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АГРЕСИВНІСТЬ 
«ВАЖКІ» ДІТИ. ЗНАЙТИ ПІДХІД

Н. В. Чуб, практичний психолог, м. Харків

Можливо, деякі вчителі будуть здивовані, що агресивність заявлено як проблему, яка може постати 
перед ними на уроці. Скоріше це тема перерви, як усім здається. Але насправді агресивна дити-
на проявляє себе не тільки в  боях навкулачки . Її помітно й  впродовж уроків. Просто іноді ми не 
пов’язуємо проблеми, що виникають у нас на уроках, саме з агресією. Тому важливо розпізнати при-
чину, усвідомити, чому дитина поводиться так, а не інакше. Важливо побачити агресію, зрозуміти, 
звідки вона взялась, і поведінку, яку вона спричиняє. 

ЩО ТАКЕ АГРЕСІЯ?

 

Агресія (от лат. aggredere  — напада-
ти) — це поведінка, спрямована на завдан-
ня фізичної або психологічної шкоди, всу-
ціль до знищення об’єкта агресії. 

Об’єктами агресії можуть стати живі істоти 
або предмети, а інколи й людина. Коли виникає 
агресивна поведінка? Це може бути реакція лю-
дини на фрустрацію, стрес, психологічний або 
фізичний дискомфорт. Стан агресії супрово-
джується гнівом, ворожістю, ненавистю тощо. 
Агресивна поведінка може бути засобом досяг-
нення якоїсь мети — наприклад, підвищення 
власного статусу за рахунок самоствердження.

У психології прийнято виділяти кілька ви-
дів агресії.

Агресія фізична — бити, кусати, ламати, 
шкрябати.

Вербальна агресія — кричати, лаятися.
Пряма — спрямована безпосередньо проти 

когось або чогось. 
Непряма агресія — спрямована на об’єкт 

агресії опосередковано.
Аутоагресія — агресія, спрямована на себе, 

у вигляді самоприниження, тілесних ушко-
джень, самозвинувачень, самогубства. 

Альтруїстична — для захисту інших.
Інструментальна — для досягнення своїх 

цілей.

НАСКІЛЬКИ ЧАСТО 
ТРАПЛЯЄТЬСЯ АГРЕСІЯ 
У ДІТЕЙ?

Сьогодні агресивних дітей стає дедалі 
більше. Причому ця агресія може бути спря-
мована не тільки на себе або однолітків. По-
частішали випадки, коли школярі виражають 
свій протест на адресу учителів, батьків, тобто 
тих, хто має бути для них шанованим автори-
тетом. Чим обумовлено збільшення кількості 
агресивних школярів? Звісно, змінами, що 
відбуваються навколо. Змінились межі й пра-
вила, які дорослі пропонують дітям. Можна 
сказати, що сьогодні у дітей більше «можна», 
ніж «не можна». А ось школа якраз і є для 
дитини серйозним випробуванням, тому що 
вона намагається встановити межі. І дитина 
поводиться агресивно, прагнучи опиратися 
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тиску. Відеофільми та ігри також провокують 
агресію у дітей. Більшість фільмів з елемен-
тами екшену містять сцени агресії, насиль-
ства, смерті. Комп’ютерні ігри також можуть 
спричинити агресію, особливо якщо це «стрі-
лялки», у яких дитина вбиває віртуального 
ворога. 

ЗВІДКИ БЕРЕТЬСЯ 
ДИТЯЧА 
АГРЕСИВНІСТЬ?

У принципі, агресивна поведінка не є чи-
мось ненормальним, адже й зовсім не агресив-
ні діти та дорослі викликають у нас не менше 
побоювань, ніж агресивні. Більше того, усі 
батьки навчають дітей «уміти за себе постоя-
ти». І маму й татка тривожить зовсім не те, що 
їхня дитина розмахує кулаками й ображає ін-
ших дітей. Вражає некерованість, відсутність 
контролю над ситуацією, адже агресивна й не-
керована дитина у дорослому сприйнятті май-
же синоніми. 

Агресивність, агресія завжди обумовлена 
не однією, а кількома причинами. І вона має 
тенденцію накопичуватися. Назвімо лише 
кілька причин, котрі частіше за інші трапля-
ються у дітей шкільного віку.

 Невміння по-іншому проявляти свої по-
чуття.

 Агресія (необов’язково фізична) у ставлен-
ні до дитини з боку дорослих і неможли-
вість їм відповісти

 Значні інтелектуальні навантаження
 Негативне ставлення однолітків
 Постійна неуспішність
 Агресивні приклади поведінки батьків
 Стан нервової системи

Як бачите, причин для агресії у дитини 
може бути чимало. І вчитель не завжди може 
їх розпізнати, спілкуючись з дитиною тільки 
на уроці. Тому, якщо ви розумієте, що ніяк 
не можете виявити причину агресії в учня, то 
можете поспілкуватися з його батьками, по-
говорити особисто з дитиною, попросити про 
допомогу психолога. 

АГРЕСИВНА 
ДИТИНА. 
ЯКА ВОНА?

Передовсім агресивна дитина дуже безза-
хисна. Уявіть собі тваринку, що захищається. 
Вона застосовує всі засоби, що в неї є, — кігті, 
зуби, гарчання. Але насправді вона почува-
ється слабкою, самотньою та ображеною. Так 
само і дитина. У неї виникає  потреба в захис-
ті, бо вона не знає, як виявить свої почуття, 
не розуміє своїх переживань. 

Агресивна дитина імпульсивна і не спро-
можна опанувати гнів, образу, невдоволення. 
Можна сказати, що вираз «у нього вселився 
злий дух» може бути гарною ілюстрацією під 
час опису агресивної дитини.

А ось діти, що виявляють агресію у став-
ленні до себе, навпаки, не демонструють 
агресію оточенню, але можуть завдавати собі 
ушкоджень, іноді не усвідомлюючи цього.

ШКІЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
АГРЕСИВНИХ 
ДІТЕЙ

1. Агресивні діти зазвичай демонструють 
високий рівень імпульсивності, свою по-
ведінку вони ледь здатні опанувати самі. 
Агресивна дитина — це та, що піддається 
першому пориванню й не контролює сво-
єї поведінки. І це проявляється не тільки 
на перерві, але й на уроці. Дитина може 
вигукнути, вскочити й ходити по класу, 
вибігти за двері, якщо він отримав пога-
ну оцінку, ударити однокласника прямо на 
уроці, образити однокласника або вчителя.
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2. Невизнання авторитетів, тобто неповаж-
не ставлення до дорослого. Таку поведін-
ку демонструють не всі діти, однак це мож-
на відзначити як тенденцію. Агресивна ди-
тина не боїться сперечатися з учителем, 
може робити це досить голосно й різко. 

3. Конфліктність — ще одна проблема. Така 
дитина може конфліктувати не тільки 
з учителями, але й з однокласниками. При-
чому постійні конфлікти стають для неї 
звичними, і вона живе цими стосунками. 

4. Низька успішність — так само не вияв-
ляється в ста процентах випадків, і все 
ж агресивні діти менш зібрані й уважні, 
ніж інші з огляду на свою імпульсивність 
та особливості нервової системи.

5. Якщо агресія дитини обумовлена пробле-
мами в її родині й агресивним ставленням 
до нього батьків, то такий учень майже на-
певне матиме низьку мотивацію до навчан-
ня. Це може бути спричинено надто ви-
сокими вимогами з боку батьків або, на-
впаки, їхньою цілковитою байдужістю до 
успіхів і проблем дитини.

6. Аутоагресивна дитина може забувати про 
урок, немовби занурюючись у себе. Саме 
на уроках такі діти шкрябають собі шкі-
ру, вищипують волосся, рвуть одяг і гри-
зуть нігті.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ 
УРОКУ ДЛЯ АГРЕСИВНОЇ 
ДИТИНИ

Потенційно агресивних дітей краще не 
провокувати. Провокації — це різке звертан-
ня, ваш гучний голос, крик, покарання, при-
чини яких дитина може не розуміти. 

Для того щоби в таких дітей час від часу 
наставала розрядка, важливо давати їм мож-
ливість перемикатися. Наприклад, їм складно 
довго писати, сидіти на одному місці, концен-
трувати свою увагу на одному й тому самому. 
Використовуйте на уроці різні види діяльнос-
ті, перемикайте увагу класу з одного матері-
алу на інший. 

Постійна неуспішність так само провокує 
агресію. Так що якщо у вас є неуспішні учні, 
рано або пізно вони можуть влаштувати «ве-
ликий вибух». Щоби не доводити дітей до 
таких крайнощів, намагайтесь створювати 
навіть найслабшим учням ситуацію успеху 
на уроці. Намагайтесь зробити так, щоби вам 
було за що їх хвалити. 

Якщо ви бачите, що дитина нервується, роз-
дратована на своїх однокласників, різко вам 
відповідає, намагайтесь згладити ситуацію, 
а не загострювати її. Запропонуйте учневі ви-
конати те, що у нього напевно вийде, попросіть 
сходити за крейдою, щоби він міг перемкну-
тися і трохи розслабитися. Не забудьте після 
уроку з’ясувати причину його роздратованості.

У випадку виникнення найгострішої ситуа-
ції, коли дитина почала битися на уроці, кидати 
предмети й вигукувати злі слова, постарайтесь 
вивести її з класу. Але не залишайте її саму, по-
кличте на допомогу когось із дорослих, краще 
психолога, щоби він поговорив із дитиною.

ОСОБЛИВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 Для агресивної дитини дуже важливе дотри-
мання меж і правил поведінки. Намагайтесь 
на своїх уроках завжди їх дотримувати. 

 Агресивна дитина потребує помічника, 
коли їй треба стримати свої агресивні емо-
ції. Допоможіть їй опанувати свій гнів.

 Якщо ви бачите дитину, що виявляє агре-
сію до себе, значить, їй потрібна ваша до-
помога у покращенні самооцінки й само-
поваги.

 Дитину переповнюють почуття, і їй складно 
зосередитися. Значить, важливо використа-
ти прийоми концентрування уваги й водно-
час чергувати види діяльності на уроці. 

 З таким учнем важливо встановити теплий 
контакт і спілкуватися з ним не тільки на 
уроці. 
ДОПОМАГАЙТЕ агресивній дитині справ-

лятися з нападами гніву й керувати своєю по-
ведінкою! 
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01650 Математика в школах України
08417 Фізика в школах України
08408 Історія та правознавство
08405 Географія
90807 Економіка
01660 Біологія
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08412 Початкове навчання та виховання
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37063 Інформатика в школі
37071 Фізичне виховання в школах України
37067 Мистецтво в школі 
37068 Трудове навчання в школі
37059 Завучу. Усе для роботи
37070 Шкільному психологу. Усе для роботи
49672 Основи здоров’я
49673 Педагогічна майстерня
49677 Шкільний бібліотекар
49670 Логопед
89476 Вихователю ГПД. Усе для роботи
49671 Математика в школах України. Позакласна робота
49672 Основи здоров’я
49673 Педагогічна майстерня
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95929 Дошкільний навчальний заклад
37061 Зростаємо разом
37069 Німецька мова в школі

86364 Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. 
Дефектологія. Корекційна педагогіка


