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Немає людини, яка ніколи б не переживала почуття страху. 

Стурбованість, тривога, страх – такі самі невід’ємні емоційні вияви нашого 

психічного життя, як і радість, захоплення, гнів, подив, смуток. 

Страх бере свій початок у ранньому дитинстві, звідки він може 

прорватися в майбутнє людини і тероризувати її все життя. 

Це почуття входить у наш розум так нечутно,що ми не усвідомлюємо, як 

зазнаємо його згубного впливу. Навіть незначний страх руйнує емоційний стан, 

як крапля чорнила в склянці води змінює її забарвлення. Якщо тонкий 

струмочок страху не зупинити, утвориться русло, яким потечуть і наші думки, і 

наші почуття. 

Дитинство – це важливий етап у житті людини, впродовж якого активно 

формується особистість, що нерідко супроводжується наявністю дитячих 

страхів, зокрема і шкільних. 

Дитячі страхи, стримуючи пізнавальні потреби дитини, можуть стати 

серйозною перешкодою для гармонійного розвитку, заважати повноцінній 

соціалізації і призводити до невротизації дитини. 

Проблема дитячих страхів важлива і важливість цю потрібно усвідомити 

усім дорослим, які спілкуються з дитиною і є разом з нею учасниками 

навчально-виховного процесу. 

У сучасних дослідженнях страх є предметом різнопланового вивчення. 

Сьогодні існують різні погляди на цю проблему, поки що не об’єднані в єдину 

психологічну концепцію. 

У психологічних словниках страх трактується як «емоція, що виникає в 

ситуаціях загрози біологічному чи соціальному існуванню індивіда і 

спрямована на джерело дійсної чи уявної загрози». 

Учені стверджують, що страх – це негативний емоційний стан людини, 

що виникає при отриманні інформації про загрозу її біологічному чи 

соціальному стану, про реальну чи уявну загрозу 

Страхи пов’язані із негативним емоційним досвідом, який більшість 

вчених пов’язує із неправильним вихованням у сім'ї, наявністю постійних 



конфліктів, взаєминами між батьками і дітьми, що створює несприятливу 

атмосферу для емоційного розвитку дитини. 

Найчастіші наслідки дитячих страхів – асоціативні спогади, що 

супроводжуються серцебиттям, пітливістю, відчуттям нестачі повітря, 

позивами в туалет, відчуттям м'язової слабкості (синдром «ватяних ніг»). 

Для більш детального вивчення даної проблеми пропонуємо список 

літератури, який включає 25 джерел інформації (книги, статті з періодичних 

видань та збірників). 
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