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ДИТЯЧА АГРЕСІЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ:  
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ І ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

(Кипиченко Н. С., Гурська А. Л.) 
 

Дослідження присвячене проблемі дитячої агресії, актуальність якої 
підтверджується позитивною динамікою: якщо ще п’ять років тому 
обговорювалась агресивна поведінка підлітків, то на сьогодні все частіше 
ЗМІ, учителі, батьки інформують, що вік дітей, які втягнуті у конфлікти та 
здійснюють насильство один над одним, зменшується. Громадськість 
практично не шокує те, що учень у 1 класі – без причини б’є однокласників та 
псує особисті речі інших, у 2 – до побиття приєднуються систематичні 
кепкування з будь-якого приводу (від зовнішнього вигляду до національних 
особливостей), у 3 – агресія спрямовується на всіх суб’єктів освітнього 
процесу, додаються фізичне і психологічне насилля, а на етапі завершення 
початкової школи – ігнорування  освітнього процесу,  агресивні випади у бік 
учителів і батьків, знущання над однолітками.  

Аналіз джерельної бази засвідчив, що ставлення до агресії в системі 
наукового пізнання є неоднозначним та здебільшого суперечливим. 
Схиляємося до думки науковців, які вважають, що агресія – це «психічний 
стан, що за часовою локалізацією може детермінувати появу агресивності як 
стійкої особистісної властивості. Агресивність як властивість особистості 
виражається у готовності до агресивної поведінки, що спрямована на завдання 
шкоди іншій людині, на її приниження, примушення до будь-яких дій із можливим 
знищенням об’єкта агресії» [3, с.218]. 

Психологами причини виникнення агресії визначені частково. Водночас 
науковцями доведено, що на її розвиток впливає поєднання біологічних, 
психологічних і соціальних чинників, серед яких домінувальну роль відіграє 
складна атмосфера у сім`ї дитини. Зазначене змушує педагогічну спільноту 
нарешті задуматися над тим, що «дитина, яка піддається моральному чи 
фізичному насильству, може поводитися як агресор, демонструючи 
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жорстокість стосовно батьків, інших людей як жертва, «притягаючи» 
жорстокість однолітків і вчителів» [7, с.139]. Так, у дослідженні 
Л.Сеньківської встановлено, що основними психоемоційними розладами у 
дітей, які пережили психологічну жорстокість, є: «заниження самооцінки, 
високий рівень тривожності, а також депресивність, імпульсивність, 
інтравертованість, невпевненість у собі, дратівливість, образливість, 
негативізм, песимізм і агресивність. Когнітивними порушеннями у дітей, що 
зазнали психологічної жорстокості, є зниження пам’яті, стійкості уваги, 
низький рівень сприйняття, погана переробка інформації, низька 
працездатність і повільна концентрація уваги» [4, с. 15]. 

Водночас переважна більшість батьків відкидають думку про те, що 
мають пряме відношення до цієї проблеми. З покоління в покоління батьки 
стверджують: «Я виріс же нормальною людиною!», тим самим 
виправдовуючи «естафету» насильства. Переконані, що не можливо 
ігнорувати окреслену проблему і  відкидати думку, що дорослі причетні до 
цієї ситуації, адже першопричини приховані у сімейних стосунках. Діти з 
негативним досвідом згодом застосовують його у дитячих колективах, де їм 
доводиться «виживати» самостійно. Саме «виживати», тому що у насильника 
завжди є свій особистий страх і з ним якось треба жити. В учнів початкової 
школи ще несформована психіка. Діти цього віку роблять висновки та 
втілюють їх у життя такими методами, які дорослим здаються жахливими і не 
виправданими, але це дитячий досвід, здобутий у сім’ї.  

Канадський психолог А.Бандура стверджував, коли дитина спостерігає і 
бачить агресивну, насильницьку поведінку, особливо батьків, то в силу 
наслідування вона навчається та засвоює аналогічні методи спілкування з 
оточуючими. Діти, у сім’ях яких проявляється насильницьке спілкування, 
зазвичай покірно поводяться у колі родичів, але кардинально змінюють 
поведінку під час взаємодії з однолітками і дорослими людьми, обираючи 
основною формою спілкування саме агресивні прояви [1].  

Відтак, ставимо за мету продіагностувати прояви насильства над дітьми 
у сім’ях, розробити рекомендації для вчителів початкової школи щодо роботи 
з батьками дітей, які проявляють агресію.  

Упродовж 2016-2017 та 2017-2018 н.р. дослідження проводилося на базі 
спеціалізованої школи № 324 м. Києва. В опитуванні взяло участь: 2016-2017 
н.р. – 246 батьків, 2017-2018 н.р. – 233 батьків.  

У результаті порівняння різних методів нами обрано інформативний 
метод – анкетне опитування «Ми і наша дитина» (упорядники Кипиченко Н.С., 
Гурська А.Л.), спрямоване на діагностування проявів насильства над дитиною в сім’ї, 
анонімне (підписується за бажанням батьків), складається з 6 питань.  

Опитувальник «Ми і наша дитина» 
Інструкція до проведення 

Із запропонованих відповідей оберіть ту, яка найповніше відповідає 
вашим думкам чи можливим діям. Обраний варіант відповіді позначте 
(обведіть або підкресліть відповідну літеру). Не витрачайте багато часу на 
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обдумування. Відповідайте відверто і щиро. Відповіді повинні відображати 
лише вашу позицію. 
1. Коли дитина Вас не слухає, ви зазвичай: 
а) кричите на неї; 
б) розмовляєте, умовляєте; 
в) мовчите, не реагуєте на її виправдання; 
г) можете дати ляпасу;  
д) намагаєтеся пояснити, що дитина не права; 
є) інше 
2. Чи буває, що у стресовому стані Ви можете «розрядитися» на дитині? 
а) так; 
б) іноді; 
в) важко сказати; 
г) ніколи; 
д) інше 
3. Визначте причину, через яку Ви можете кричати, погрожувати або 
вдарити дитину. 
а) з метою виховання; 
б) «не витримують» нерви; 
в) непорозуміння в родині; 
г) коли дитина з капризами щось вимагає; 
д) коли дитина сильно мене засмучує; 
є) коли бажаєте, щоб дитина почула вашу думку; 
е) не можу пояснити; 
ж) інше 
4. Чи з’являлось у Вас іноді бажання закрити дитину одну в кімнаті, 
підняти на неї руку, взагалі не бачити її? 
а) так; 
б) ні; 
в) іноді; 
г) важко сказати; 
д) інше 
5. Який вид покарання Ви обираєте, коли дитина сильно провинилася?  
а) позбавлення їжі, одягу, майна, коштів; 
б) залякування, погрози, крики; 
в) використовуєте стусани, ляпаси, штовхання; 
г) інше 
6. Опишіть, у які саме моменти всі члени Вашої сім’ї радісні і щасливі.   

Оброблення  отриманих результатів 
Запропонований опитувальник поєднує кількісну та якісну обробку. 

Кількісна: за допомогою ключа підсумовуємо загальну кількість балів, яка  
визначає рівень прояву насильства у сім’ї. Якщо реципієнт обрав кілька 
відповідей в одному питанні, знаходимо середнє арифметичне, що 
становитиме підсумковий бал. 
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Середня арифметична (СА) :  

∑х 
СА =_______, 

∑f 
 

де х – загальна сума балів, 
f – кількість обраних варіантів. 
 
Якісна: питання № 1‒4 дають змогу виявити методи і засоби, які 

застосовують батьки у вихованні дітей, а також встановити, чи є загроза 
насильства у сім’ї. Питання № 5 сформовано таким чином, що: а) показник 
прояву – економічного насильства; б) психологічного насильства;  
в) фізичного насильства. Питання № 6 – діагностує емоційний комфорт у 
сім’ї. 
 

Ключ до опитувальника 

Питання        Інша 
відповідь 

Немає 
відповіді 

1        «+» – 2 
«-» – 6 3 

2        «+» – 2 
«-» – 6 3 

3        «+» – 1 
«-» – 8 3 

4        «+» – 2 
«-» – 5 3 

5        «+» – 1 
«-» – 5 3 

6 Опис ситуації – 1 бал 
Немає опису – 3 бали  

 

Пояснення до ключа: «+» – позитивна відповідь (не роблю, не б’ю, немає таких 
причин, не кричу, не з’являлося таких бажань, розмовляю, пояснюю, даю змогу подумати, 
тимчасово позбавляю розваг, «стілець» або «куточок» для роздумів, нічого не 
використовую, «тайм аут» тощо); «-» – негативне пояснення (іноді кричу, ображаюсь і не 
розмовляю; пояснення чому і коли кричу, б’ю, залякую, погрожую). 

 

Інтерпретація одержаних результатів 
7–20 балів – низький рівень – Ваші методи виховання відповідають 

педагогічно грамотному батьківству. Ефективно застосовуєте ненасильницьке 
спілкування, створюєте умови для гармонійного розвитку дитини, володієте 
високим рівнем використання ненасильницької дисципліни. Ви достатньо 
компетентні батьки, отримуєте задоволення від спілкування з дитиною. 
Порада! Водночас немає меж вдосконаленню, не зупиняйтеся на досягнутому, 
продовжуйте любити  та оберігати своїх дітей! 

21–30 балів – середній рівень – Ви не відкидаєте можливості «підняти 
руку» на дитину з метою підвищення ефективності виховання. У Вашій сім’ї 



 

437 

переважає конфліктне спілкування з дитиною. У методах виховання  є 
елементи різних видів насильства. Водночас Ви виправдовуєте свої дії тим, 
що елементи насильства є вимушеним та ефективним  актом у певних 
ситуаціях, чим підкреслюєте свою безпорадність і незнання гуманних 
методів. Елементи погроз: «Погані батьки? Підеш жити в інтернат, дитячий 
будинок, до сусіда», «Здам у поліцію», що є непродуктивними у переконанні 
дитини. Рекомендації: поцікавтесь інформацією про ненасильницьке 
спілкування, підвищуйте рівень усвідомленого батьківства, ознайомтеся з 
темою: «Насильство в сімʼї», змінить життя на краще і у Вас буде щаслива 
дитина! 

31 і більше балів – високий рівень – Ваші методи виховання негативно 
впливають на розвиток особистості. Це накладає відбиток на все подальше її 
життя: непорозуміння в майбутній сім’ї; труднощі у побудові адекватних 
стосунків із однолітками. Подібний стан потребує перегляду методів 
виховання, стилю спілкування і взаємовідносин із дитиною. Необхідне також 
термінове звернення до таких фахівців, як: практичний психолог, соціальний 
педагог, сімейний психолог. 

 
Протокол дослідження 2016‒2017 н.р 

К-сть 
опитаних 

Рівні прояву насильства 
Низький Середній Високий 

246 144 сім’ї 102 сім’ї 0 сімей 
% 58,54 41,46 0 

 
Протокол дослідження 2017–2018 н. р. 

К-сть 
опитаних 

Рівні прояву насильства 
Низький Середній Високий 

233 119 сімей 111 сімей 3 сімей 
% 51,07% 47,63 1,28 
 

З проведеного дослідження бачимо катастрофічні відсотки прояву 
елементів домашнього насильства над дітьми. І з кожним роком відсоток 
збільшується. Так, у 2016‒2017 н.р. – 41,46%, а у 2017-2018 н.р. – 47,63%. 
Варто зауважити, що опитування проводилося анонімно і за добровільним 
бажанням. Відтак, батьки, які взяли участь та відверто відповідали на питання 
опитувальника, вважають допустимими такі методи виховання, як: 
підвищення голосу на дитину; у стресовому стані можуть інколи 
«розряджатися» на дитині; кричати, погрожувати і, навіть, бити її, у випадках, 
коли вона щось вимагає або, щоб «почула» батьків. Існує категорія  батьків, 
які стверджують, що іноді в них виникає бажання взагалі не бачити дитину, 
або замкнути одну в кімнаті; не можуть пояснити, чому обирають ті чи інші 
покарання, коли, на їх думку, дитина не права. Занепокоєння викликали 
також опитувальники, у яких реципієнти не змогли згадати жодної ситуації, 
члени родини були радісні і щасливі. Незважаючи на достатньо високий 
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рівень латентності сімейного насильства, стають більш ясними масштаби 
явища. 

Одночасно було проведено дослідження з метою визначення 
тривожності та проявів агресії у дітей молодшого шкільного віку.  
У діагностуванні взяло участь у 2016‒2017 н.р. – 272 учня, 2017‒2018 н.р. – 
248 учнів. У зв’язку з груповим дослідженням ми застосовували проективну 
методику «Кактус» (М. Панфілова) [4].  

 
Протокол дослідження 2016-2017 н.р. 

Кількість опитаних Прояв агресивності Прояв тривожності 
272  94 учня – 34,55% 119 – 43,75% 

 
Протокол дослідження 2017-2018 н.р. 

Кількість опитаних  Прояв агресивності  Прояв тривожності  
248  104 – 41,93% 110 – 44,35% 

 
Отримані результати засвідчують взаємозв’язок між тенденцією 

зростання проявів елементів домашнього насильства над дітьми в сім’ях та 
підвищенням рівня агресивних проявів серед учнів молодшого шкільного віку.  

Детально розглянемо можливі «уроки», які дитина переносить із сім’ї в 
освітнє середовище. Перший урок, який виносять діти з домашнього насилля: 
той хто сильніше, той і правий. Безумовно, це – тваринний «закон джунглів», 
керуючись яким складно знайти місце для милосердя, співчуття в дитячому 
колективі. Як навчитися допомагати слабшому і відчувати біль іншого? 
Означені якості неможливо виховати в дитини, якщо дорослий завжди 
правий, тому що сильніший. За таких умов діти починають керуватися 
твердженням, за якого сильніше той, хто вдарив перший, стає 
основоположником агресії.  

Другий урок: нікому не можна довіряти. Як можна довіритися іншій 
людині, якщо найближчі родичі, які мають захищати, тебе б’ють і 
принижують. Дорослі – вороги, одноліток повинен пройти випробування на 
«свій–чужий». Досить часто діти керуються антиправилом: «Хто не з нами, 
той – проти нас», тому важливо об’єднуватися і діяти в межах закону, який 
пропагує конформна група, навіть, якщо цей закон суперечить законам 
любові, логіки. 

Третій урок: свої почуття необхідно приховувати. Не можна показувати 
страх, образу, горе, розчарування, тому що це прояв слабкості, а щоб 
«вижити», треба бути сильним. Саме страх, легше за все сховати за 
агресивною та демонстративною поведінкою. Діти розуміють, що бути 
агресивним і некерованим – найбезпечніше, що вони можуть вигадати та 
реалізувати. Інших безпечних і ефективних варіантів жити повноцінним, 
безпечним життям у них немає, тому що вони відтворюють сімейну ситуацію, 
не вміючи діяти по іншому . З іншого боку, дорослі формують у дитини 
емоційну нечутливість до інших, тому що проявляти свої емоції це – погано: «хлопці не 
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плачуть», «дівчата, так не можуть поводитися», «що скажуть сусіди», 
«подивись, яка дитина гарна, а ти?», «усі дивляться на тебе, як тобі не 
соромно!», «на тих, хто ображаються, воду возять» тощо. Запитання: «І кому 
дитині показати свої емоції?». На жаль, велика кількість батьків не поділяють 
почуття дітей та інколи ще й карають за їх прояв, демонструючи своєю 
поведінкою: «Проявляти почуття – не можна! Відчувати – небезпечно!»  

І четвертий урок: не треба чекати допомоги від дорослих, свої проблеми 
потрібно вирішувати самостійно. У ситуації, у якій учень звертається до 
дорослих за допомогою, йому відповідають: «Це твої друзі, вирішуй питання 
самостійно» або «Звертайся до вчителя». І дитина починає вирішувати 
питання самостійно, як вміє. 

Відтак, оптимізація профілактики насильства стосовно дітей у сім'ї 
потребує розроблення та впровадження ефективних виховних технологій, 
спрямованих на усвідомлення батьками відповідальності за розвиток і 
виховання дітей. Пропонуємо рекомендації для вчителів початкової школи 
щодо роботи з батькам дітей, що проявляють агресію. Вважаємо за необхідне 
вчителеві розмістити наочну інформацію: таблицю «Стилі батьківського 
виховання», пам’ятки «Як виховати здорову та щасливу дитину», вправи з 
позитивного спілкування в «Куточку для батьків». На батьківських зборах, 
групових консультаціях інформувати про те, що таке агресивність, причини її 
прояву, чим така поведінка небезпечна для життя дитини та оточуючих, які 
індивідуальні психологічні особливості дитини, котра  проявляє агресивність. 
Переконані також, що вчитель має взаємодіяти з практичним психологом, 
таким чином спільно консультувати батьків із приводу добору ефективних 
методів регулювання агресивної поведінки, проводити практикуми щодо 
розпізнання особистих негативних станів, ознайомлювати з прийомами 
ефективної регуляції психічної та психологічної рівноваги, формувати вміння 
позитивної взаємодії з дітьми. Доцільним є проведення нетрадиційний 
батьківських зборів у формі тренінгу «Ненасильницьке спілкування – активне 
слухання» (формування ефективних способів спілкування з дитиною). 
Важливо також упродовж корекційної роботи здійснювати моніторинг 
динаміки змін у поведінці учнів.  
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ 
ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

(Крамаренко А.М., Крамаренко Д.М., Проха І.С., Шмалько О.М.) 
 

Значну увагу проблемі збереження та зміцнення здоров’я підростаючого 
покоління приділено у Законах України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», Національній програмі «Діти України», Цільовій комплексній 
програмі «Фізичне виховання здоров’я нації», Концепції «Здоров’я через 
освіту» та ін.  

Актуальність проблеми збереження здоров’я молодших школярів 
постійно зростає, оскільки стан здоров’я дітей з кожними роком стає 
слабшим. Найчастіше, при закінченні початкової школи в учнів виникають 
проблеми з опорно-руховим апаратом, з’являються захворювання серцево-
судинної системи, псується зір. Причинами цього є недостатні знання 
здоров’я людини, відсутність наступності, системності, послідовності у 
впровадженні здоров’язберігаючих технологій в освітній процес.  

Учителям початкової школи при використанні здоров’язбережувальних 
технологій важко вкластися у часові межі уроку. Фізкультхвилинки, ігрові 
вправи, та інші методи, які позитивно впливають на стан здоров’я учнів, з 
іншого боку не залишають місця для навчальної діяльності. Тому, важливим є 
створення здоров’язбережувального середовища не тільки на уроках, а й в 
позаурочний час.  

Учені (Б. Долинський [1], Ю. Бойчук [2] та ін.) виокремлюють різні види 
здоров’я: фізичне, що визначає повноцінне і правильне функціонування 
організму; психічне, що зумовлює рівновагу і нормальне протікання 
психічних процесів; духовне – як прагнення до ідеалу, що є головним 
джерелом сили і енергії людини; соціальне, від чого залежить безконфліктна 
взаємодія з довкіллям.  

Як засвідчують дослідження (А. Крамаренко [3], М. Малашенко [4], 
О. Нікітенко [6], Л. Самойленко [9], Т. Шаповалова [10] та ін.), стан усіх 
названих видів здоров’я у наших дітей як і стосовно всього нашого 
суспільства, дає серйозні підстави для занепокоєння. На думку О. Савченко, 
проблема виховання у дітей здорового способу життя є багатоаспектною. 
Вона охоплює впровадження нового змісту забезпечення умов для 


