
ТРИВОЖНІСТЬ  ТА  СТРАХИ 

          У психологічному словнику дано такевизначеннятривожності: це 

«індивідуальнапсихологічнаособливість, щополягає в 

підвищенійсхильностівідчуватизанепокоєння в усілякихжиттєвихситуаціях, у тому 

числі в таких, які не є загрозливими». 

 Вартовідрізнятитривогувідтривожності. Якщотривога – цеепізодичні прояви 

занепокоєння, хвилюваннядитини, то тривожність є стійким станом. Наприклад, 

трапляється, щодитинахвилюється перед виступом на 

святіабовідповідаючибілядошки. Але цезанепокоєнняпроявляється не завжди, іноді в 

тих самих ситуаціях вона залишаєтьсяспокійною. Це — прояви тривоги. Якщо ж стан 

тривогиповторюється часто й у найрізноманітнішихситуаціях (під час 

відповідібілядошки, спілкування з незнайомимидорослимитощо), то вартоговорити 

про тривожність. 

Тривожність не пов'язана з якоюсьпевноюситуацією й проявляєтьсямайжезавжди. Цей 

стан супроводжуєлюдину в будь-якомувидідіяльності. Коли ж людинабоїтьсячогось 

конкретного, ми говоримо про прояв страху. Наприклад, є страх темряви, страх 

висоти, страх замкненого простору. 

         Психологи Б. Кочубей і О. Новикова вважають, 

щотривожністьрозвиваєтьсявнаслідокнаявності в дитинивнутрішньогоконфлікту, 

якийможе бути викликаний: 

- суперечливимивимогами, яківисуваються батьками або батьками та школою; 

- неадекватнимивимогами (найчастішезавищеними); 

- негативнимивимогами, які, ставлятьїї в залежне становище. 

Тривожністьдитинибагато в чомузалежитьвідрівнятривожностіоточуючихдорослих. 

Високатривожність педагога абобатьківпередаєтьсядитині. У родинах 

іздоброзичливимистосункамидітименштривожні, ніж у родинах, де часто 

виникаютьконфлікти. 

Цікавим є той факт, щопіслярозлученнябатьків, коли, здавалося б, у 

родинізакінчилисяскандали, рівеньтривожностідитини не знижується, а, як правило, 

різкозростає. Психолог О. Брельвиявила й такузакономірність: 

тривожністьдітейзростає в тому випадку, якщо батьки не задоволенісвоєюроботою, 

житловимиумовами, матеріальним становищем. Може, саме тому в наш час 

кількістьтривожнихдітейнеухильнозростає. 

Авторитарний стиль батьківськоговихованнятежсприяєпідвищеннютривожностідітей. 

Тривожність і страх дітей — прямінаслідкинапруженостінашогожиття. 

Їхсимптомипроявляються все в більшоїкількостіжителіврізнихкраїн. 

Варточіткорозрізнятипоняття: тривога, тривожність, страх. 

Тривога — відчуттяконкретноїневизначеноїзагрози, неяснепочуттянебезпеки, страх 

невідомочого. 

Тривожність — емоційний стан, особливість характеру або риса особистості. 

Щовикликаєдитячутривожність? Психологи вважають, щозвичайнідитячі страхи. І 

цеголовна причина. Спробуємопроаналізуватисамедитячі страхи. Щотаке страх? 

         Страх - емоційно-насиченевідчуттязанепокоєння у відповідь на 

реальнуабоуявнузагрозу для життя й благополуччя. 



Страхи не є однозначно шкідливими для дитини. Будь-яка 

емоціявиконуєпевнуфункцію й дозволяєдитині та дорослійлюдиніорієнтуватися в 

оточуючомуїхсоціальномусередовищі й предметах, наприклад, у таких ситуаціях: 

-        страх захищає нас відзайвогоризику при переходівулиці; 

-        ми не прагнемовийти на вулицюпісля 23-ї години; 

-        той, хто погано плаває, через страх потонути не відпливає далеко від берега; 

-        страх під час грози змушує нас закритивсівікна й часом навітьсидіти в 

коридоріміжстінамитощо. 

         Таким чином, страх регулюєдіяльність, поведінкулюдини, 

відводитьїївіднебезпек. У цьомупроявляється «охоронна» функція страху. 

Крім того, що страх допомагаєформуватиповедінку, він є переживанням, необхідним 

для нормального функціонуванняпсихіки. Подібно до того, як організмупотрібнісіль, 

цукор, так і психіцінеобхіднінеприємні, навіть «гострі» емоції. Часто дітивикликають 

у себе емоцію страху, щопідтверджуєіснування в дитини потреби в переживанні 

страху. 

Увечері в літньомутаборідіти в темрявідуже тихо розповідають «страшні» історії, 

причому з гостримемоційнимзавершенням. За цимідуть «жахливі крики», сміх і 

вивільненняпсихічноїенергії, спрямованої на руйнуванняагресії. 

Можназробититакийвисновок: страхи — цезвичайнеявище для дитячогорозвитку. 

Вони маютьважливезначення для розвиткудитини. Кожний страх або вид 

страхівпроявляєтьсятільки в певномувіці, тобто кожного вікупритаманнісвої страхи, 

які при нормальному розвиткузникають. Страх, як будь-яке переживання, є корисним, 

коли точно виконуєсвоїфункції, а потімзникає. 

         Коли стан страху заважаєжиттєдіяльностілюдини, в тому числі й дитини, 

виконаннюїїсоціальноїфункції: трудитися, любити, гратися, бути життєрадісноютощо, 

варторозглядати страх як патологічнеявище, тобтохворобливе (невроз). 

Патологічний страх можнавідрізнитивід «нормального» за відомимикритеріями: 

-        в дитинивиникаютьтруднощі у спілкуванні з однолітками; 

-        знижуєтьсяінтерес до навчання, ігор; 

-        з'являється аутизм — хворобливий стан психіки, 

якийхарактеризуєтьсязосередженістюлюдини на своїхпереживаннях, відходомвід 

реального світу. 

         У дітей аутизм проявляється в порушенніповедінки, фантазіях, 

зниженніактивності в іграх, у зменшеннімовленнєвого контакту, 

дітизазнаютьтруднощів у навчанні, втрачаютьінтерес до навчання. 

 

 

ПРИЧИНИ ХВОРОБЛИВИХ, ПАТОЛОГІЧНИХ СТРАХІВ 

 

Засобимасовоїінформаціїдають дозу страху «кінськимипорціями»  (вампіри, убивства, 

знищення, зникнення). Іде, на думку психологів, зараження страхом. 

         Коли лікарі-психотерапевтиставлять батькам дітей-невротиків в анкетах питання: 

«Чи є в дитини страхи, пов'язаніізчимось?», мами все частішевказують на... 

мультфільми. 



         Психологи вважаютьцезакономірним. Ні Шапокляк, ні Карабас-Барабас, 

нінавітьБармалей не можутьвикликати в дитинипатологічного страху. А 

теперішніпримари, вампіри, страшніінопланетяниможуть. Справа в тому, щонавіть 

Баба-Яга не є представником абсолютного зла й поводиться по-різному: 

моженалякати, а може й допомогти. Крім того, вітчизнянірежисери й художники-

ілюстраторизазвичайнамагалисяврівноважитизлочинницькусутністьказковихчудовись

кїхнімисмішнимизображеннями. От і, виходить, щодитинаодержувала свою порцію 

страху в адаптованомутрадицією та дитячиммистецтвомвигляді, невеликими 

порціями, а тепер все «накачується» без будь-якоговиправлення на ступіньжаху. 

Наслідок сильного переляку: зустрічіз собакою, нападхулігана, ледве не потонув, у 

будинкупожежатощо. 

Сімейніконфлікти, сварки, скандали. Тривожність у 

родиніпороджуєемоційневідкиданнядитини: байдужністьіз боку батьків і 

відвертевідштовхуваннядитини, нелюбимі й небажанідіти, якимдаютьзрозуміти, що 

вони — тягар, виростаютьтривожними. 

Несприятливийпсихологічнийклімат у класі, школі, несправедливість учителя. В. 

Сухомлинськийпідкреслював, що школа й страх — поняттятакісамінесумісні, як краса 

й каліцтво. Підвпливом страху школяр протягомтривалого часу не може нормально 

розвиватися. Крик приголомшує, оглушаєдитину, вона перестаєсприймати слова 

педагога, якийкричить, у неївиникаєреакція активного протесту. 

Висміювання. Доктор Б. Спокпідкреслював, щоглузування — занадтосильнийзасіб для 

маленьких дітей. Дитинапочуває себе приниженою. 

Цікавим є й дослідженнявченого І. Гришпуна, якийпідкреслив, що коли страх 

набуваєневротичної, хворобливоїформи, то уявадитини «відхиляється» від 

нормального розвитку, вона закріпачується. 

 

 

ЯК ВИЯВИТИ ТРИВОЖНІСТЬ І СТРАХИ ДІТЕЙ 

 

         У першу чергунеобхідноспостерігати за реакцієюдітейпід час ігор, забав, 

виконаннярізнихзавдань. У їхнійповедінціможнапобачитибажання за 

когосьсховатисяабовзагалівідсторонитися. Вартозвернутиувагу на дитячімалюнки. 

Якщо в них переважаютьтемні, сірі, коричневі, фіолетовікольори, цесвідчить про 

тривожний, некомфортний стан дитини. Допоможутьвиявититривожну й піддану 

страху дитинурізнідіагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРАДИ БАТЬКАМ 

ЩОДО ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ СТРАХІВ У ДИТИНИ 

 

 

·       Пам'ятайте, щодитячі страхи — цесерйозна проблема й не треба 

сприйматиїхтільки як «вікові» труднощі. 

·       Не іронізуйте, дитиназрозуміє, щозахистучекати не від кого, й остаточно 

закриється. 

·       Спрямовуйте та контролюйте перегляд дитячихмультфільмів, намагайтеся, 

щобдітидивилисяпередачі з позитивними героями, орієнтовані на добро, тепло. 

·       Прагніть до того, щоб у родинібуласпокійна, доброзичлива атмосфера, 

уникайтеконфліктів, сварок, особливо в присутностідітей. 

·       Не залякуйтедитину: «Не будешспати— покличу вовка» тощо. 

·       Більшезаохочуйте, хваліть, схвалюйте й морально підтримуйтедитину. 

·       Малюйте з дитиною страх і все те, чого вона боїться. Тему 

смертікращевиключити. Самезаняттямаєтривати не більше ЗО хвилин. 

·       Малюйте страх фарбами  укількаприйомів. 

·       Післязакінченнязаняттяпохвалітьдитину, а через кількаднівобговорітьіз нею 

малюнок. 

·       Можназапропонуватизнищитималюнок: порватиабоспалити. 

·       Не чекайтешвидкого результату, страх не зникнеодразу. 

·       Змініть образ страху. 

·       Грайте за ролями. Ігри за ролями гарнітим, щодозволяютьмоделювати практично 

будь-яку ситуацію, щовикликає в дитинитривогу і розв'язатиїїненав'язливо у грі, 

формуючи в такийспосіб у свідомостідитинидосвідподоланнясвого страху. 

·       Посмійтеся разом іздитиною. Цейспосібпередбачаєнаявністьбурхливоїфантазії в 

батьків. Якщо ваша дитинабоїться, наприклад, грози, постарайтесяпридумати яку-

небудьісторію (обов'язковострашну!) ізвласногодитинства про те, щови й самі точно 

так само боялися грози, а потім перестали. Нехай синабо дочка посміється з вас. 

Аджеодночасно вони сміються й над своїм страхом, а отже, вжемайже перемогли 

його. Важливо, щобмалязрозуміло: «У мамичи тата булитакісамі страхи, а потім вони 

минули, отже, цепройде й у мене». 

·       І пам'ятайте— дитинамає право на помилку! Дитина повинна знати — батьки в 

будь-якійситуаціїпідтримаютьїї й не станутьменшелюбити! 


