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До основних базових емоцій у психології відносять емоції 
радості, гніву та страху. На думку С. К'єркегора, страх 
супроводжує все життя людини, виступаючи основоположною 
енергетичною складовою поведінки, визначаючи зміст особистості 
на її життєвому шляху [1].  

Страх виникає у ситуації небезпеки для людини, створюючи 
відчуття загрози та беззахисності. Поряд із цим, страх виконує 
позитивну функцію, роблячи людину більш обережною і обачною. 
У дитячому віці страх може бути небезпечний тим, що він викликає 
тривожну поведінку та агресію, як по відношенню до власного «Я», 
так і по відношенню до інших. 

Метою роботи є визначення психологічних чинників 
виникнення страхів у молодшому шкільному віці, а також, на цій 
основі, вироблення можливих шляхів їх подолання. 

Об’єктом дослідж ення виступають психоло гічні особлив ості 
виникне ння страхів. Предметом дослідження є психоло гічні 
чинники виникне ння та шляхи подолан ня страхів у молодшо му 
шкільно му віці. 

Теоретико-методологічну основу дослідж ення складаю ть 
вихідні положен ня теорії виникне ння, причин та розвитк у страху (К. 
Ізард, Е. Міллер, З. Фрейд, С. Холл, С. К'єркегор та ін.). Серед 
вітчизн яних дослідн иків феномен виникне ння страху вивчали 
А. Бандура, Л. Виготсь кий, О.Запорожець, А.Захаров, А. Прихожа н 
С.Рубінштейн та ін. 

З метою комплек сного та системн ого вивченн я проблем и 
виникне ння страхів у дітей молодшо го шкільно го віку були 
викорис тані наступн і методи: тест тривожн ості Р.Теммл, М. Доркі, 
В. Амен; методик а виявлен ня дитячих страхів «Страхи в 
будиноч ках» М. А. Панфіло вої. 

У дослідженні приймали участь 25 учнів першого класу 
Житомир ської загальн оосвітньої школи. 
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На основі проведеного дослідження нами були отримані такі 
результати. За методикою «Тест тривожн ості» (автори – Р.Теммл, 
М.Доркі, В.Амен) [2, с.66] було визначено індекс тривожності 
досліджуваних, який становить 75 %. Це свідчить про високий рівень 
тривожності дітей молодшого шкільного віку. 

Найбільше негатив них виборів дітей (48%) припада є на 
зображе ння «Укладання в ліжко на самоті». Це означає, що дорослі, 
зокрема батьки, не приділя ють достатн ьо уваги тому, як діти 
засинаю ть, не розмовл яють з ними перед сном і не читають казки. 
Також, це може свідчити про потребу дітей у спілкуванні з 
дорослими (батьками), як найближчого кола оточуючих. 
Незадоволеність даної потреби може породжувати виникнення  у 
дітей стану неспокою, переживання та тривожності.   

Зображення "Одягання" також має високий показни к негатив них 
виборів – 43%. Це означає, що батьки  часто не звертаю ть уваги на 
те,  з яким настроє м діти одягают ься, чи подобає ться їм те, що вони 
одягают ь. А діти, у свою чергу, відчувають напруження у відносинах 
з батьками у цій ситуації.  

Зазначені малюнки виклика ють негатив ну реакцію у тому разі, 
якщо батьки «фіксовані» на охайнос ті, акуратн ості та дотриманні 
режиму, постійн о виправл яють дитину, роблячи їй зауваже ння. 
Ситуаці я загостр юється, якщо дитина уповіль нена і її починаю ть 
квапити, в результаті чого, у дитини, як правило, виникають 
негатив ні емоції.  

Результати дослідження вказують на те, що найбільше 
негатив них емоцій виникає у дітей під час збиранн я іграшок (39%) 
та у ситуаці ях, які діти пов'язують з їх ігнорув анням (35%).  

У ситуаці ї "Збирання іграшок " діти зазвича й бачать ігрову 
ситуаці ю, а не процес прибира ння (згідно зі стандар тним описом 
методик и). Малюнок виклика є негатив ну реакцію в тому разі, якщо 
дитині не дозволяють гратися. Вибір сумного обличчя діти 
зазвича й коменту ють наступним чином: «Мама прийшла й каже: 
―Досить гратися, іди робити уроки‖. 

Ситуація "Ігнорування" практич но завжди сприйма ється 
негатив но дітьми з високим рівнем інтелек туального розвитк у: 
вони реагуют ь на об’єктивний зміст ситуаці  ї незалеж но від того, як 
реально до них ставлят ься інші діти (навіть у тому разі, коли 
посідаю ть у класі провідн і позиції ). У цьому випадку негатив ний 
вибір дитини не слід інтерпр етувати як показни к тривожн ості й 
додават и до інших «тривожних» виборів.  
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За методик ою виявлен ня дитячих страхів «Страхи в 
будиноч ках» М. А.Панфілової [3, с.79] ми визначили  переваж аючі 
групи страхів у дітей молодшого шкільного віку . 

Найбільший страх у молодши х школярі в виклика є війна. 
Можна припустити, що це обумовл юється ситуаці єю військо вого 
конфлік ту в Україні. 

Наступним за значимі стю виявлений страх допустити помилку, 
зробити що-небудь «не так», «неправи льно», наприкл ад,  
спізнит ися  до школи і, як результ ат, – страх бути покараним.  

Другу групу страхів складаю ть страх страшни х снів, вогню та 
пожежі, крові та уколів, болю, страх батьків та особливо – 
покарань ними (рис. 1).  

 
Рис. 1. Виявлен і групи страхів у дітей молодшого шкільного віку  

Таким чином, із виявлен их у дітей страхів, переваж аючими є 
наступні групи страхів: 

– пов’язані із заподія нням фізично ї шкоди – транспо рт, 
несподі вані звуки, пожежа, війна, стихії; 

–  медично ї (крові (коли йде кров); уколів); 
– соціаль но-опосередковані страхи – людей, дітей, покаран ь, 

запізне нь, самотно сті. [4, с.98 ]. 
За результ атами проведе ного дослідж ення психоло гічними 

чинника ми виникне ння страхів у дітей молодшо го шкільно го віку 
можна вважати наступні: страхи обумовлені особливостями 
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сімейного виховання; страхи обумовлені соціальною ситуацією 
розвитку; страхи обумовлені особливостями навчання у школі і 
дотримання режиму  

Основні рекомен дації щодо подолан ня страхів у дітей 
молодшо го шкільно го віку полягаю ть у застосу ванні комплек су 
корекці йних методик, які спрямовані  на зниженн я кількос ті страхів у 
дітей. 

Якщо страхи усунуті, оптиміс тично перероб лені разом з 
дитиною, вона збагачу ється новим досвідо м, стає більш 
орієнто ваною, тобто збагачу ється її розум. Викорін ювання страхів 
призводи ть до формування більшої довіри до людей і до життя.  

Отже, отриман  і в результ аті проведеного дослідження дані 
щодо психоло гічних чинникі в виникне ння страхів та шляхів їх 
подолан ня у молодшо му шкільно му віці дозволя ть оптиміз увати 
навчаль но-виховний процес початко вої школи, сприяти адаптації 
молодшого школяра до шкільного навчання, а також якісно змінити 
виховний вплив сім'ї на становлення та розвиток дитини 
молодшого шкільного віку.  
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Для того, щоб перевірити гіпотезу нашого дипломного 
дослідження про те, що астенічний синдром у більшості випадків 
присутній у юнаків, ніж у дівчат, ми обрали «Шкалу астенічного стану 
(ШАС)» (розроблену Л.Д. Майковой і адаптовану Т.Г. Чертовой) [3], 


