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ЧИННИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
ВИЯВУ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ 

СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ 

Прояв агресії. Джерело: https://life.pravda.com.ua/

Малюнок учениці 11 класу, ЛІТ 18.12.2020 р. 

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:                                                                                                                            
здійснити теоретико-емпіричне вивчення психологічних особливостей агресивної поведінки сучасних підлітків 

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ:                                            
підліткова агресія як  соціально-психологічне явище 

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ:                                                                    
чинники та особливості вияву агресивної поведінки у підлітковому віці 
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здійснити теоретичне вивчення проблеми розвитку агресії       
у підлітковому віці та сучасних форм її вияву 

обґрунтувати методи та методики дослідження                  
агресивних виявів підлітків 

 

емпірично вивчити чинники та особливості агресивної 
поведінки в учнів підліткового віку 

окреслити шляхи корекції агресивних виявів              
у сучасних підлітків 

Методи обробки даних та             
застосування порівняльного     
аналізу отриманих результатів 

МАТЕРІАЛИ, ХІД ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Теоретичні – аналіз, класифікація,        
систематизація теоретичних даних з 
проблеми дослідження 

Емпіричні – спостереження,         
бесіда, опитування, аналіз          
продуктів діяльності підлітків 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 
Порівняння середніх значень показників                               

учнів 9 та 11 класів за методикою А.Басса, А.Даркі  

«Методика діагностики показників                        
та форм агресії» А.Басса, А.Даркі 

Методика «Дім. Дерево.  
Людина» Дж. Бука, Р. Берні  

Елемент 
новизни 

дослідження: 

до агресивних виявів          
більш схильні                        

дівчата підліткового віку; 
 
 

агресивна поведінка підлітків 
залежить від характеру їх  
взаємин з власною сім’єю 

Агресивна поведінка – це навмисні 
дії людини, спрямовані на             
причинення іншому фізичного чи 
психологічного болю. Проблема ви-

явів  агресії актуалізується у підлітковому 
віці. Це пов’язано з кризовими особливос-
тями даного вікового періоду. Агресивні 
вияви підлітків детермінуються зовнішні-
ми  чинниками, а саме соціальним та            
інтернет середовищем, і внутрішніми  
чинниками – особистісними якостями, до 
яких належать агресивність, ворожість та 
ін. Сучасними формами агресії підлітків є 
булінг і кібербулінг 

Комплексне використання методів 
і методик: спостереження, бесіди, 
аналізу продуктів діяльності       

підлітків, опитувальник «Методика      
діагностики показників та форм          
агресії» А.Басса, А.Даркі та              
проективна методика «Дім. Дерево. 
Людина» Дж. Бука, Р. Берні дозволили 
дослідити чинники підліткової             
агресії та особливості її виявів 

До виявів фізичної та непрямої агресії     
більшої мірою схильні підлітки віком       
14-15 років (9-класники). Більшу схиль-

ність до агресії виявили дівчата, зокрема до              
вербальної агресії та ворожості. Ці негативні 
прояви значною мірою зумовлені як складними 
взаєминами в сім’ях підлітків, так і стосунками 
останніх з членами власних родин (мала      
прихильність до сім’ї, психологічна близькість 
з батьками, слабка прихильність сім’ї, сімейні 
конфлікти, відособлення від сім’ї, бажання      
автономізуватися, продиктоване необхідністю 
уникати несприятливої атмосфери в родині)  

Корекції слід піддавати не лише агресив-
ні поведінкові вияви, а й внутрішньо-
особистісні. Згідно наших поглядів, мета 

психокорекційної роботи полягає в позитивних 
змінах у когнітивній, емоційній, особистісній 
сферах підлітків, у розвитку їх здатності        
налагоджувати конструктивні взаємини з      
оточуючими, в тому числі, з членами власних 
сімей. Разом з тим, необхідно проводити         
профілактичні заходи, які попереджатимуть   
агресивні поведінкові вияви підлітків та крайні 
форми агресії – булінг і кіберулінг 

КОРЕКЦІЙНІ ТА ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ 

Профілактика агресивної 
поведінки підлітків: 

розвиток емоційно-
вольової сфери 

розвиток соціальних і    
моральних якостей 

психологічна підтримка  
особистісного розвитку 

формування навичок  
конструктивних          
взаємодій з оточуючими  

попередження відхилень у 
становленні особистості 

запобігання конфліктам у 
середовищі сім’ї, школи 

попередження відхилень  
у поведінці 

Корекція агресивних    
проявів у підлітків: 

формування уважного 
ставлення до               
особистості підлітка 

формування у підлітків 

адекватної самооцінки 

розвиток                       
комунікативних навичок 

зниження емоційної      на-
пруженості та особистісної 
тривожності 

робота з гнівом 

формування навичок        
самоконтролю 

формування емпатії,            
довіри до людей 
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Батяшова Єва Іванівна, учениця 9 класу навчально-виховного комплексу «Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 
школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

Наукові керівники: Клочек Лілія Валентинівна, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор психологічних наук; 

Андреєва Ольга Анатоліївна, завідувач відділу Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді 


