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ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТА КОРЕКЦІЇ СТРАХІВ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ 
 

Проаналізовано сучасний стан проблеми виникнення шкільних страхів молодших школярів, визначено шляхи їх 

корекції. Надано визначення поняттям «страх», «лялькотерапія», «казкотерапія». Розкрито особливості 

молодшого шкільного віку, принципи формування страхів в учнів 1-4 класу. Визначено, що молодший шкільний вік – 

важливий етап дитинства, від позитивного перебігу якого залежить розвиток інтелекту особистості, бажання й 

уміння навчатися, віра у свої сили і, поза всяким сумнівом, подальша життєдіяльність людини, а страх – це емоція, 

що виникає в ситуаціях загрози біологічному або соціальному існуванню людини, спрямована на джерело дійсної чи 

уявної небезпеки. У ході дослідження доведено, що найбільш ефективними психолого-педагогічними методиками 

діагностування та корекції дитячої тривоги, страхів виступають казкотерапія та лялькотерапія. 
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Постановка проблеми. Сучасна українська 

школа висуває нові вимоги до всіх об’єктів 

навчального процесу. Якщо батьки та вчителі, 

завдяки своїм адаптаційним можливостям, 

взмозі прийняти нові правила та пристосуватися 

до нових умов, то, у дітей, особливо молодших 

школярів, виникають труднощі. Усе це сприяє 

появі дитячих фобій, комплексів, страхів тощо. 

Саме цю проблему ми висвітлимо в 

представленій науковій роботі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Звісно, проблема дитячих страхів не є новою 

для психології, педагогіки, соціальної 

педагогіки. Так, теорії виникнення, причин та 

розвиток страху вивчали Е. Міллер, З. Фрейд, 

С. Холл; причини виникнення страху 

розглядали  А. Бандура, Л. Виготський, 

С.Рубінштейн; емоційні прояви особистості, 

що так чи інакше пов'язані з виникненням 

страхів, досліджувалися у працях Л. Аболіна, 

А. Ананьєва, О. Запорожця; дослідженню 

шкільних страхів присвятили праці Н. 

Карпенко, Є. Лісіна, М. Осоріна. 

Мета статті – розкриття особливостей и 

принципів формування страху в учнів 1-4 класу. 

Основні результати дослідження. Страх – 

це емоція, що виникає в ситуаціях загрози 

біологічному або соціальному існуванню 

людини, спрямована на джерело дійсної чи 

уявної небезпеки. Залежно від характеру 

загрози інтенсивність переживання страху 

варіюється в досить широкому діапазоні 

відтінків. Повноцінне існування людини 

пов'язане з переживанням величезної кількості 

емоцій і почуттів і, зокрема, емоції страху. 

Страх тривалий і сильний – це негативні 

емоції, що можуть привести до серйозних 

психічних і навіть фізіологічних захворювань. 

Молодші школярі в силу їх емоційної 

сприйнятливості з особливою силою 

переживають всі ці страхи, які можуть 

приводити до серйозних порушень емоційної 

сфери, аж до невротичних розладів [11]. 

Молодший шкільний вік – важливий етап 

дитинства, від позитивного перебігу якого 

залежить розвиток інтелекту особистості, 

бажання й уміння навчатися, віра у свої сили і, 

поза всяким сумнівом, подальша 

життєдіяльність людини. Як не прикро, але 

саме в цей період у дитини може виникати 

страх перед навчальним процесом. Адаптація 

6 – 7-літньої дитини до школи може тривати 

навіть рік, а то й більше. І залежить це 

переважно від класного керівника, батьків та, 

звичайно, шкільного психолога. Вчитель може 

ненавмисне підвищувати рівень тривожності у 

дитини, спровокувати „шкільні страхи” [9].  

Теоретичний аналіз проблеми дозволяє 

визначити, що страхи у випадку нормального 

розвитку є важливою ланкою в регуляції 

поведінки дитини і, у цілому, мають як 

негативну, так і позитивну адаптивну функцію 

і зміст. Що ж до самого поняття страху, то над 

ним працювали і його розробляли багато 

вчених і воно має різні визначення. Артур 

Ребер трактує страх як «емоційний стан, 

виникаючий в присутності небезпеки чи 

небезпечного стимулу» [8] 

Більшість дітей йдуть до школи у 6-7 років. 

Змінюється соціальна позиція школяра і йому 

http://www.pdpu.edu.ua/doc/vr/czin/aref.pdf
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стають притаманними почуття обов'язку, 

боргу, відповідальності. Проаналізувавши 

низку спостережень, можна зробити висновок, 

що кількість страхів у дітей до початку 

відвідування школи значно менша, що 

зумовлена саме новою соціальною позицією 

школяра і зменшує таку особистісну якість, як 

егоцентризм, так само і на інстинктивному рівні 

непрямі форми страху. У даному віці для дітей 

актуальним є страх, що вони не зможуть бути 

тими, про кого добре говорять, кого поважають, 

цінують і розуміють. А саме школярі бояться 

щось не так сказати, не так зробити, не так вести 

себе, як інші. У цьому віці діти бояться осуду, 

покарань і важко їх переносять. Ці страхи є 

ознакою того, що у школярів зміцнюється 

почуття відповідальності, боргу, обов'язку, 

підвищується соціальна активність [10].  

На виникнення дитячих страхів впливає 

багато зовнішніх та внутрішніх факторів. 

Найголовнішим фактором виникнення у 

дитини страху є її активна багата дитяча 

фантазія. Вона дає можливість народжуватись 

у дитячому мозку різноманітним образам 

неіснуючих тварин, чудовиськ, жахливих 

явищ, невідомих небезпек, які можуть 

очікувати на дитину у шафі, у кінці темного 

коридору, під столом або ж у темряві [4]. 

Також важливим фактором виникнення 

страху є нескінченний потік нової інформації, 

що обрушується на дитину. Дитина сприймає 

дуже багато невідомого, з яким вона не може 

впоратися самостійно, бо ще не має досить 

власного досвіду. В наслідок цього у дитини 

виникають страхи перед невідомим довгим 

словом чимось або ж перед кимось. Батьки 

часто намагаються вберегти свою дитину від 

усього лиха яке є на землі («не лізь», «не йди», 

«не торкайся бо вб’є»). Дитячий мозок фіксує 

існуючу повсюди небезпеку, аналізує все що 

йому говорять батьки, додає уяву та починає 

вигадувати жахіття [Там само].  

Для того щоб узагальнити та впорядкувати 

за значимістю всі фактори звернемося до О. 

Захарова, Олександр Іванович виділяє такі 

фактори що впливають на виникнення страху. 

1.     Наявність страхів у батьків, головним 

чином, у матері. 

2.     Тривожність у стосунках з дитиною, 

черезмірне застереження її від небезпеки та 

ізоляція від спілкування з однолітками. 

3.     Дуже рання раціоналізація почуттів 

дитини, яка буває зумовлена надмірною 

принциповістю батьків та їх емоційним 

неприйняттям дітей. 

4.     Велика кількість заборон з боку родича 

тієї ж статі, або повне надання свободи родича 

іншої статі 

5.     Відсутність можливості для рольової 

ідентифікації з родичем тієї ж статі (переважно у 

хлопчиків) , що створює проблеми в спілкуванні 

з однолітками та невпевненість у собі. 

6.     Конфліктні стосунки між батьками в сім’ї. 

7.     Психічні травми типу переляку, що 

загострюють вікову чутливість дітей до тих чи 

інших страхів 

8.     Психічне «зараження» страхами в 

процесі спілкування з однолітками [3].  

Аналізуючи психокорекційні методи 

роботи зі школярами, ми прийшли наступного 

висновку: найбільш ефективними психолого-

педагогічними методиками діагностування та 

корекції дитячої тривоги, страхів будуть такі: 

казкотерапія та лялькотерапія. 

Лялькотерапія – це метод психологічної 

допомоги з використанням лялькового театру. 

Він дозволяє виправити небажану поведінку, 

впоратися зі страхами, переживаннями. 

Гра в ляльки менше всього схожа на 

медичні процедури, і все ж це один з 

потужних інструментів лікування психічних 

розладів. Лялькотерапія широко 

використовується для вирішення інтра- і 

інтерперсональних конфліктів, поліпшення 

соціальної адаптації, при коректувальній 

роботі із страхами, заїканням, порушеннями 

поведінки, а також для роботи з дітьми, що 

мають емоційну травму. Улюблена іграшка 

«бере» участь в постановці спектаклю, сюжет 

якого є травмуючим для дитини, потрапляє в 

страшну історію і успішно з нею справляється. 

У міру розгортання сюжету емоційна напруга 

дитини наростає і, досягнувши максимальної 

вираженості, заміняється бурхливими 

поведінковими емоційними реакціями (плач, сміх 

тощо) і зняттям нервово-психічної напруги [7]. 

Важливо, щоб учасник сеансу лялькотерапії 

створював свого персонажа сам від початку до 

кінця, навіть якщо він дитина. Згодом пацієнт 

навчається водінню своєї ляльки і починається 

власне заняття [Там само]. 

Казкотерапія – це такий напрямок практичної 

психології, який, використовуючи метафоричні 
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ресурси казки, дозволяє людям розвинути 

самосвідомість та побудувати особливі рівні 

взаємодії один з одним, що створює умови для 

становлення їх суб’єктності" [1, 2]. 

Казкотерапія є одним з найулюбленіших і 

дієвих методів роботи дитячих психологів і 

педагогів. За допомогою різних казок можна з 

легкістю впливати на психіку дитини, 

допомагаючи йому позбутися від численних 

негативних емоційних проявів, таких, як страхи, 

фобії, агресивність, тривожність і так далі.  

Отже, страх – це продуктивна емоція. 

Дитина, яка нормально розвивається, повинна 

вміти боятися. Однак існує тонка грань, за якою 

звичайний нормальний страх робить з дитини 

невротика. Одним із способів не допустити 

розвиток дитячих страхів у хворобу і 

допомогти таким дітям подолати їх, і є казка, а 

казкотерапія є одним із кращих способів 

боротьби з дитячими страхами. По-перше, 

персонажі в казках універсальні, і дитина може 

легко уявити себе в ролі головного персонажа. 

По-друге, казка створює відчуття захищеності. 

Можна приймати її настільки близько до серця, 

наскільки хочеш. І ще дуже важливо 

відзначити, що в казках завжди перемагає 

ДОБРО. По-третє, дитині дається можливість 

проявити себе, придумати казку, актуалізувати 

творче мислення. Вирішуючи казкові завдання, 

допомагаючи головному герою подолати 

труднощі, дитина відчуває себе справжнім 

чарівником, який може впоратися з будь-якими 

складностями життя. По-четверте, долаючи 

труднощі в казковому світі, дитина знаходить 

механізми, способи продуктивного реагування 

і, найважливіше, переносить весь цей 

позитивний досвід у реальне життя. [5, 6]. 

Висновки та пропозиції. Отримані 

результати дослідження не висвітлюють усю 

повноту актуального питання сьогодення, 

присвяченого особливостям виникнення та 

формування страхів у дітей молодшого 

шкільного віку. Тому подальші наші 

дослідження будуть присвячені розробці 

програми профілактики виникнення дитячих 

страхів засобами арт-терапії, як найбільш 

доцільної для зменшення проявів 

вищезазначеного психічного явища.  
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Курочка Н. А. 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ СТРАХОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Проанализировано современное состояние проблемы возникновения школьных страхов младших школьников, 

определены пути их коррекции. Дано определение понятиям «страх», «куклотерапия», «сказкотерапия». Раскрыты 

особенности младшего школьного возраста, принципы формирования страхов у учащихся 1-4 класса. Определено, 

что младший школьный возраст - важный этап детства, от положительного протекания которого зависит 

развитие интеллекта личности, желание и умение учиться, вера в свои силы и, вне всякого сомнения, дальнейшая 

жизнедеятельность человека, а страх - это эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическом или 

социальному существованию человека, направленная на источник действительной или мнимой опасности. В ходе 

исследования доказано, что наиболее эффективными психолого-педагогическими методиками диагностики и 

коррекции детской тревоги, страхов выступают сказкотерапия и куклотерапия. 

Ключевые слова: страх, младший школьный возраст, коррекция, сказкотерапия, куклотерапия. 

 

Kurochka N. 

FEATURES OF THE EMERGENCE AND CORRECTION OF THE FEARS OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN 

The present state of the problem of the emergence of school fears of younger schoolchildren is analyzed, ways of their 

correction are determined. The definition of "fear", "doll-therapy", "fairy-tale therapy" is given. The features of junior school 

age, principles of fear formation in pupils of grades 1-4 are revealed. It is determined that the junior school age is an 

important stage in childhood, the development of which depends on the development of the person's intelligence, the desire 

and ability to learn, the belief in their strength and, without any doubt, the further human activity, and fear is the emotion that 

occurs in situations of threat biological or social existence of a person, aimed at the source of real or imaginary danger. In 

the course of the study it was proved that the most effective psychological and pedagogical methods of diagnosing and 

correction of children's anxiety, fears speak courier therapy and doll-therapy. 

Key words: fear, junior school age, correction, fairy-tale therapy, doll-therapy 
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