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У статті розглянуто поняття агресії як феномена людського суспільства, 
причини її виникнення та передумови формування агресивної поведінки 
у дітей, які позбавлені батьківського піклування. Проаналізовано форми, 
прояви та причини агресивних реакцій у вихованців молодшого шкільно-
го віку. Виявлено характерні відмінності агресивної поведінки дітей інтер-
натних закладів та дітей, які виховуються в сім’ях.
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анализ агрессивного поведения детей в 
условиях учреждений интернатного типа

В статье рассмотрено понятие агрессии как феномена человеческо-
го общества, причины ее возникновения и предпосылки формирова-
ния агрессивного поведения у детей, лишенных родительской опеки. 
Проанализированы формы, проявления и причины агрессивных реакций 
у воспитанников младшего школьного возраста. Выявлены характерные 
различия агрессивного поведения детей интернатных учреждений и де-
тей, воспитывающихся в семьях. 
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аналІз агресивноЇ поведІнКи дІтей в 
уМовах заКладІв Інтернатного типу

В житті суспільства агресія є феноменом, який визначає 
відносини між людьми, групами людей, державами. В наш 
час ця проблема стає все більш актуальною. Агресія виникає 
внаслідок кризи у сфері політики та економіки, проблем в 
особистому житті та професійній діяльності. 

Проблема агресивної поведінки є актуальна для суспіль-
ства в цілому і для психологічної науки зокрема. В останні 
роки дане явище досліджується в ЗМІ, політичному житті, 
професійній комунікації, дитячому і підлітковому середови-
щі. Поширення насилля і жорстокості у дитячому середови-
щі, труднощі регуляції і контролю агресивних проявів ви-
кликають стурбованість педагогічних колективів та праців-
ників психологічних служб.

Феномен агресії давно цікавив дослідників різних галузей 
знань: філософів, психологів, педагогів, соціологів, екологів, 
етологів, лінгвістів. Існує багато різних поглядів на природу 
агресії, її механізми і функції. Теорії і підходи до вивчення 
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агресії з позиції етології подані у роботах таких вчених, як 
К.Лоренц, Н.Тінберген, В.Р.Дольник; з точки зору соціоло-
гії і філософії – Е.Фромм, Г.Фоллмер; зі сторони лінгвісти-
ки – Ю.В.Щербініна, Т.А.Воронцова, Є.В.Власова, Л.В.Єніна 
та ін. З точки зору психології агресію розглядали З.Фрейд, 
В.Франкл, Л.Берковіц, Р.Берон, Д.Річардсон, А.Бандура, 
Дж.Доллард, А.А.Реан, Т.Г.Румянцева, О.Ю.Дроздов, 
К.В.Ольшанська, С.Л.Колосова, Л.М.Семенюк та ін. Проте 
з погляду дитячої психології ще залишаються недостатньо 
висвітлені питання. Зокрема, це проблема дитячої агресії в 
контексті розвитку особистості дитини, яка виховується в ін-
тернатних закладах, її відносин з середовищем.

Мета статті – проаналізувати суть, причини та прояви 
агресивної поведінки у вихованців інтернатних закладів.

Серед багаточисельних видів і форм взаємодії людини з 
середовищем найбільше виділяються два аспекти. Один з 
них, більш вивчений і постійно доповнюється, – це вплив 
оточуючого середовища на людину, на її фізичні і психічні 
функції, на її здоров’я та благополуччя. Другий аспект – це 
вплив людини на середовище і відображення цього пере-
творюючого впливу, але який часом приводить до деграда-
ції середовища у свідомості людини, тобто усвідомлення і 
осмислення антропогенного впливу. Обидва ці аспекти тісно 
пов’язані з поведінкою людини. Виникають питання залеж-
ності поведінки людини від впливу навколишнього серед-
овища, з одного боку, і психологія людини по відношенню до 
навколишнього середовища – з іншого. Ці питання можна 
розглядати з біологічної, психологічної і соціальної позиції, 
причому ці підходи нерозривно пов’язані між собою.

Проблема агресивної поведінки особистості вже майже 
півстоліття є об’єктом досліджень у різних гуманітарних і 
природничих науках (психології, біології, фізіології, соціо-
логії, екології). Поняття агресії трактують по-різному: вчені 
відзначають її деструктивний характер (А.Басс, Д.Зільманн), 
важливою умовою називають вплив, цілеспрямованість 
агресивної дії (Р.Берон, Д.Річардсон, С.В.Дуглас, С.Фешбах, 
Л.Берковіц), а також  включають у визначення почуття, 
емоції, стани, які супроводжують агресію (Ю.В.Щербініна, 
Є.В.Змановська, В.Ю.Рибніков). Агресія, позбавлена воро-
жості, може бути і продуктивним фактором соціальної адап-
тації, сприяти розвитку особистості і конструктивному «об-
новленню середовища» (К.В.Ольшанська) [1].

Слово «агресія» походить від латинського «aggression» і 
означає «напад». З точки зору психології, згідно словнико-
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вих дефініцій, агресія – це індивідуальна або колективна 
поведінка чи дія, спрямована на нанесення фізичної або 
психічної шкоди чи знищення іншої людини, групи людей 
[2]. Агресія є формою реагування на фізичний або психічний 
дискомфорт, стреси, фрустрації. Крім того, агресія може ви-
ступати як засіб досягнення деякої важливою мети, включа-
ючи і підвищення статусу за рахунок самоствердження.

Дитина як істота, яка не сформована соціально, найбільш 
близька до світу природи, відповідно, і до світу тварин. В 
тваринному світі агресія – одна з форм реалізації інстинк-
ту боротьби за виживання. Вивченням феномену агресії в 
тваринному світі займаються етологи. Австрійський вчений 
К.Лоренц, засновник етології, спостерігав за поведінкою 
тварин в їх природному середовищі проживання. Дослідник 
визначає агресію як інстинкт, який забезпечує збереження 
життя і виду [3,с.5]. Агресія, з одного боку, є інструментом бо-
ротьби за територію, ресурси, з іншої сторони, вона є засобом 
захисту при нападі. В тваринному світі одним з механізмів 
зняття агресії є етикетна поведінка. У різних видів і в різних 
ситуаціях використовується свій набір засобів і способів ви-
раження даної поведінки. Наприклад, однією з можливостей 
усунення агресії є демонстрація покірності. Людина живе в 
соціумі і також має певні правила і форми поведінки, пору-
шення яких може стати причиною конфліктів і свідчити про 
виникнення агресії.

В.Р.Дольник, розглядаючи поведінку людини « в компа-
нії птахів, звірів і дітей», пов’язує її з вродженими інстинк-
тами. Інстинкт відіграє більш вагому роль у дитячому віці, 
ніж у дорослих, коли культура вже накладає певні заборо-
ни. «Природа наділила нас найдовшим серед живих істот 
дитинством, щоб ми могли, оволодівши своїми інстинктами 
і навчаючись, пройти за півтори десятків років величезний 
шлях від пралюдини до сучасної людини» [4, с.114].

Ряд авторів звернули увагу на роль різкої зміни метеофак-
торів у провокуванні відхилень у поведінці, а саме: депресії, 
агресії та, відповідно, аутоагресії. Існує багатий експеримен-
тальний матеріал і багаточисельні медико-біологічні спо-
стереження, які дозволяють виділити так звані метеотропні 
реакції людського організму, тобто комплекс вегетативних, 
емоційних та поведінкових змін, пов’язаних з погодними 
умовами. Метеотропні реакції людського організму можуть 
бути нормальними і патологічними, які відображають підви-
щену чутливість деяких людей на зміни погодних умов. Ці 
реакції аперіодичні.
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Основні  прояви метеореакцій у людини пов’язані з ве-
гетативною нервовою системою організму і торкаються ко-
ливань артеріального і венозного тиску, зміни вологості і 
температури шкірних поверхонь, зміни нейроендокринної 
регуляції і різних видів обміну речовин. До факторів, які 
безпосередньо мають вплив на організм, відносять магнітні 
поля, атмосферний тиск, температуру, швидкість руху і від-
носну вологість повітря, щільність кисню (його ваговий вміст 
у повітрі).

Найкраще досліджено такий аспект цієї проблеми, як змі-
на температури зовнішнього середовища  і зв'язок теплої по-
годи, особливо у містах, з агресивністю. Ведучий дослідник 
цієї проблеми Леонард Берковіц  вказує на дослідження, в 
яких було виявлено, що масові безлади в США у період бо-
ротьби чорношкірого населення за свої права (к.60-х – п.70 
рр. ХХ ст.) завжди мали зв'язок з високою температурою зо-
внішнього середовища [5].

Поведінка та емоційна сфера людини залежать від при-
родніх і техногенних факторів зовнішнього середовища. 
Порушення психічного здоров’я, психологічного розвитку 
особистості має багато причин, починаючи від генетичних і 
закінчуючи соціально-психологічними, але на їх виникнен-
ня можуть впливати навколишнє середовище, ступінь ви-
раження екологічного стресу. Все це повинен враховувати 
психолог у своїй практичній діяльності.

Вихованці школи-інтернат мають додаткові передумо-
ви для формування такого особистісного новоутворення як 
агресія. 

Серед соціально-психологічних факторів можна виділити 
неповні сім’ї, вживання батьками алкоголю, наркотиків, не-
гативне виховання та неблагоприємні умови виховання ди-
тини у сім’ї.

До особистісно-психологічних факторів відносяться когні-
тивні (агресивний спосіб мислення, неадекватна самооцін-
ка, низький рівень інтелекту і т.д.); емоційно-вольові (схиль-
ність до проявів гніву, злості; підвищена афективна збудли-
вість в ситуації фрустрації, тривожність, емоційно-вольова 
нестійкість як прояв відхилення у розвитку).

Серед біопсихологічних факторів, які формуються в про-
цесі онтогенезу і визначають поведінку людини на біологіч-
ному рівні, виділяють генетичні (обтяжена спадковість), гор-
мональні, статеві і статево-рольові особливості людини.

На нашу думку, в категорію факторів агресії можна вклю-
чити і фізичні характеристики навколишнього середовища, 
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а саме, ті з них, які зумовлюють деякі особливості агресивної 
поведінки людини (спека, шум, тіснота і т.д.).

Агресивна поведінка дітей молодшого шкільного віку різ-
номанітна за формою та проявами. 

На думку А.Басса  агресивні дії можна охарактеризувати, 
використовуючи три шкали: фізичні – вербальні, прямі – не-
прямі та активні – пасивні. Комбінація цих параметрів дає 
вісім можливих категорій, на які можна класифікувати біль-
шість агресивних дій. Наприклад, такі дії як побиття, коли 
одна людини використовує фізичне насилля по відношенню 
до іншої, можуть бути визначені як фізичні, активні і прямі. 
А поширення чуток або зневажливі висловлювання можна 
охарактеризувати як вербальні, активні і непрямі.

Деякі діти усвідомлюють власну агресію і можуть її контр-
олювати, дозувати, спрямовувати, інші – слабо усвідомлю-
ють власну агресію і не здатні нею керувати. Психологи ба-
чать головну відмінність агресивних дітей від неагресивних 
у недостатньому знанні конструктивних способів вирішення 
конфліктних ситуацій [6, с.338].

Дитина молодшого шкільного віку не володіє прийомами 
прихованої агресії. Агресія у поведінці молодших школярів 
має, як правило, відкриту форму.

 Агресивні прояви у поведінці дитини можуть проявля-
тися як індивідуально, так і в колективній формі. Деколи 
агресія може набувати групової  форми  проти того, хто від-
різняється (проблема «свій» і «чужий»). Застосовані санкції 
зі сторони групи бувають досить сильними, деколи жорсто-
кими [6,с.330]. 

Формою групової агресії виступає моббінг. Моббінг, з англ. 
mob – натовп, означає травлю, цькування однієї людини або 
групи людей членами окремого колективу (шкільного кла-
су, студентської групи, робочого колективу і т.д.). До проявів 
моббінгу відноситься бойкот, прискіпування, насмішки, по-
дання неправдивої інформації, доноси, знущання. Всі ці за-
соби можуть бути проявами агресії і окремо, і разом, так як у 
випадку моббінгу.

Моббінг дуже часто супроводжується мовчанням. 
Демонстративне мовчання боляче сприймається дитиною. 
Мовчання може виражати агресію не тільки колективу в ці-
лому, але і окремої особистості.

Ще один важливий аспект – використання агресії. Деякі 
діти використовують агресію в більшості ситуацій взаємо-
дії, інші роблять це вибірково, гнучко, в певних ситуаціях. 
Недостатнє володіння мовними засобами переконання час-
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то доповнюється у поведінці дитини фізичною агресією (на-
приклад, вдарити, штовхнути, копати і т.д.). Всередині своєї 
групи діти, які проживають разом, можуть жорстоко поводи-
тися зі своїми ровесниками або дітьми молодшими за віком. 
Ця позиція викликана багатьма причинами, але насампе-
ред нереалізованою потребою в любові і визнанні, емоційно 
нестабільним становищем дитини, яка позбавлена батьків-
ського піклування, що приводить до психічної депривації. 

Симптоматика психічної депривації може охоплювати ці-
лий діапазон можливих порушень: від незначних відхилень, 
які не виходять за межі нормальної емоційної картини, до 
дуже грубих порушень  розвитку інтелектуальної та особис-
тісної сфери.

Характерними рисами дериваційного синдрому є агресія, 
депресія, страхи, інтелектуальні розлади різного ступеню.

Психологічні причини агресії можуть приховуватися у 
внутрішньому конфлікті, пов’язаному з неправильним уяв-
ленням про власний образ «Я», недостатнім обґрунтуванням 
мети, передчуттям об’єктивних труднощів, необхідністю ви-
бору між різними зразками поведінки, неадекватним рівнем 
домагань. 

В якості фізіологічних причин називають хвороби, дію на 
організм психофармакологічних препаратів. Стан агресив-
ності  пов’язаний з емоційним дискомфортом. Він має значи-
мий ризик-фактор, що приводить до появи психосоматичних 
захворювань. 

Крім прояву в дітях агресії як природнього інстинкту са-
мозбереження, агресивна поведінка може бути наслідком со-
ціального наслідування, засвоєння готового зразка поведін-
ки. Тут немалу роль відіграє середовище, оточення дитини.

Отже, агресія в поведінці дитини молодшого шкільного 
віку може бути викликана психологічними, соціальними і 
фізіологічними причинами. Вона сигналізує про соціальну 
дезадаптації дітей, яка означає порушення взаємодії осо-
бистості з середовищем, характеризується неможливістю 
здійснення нею в конкретних мікросоціальних умовах своєї 
позитивної ролі, яка відповідає її можливостям, а також при-
водить до ізоляції, позбавлення або втрата основної потреби 
в повноцінному розвитку і самореалізації.

Багатьох проявів дитячої соціальної дезадаптації можна 
було  уникнути (частково або повністю), якщо б у молодшому 
шкільному віці цілеспрямовано формувалися психологічні 
механізми, які дозволяють адекватно реагувати на ту або 
іншу нову ситуацію життєдіяльності та спілкування дитини.
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У своєму дослідженні ми використали методику оцінки 
проявів агресії за опитувальником А.Басса і А.Даркі [7,с.208-
212]. При використанні даної методики необхідно пам’ятати, 
що агресивність як властивість особистості і агресія як тип 
поведінки можуть бути зрозумілі тільки в контексті ціліс-
ного психологічного аналізу потребно-мотиваційної сфери 
особистості. Це пояснює утворення у вихованців інтернатних 
закладів реакцій психологічного захисту у вигляді агресії, 
спрямованої на інших. 

Так, один з відомих способів захисту, який вибирають 
діти, ґрунтується на простому умовиводі: щоб нікого не боя-
тися, треба зробити так, щоб боялися тебе. Маска агресії ре-
тельно приховує тривогу не тільки від оточуючих, але і від 
самої дитини.

Також реакція психологічного захисту проявляється у 
відмові від спілкування і в уникненні осіб, від яких можли-
ва «загроза». Така дитина одинока, замкнута, малоактивна. 
Бувають випадки, коли дитина знаходить психологічний за-
хист у світі фантазій. У фантазіях дитина вирішує свої не-
вирішені конфлікти, а в мріях знаходить задоволення своїх 
невтілених потреб.

За допомогою опитувальника А.Басс і А.Даркі виявляють 
наступні види агресивних реакцій:

Фізична агресія (напад) – використання  фізичної сили 
проти іншої особи.

Непряма агресія – під цим терміном розуміють як агресію, 
яка обхідним шляхом спрямована на іншу людину (плітки, 
злісні жарти), так і агресію, яка ні на кого на спрямована – 
вибухи злості, які проявляються в криках, тупанні ногами, 
битті кулаками по столі і т.д. Ці прояви характеризуються 
невпорядкованістю. 

Роздратованість – готовність до прояву негативних почут-
тів при найменшому збудженні (грубість, запальність, різ-
кість).

Негативізм -  опозиційна манера поведінки, спрямована, 
як правило, проти авторитета або керівництва; ця поведінка 
може наростати від пасивного опору до  активної боротьби 
проти встановлених вимог, законів і звичаїв.

Образа – заздрість і ненависть до оточуючих, зумовлені 
почуттям гніву, незадоволення кимось або цілим світом за 
вигадані або дійсні страждання.

Підозра – в діапазоні від недовіри і обережності по відно-
шенню до людей до переконання в тому, що інші люди пла-
нують і наносять шкоду.



479

Вербальна агресія – вираження негативних почуттів як 
через форму (сварки, крики, вереск), так і через зміст вер-
бальних відповідей (загрози, прокляття, лайка)

Крім того, виділяють ще один вид реакції – почуття про-
вини, докори сумління.  Ця форма виражає ступінь переко-
нання досліджуваного в тому, що він є поганою людиною, 
здійснює неправильні вчинки, внаслідок чого повинен від-
чувати докори сумління.

Нами були обстежені 4 класи вихованців молодшого 
шкільного віку інтернатного закладу та загальноосвітньої 
школи. В кожній групі було обстежено по 25 учнів. В резуль-
таті аналізу було виявлено, що значення показників за біль-
шістю видів агресії набагато вищі у вихованців інтернатних 
закладів, ніж у дітей, які виховуються в сім’ї . Різниця в ієрар-
хії видів агресії у дітей, які виховуються в сім’ях та інтернат-
них установах, пов’язана з відмінністю соціальних ситуацій 
цих груп дітей. У дітей із сімей на першому місці спрямовані 
на себе види агресії – почуття провини і докори сумління, 
пов’язані з певним рівнем сформованості моральних понять 
і соціальних почуттів, а саме почуття відповідальності, ем-
патії. У дітей з інтернатних закладів на першому місці зна-
ходяться види агресії, які спрямовані на інших – фізична та 
вербальна. Непряма агресія виявилась на останньому місці 
у всіх обстежуваних. Вона не є типовою для дитини. 

Отримані результати дозволяють зробити висновок, що 
вихованці інтернатних закладів мають більше проблем в 
розвитку емоційної сфери, ніж їх ровесники, які виховують-
ся в сім’ях.

Результати дослідження за методикою Вагнера «Тест 
руки» показали, що схильність до відкритої агресивної пове-
дінки характерна для хлопчиків більше, ніж для дівчат.

Кольоровий тест Люшера, біографічний метод досліджен-
ня, анкетування педагогічних працівників, спостереження, 
бесіди з дітьми показали, що у дітей, які позбавлені бать-
ківської опіки середній рівень агресії перевищує норму, 
агресивність найчастіше проявляється у вигляді вербальної 
реакції, підозрілості, психологічної трансформації почуття 
провини. 

В цілому можна вважати, що причинами агресивності, 
ворожості вихованців є відхилення у розвитку дітей, зумов-
лені біологічними причинами, відхилення у вихованні та 
порушення єдності вимог до дітей у неблагополучних сім’ях, 
психічна депривація, хронічні стресові ситуації, реакції ді-
тей на труднощі в навчанні, конфлікти у взаємовідносинах, 
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неблагоприємна емоційна атмосфера у класі, психотравму-
ючі ситуації, шкідливі звички, неприйняття дитини у серед-
овищі ровесників.

Проведене нами дослідження показало необхідність про-
ведення корекційно-виховної роботи, головна мета якої – со-
ціальна адаптація вихованців і максимально можлива ін-
теграція їх у суспільстві. Корекція агресивності вихованців 
є важливою проблемою для педагогічних колективів інтер-
натних закладів. 

Програма допомоги дітям інтернатних закладів, розро-
блена нами, складається з трьох напрямків: робота з дорос-
лими (цикл семінарських та тренінгових занять), з дітьми 
(спортивна та творча діяльність, психолого-педагогічна ко-
рекція) та спільна діяльність дітей і дорослих. 

Основними завданнями попередження агресивної пове-
дінки є: створення благоприємного психологічного клімату 
в навчальному закладі; гармонізація відносин дітей з дорос-
лими і ровесниками; корекція емоційно-вольової сфери ви-
хованців, схильних до агресії; навчання різним способам ре-
гуляції свого настрою, стану, емоційних реакцій, зменшення 
у дітей підвищеної напруженості, з якою пов’язані рухова ак-
тивність, агресивність; розвиток вміння розуміти емоційний 
стан іншої людини.

У формуванні самоконтролю над агресивністю велику 
роль відіграє розвиток психологічних процесів емпатії, іден-
тифікації та децентралізації, які є в основі здатності до спів-
чуття, до розуміння інших людей, що сприяє формуванню 
уявлення про іншу людину як унікальну цінність.

При правильному психолого-педагогічному підході у ви-
хованні дітей конструктивна агресивність посилюється, 
стимулюючи особистість до творчого і гармонійного вдоско-
налення, а при помилках виховання – трансформується у 
делінквентну поведінку.

Найбільш ефективний у корекційно-виховній роботі комп-
лексний підхід, який полягає у впливі на всі сторони життя 
дитини в інтернатному закладі, в залученні для надання до-
помоги вихованцям всіх підсистем соціального оточення.

Отже, зміни в суспільстві, які викликали соціальні кон-
флікти, зростання насильства, поставили феномен агресії 
в центр уваги психології. Агресивна поведінка дітей за-
ймає особливе місце у цих дослідженнях. Проаналізувавши 
форми, прояви та особливості агресії у дітей, які позбавлені 
батьківського піклування, ми акцентуємо на головному пи-
танні – це питання про причини агресії. Тільки зрозумівши 
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джерела людської агресії, ми маємо можливість знайти та-
кий підхід у вихованні дітей, який навчить їх конструктивно 
взаємодіяти зі світом.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в аналізі 
соціально-психологічних особливостей розвитку дітей в умо-
вах закладів інтернатного типу; вивченні впливу інформа-
ційного середовища на психічний розвиток дітей; діагности-
ці емоційної сфери дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання; формуванні емоційної компетентності вихованців; 
сучасних підходах до профілактики і корекції агресивної 
поведінки.
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The article deals with the notion of aggression as the phenomenon of 
human society, the reasons of its appearance and preconditions for the 
aggressive behavior of children deprived of paternal tutelage. The forms, 
manifestation and reasons of aggressive reaction of pupils of junior school 
age are being analyzed. The differences of the aggressive behavior of 
pupils of school boarding houses and those who stay in the families are 
given in the article.
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