
                           Особливості дитячої агресивності. 

 

 
 
Основними проявами дитячої агресивності є:  

 прагнення привернути до себе увагу однолітків; 

 прагнення отримати бажаний результат; 

 прагнення бути головним; 

 захист та помста; 

 бажання принизити гідність іншого з метою підкреслення своєї переваги. 

 

Серед психологічних особливостей, що провокують агресивну поведінку, зазвичай 

відокремлюють: 

   недостатній розвиток інтелекту та комунікативних навичок; 

   занижений рівень саморегулювання; 

   нерозвинутість ігрової діяльності; 

   занижена самооцінка; 

   порушення в стосунках з однолітками. 

 

                                   Формування дитячої агресивності 

 

До розвитку агресивності в дітей зазвичай призводить певний спосіб виховання у 

родині.  

 

Перший варіант виховання агресивності: 

 надмірно послужливі батьки; 

 дитина постійно добивається потрібного результату за допомогою агресії, 

виробляє стереотип агресивної поведінки; 

 у разі невиконання своїх бажань дитина починає кричати, тупотіти ногами, 

проявляти вербальну, експресивну, фізичну агресію; 

 така поведінка спочатку формується вдома, потім переноситься у суспільне 

середовище; 

 з дорослішанням дитини стереотип поведінки стає рисою характеру 

особистості; 

 з’являються егоцентризм, істероїдні та збуджувані риси. 

 

Другий варіант виховання агресивності: 



 батьки емоційно нехтують дитиною, ставляться до неї зневажливо або 

негативно (на хлопчиків особливо впливає відсутність материнської аги), 

така поведінка батьків породжує страх, що викликає агресію; 

 більшість агресивних дітей у раннього віці були внаслідок різних обставин 

надовго «відірвані» від матерів; 

 агресивність  – це засіб привернути до себе увагу. 

Однак це два крайні варіанти, що зустрічаються відносно нечасто: більша 

частина агресивності дітей розвивається десь поміж цими двома 

протилежностями, які призводять до однакового результату.  

 

 

 
                                                ЯКІ ДІТИ ВИРОСТАЮТЬ  

                                           АГРЕСИВНИМИ НАЙЧАСТІШЕ? 

 

 

Хлопчики 

 

 

Дівчатка 

 

 Ті, які виросли без батька в 

жіночому оточенні 

 Ті, в яких був жорстокий 

авторитарний батько та м’яка, 

поступлива, непослідовна мати ( 

механізм ідентифікування з батьком) 

 

 У родині з жорстокою авторитарною 

мамою при м’якому поступливому 

батькові ( механізм ідентифікації з 

мамою) 

 Ті, які самі «пробивають» життєвий 

шлях, - агресивність є механізмом 

виживання, зазвичай має 

інструментальний характер 

 
                                     ВІДМІННОСТІ В ПОЯВІ АГРЕСИВНОСТІ  

                                                 ХЛОПЧИКІВ ТА ДІВЧАТОК          

 

                      

                          Хлопчики 

 

 

                                  Дівчатка 

Агресія проявляється більш відкрито, 

грубо, менш керована 

Завдяки стереотипам дівчат значно раніше 

вчать стримувати свою агресивність 

 

Контролювати агресію починають пізніше 

 

Рано замінюють фізичну агресію на 

вербально, навіть іронію на сарказм 

 

Агресія має більш генералізований характер 

та виплескується на оточення без вибору 

Чітко спрямовують на конкретну людину 

 

                                    – 

У випадку групових конфліктів дівчата 

частіше підбурюють хлопців, аніж 

виконують якісь дії 

 

         

 

  !  Агресивна поведінка дитини – це сигнал про те, що вона потребує любові і 

ніжності більше, ніж зазвичай. Збільшіть прояв ваших почуттів: обіймайте, 

цілуйте, говоріть про свою любов якомога частіше, без якого-небудь для цього 

приводу. 



     Порахуйте, скільки разів на день ви даєте дитині інформацію про те, що любите, 

що вона вам дорога, збільшіть цю кількість як мінімум до 10 разів.  

     Спілкуйтесь із задоволенням! 
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