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ОСОБЛИВОСТІ СТРАХІВ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА 

ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ 

 
Стаття розкриває поняття «страх», «тривога» і їх відміну. Автори виділяють і описують теорії виникнення 

дитячих страхів, їх основні види, та способи психологічної корекції. Особлива увага в роботі приділена 

особливостям страхів молодшого шкільного віку, а саме способам їх корекції. Розкривається сутність створеної 

корекційно-розвивальноної програми  для  психологічної підтримки дітей, що мають різні страхи. Анкета була 

створена спеціально для даного дослідження з метою більше детального та повного вивчення дитячих страхів. 

Створена анкета для батьків, яка спрямована на дослідження непрямих проявів страху в житті дитини, 

наприклад, особливості процесу засинання, характеристика сну дитини, реакції на ситуацію страху та способи їх 

подолання. А також встановлення частоти та інтенсивності прояву страхів у дітей. В результаті аналізу 

отриманої інформації автори приходять до висновку, що страхи у дітей молодшого шкільного віку мають  статеві 

відмінності, а психологічна корекція  сприяє частковому подоланню страхів у молодших школярів.  

Ключові слова і фрази: страх; тривога; дитячі страхи; невротичні страхи; корекція. 

 

Постановка проблеми. У cитуації 

cоціальної нестaбільності на сучасну дитину 

діє безліч несприятливих факторів, здатних за-

гальмувати розвиток потенційних можливос-

тей. Емоційно-вольова сфера як рушійна сила 

будь-якої діяльності теж підвладна такому не-

гативному впливу. Наслідком чого є виник-

нення різноманітних порушень емоційної сфе-

ри, серед яких значне місце займають страхи. 

Проблема емоційного неблагополуччя дітей, а 

саме проблема дитячих страхів, незважаючи 

на достатню вивченість (А.І. Захаров, В.С. Му-

хіна, М.В.Осорина, А.М.Прихожан та інші), не 

тільки не втрачає актуальності в наші дні, але 

й загострюється у зв’язку з масштабними змі-

нами в суспільно-політичному  та економічно-

му житті не тільки дорослих, а й дітей. 

Доведено, що дитячі страхи в той чи іншій 

мірі обумовлені віковими  особливостями і 

мають тимчасовий характер. Проте ті дитячі 

страхи, які зберігаються тривалий час та тяжко 

переживаются дитиною, кажуть про нервову 

ослабленість дитини, неправильній поведінці 

батьків, конфліктних відносинах у сім’ї, і в 

цілому є ознакою неблагополуччя. Вивчати 

дану тему у молодшому шкільному віці 

необхідно тому що, страхи неминуче супро-

воджують розвиток дитини і поява різних 

емоційних порушень, психологічних проблем, 

які пов'язані з низкою несприятливих подій, 

що відбулися в дитинстві, можуть загальму-

вати розвиток повноцінної особистості у 

подальшому житті. 

Невиявлені дитячі страхи можуть серйозно 

заважати навчальному процесу, особливо це 

відноситься до навчальних страхів: ці страхи 

можуть порушувати дитячо-батьківські відно-

сини, а також негативно позначатися на його 

соціальній активності і взаємовідносинах з 

однолітками та дорослими. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Страх є надзвичайно важливою проблемою 

людського буття, адже він, проникаючи в 

свідомість кожної людини, може суттєво 

впливати на її життя і діяльність. Різні аспекти 

цього феномену цікавили і цікавлять сьогодні 

матір усіх наук – філософію.  

Проведений нами аналіз існуючих підходів 

і положень, що стосуються страху у дітей 

молодшого шкільного віку, дозволив зробити 

наступні висновки: 

1. Страх - це одна з фундаментальних 

емоцій людини, що виникає у відповідь на дію 

загрозливого стимулу. Він може розвиватися у 

людини в будь-якому віці. 

2. Страх умовно класифікують на 

ситуаційний (виникає в незвичних ситуаціях) і 

особистісно обумовлений (зумовлений 

характером людини).  
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3. Виділяють п'ять критеріїв, що дозволя-

ють розмежувати поняття тривожність і страх: 

 ступінь конкретності загрози, 

небезпеки, на яку реагує чоловік; 

 спрямованість загрози;  

 спосіб реагування особи;  

 складність організації переживання;  

 інтенсивність переживання.  

4. Серед багатьох класифікацій страху ми 

виділили класифікацію Ю.Щербатих, яка 

відрізняється простотою, точністю й певною 

універсальністю. Вона має такий вигляд:  

1) біологічні (природні) страхи (які є не 

лише в людини, але вони безпосередньо 

пов’язані із загрозою життю людини – страхи 

атмосферних та астрономічних явищ, вулканів 

і землетрусів, тварин тощо);  

2) соціальні страхи (антропо- логічні страхи 

– група страхів, що являє собою передусім 

боязнь особистості за зміну свого соціального 

статусу – страх відповідальності, страх перед 

випробуванням та ін.);  

3) екзистенціальні страхи (ці страхи 

пов’язані із самою сутністю людини, вони 

характерні для всіх людей – страх смерті, 

страх самотності та ін.).  

Корекція являє собою особливу форму 

психолого-педагогічної діяльності, спрямова-

ної на створення найбільш сприятливих умов 

для оптимізації психічного розвитку особис-

тості дитини, надання йому спеціальної психо-

логічної допомоги. Що стосується корекції 

страхів у дітей  молодшого шкільного віку, то 

вона може здійснюватись за допомогою 

малювання, ігротерапії, казкотерапії, ляль-

котерапії, за допомогою поліпшення дитячо-

батьківських відносин. 

Мета дослідження. Проаналізувати особ-

ливості дитячих страхів та визначити способи 

їх корекції в молодшому шкільному віці.  

Основні результати дослідження.  

Дослідження проводилося на базі загаль-

ноосвітньої школи І-ІІ  ступенів № 6 м. 

Покровськ, Донецької області. Вибірка склала 

32 учня 2 класу віком 7-8 років, з них 18 

дівчаток та 14 хлопчиків. З 32 дітей, які брали 

участь в дослідженні було  відібрано 10 дітей, 

у яких було виявлено найвищий рівень три-

вожності з усіх учасників дослідження. Саме з 

цими 10 дітьми проводились корекційні 

заняття. Серед них 4 дівчинки, та 6 хлопчиків. 

Важливість активної корекційної роботи з 

дитячими страхами обумовлена тим, що сам 

по собі страх здатний надавати патогенний 

вплив на розвиток різних сфер особистості 

дитини. Саме тому нами була створена 

програма корекційно-розвиваючих занять, ме-

тою якої була психологічна підтримка дітей, 

які мають ті чи інші страхи.  

Для дослідження дитячих страхів викорис-

товували тест «Страхи в домиках» 

М. А. Панфіловой; тест тривожності Р. Теммл, 

М. Дорки, В. Амен "Обери потрібну особу"; 

анкета для батьків «Який емоційний стан 

вашої дитини?».  

Отже, дослідження проходило в три етапи: 

1. Первинна діагностика наявності страхів 

та рівня тривожності у дітей молодшого 

шкільного віку. 

2. Проведення циклу корекційно-

відновлювальних занять з дітьми, у яких на 

першому етапі дослідження було діагностова-

но високий рівень тривожності. 

3. Вторинна діагностика наявності страхів 

та рівня тривожності у дітей, які брали участь 

у корекційно-відновлювальних заняттях. 

Результати вторинної діагностики свідчать 

про те, що кількість ситуації з негативним 

образом зменшилась у 1 дитини на 7%, у 5 уч-

нів на 14%, у 2 учнів на 21%,  у 2 учнів – 28%.  

Виконавши порівняльний аналіз за 

допомогою Т-критерія Вілкоксона, встановле-

но, що різниці, значимої на статистичному 

рівні, не виявлено (Темп=1). 

Кількість страхів у чотирьох дітей після 

циклу корекційновідновлювальних занять 

зменшилась у на 2 одиниці, у 2 дітей – на 2 

одиниці, у 1 дитини – на 3 одиниці, у 1 дитин – 

на 4 одиниці, у 1 дитини – на 5 одиниць,  у 1 

дитини кількість страхів не змінилась. 

Виконавши порівняльний аналіз за 

допомогою Т-критерія Вілкоксона, встановле-

но, що різниці, значимої на статистичному 

рівні, не виявлено (Темп=1). 

Таким чином, результати двох методик після 

первинної та вторинної діагностики не мають 

відмінностей, значимих на статистичному рівні. 

Якщо проаналізувати повторне анкетування 

батьків, чиї діти приймали участь в корекцій-

но-відновлювальних заняттях, то вони відзна-

чали  зміни у процесі прокидання, діти стали 

легше прокидатися, у гарному настрої. Про 

інші відмінності судити важко, адже пройшло 
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недостатньо часу для того, щоб батьки могли 

більш детально спостерігати за своїми дітьми. 

Порівнюючи результати учасників корек-

ційно-відновлювальних занять та учнів 

контрольної групи, можна стверджувати, що 

значимих відмінностей немає. Враховуючи 

той факт, що учасниками корекційно-віднов-

лювальних занять були учні з вираженими 

страхами, а після проведення циклу занять їх 

показники зрівнялися з показниками контроль-

ної групи, можна стверджувати про ефектив-

ність корекційно-відновлювальних занять. 

Висновки та пропозиції. Результати двох 

методик після первинної та вторинної діагно-

стики не мають відмінностей, значимих на 

статистичному рівні. 

А от певні відмінності у переживаннях 

страху у дівчат та хлопчиків виявлені. Це свід-

чить про те, що гіпотеза частково підтвердже-

на. І саме це є підставою для того, щоб у май-

бутньому продовжити дослідження за даною 

проблемою, яка була порушена в даній роботі 

аби була можливість залучення якомого біль-

шої кількості дітей для участі в дослідженні та 

корекційно-розвивальній програмі. 

Дані цього дослідження можуть бути ко-

рисними і застосовуватись на практиці як ди-

тячими психологами,  працівниками шкільних 

навчальних закладів, так і батькам дітей 

молодшого шкільного віку. 
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Брылевская В.В.  

ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ПУТИ ИХ 

КОРРЕКЦИИ 

Статья раскрывает понятие «страх», «тревога» и их отмене. Авторы выделяют и описывают теории 

возникновения детских страхов, их основные виды и способы психологической коррекции. Особое внимание в работе 

уделено особенностям страхов младшего школьного возраста, а именно способам их коррекции. Раскрывается 

сущность созданной коррекционно-розвивальнонои программы для психологической поддержки детей, имеющих 

различные страхи. Анкета была создана специально для данного исследования с целью более детального и полного 

изучения детских страхов. Создана анкета для родителей, которая направлена на исследование косвенных 

проявлений страха в жизни ребенка, например, особенности процесса засыпания, характеристика сна ребенка, 

реакции на ситуацию страха и способы их преодоления. А также установка частоты и интенсивности проявления 

страхов у детей. В результате анализа полученной информации авторы приходят к выводу, что страхи у детей 

младшего школьного возраста имеют половые различия, а психологическая коррекция способствует частичному 

преодолению страхов у младших школьников. 

Ключевые слова и фразы: страх; тревога; детские страхи; невротические страхи; коррекция. 

 
Brylevskaya V. 

FEATURES OF FEARS OF CHILDREN IN JUNIOR SCHOOL AGE AND WAYS OF THEIR CORRECTION 

The article reveals the concept of "fear", "anxiety" and their distinction. The authors distinguish and describe the theory of the 

emergence of child fears, their main types, and methods of psychological correction. Special attention is paid to the 

peculiarities of the fears of the junior school age, namely, the ways of their correction. The essence of the created correction-

development program for psychological support of children with different fears is revealed. The questionnaire was created 

specifically for this study in order to more fully and thoroughly study children's fears. A questionnaire for parents has been 

created, which seeks to investigate the indirect manifestations of fear in the child's life, for example, features of the process of 

falling asleep, characteristics of the child's sleep, reactions to the situation of fear and ways to overcome them. And also the 

determination of the frequency and intensity of fears in children. As a result of the analysis of the information received, the 

authors conclude that fears among children of junior school age have sexual differences, and psychological correction 

contributes to partial overcoming of fears among junior pupils 

Keywords and phrases: fear; anxiety; childish fears; neurotic fears; correction. 


