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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Важливим фактором, що визначає 

соціальну поведінку людей в рамках сім’ї, є відносини з дітьми, які теж 

мають характер, що також породжує певні складності. На відносинах з 

дітьми не можуть не позначатися установки батьків. За даними 

соціологічного опитування, 29% батьків вважає, що батьки повинні мати 

перш за все власне життя, проте 49% переконані, що батьки повинні 

давати дітям все найкраще навіть ціною власного благополуччя. 

Іноді доводиться бачити дітей (а часом і дорослих), що страждають 

заїканням, нічним і денним енурезом, головними болями, шкідливими 

звичками, а також агресивністю, підвищеною тривожністю і збудливістю, 

що мають різні соматичні симптоми.  

Страх ‒ це звичайне, на перший погляд, почуття, яке ми відчуваємо 

по кілька разів на день, характеризується звиканням. У ситуації 

соціальної нестабільності на сучасну дитину обрушується безліч 

несприятливих чинників, здатних не тільки загальмувати розвиток 

потенційних можливостей особистості, а й повернути процес її розвитку 

назад.  

Тому велику увагу проблемі страху приділяється в роботах 

вітчизняних психологів і психотерапевтів, які відзначають зростання 

числа дітей з різноманітними страхами, підвищеною збудливістю і 

тривожністю. 

Дитячі страхи в тій чи іншій мірі обумовлені віковими 

особливостями і мають тимчасовий характер. Однак ті дитячі страхи, які 

зберігаються тривалий час і важко переживаються дитиною, говорить про 

нервову ослабленість малюка, неправильну поведінку батьків, 

конфліктних відносинах в сім’ї і в цілому є ознакою неблагополуччя. 

Більшість причин, як відзначають психологи, лежать в області сімейних 

відносин, таких як потурання, непослідовність у вихованні, негативне або 



занадто вимогливе ставлення до дитини, яке породжує в ньому тривогу і 

потім формує ворожість до світу.  

Тому невротичні страхи вимагають особливої уваги психологів, 

педагогів і батьків, так як при наявності таких страхів дитина стає 

скутою, напруженою. Його поведінка характеризується пасивністю, 

розвивається афективна замкнутість. У зв’язку з цим гостро постає 

питання ранньої діагностики невротичних страхів. 

Дитячі страхи, якщо до них правильно ставитися, розуміти причини 

їх появи найчастіше зникають безслідно, Якщо ж вони болісно загострені 

або зберігаються тривалий час, то це є ознакою неблагополуччя, говорить 

про фізичну і нервової ослаблення дитини, неправильну поведінку 

батьків, конфліктних відносин в сім’ї. Для того, що б впливати на дитину, 

допомогти позбутися йому від страхів, батькам необхідно також знати, 

що таке страх, яку функцію він виконує, як виникає і розвивається, чого 

найбільше бояться діти і чому. 

Мета дослідження ‒ теоретичне та емпіричне дослідження 

проблеми впливу сімейних відносин на зміст страхів у дітей дошкільного 

віку. 

У відповідності з об’єктом і предметом дослідження приймаються 

наступні завдання: 

1. Виявити теоретичні основи проблеми впливу сімейного оточення 

на розвиток і усунення страхів у дітей. 

2. Підібрати діагностичні методики, подолання страху у дітей в 

системі впливу сімейного оточення. 

3. Апробувати корекційну програму з розгляду впливу сімейного 

оточення, виявити проблему розвитку страхів. 

Об’єкт дослідження ‒ дитячі страхи. 

Предмет дослідження ‒ вплив сімейних відносин на утримання 

дитячих страхів. 

 



ВИСНОВКИ 

 

1. Страх є найбільш небезпечний з усіх емоцій. З віком у дітей 

змінюються мотиви поведінки, ставлення до навколишнього світу, 

дорослих, однолітків. І від того, чи зможуть батьки та педагоги вловити 

ці зміни, зрозуміти, що відбуваються з дитиною, і в зв’язку з цим змінити 

свої відносини, буде залежати той позитивний емоційний контакт, який є 

основою нервово‒психічного здоров’я дитини. 

2. Уява ‒ це внутрішній світ дитини, вроджений, природний 

процес, за допомогою якого дитина вчиться розуміти навколишній світ, 

наповнювати його змістом. У нормально розвиваючої дитини уява є 

генетичною, біологічною функцією з налагодженим механізмом 

своєчасного виходу зі стану фантазії. Розвиток уяви таїть в собі і деякі 

небезпеки. Одна з них ‒ це поява дитячих страхів.  

3. Рівень страху дітей впливає на сприйняття ними сімейних 

відносин: ‒ у дітей з високим рівнем страху проявляється негативне 

ставлення до батьків, прагнення захистити себе від їх надмірної 

агресивності; вони сприймають сім’ю як роз’єднану, відчувають емоційну 

холодність, відчуженість і самотність в сім’ї; для цих сімей характерний 

низький емоційний зв’язок; ‒ діти із середнім рівнем страху сприймають 

сім’ю як спільність, в якій виявляються теплі емоційні відносини, дитина 

відчуває захищеність в сім’ї. 

4. Благополуччя сімейних відносин залежить від  стилю виховання. 

5. Батьківське відкидання несе в собі негативний афективний досвід для 

дитини і може мати негативні наслідки, які проявляються у виникненні 

страху в ситуаціях, пов’язаних з взаємодією з зовнішнім світом. 

Таким чином, мета нашого теоретичного та емпіричного 

дослідження проблеми впливу сімейних відносин на зміст страхів у дітей 

дошкільного віку досягнута. 

 


