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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
ПРОФІЛАКТИКИ АГРЕСИВНИХ ПРОЯВІВ 

Агрессивное поведение детей и подростков негативно влияет как 
на самого подростка, так и на окружение. Своевременная психопро-
филактика этого явления предусматривает возможность его предуп-
реждения и контролирования. Предлагаемая концептуальная модель 
психологической профилактики агрессивного поведения носит комплекс-
ный характер — это работа с детьми, родителями и педагогами. 

The aggression behavior of the children has a negative influence on the. 
himself and the surround people. In time psychological notification of this 
occurrence gives the ability of it's control. The proposing conception model of 
the psychological notification has the complicated character: work with chil-
dren, parents and pedagogies. 

Постановка проблеми. Агресивність сучасних підлітків є актуаль-
ною в нинішніх умовах життя, оскільки зумовлена їх певними 
психологічними особливостями. Агресивні прояви впливають не 
тільки на людей, що оточують підлітків — батьків, вихователів, учи-
телів, ровесників, вони створюють проблеми і для самих підлітків 
в їхніх взаєминах з оточенням, в процесі підготовки до оволодіння 
навиками майбутньої професії. 
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Перш ніж перейти до обговорення питання про можливість по-
передження чи встановлення контролю над агресією, необхідно 
уточнити, що конкретно ми розуміємо під агресивною поведінкою. 
Агресія — це будь-яка форма поведінки, спрямована на заподіяння 
збитку чи завдання шкоди об'єктам нападу (живим чи неживим). 
Незалежно від форми прояву — словесна лайка чи безпосередній 
фізичний або опосередкований вплив — вона виступає як деструк-
тивна поведінка, що спричинює людям фізичні пошкодження чи 
психологічний дискомфорт. 

Відомо, що будь-яке порушення, відхилення від встановленої 
норми ліпше попередити, ніж коригувати. Своєчасна рання 
профілактика агресивних проявів дає можливість значною мірою 
знизити кількість агресивних проявів у дітей та підлітків. 

Аналіз останніх досліджень. Аналітичний огляд досліджень явищ 
агресії засвідчує, що більшість досліджень із цієї тематики зосере-
джена на виявленні причин агресивної поведінки, а не на пошук 
засобів її попередження. 

Проблема управління людською агресією в багатьох досліджен-
нях пов'язується з фактором оцінки чи ставлення до інших а також 
зі способом обробки соціальної інформації [2; 310]. Вивченню 
підходів до корекції й профілактики агресивного поводження 
присвячено цілу низку досліджень [2; 4; 6; 10]. Причинами цього 
Р. Берон і Д. Річардсон [2] називають два основних фактори: по-
перше, значна частина дослідників дотримується тієї думки, що аг-
ресією можна керувати за допомогою «негативного» методу, тобто 
за допомогою елімінації (усунення) факторів, що сприяють її проя-
вам. Покарання і катарсис можуть певною мірою використовувати-
ся для контролю над агресією [2; 287—288]. 

Т. Г. Румянцева, крім вищезгаданих, критично розглядає різні 
способи фізіологічного контролю над агресією. До цих способів на-
лежать: хірургічне втручання, тобто видалення певних ділянок моз-
ку; мозкова електростимуляція; зміна гормонального балансу ор-
ганізму; фармакотерапія. На її думку, можливість застосування 
фізіологічних методів і способів контролю має суто медичний ха-
рактер і їй, як правило, мають передувати ретельний професійний 
діагноз і терапія. Т. Г. Румянцева вважає, що можливість масового 
використання цих методів з метою вирішення тих чи інших на-
болілих соціальних питань малоймовірна [9]. Можливість контро-
лю агресії на фізіологічному рівні розглядається К. Мойєром [6]. 
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Дослідження доводять, що встановлено зв'язок між ранньою 
дитячою агресивністю і відхиленнями від нормальної поведінки 
в юнацькому та молодому віці [12]. Можна з цілковитою впев-
неністю стверджувати, що, здійснюючи профілактику агресивних 
проявів в дитячому віці, ми впливаємо на подальшу долю особис-
тості. З віком із об'єктивних чи суб'єктивних причин профілактика 
чи корекція стає важчою. Як показують наші дослідження, в обсте-
жуваного контингенте учнів професійних училищ виявлені досить 
значні і різноманітні захисні механізми, які здатні істотно усклад-
нити процес профілактичної роботи. Саме в підлітковому віці пере-
важно відбувається формування характеру та інших фундаменталь-
них основ. Як зазначає В. В. Рибалка, «особистість формується 
внаслідок, складних процесів соціалізації, соціального розвитку, 
пов'язаного з невпинними соціальними перетвореннями суспіль-
ства, та індивідуалізації ...» [8; 132]. 

Конструктивним, на наш погляд, є психоаналітичний підхід до 
дитячої агресивності, що розглянутий Г. Паренсом [7]. У його кон-
тексті система практичних заходів і науково обгрунтованих реко-
мендацій локал зує агресію в конструктивне русло. 

Профілактиці та корекції емоційних станів, пов'язаних із агре-
сією, присвячено праці низки дослідників [6; 7]. Так, у роботі 
Р. Кемпбелла [3] агресія розглядається з християнських, релігійних 
позицій. На його думку, головною причиною гніву дитини є нев-
певненість у тому, що її люблять. Р. Кемпбелл вважає, що існують 
зрілі і незрілі форми вираження гніву. До останньої він відкосить 
агресію [3; 93]. Як заходи профілактики й корекції автор пропонує: 
самозцілення батьків, виховання дитини, спілкування з дітьми, пе-
ребування поруч із дітьми, коли вони цього потребують, і т. п. 

Г. Лінденфілд [4] пропонує систему когнітивних вправ, що 
здатні сприяти подоланню гніву та інших негативних деструктив-
них емоцій. М. Мак-Кей, П. Роджерс і Ю. Мак-Кей [6] роблять 
ставку на поведінкову терапію. Однією з основних форм роботи 
вони вважають організацію груп взаємодопомоги, в яких буде 
здійснюватись навчання певного комплексу попередньо виробле-
них реакцій. 

У вітчизняних експериментальних дослідженнях, присвячених 
цьому питанню, головна увага концентрується на соціально-психо-
логічних і педагогічних заходах впливу. На наш погляд, найбільш 
вдалим є обгрунтування психопрофілактики агресії Л. М. Семенюк 
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[10]. Вона стверджує, що агресивні прояви в особистісних характе-
ристиках і поведінці дітей зумовлені не лише органічними, а й со-
ціально-психологічними причинами. Як основний спосіб профілак-
тики та корекції агресивної поведінки автор розглядає залучення 
підлітків у систему соціально-визнаної і соціально-схвалюваної 
діяльності. Такою діяльністю може виступати «секретна робота», 
залучення підлітків до планування діяльності, «трудова турбота», 
соціально значима робота із самообслуговування, різного роду ігри 
чи змагання, різні конкурси, організаційно-суспільна діяльність, 
різноманітні матеріальні та моральні заохочення, а також участь 
педагогів у повсякденних справах підлітків, спільне життя дорослих 
і підлітків під час подорожей і поїздок [10; 63—70]. Ми вважаємо, 
що цей підхід є одним із найперспективніших у роботі психолога-
практика. 

Аналіз літератури, присвяченої профілактиці та корекції агре-
сивних проявів показує, що існують різні підходи, кожен з яких ба-
зується на тих чи інших напрямах психології і психокорекції. 

Р. А. Уілсон розглядає агресію як емоційно-територіальний 
контур. І саме так він розуміє розрядку агресії в емоційному роз-
вантаженні. Агресивність буде ліквідована, коли агресор займеться 
якоюсь справою, що викликає в нього захоплення. Приміром, пе-
регляне відеокасету з комедією або кілька програм про тварин [11]. 

Метою цієї статті є розгляд концептуальної моделі психологіч-
ної профілактики агресивних проявів учнівської молоді, яка міс-
тить такі напрями, як робота з підлітками, педагогами, з батьками. 

Виклад основного матеріалу. Психопрофілактична робота з пі-
длітками має свої особливості. Насамперед роботу7 треба починати 
з сім'єю. Після діагностики сімейних відносин і ступеня їх дисгар-
монії варто переходити до роботи з підлітками та з педагогічним ко-
лективом. Украй неефективними є бесіди про «манери та вміння 
гарно поводитись». 

Особливе місце в корекційній роботі треба приділяти формуван-
ню кола інтересів підлітка на основі особливостей його характеру та 
здібностей. Необхідно прагнути до максимального скорочення пері-
оду вільного часу підлітка — «часу дозвільного існування й неробст-
ва» через залучення до позитивного формування особистості певним 
заняттям: читанням, самоосвітою, заняттям музикою, спортом тощо. 

За непродуктивної діяльності в період вільного часу є ймовір-
ність, що підліток потрапить в асоціальну компанію [5]. 
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Психофізіологічний розвиток дитини проходить в діяльності. 
Одним із пратнень підлітка є потреба самоствердження своєї по-
зиції. Тому потрібно забезпечити включення підлітка в таку 
діяльність, що лежить у сфері інтересів дорослих, але водночас 
створює можливості реалізувати свої унікальні здібності на рівні 
дорослих [10|. 

Розглянемо детальніше основні напрями психопрофілактичної 
роботи. Робота з батьками та вчителями може проводитись у ви-
гляді консультативної роботи, спрямованої на зняття провокуючих 
факторів агресивної поведінки. Зокрема, це: 

1. Інформування педагогів і батьків про індивідуально-психо-
логічні особливості агресивності дитини. 

2. Індивідуальні консультації, допомога батькам у вихованні та 
подоланні певних негативних якостей дитини. 

3. Вироблення навиків позитивної взаємодії з підлітком, що ви-
являє агресивність. 

4. Допомога сім'ї у створенні єдиних вимог і правил виховання. 
5. Відмова від покарань як основного методу виховання, вико-

ристання методів переконання та заохочення. 
6. Залучення підлітка до участі в різноманітних (за інтересами) 

секціях, гуртках, студіях. 
7. Гуманізація міжособистісних стосунків в дитячому колективі, 

створення сприятливого психологічного мікроклімату в навчальній 
групі, що сприяє позитивній адаптації особистості в колективі од-
нолітків. 

Психопрофілактична корекція агресивності підлітків засобами 
безпосередньої взаємодії з психологом передбачає: 

1. Зниження рівня особистої тривожності. 
2. Формування усвідомлення особистих емоцій, а також по-

чуттів іншої людини, розвиток емпатії. 
3. Розвиток позитивної самооцінки. 
4. Формування навиків самоконтролю та саморегуляції своїх 

емоційних станів. 
5. Поведінкова терапія, спрямована на розширення спектра по-

ведінкових реакцій у проблемній ситуації. 
6. Індивідуальна робота з корекції недоліків інтелектуальної, 

моральної, емоційно-вольової сфер. 
7. Включення підлітка в спортивні командні ігри (каналізація 

агресії, взаємодія в колективі, дотримання визначених правил). 
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Робота з батьками, діти яких виявляють агресію, має включати їх 
інформування про причини та фактори, що провокують агресивну 
реакцію дітей. Окрім просвітницької функції, психолог має допо-
могти батькам формувати позитивне ставлення до дитини, вміння 
їх підтримувати. 

На жаль, на сьогоднішній день чимало проблем емоційного пла-
ну в учнів виникає через агресивність та емоційну неврівнова-
женість вчителя. У роботі з учителями можна використовувати як 
консультації, лекції, бесіди, так і тренінги психологічної компете-
нтності педагогів. Достатньо ефективними можуть стати розви-
вальні семінари, практичні заняття і соціально-психологічні 
тренінги, метою яких є тренування навиків партнерського спілку-
вання. 

Із викладеного слідує, що, комплексна програма психологічної 
профілактики агресивної поведінки підлітків має на меті такі зав-
дання: розвиток адекватної оцінної діяльності, формування та роз-
виток навиків самоконтролю, саморегуляції, здатності прогнозува-
ти наслідки своєї поведінки, розвиток конструктивних поведінкових 
навиків, формування терпимості до інших. 

Висновки. Таким чином, робота психолога з профілактики агре-
сивних проявів підлітків має носити комплексний, системний ха-
рактер; поєднувати у собі елементи прийомів і вправ різних напрямів 
психокорекційної роботи, а також не бути епізодичною. Тільки за 
умови координації сумісних зусиль підлітків, батьків і пеагогів 
можна досягти реальних результатів щодо запобігання агресивних 
проявів. 

Психопрофілактична робота не може обмежуватись лише засо-
бами індивідуального впливу та корекції, які застосовують безпосе-
редньо на самого підлітка чи його мікросередовище. Така робота 
потребує узгодженості та взаємозв'язку між різними типами нав-
чальних закладів, починаючи з дитячого садка, школи до про-
фесійного (училища, технікуму), а потім: вищого навчального зак-
ладу, включаючи виконавчі державні структури, різного типу 
соціальні інститути, тощо. 
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