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ЗАПОБІГАННЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА БУЛЛІНГУ ДІТЕЙ В УМОВАХ 

ОСВІТННЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА. 

 

Актуальність. Агресивна поведінка, як розповсюджене явище 

сучасного суспільного життя, є серйозною перешкодою як на шляху 

гармонійного розвитку кожної людини, так і сталого розвитку суспільства в 

цілому. Модель агресивної поведінки починає формуватися в дитинстві і 

заохочується та стимулюється певними соціокультурними чинниками. Отже, 

пошук і застосування ефективних способів запобігання і подолання проявам 

агресії і буллінгу в спілкуванні підлітків є важливим напрямком освітньої 

діяльності педагогічних працівників. 

Мета: з’ясування особливостей формування агресивної поведінки 

дітей, визначення шляхів подолання та запобігання агресивної поведінки 

дітей в умовах освітньої діяльності. 

Ключові поняття: агресія, агресивність, буллінг, атрибуція, 

жорстокість, насильство, фрустрація, депривація, тривожність, гнів, 

девіантна поведінка, вікові особливості, гендерні особливості, мобінг, 

корегування, соціальне нівелювання. 

Постановка проблеми. На думку, Г. Андрєєвої, A. Басса, А. Адлера,  

Р. Берона, Є. Донченко, Т. Румянцевої, Т. Титаренко, Т. Ломової та інших 

дослідників, агресивна поведінка дітей розглядається як соціальне явище, 

тобто як засвоєна в процесі научання форма поведінки, яка детермінується 

актуальними соціальними умовами. Тож такі біологічні фактори, як статеві 

відмінності у прояві агресії обумовлені засвоєними суспільними 

стереотипами щодо чоловічої або жіночої ліній поведінки. Соціальні фактори 

створюють умови, за яких психологічні фактори (засвоєний досвід 

агресивних дій) сприяють розвитку агресивної поведінки.  



Останніми роками педагогічні працівники відмічають тенденцію до 

збільшення рівня агресивності дітей: вони більш шумні, галасливі, 

непосидючі, «моторні», швидше і легше вступають в конфлікти, 

непоступливі, забіякуваті. З бесід з батьками також можна зробити висновок, 

що діти тепер стали агресивніше, ніж раніше. З ними важко впоратися, вони 

часто бувають жорстокі. У прагненні досягти своєї мети вони маніпулюють 

батьками. У засобах масової інформації стали частіше повідомляти про 

агресивні «витівки» дітей шкільного віку по відношенню до своїх однолітків, 

людей «старшого віку». Більш поширеним став буллінг в підлітковому 

середовищі.  

Яким має бути підхід до цієї проблеми? Чи завжди агресія є 

патологією? Яким чином формується агресивна поведінка? Якими повинні 

бути дії дорослого на агресивні прояви дитини?  

Оскільки агресія являє собою своєрідний феномен, що має 

опосередковане відношення до різних проявів соціальної активності, у 

психологічній літературі мають місце численні підходи щодо визначення 

проявів агресії у поведінці. В широкому контексті «агресія» – це 

самовпевнена та егоїстична поведінка (Р.Броун, С.Кравчук, Л.Орбан-

Лембрік, Р.Сміт, Дж.Тедеші та ін.); поведінка фізична або вербальна, мета 

якої – завдати болю або нашкодити, зруйнувати (А. Адлер, Р. Берон, А. Реан, 

Д. Ричардсон, Т. Румянцева, К. Хорні, С. Шпильрейн та ін.); вияв активності, 

прагнення до досягнень, інструмент для самореалізації (Н.Алкіна,                         

Д. Аткінсон, Дж. Доллард, О.Дроздов, М.Левітов, Х.Хекхаузен та ін.).  

Ряд дослідників доводять, що в основі будь-якого прояву агресії лежить 

така властивість особистості, як агресивність (Г.Андрєєва, A.Басс,                   

Є.Донченко, М.Кляйн, Л.Колчина, Т.Румянцева, Т.Титаренко та ін.). 

Огляд наукової літератури дозволяє констатувати достатню вивченість 

детермінант агресивної поведінки: індивідуально-типологічних (емоційність, 

підвищена тривожність, фрустрація як властивості особистості, що 

впливають на своєрідність агресивних виявів); когнітивних (готовність до 



трактування соціально-перцептивних чинників як таких, що несуть загрозу 

«Я», самореалізації); поведінкових (рефлекторна готовність до агресивного 

реагування). 

Розглядаючи агресивну поведінку як психічне явище, не менш важливо 

знати його феноменологію, виділяючи мотиваційний, емоційний, вольовий і 

моральний компоненти. 

Мотиваційний компонент. Ряд авторів вказує на наявність у людини 

агресивних спонукань : інстинктів, потягів, потреб, мотивів. Найбільш 

поширеною точкою зору є те, що агресивна мотивація розглядається як 

особливого роду енергія, накопичення якої відбувається до тих пір, поки в 

результаті дії відповідного пускового подразника вона не розрядиться. Проте 

такий погляд, як би виключає участь самої людини в регуляції власної 

поведінки. В цьому випадку реалізація агресивної мотивації, ймовірно, 

залежатиме від здібностей людини використовувати гальмівні механізми 

агресії. 

Емоційний компонент. Часто людина на всіх етапах агресивного 

стану (при підготовці агресії, в процесі її здійснення і при оцінці результатів) 

переживає сильну емоцію гніву, що іноді набуває форми афекту, люті. Але не 

завжди агресія супроводжується гнівом і не будь-який гнів призводить до 

агресії. Більше того, зовсім невірно було б вважати всякий гнів таким, що 

провокує агресію. Існує «безсилий гнів» при фрустрації, коли немає ніякої 

можливості зняти бар'єр, що стоїть на шляху до мети. Так, наприклад, 

підлітки іноді переживають гнів по відношенню до старших, але цей гнів 

агресією навіть в словесній формі зазвичай не супроводжується. 

Емоційна сторона агресії не вичерпується гнівом. Особливий відтінок 

цьому стану надають переживання недоброзичливості, злості, мстивості, а в 

деяких випадках і почуття своєї сили, упевненості. Буває і так, що агресор 

переживає радісне, приємне почуття, патологічним вираженням якого є 

садизм. 



Вольовий компонент. Маються на увазі усі прояви якостей волі: 

цілеспрямованості, наполегливості, рішучості, у ряді випадків ініціативності 

і сміливості. Оскільки агресивний стан часто виникає і розвивається у 

боротьбі, в результаті суперництва, то всяка боротьба вимагає прояв 

вищеназваних вольових якостей. 

Моральний компонент. Реалізація агресії багато в чому залежить від 

сили «Зверх-Я». Тут можна виділити два компоненти, що регулюють прояв 

агресивності: совість і відчуття провини. Совість (обмежуюче «Зверх-Я») 

впливає на агресивну мотивацію до здійснення вчинку. П.Гальперін відмічав, 

що моральна оцінка, яка робиться до здійснення вчинку, означає затримку 

імпульсивного спонукання і, отже, можливість його «заборони». Відчуття 

провини («Зверх-Я», що докоряє) коригує поведінка після здійснення вчинку, 

що пов'язано з очікуванням покарання за скоєне, страхом, що 

супроводжується, і підвищенням тривожності. Таким чином, відмінність між 

совістю і відчуттям провини полягає в тому, що перша є «внутрішнім», а 

друге - «зовнішнім» регулятором агресії. 

Структурна модель агресивної поведінки дітей є системою 

взаємозалежних факторів: біологічних (статеві розходження у проявах 

агресії), соціальних (емоційний фон ставлення батьків до дитини, позитивне 

підкріплення агресивних дій, характер взаємин із однолітками і вчителями), 

психологічних (позитивний досвід агресивних дій). 

Згідно традиційних уявлень про особливості формування чоловічої і 

жіночої агресивності в онтогенезі, і хлопчики, і дівчатка в тій або іншій мірі 

навчаються регулювати власні агресивні спонукання, проте хлопчики все ж 

мають більше можливостей для вільного прояву агресивності. Крім того, 

якщо в процесі розвитку дитина не навчається контролювати свої агресивні 

імпульси, то надалі це «загрожує» переважною орієнтацією на однолітків - в 

підлітковому віці і схильністю до розгульної поведінки - в юнацькому.  

До одного з провідних чинників набування особистістю в онтогенезі 

підвищеної агресивності значна кількість дослідників відносить недоліки 



сімейного виховання. На це, зокрема, в своїх роботах вказують такі науковці, 

як  О. Бовть, О.Бойко, В.Іванова, Ю.Можгинський, Л.Семенюк, І.Фурманов 

та багато інших. 

Як зазначає у своїй відомій роботі L.Shultz-Wild: «Агресивні діти, як 

правило, виростають у родинах, де дистанція між дітьми і батьками 

величезна, де мало цікавляться розвитком дітей, де не вистачає тепла і ласки, 

ставлення до прояву дитячої агресії байдуже чи поблажливе, де 

дисциплінарні впливи припускають силові методи, особливо фізичні 

покарання. Й дійсно, в значній кількості зарубіжних досліджень було 

підтверджено, що до підвищеної агресивності можуть призводити суворі 

покарання, які у дитинстві застосовувались до людини. Тут, загалом, було 

виявлено таку тенденцію, що жорстокі покарання, пов'язані з відносно 

високим рівнем агресивності в дітей, а недостатній контроль і догляд за 

дітьми корелює з високим рівнем асоціальності, що найчастіше 

супроводжується агресивною поведінкою. 

R.Loeber та D.Hay запропонували питання, відповіді на які можуть 

дати пояснення причин виникнення в людини агресивних схильностей і їх 

прояву в онтогенезі: 

 коли вперше виникла агресивна поведінка, які форми вона приймала у 

дитинстві, підлітковому та юнацькому віці; 

 наскільки стабільними були прояви агресивної поведінки під час 

дорослішання дитини; 

 чи йде розвиток агресивної поведінки шляхом загострення, внаслідок  

чого помірні форми агресії змінюються більш різкою агресивною 

поведінкою; 

 які емоційні та когнітивні передумови агресивної поведінки; 

 яка роль соціального середовища (батьків, однолітків і безпосереднього 

оточення) у формуванні і збереженні моделей агресивної поведінки. 

Вважається, що у зародженні, формуванні готовності людини до агресії 

мало не вирішальну роль відіграють ситуативні чинники, які також 



зумовлюють хід її реалізації. Адже виникнення агресії практично неможливо 

розглядати поза соціальним контекстом, поза певними ситуаціями і 

взаємодією з іншими людьми. 

Прояв чи не прояв агресивності як особистісної властивості у певних 

актах поведінки завжди є результатом складної взаємодії трансситуативних і 

ситуативних чинників. Наприклад, першоджерелом агресивних дій 

неагресивної особистості вважається чинник ситуації. Ситуація, у якій 

опиняється людина, повинна мати певні властивості, щоб агресія, яким би не 

був її рівень, могла проявитись. 

Дослідники, які займались проблемою агресивності відзначають, що 

існує досить багато ситуативних чинників, які можуть викликати в людини 

агресивну поведінку чи підвищити вірогідність її виникнення. Здійснений  

аналіз досліджень науковців різних країн показує, що ці ситуативні чинники 

можна розподілити на дві основні групи. 

До першої групи входять зовнішні по відношенню до суб'єкта чинники. 

До них, зокрема, відносять: 

 спекотну температуру у приміщенні, спекотні кліматичні умови; 

 підвищений шум; 

 велике скупчення людей, неприємний запах та тісноту у приміщенні; 

 зазіхання на особистий простір; 

 виникнення стресової ситуації; 

 вплив культурних чинників; 

 вороже соціальне середовище; 

 вид і характер соціальних, економічних і політичних відносин, в яких 

переважає атмосфера конкурентної боротьби; 

 провокацію; 

 оцінку іншими людьми; 

 спостереження за моделями агресивної поведінки інших у реальному 

житті чи на кіно- і телеекранах;  

 вплив моделей агресивної поведінки в комп'ютерних іграх ; 



 вплив групи та «ефект юрби». 

До другої групи входять внутрішні по відношенню до суб'єкта 

чинники, які, насамперед, зумовлені певними характеристиками його стану 

чи почуття. Серед таких чинників називають: 

 виражене фізичне та психічне стомлення; 

 незадоволеність власною навчальною чи професійною діяльністю; 

 дискомфорт; 

 страх; 

 сором; 

 біль; 

 фрустрацію; 

 очікування помсти за власні агресивні дії; 

 алкогольне сп'яніння; 

 сексуальне збудження. 

Але, на нашу думку, слід обов'язково підкреслити, що чинники першої 

групи (зовнішні) обов'язково діють опосередковуючись через внутрішні 

«умови», викликаючи у суб'єкта певний агресивний стан, формуючи певні 

агресивні особистісні властивості чи агресивний світогляд.  

Так, наприклад, велике скупчення людей чи провокація можуть 

викликати в людини стан страху чи (та) відчуття болю, що вже у наслідку 

може призвести до виникнення в неї агресивної реакції. А спостереження за 

моделями агресивної поведінки інших у реальному житті, характер 

соціальних стосунків людини можуть сприяти підвищенню в неї рівня 

агресивності як особистісної якості, чи формувати в неї уявлення про 

допустимість та прийнятність використання агресії до інших людей для 

досягнення власних цілей. А вже далі зазначені особистісні та світоглядні 

зміни підвищують рівень готовності людини вдатися до агресивних дій у 

різних ситуаціях її життєдіяльності. 

І ще раз повторимо, що названі вище ситуативні чинники не 

обов'язково викликають у людини прояви агресивної поведінки. Вони лише 



можуть цьому сприяти, підвищити вірогідність її виникнення за всіх інших 

рівних умов. 

Крім ситуативних, також виділяють велику групу особистісних 

чинників, які зумовлюють підвищення в людини рівня агресивності. До 

таких чинників різні дослідники відносять: 

 підвищену ворожість та подразливість; 

   підвищений рівень тривожності та депресії; 

 негативну ефективність; 

 перевищену, неадекватну самооцінку; 

 низьку самооцінку; 

 неадекватний рівень домагань;  

 заздрісність; 

 демонстративність; 

 підвищену емоційну реактивність та нестабільність; 

 негативні особливості мотиваційної сфери;  

 низький рівень розвитку інтелекту;  

 антисоціальну спрямованість особистості, порушення функцій 

соціальної взаємодії; 

 схильність приписувати оточенню агресивні наміри. 

Формування мотиву агресивної поведінки починається з виникнення у 

дітей певних негативні станів – досади, образи, злості, обурення, гніву, люті 

та ін. Переживання цих станів призводить до виникнення потреби усунути 

психічну напругу, розрядити її. На першому етапі ця потреба веде до 

формування абстрактної мети: що треба зробити, аби задовольнити виникле 

бажання покарати кривдника, усунути його як джерело конфлікту. 

Виникнення наміру покарати, помститися призводить до пошуку 

конкретних шляхів і способів досягнення поставленої мети. Дитина 

розглядає конкретні агресивні дії, вибір яких залежить від оцінки ситуації та 



її можливостей, відношення до джерела конфлікту, установки на дозвіл 

конфліктів. 

Пропустивши всі ці способи через «внутрішній фільтр», дитина 

переходить до формування наміру здійснення конкретної агресивної дії 

відносно того або іншого об’єкту, і приймає рішення. 

На цьому процес формування мотиву агресивної поведінки 

закінчується. Підсумком є утворення складного психологічного комплексу, 

до якого входять потреба особи відреагувати на конфліктну ситуацію, спосіб 

і засіб цього реагування, і її обґрунтування. 

Таким чином, у дитини з’являється обґрунтування агресивної 

поведінки, яка пояснює, чому він прийшов до розуміння необхідності такої 

поведінки  (що спонукало), що він хоче досягти (яка мета). 

На підставі теоретичного аналізу системи факторів агресивної 

поведінки Т.О. Ломова розробила структурну модель агресивної поведінки 

старшокласників. 

Відповідно до представленої моделі, агресивна поведінка 

старшокласників розглядається як соціальне явище, тобто як засвоєна в 

процесі научання форма поведінки, яка детермінується актуальними 

соціальними умовами. Тож такі біологічні фактори, як статеві відмінності у 

прояві агресії багато у чому обумовлені засвоєними суспільними 

стереотипами щодо чоловічої або жіночої ліній поведінки. Соціальні фактори 

створюють умови, за яких психологічні фактори (засвоєний досвід 

агресивних дій) сприяють розвитку агресивної поведінки. Набутий у ході 

соціалізації позитивний досвід агресивних дій впливає на індивідуальні 

особливості (психологічні якості) старшокласника, які характеризують 

емоційну, мотиваційну, когнітивну та моральну сфери його особистості. 

Змістом такого індивідуального досвіду, внутрішнього прийняття або 

неприйняття агресії, стають норми моралі, критерії поведінки, що прийняті в 

конкретному соціальному середовищі (школою, родиною). 



На нашу думку, дезорганізований досвід раннього дитинства і 

дисфункціональні сімейні відносини в умовах постійних обмежень, або 

батьківської вседозволеності є основним чинником виникненням буллінгу в 

дитячому середовищі.  

Поняття «буллінг» походить від англійського слова ‘bully’, яке означає 

хуліган, забіяка, людина, яка використовує свою силу і владу, щоб налякати, 

або заподіяти шкоду слабшим людям. Англійське слово ‘bullying’ означає 

агресивну поведінку однієї людини, яка має вищий статус, відносно іншої 

людини, яка має нижчий статус, з метою заподіяти їй моральну або фізичну 

шкоду, принизити її і в такий спосіб утвердити свою владу.  

Оксфордський словник англійської мови визначає буллінг як 

розповсюджену шкільну проблему, яка полягає в тому, що деякі діти 

використовують свою силу, або вищий статус з метою принизити, налякати 

менших або слабших дітей. Ті, хто ініціює буллінг називаються буллі.  

Явище буллінгу досить часто зустрічається і в дорослих трудових 

колективах, проте ця поведінка бере свій початок у молодшому підлітковому 

віці, коли одним з основних агентів гендерної соціалізації є школа. Буллінг є 

явищем розповсюдженим і серед хлопців, і серед дівчат, хоча частіше до 

такої поведінки вдаються хлопці. Буллінг є явищем інтернаціональним і 

досліджується вченими багатьох країн: Австралії, Америки, Великої 

Британії, Канади, Норвегії, Фінляндії та інших. Як зазначає відомий 

російський науковець І. Кон, за останні 20 років «буллінг» став міжнародним 

соціально-психологічним і педагогічним терміном, який означає складну 

сукупність соціальних, психологічних і педагогічних проблем. 

Х. Лейманн визначає буллінг як «соціальну взаємодію, через яку одна 

людина (іноді декілька) зазнають нападів іншої людини (іноді декількох, але, 

як правило не більше чотирьох) майже щодня впродовж тривалого періоду 

(декількох місяців), що викликає у жертви стан безпомічності і виключення з 

групи» 



В психолого-педагогічній науковій літературі під терміном «шкільний 

буллінг» прийнято розуміти сукупність соціальних, психологічних і 

педагогічних проблем, які пов’язані з процесом тривалого фізичного або 

психологічного насильства з боку індивіда, або групи по відношенню до 

індивіда, який не здатен себе захистити у певній ситуації. Часто агресивна, 

насильницька поведінка пов’язана з вибудовою ієрархії міжособистісних 

взаємин, з прагненням утвердження влади у підлітковому віці.  

В українських роботах, присвячених проблемі шкільного буллінгу 

знаходимо поняття «буллінг» і «цькування». Український тлумачний словник 

(онлайн версія) дає пояснення слова «цькувати», яке є найближчим за 

значенням до англійського ‘bully’ (дієслово): «переслідувати кого-небудь 

різними нападками, наклепами і т. ін., знущатися з когось». У російській 

психолого-педагогічній літературі вживається поняття «буллинг»; в цьому ж 

значенні вживається термін «травля». 

 На нашу думку, англійське слово ‘bullying’ найповніше відображує 

зміст поняття «буллінг», яке стало міжнародним, оскільки наведені варіанти 

російського і українського перекладу відображують окремі аспекти цього 

поняття.  

Буллінг у шкільному середовищі є дуже давнім феноменом, хоча лише 

у 1970-х рр. це явище стало предметом систематичних наукових досліджень. 

Ці дослідження розпочав норвезький науковець Дан Ольвеус і у 70-х роках 

минулого століття дослідження шкільного буллінгу були зосереджені у 

скандинавських країнах. У Випуск 33 87 1980-х рр. шкільний буллінг почав 

досліджуватися вченими Австралії, Великої Британії, Канади, Нідерландів, 

США, Японії. Загальне визначення шкільного буллінгу полягає в тому, що це 

є ситуація, коли один учень, або група учнів є об’єктом негативних дій з боку 

інших учнів. Ці негативні дії можуть виражатися у формі фізичного 

контакту, словесної образи, кривлянь і грубих принизливих жестів. 

Розповсюдження чуток і виключення жертви з групи є також 

розповсюдженою формою буллінгу. В ситуації буллінгу існує дисбаланс сил 



між агресором і жертвою, те що дослідники називають асиметричні владні 

відносини. 

Висновки. Якщо допустити, що агресія завжди була складовою 

частиною людського суспільства і стосунків між групами і націями, відразу 

ж виникає запитання: а чи можна що-небудь зробити, аби зменшити 

інтенсивність її проявів або, принаймні, контролювати їх? Не заперечуючи 

можливого впливу біологічних або генетичних факторів на агресивні мотиви 

й вчинки, значна кількість дослідників вважають, що на всі випадки прояву 

агресії, на її специфічні форми і цілі, які переслідує особистість, із даною 

моделлю поведінки, в значній мірі впливають навички, різні аспекти 

когнітивних процесів, наприклад, мислення, пам'ять, інтерпретація власних 

емоційних станів і безліч соціальних факторів. Отже, за цим підходом, 

агресивна поведінка зовсім не є неминучою і зумовленою стороною 

людських відносин, навпаки, при відповідних обставинах її можна запобігти 

або проконтролювати. 

Самоспостереження і самоконтроль педагога за власною мовною 

поведінкою, аналіз своєї мови з позиції ввічливості, коректності, 

ефективності дії – основний спосіб попередження та подолання мовної 

агресії дітей. 

Здатність до емпатії – співпереживанню проблемам іншої людини, 

вміння об'єктивно оцінити індивідуальні особливості і емоційний стан – є 

важливою складовою комунікативної культури педагога. 

Толерантність – терпимість, поблажливість – це необхідна якість, яка 

передбачає коректність висловів, особливо оцінного характеру, визнання 

права вихованця на власну думку вміння вибачати. 

Альтернативною комунікативною стратегією, яка має психологічний 

вплив на «агресора» (ефект несподіванки) і руйнує його негативний сценарій 

є ігнорування. Це досить дієва міра проти агресії в тому випадку, якщо 

ситуація не набуває гострого дратівливого характеру і не переходить у 

відкрито образливе, неприйнятне для співбесідника спілкування. 



Перемикання уваги – це засіб змінити ворожий настрій дитини, 

відвернути її увагу від агресивного наміру або змінити негативний емоційний 

стан. 

Можна виділити такі стратегії, як метод проектування позитивних 

особистісних якостей, метод «тактичного сумніву», позитивні оцінні 

вислови, відкритий мовний осуд і ін. 

Прагнути уникати образливих висловів у власному мовленні, 

опанувати вміння реагувати на грубість дитини – посильне завдання для 

кожної педагога. 

Основними кроками по подолання агресивної поведінки дітей є: 

1. Стимуляція гуманних відчуттів: 

 стимулюйте в агресивних дітей уміння визнавати власні помилки, 

переживання відчуття незручності, провини за агресивну поведінку; 

 вчіть дитину не перекладати свою провину на інших; 

 розвивайте в дитині відчуття емпатії, співчуття до однолітків, 

дорослих, тварин тощо, наприклад: «Михайло, невже тобі не шкода інших 

дітей?»; 

 запитайте у вихованця, чому плаче той, кого він образив, запропонуєте 

дитині помиритись із ним. 

 Орієнтація на емоційний стан іншого: 

 прагніть привернути увагу до стану іншого, без оціночного ставлення 

до того, що сталося, наприклад: «Ти зараз відчуваєш себе переможцем?», 

«Кому зараз погано, як ти вважаєш?», «Як ти вважаєш, зараз лише тобі 

погано або ще комусь?», «Тобі зараз сумно?», «Ти злишся?», «Ти відчуваєш 

втому і ні з ким не хочеш розмовляти?»; 

 зрозумійте характер агресивності – захисний або більш схожий на 

жорстокість без співчуття до ображених; 

 прагніть «поставити» агресивну дитину на місце того, кого вона 

образила; 



 частіше розмовляйте з агресивним дітьми про палітру їх власних 

емоційних станів; 

 запитайте в дитини про варіанти виходу з конфліктної ситуації; 

 поясніть, як в інший спосіб дитина може самоствердитись; 

 розкажіть, що таке спалах гніву і що означає «контролювати» власну 

агресію,  навіщо це необхідно робити; 

 запитайте, в яких випадках дитина найчастіше сердиться, втрачає над 

собою контроль; 

 пояснить  дитині, навіщо необхідно «контролювати» власні почуття і 

як, наприклад: «Ти стукнув Віру тому, що… а ще чому?», «Зараз я візьму 

аркуш і намалюю зле обличчя. Це вовк! Як ти думаєш, чому у вовка зле 

обличчя?» Ці запитання можна адресувати і дитині-жертві утиску: «Як ти 

думаєш, чому Ігор тебе образив? А ще чому?»; 

 навчіть дитину випліскувати гнів у прийнятній формі; 

 навчіть дитину говорити про те, що їй подобається або не подобається; 

 прагніть використовувати відчуття гумору, пояснювати дитині 

наступне; 

 стимулюйте  позитивні емоції в дитини з метою перемикання з 

агресивного стану на інше; 

 використовуйте новизну, незвичність, несподіванку грайливої і 

неігрової поведінки в діях з предметами, аби перемкнути дитину на 

неагресивну поведінку; 

 не навішуйте ярликів. 

Основна умова здійснення вказаних стратегій – це психологічна 

настроєність на діалог і розуміння дитини.  

Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти можуть у 

своїй діяльності використовувати певні правила втручання при агресивних 

проявах, метою яких є зменшення або уникнення агресивної поведінки в 

напружених, конфліктних ситуаціях, наприклад: 

1. Спокійне відношення в разі незначної агресії  



 повне ігнорування реакцій дитини; 

 вираження розуміння відчуттів дитини («Звичайно, тобі образливо.»); 

 перемикання уваги, пропозиція якого-небудь завдання («Допоможи 

мені, будь ласка, зняти мапу з дошки, адже ти вищий за мене»); 

 позитивне позначення поведінки («Ти сердишся, тому, що ти 

втомився»). 

Треба звернути увагу, що використання позитивної стратегії допустиме 

в тих випадках, коли агресія дітей безпечна і з'ясовна. 

2. Акцентування уваги на вчинках (поведінці), а не на особистості 

 використання техніки об'єктивного опису поведінки (слід описати, як 

поводилась дитина  під час прояву агресії, які слова говорила, які дії 

здійснювала, не даючи при цьому жодної оцінки, не пригадуючи минулих 

вчинків). 

Важливою умовою ефективного вживання техніки є встановлення з 

дитям зворотного зв'язку. Для цього можна використовувати наступні 

прийоми:  

 констатація факту («Ти поводишся агресивно»); 

 констатуюче питання («Ти сердишся?»); 

 розкриття мотивів агресивної поведінки («Ти хочеш мене образити?», 

«Ти хочеш продемонструвати силу?»); 

 виявлення своїх власних відчуттів по відношенню до небажаної 

поведінки («Мені не подобається, коли зі мною говорять в такому тоні», «Я 

серджусь, коли на мене хтось голосно кричить»); 

 апеляція до правил («Ми ж з тобою домовлялися!»). 

3. Зниження напруги  

Завдання дорослого – зменшити напругу ситуації. Типовими діями 

дорослого, що підсилюють напругу й агресію, є: 

 підвищення голосу, зміна тону на загрозливий; 

 демонстрація влади («Вчитель тут поки що я», «Буде так, як я скажу»); 



 крик, обурення; 

 агресивні пози й жести: стислі щелепи, перехрещені або зчеплені руки, 

розмова «крізь зуби»; 

 сарказм, кепкування, висміювання й передражнювання; 

 негативна оцінка особистості дитини, його близьких або друзів; 

 використання фізичної сили; 

 втручання в конфлікт сторонніх осіб; 

 непохитне наполягання на своїй правоті; 

 покарання або загроза покаранням; 

 узагальнення типа: «Ви всі однакові», «Ти, як завжди.», «Ти ніколи не…»; 

 порівняння дитини з іншими дітьми – не в його користь; 

 команди, жорсткі вимоги, тиск; 

 виправдання, підкуп, винагороди. 

4. Обговорення вчинку 

 аналіз ситуації необхідно проводити наодинці, без свідків, в спокійній 

обстановці; 

 аналіз поведінки дитини допустимий лише після того, як ситуація 

вирішиться;  

 під час аналізу поведінки необхідно акцентувати увагу на негативних 

наслідках агресивної поведінки не лише для оточуючих, але, перш за все, для 

самої дитини. 

5. Збереження позитивної репутації дитини 

 публічно мінімізувати провину дитини («Ти не хотів його образити», 

«Ти погано себе почуваєш»), але в особистій бесіді показати істину; 

 не вимагати повного підпорядкування, дозволити дитині виконати 

Вашу вимогу по-своєму; 

 запропонувати дитині компроміс, договір із взаємними поступками. 

6. Демонстрація моделі неагресивної поведінки 



Поведінка дорослого, який демонструє конструктивну поведінку в 

конфліктній ситуації, включає наступні прийоми: 

 нерефлексивне слухання; 

 пауза, що дає можливість дитині заспокоїтися; 

 навіювання спокою невербальними засобами; 

 пояснення ситуації за допомогою навідних питань; 

 використання гумору; 

 визнання почуттів дитини. 

Відносно буллінгу, більшість педагогічних працівників, максимум 

своїх зусиль зосереджують на покаранні дітей, які чинять насильство. Тобто 

вважається, що найкращим вирішенням даної проблеми є справедливе 

покарання винних. 

Проте, така стратегія протидії буллінгу, що зосереджена на поведінці 

дітей, що залякують, залишає травмованих дітей у безсилій позиції, 

припускаючи, що ситуація покращиться тільки тоді, коли зміниться 

поведінка буллера. Численні дослідження виявляють, що дії для дорослих, 

спрямовані на зміну поведінки дітей, що залякують, насправді швидше 

поглиблюють конфлікт і не покращують ситуацію жертви. 

Стратегії запобігання буллінгу, які зміщують свою спрямованість на 

створення позитивних соціальних навичок у всіх молодих людей, 

забезпечують кращі результати. Дослідження (CASEL, 2011) ясно показують, 

що ефективне навчання нових рольових моделей призводить до важливих 

соціальних наслідків, таких як позитивні стосунки між однолітками, високий 

рівень співпереживання, посилення соціальної активності та зменшення 

проблемних форм поведінки. 

Нижче ми наводимо практичні способи, за допомогою яких педагогічні 

працівники можуть розвивати соціальну та емоційну компетентність у дітей, 

з якими вони працюють: 

1. НАВЧАННЯ 



Коли діти демонструють жорстоке поводження один до одного, 

підійдіть до ситуації з навчальної позиції, а не з каральної. Тренінги із 

застосуванням нових рольових моделей можуть навчити молодих людей 

навичок, необхідних для гідного поводження з іншими людьми. 

Використовуйте рольові ігри, щоб допомогти дітям відшукати належні 

фрази, нейтральні тони, впевнену мову тіла та інші ефективні навички 

спілкування. 

2. ОБГОВОРЕННЯ 

Поговоріть із учнями у вашій школі про те, які стратегії є дієвими для 

ефективного поводження у ситуації буллінгу. Використовуйте інтерв'ю, 

анонімні опитування, великі групові обговорення та невелику групу, щоб 

дізнатись, які стратегії учні вважають найбільш корисними та найменш 

корисними - коли справа доходить до того, щоб припинити буллінг. 

Залучіть дітей до розмови про те, якими мають бути справжні дружні 

стосунки. Наприклад, обговоріть: 

Друг - це той, з ким ти смієшся разом, а не той, хто посміється з тебе. 

Друг - це той, хто допомагає тобі почувати себе добре і впевнено. 

Друг - це той, хто не принижує, а здатен підтримати у складній 

ситуації. 

3. РЕГУЛЮВАННЯ ЕМОЦІЙ 

Продемонструйте дітям навички регулювання емоцій, такі як активне 

переключення уваги, глибоке дихання, ведення записів, розмову з другом, 

фізичні вправи, тайм-аути тощо. Ознайомте учнів з навичками, необхідними 

для подолання тривоги, розчарування, самотності, страху або суму, 

викликаних буллінгом. 

Треба навчать дітей, що вони мають вибір, коли справа доходить до 

вираження емоцій, особливо таких не контрольованих як гнів, образа, злість. 

Розкажіть про словесні форми врегулювання конфліктів. 

Важливо, щоб педагогічний працівник був гарним прикладом 

вираження власних емоцій, вирішення проблем та розв'язання конфліктів. 
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