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ВСТУП
Агресивна поведінка дітей - це крик про допомогу!
Тема агресії завжди викликала інтерес психологів. Агресії присвячено
багато фундаментальних психологічних досліджень, але при цьому, дуже мало
літератури, що містить конкретні практичні рекомендації з корекції агресії та
закріплення навичок конструктивної поведінки.
Характерологічні особливості агресивних дітей
1. Сприймають велике коло ситуацій як загрозливі, ворожі їм.
2. Надчутливі до негативного ставлення до себе.
3. Заздалегідь налаштовані на негативне сприйняття себе з боку оточення.
4. Не оцінюють власну агресію як агресивну поведінку.
5. Завжди звинувачують оточення у власній деструктивній поведінці.
6. У випадку намірів агресії (напад, псування майна й т.п.) відсутнє почуття
провини, або провина виявлена дуже слабко.
7. Не беруть на себе відповідальність за свої вчинки.
8. Мають обмежений набір реакцій на проблемну ситуацію.
9. У відносинах виявляють низький рівень емпатії.
10. Слабко розвинений контроль над своїми емоціями.
11. Слабко усвідомлюють свої емоції, крім гніву.
12. Бояться непередбачуваності в поведінці батьків.
13. Мають неврологічні вади: нестійка увага, слабку пам'ять, нестійке
запам'ятовування.
14. Не вміють прогнозувати наслідки своїх дій (емоційно застрягають на
проблемній ситуації).
15. Позитивно ставляться до агресії, тому що через агресію одержують почуття
власної значимості й сили.
Досвід роботи в школах-інтернатах підтверджує досвід колег, що працюють у
інших навчальних закладах, і дозволяє виділити ще три найважливіші
характерологічні особливості в структурі особистості дітей вихованців шкілінтернатів:
1. Мають високий рівень особистісної тривожності.
2. Мають неадекватну самооцінку, частіше низьку.
3. Почуваються знедоленими
Наведені характерологічні особливості агресивних дітей дозволили
визначити напрямки корекційної роботи, а також надати їй цілеспрямованого й
системного характеру.
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1 ПОГАНА ПОВЕДІНКА ДІТЕЙ
1.1 Поради про те, як коригувати поведінку дитини через встановлення
та підтримання позитивного зв'язку з нею.
Ми не зможемо конструктивно впливати на поведінку дітей доти, доки
не встановимо з ними (і надалі не підтримуватимемо) позитивний зв'язок. Цей
зв'язок надзвичайно важливий для їхнього розуму та серця.
Багаторазові дослідження з приводу небажаного вчинку дитини та
першочергове відновлення позитивних відносин з нею показують, що діти
краще розвиваються, навчаються, розкривають свої здібності та почуваються у
безпеці тоді, коли відчувають позитивний зв'язок з тими, хто їм дуже дорогий.
Якщо дитина починає погано поводитися, якщо вона бунтує або виявляє
неповагу – знайте, що таким чином вона має зовсім іншу мету, ніж та, що
лежить на поверхні. Мета його поганої поведінки полягає у спробі
«перезавантаження» або відновлення втраченого позитивного зв'язку з вами.
1.2 Для створення позитивного зв'язку використовуйте такі прийоми:
• Регулярно приділяйте час спілкування з дітьми. Розуміння того, що вам
дуже подобається проводити час з дитиною, допоможе встановити позитивний
зв'язок із нею якнайкраще.
• Слухайте. Слухайте дуже уважно. Киньте свої справи та приділіть
дитині максимум своєї уваги.
• Будьте уважними до почуттів та настрою вашої дитини. Хіба ми не
почуваємось щасливими, коли нас розуміють?
• Діліться своїми почуттями та думками, коли це необхідно. Пам'ятайте,
що діти слухатимуть вас ще більш уважно після того, як ви почуєте їх самих.
Діти відчувають позитивний зв'язок також і тоді, коли ви з повагою та довірою
ділитеся з ними чимось важливим для себе чи про себе.
• Шукайте вирішення спірних питань РАЗОМ з дітьми (обговорюючи,
аргументуючи та вислуховуючи один одного), не чекаючи на охолодження
стосунків. Слово «РАЗОМ» ще раз підкреслює наявність та позитивність
вашого зв'язку.
• Задавайте питання (замість авторитарних заборон або загроз), щоб
допомогти дітям усвідомити можливі наслідки їх вибору. Щирі питання
допоможуть дитині відкрити своє серце до раціональних відповідей.
• Обіймайте один одного. Існують моменти, коли дитині (та й вам теж)
потрібні лише міцні обійми та більше нічого.
Після того, як позитивний зв'язок встановлений, діти відкриваються для
позитивної корекції.
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Важливо розуміти, що позитивна корекція дуже відрізняється від корекції
у її традиційному розумінні. Найбільша різниця в тому, що звичайна корекція,
як правило, включає покарання. Іншими словами, нормальна корекція полягає в
тому, що дорослі виконують якісь не дуже позитивні дії по відношенню до
дітей. Позитивна корекція полягає у поважному залученні дитини до вирішення
проблеми та спільному пошуку найкращого рішення.
Ефективними методами позитивного пошуку рішень є сімейні поради
та поважний діалог з дитиною. Ці потужні інструменти позитивно залучають
дітей до вивчення себе як особистості, свого потенціалу та напрям енергії в
конструктивне русло. У разі позитивний зв'язок з дитиною є невід'ємною
частиною двоскладового виховного процесу (встановлення позитивного зв'язку
+ позитивна корекція).
Коли діти відчувають позитивний зв'язок, вони відчувають себе
важливою частиною спільноти, членами якої є, чи то родина, чи шкільний клас.
Часто цього цілком достатньо, щоб зупинити прояви поганої поведінки.
.
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2 ПОРАДИ БАТЬКАМ

Багато батьків турбуються з приводу істерик та надто активної, гучної
поведінки своїх дітей. Іноді їм важко визначити, чи є поведінка дитини
нормальною, чи вона свідчить про наявність ознак поведінкових розладів.
Скористайтеся порадами, наведеними в цій статті, і за їх допомогою вам буде
легше впоратися з певними типами небажаної поведінки вашої дитини.
Істерики
Найчастіше з приводу істерик турбуватися не варто. Це спосіб, яким
дитина виражає свою фрустрацію (пригніченість та розчарування). У перші
роки життя (у віці від одного до чотирьох років) істерики трапляються у
більшості дітей. Істерики можуть бути гучними та бурхливими, і цілком
природно, що вони викликають у батьків збентеження та засмучення.
Коли ви бачите, що ваша дитина перебуває в стані, що межує з істерикою,
можна спробувати відволікти її чимось, наприклад, попросити подивитися на
щось цікаве або запропонувати йому улюблену іграшку.
Підвищена збудливість
Маленькі діти, особливо у віці до п'яти років, часто бувають енергійними,
галасливими та легко збудливими. Зазвичай така жвавість цілком нормальна.
Іноді активні та галасливі діти можуть завдавати певного занепокоєння: вони
говорять без угаву, не слухаються і здаються невгамовними (особливо
хлопчики, у них надактивна поведінка більш поширена). Хоча впоратися з
такими проявами часом важко, лише екстремально гіперактивна поведінка є
ознакою розладу.
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Неслухняність
Всі діти неслухняні: вони пишуть і малюють на стінах, сваряться з
братами та сестрами, зухвальства і виявляють зневагу до вимог – адже все це
невід'ємні складові їх дорослішання. Іноді така поведінка проявляється в
поодиноких інцидентах, але нерідко вона може бути цілим етапом, через який
вашій дитині доведеться пройти.
Неслухняна поведінка малюка може служити йому перевіркою вашої
реакції, яка проллє світло на те, що допустимо, а що ні, або вашої реакції на
якусь зміну в його оточенні (наприклад, занепокоєння з приводу походу в
перший клас школи), щоб краще його зрозуміти. Така поведінка може набувати
різних форм аж до ревнощів до брата чи сестри, але може бути й просто
способом привернення вашої уваги.
Чи є непослух проблемою, залежить від того, наскільки довго воно
триває, наскільки серйозні форми набуває і в яких випадках відбувається.
Постійна ворожість, що викликає поведінку, непокору і неслухняність можуть
бути ознакою того, що ваша дитина страждає на опозиційно-викликаючий або
серйозніший кондуктивний розлад.
2.1 Що впливає на поведінку дитини?
На поведінку дитини впливають багато чинників.
Гени. Деякі діти за своєю природою більш збудливі і жваві. Часто це
сімейна риса. Вони можуть легко відволікатися та отримувати задоволення від
компаній, а не від перебування на самоті. Незважаючи на гучний та жвавий
характер таких дітей, батьки, як правило, можуть контролювати їхню
поведінку.
Школа. Ви можете помітити зміни у поведінці вашої дитини, коли вона
починає ходити до школи. Якщо у дитини є проблеми з навчанням або він
засвоює матеріал повільніше, ніж інші діти, це може знизити його впевненість у
собі та самооцінку та негативно вплинути на її поведінку. Проблеми з читанням
також ускладнюють для дитини виконання завдань та дотримання вказівок.
Поведінка батьків. Проблеми – це частина повсякденного життя. Але
якщо ви постійно відчуваєте себе нещасними і змушеними тільки і робити, що
боротися з проблемами, це дуже обмежує час, який ви проводите з дитиною. У
цьому випадку він може спробувати привернути вашу увагу за допомогою
шумної або зухвалої поведінки. Незабаром він переконається в
результативності такого підходу і використовуватиме його, а не
задовольнятиметься мінімумом вашої уваги або взагалі його відсутністю.
Якщо дитина ще не знає точно, яка поведінка допустима, а яка є
неприйнятною, це може призвести до важкої поведінки. Правила дають дитині
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знання того, який тип поведінки вам не подобається. До того ж, деякі діти
можуть дуже вміло маніпулювати батьками, які не дотримуються загальних
принципів управління поведінкою щодо себе та своїх дітей.
Чіткі, узгоджені правила та встановлені межі допоможуть дитині
навчитися контролювати себе. Тому, якщо у вас повна сім'я, ви з чоловіком
повинні дійти згоди про встановлення меж дозволеного. Якщо ви працюючий
батько, правила поведінки та обмеження необхідно обговорити також і з
особами, які здійснюють догляд за вашою дитиною.
2.2 Як упоратися зі складною поведінкою
Істерики. Коли у вашої дитини відбувається істерика, найкраще, що ви
можете зробити, це зберігати спокій. Це складно, звичайно, особливо якщо
істерика відбувається у громадському місці. Постарайтеся не звертати уваги,
тому що якщо ви реагуєте або піддаєтеся на вмовляння дитини, вона думатиме,
що істерика – це чудовий спосіб досягти своєї. Коли ваша дитина починає
заспокоюватися і поводитися краще, не забувайте хвалити його за хорошу
поведінку. Це допоможе зупинити дитину перед бажанням впасти в нову
істерику, до того ж ви дасте їй зрозуміти, яку поведінку ви схвалюєте.
Підвищена збудливість. Якщо ваша дитина збуджена, і ви хочете
заспокоїти її, пропонуйте їй різні способи проводити час тихо і мирно,
наприклад, за малюванням, читанням або виробами. Крім того, кожен день ви
можете спланувати так, щоб у ньому був «тихий час», а також час побігати і
пошуміти, якщо ваша дитина така заводна. Коли він проводить час за тихими і
спокійними заняттями, хвалить його за це і захоплюватися його творами,
наприклад, малюнками або виробами.
Неслухняність. Хоча ви не можете розраховувати на те, що ваша дитина
добре поводитиметься постійно, послідовне дисциплінування, похвала за
хорошу поведінку і увагу до дитини можуть значно покращити її поведінку.
Коли варто звертатись за допомогою?
Якщо ви стурбовані поведінкою вашої дитини, поговоріть із вашим
дільничним лікарем. Він порадить вам, як краще впоратися з істериками та
іншими формами неналежної поведінки, а також зможе виключити багато
медичних причин поведінкових проблем. Залежно від індивідуальної проблеми
вашої дитини вона ухвалить рішення про направлення її на консультацію до
вузького фахівця чи психолога.
Розмова з іншими батьками та дружня порада – це теж чудові способи
випустити пару та отримати підтримку.

9

3 ЯК ВПОРАТИСЯ З НЕПОСЛУХОМ ДИТИНИ

10 простих порад батькам про те, як
взаємодіяти з неслухняною дитиною

У міру того, як росте ваша дитина, цілком нормально, якщо час від часу
вона виявлятиме якесь непослух: починаючи від протесту від ще однієї
ложечки з дитячим харчуванням і вщент злізти з гойдалки на дитячому
майданчику.
«У віці близько двох або трьох років діти дізнаються слово «ні» і
починають використовувати його як чарівний меч, – каже Ханс Штайнер,
доктор медичних наук, почесний професор психіатрії Стенфордського
університету. - Вони розуміють, що є певні речі, які їм необхідно виконати на
ваше прохання, але при цьому взяти під контроль весь процес виконання ви не
зможете».
В цілому, непослух малюка «показує, що дитина стає більш здатною», каже Том Макінтайр, доктор філософії, координатор програми вивчення
поведінкових розладів у Хантер-коледжі, в Нью-Йорку. Однак, незалежно від
того, наскільки нормальною є непокора вашої дитини, вона, проте, здатна
приводити «сказати».
Що ж має робити спантеличений і засмучений батько?
Ось 10 основних кроків, які наблизять вас до ефективної взаємодії з
неслухняною дитиною:
1. Проведіть аналіз. Дитина не слухається завжди з якоїсь причини. Він
чи бажає щось отримати (привілей, предмет) чи прагне чогось уникнути
(виконувати повсякденні обов'язки, брати участь у діяльності). Подумайте над
поведінкою вашої дитини і запишіть все, що передувало (що відбувалося саме
перед цією ситуацією), її поведінка (його дії та вчинки), і наслідки (те, що ваша
дитина отримала або чого уникла). Як тільки ви зрозумієте його схему, ви
можете працювати над тим, щоб змінити її.
2. Розглянемо фізіологію. Діти, які так яскраво виявляють непослух,
насправді можуть бути просто емоційно перевантаженими. Особливо, коли
їм доводиться часто розлучатися з матір'ю або опинятися у абсолютно
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незрозумілих ситуаціях, ніким не пояснених, діти задаються безліччю
питань (а мама повернеться? як довго її не буде?) і в результаті
відмовляються співпрацювати просто лише тому, що перевантажені та не
знають , що робити далі.
3. Ідіть до кінця. Якщо ваша дитина скаже «ні» у відповідь на ваше
прохання чи розпорядження, і ви при цьому або здастеся, або виконаєте
завдання замість нього, ви тим самим привчіть дитину до думки, що ваші
доручення можна і не виконувати зовсім. А значить, згодом ступінь його
непослуху лише збільшуватиметься.
4. Пропонуйте вибір. Ви просили, задобрювали, торгувалися, вимагали,
але ваша дитина все одно не наслідувала вказівок... Краще надайте їй на вибір
два прийнятні для вас варіанти: «ти можеш одягнути або синю сорочку, або
червону», «ми можемо зайти з тобою спочатку у продуктовий магазин або
спочатку піти у хімчистку». «Вибір надає дітям сил і впевненості, – каже
Макінтайр, – вони відчувають, що у подіях, які з ними відбуваються, вони
також мають право голосу». Ви також можете запропонувати дитині
співробітництво. «Коли ви пропонуєте дитині допомогти вам, – каже Штейнер,
– вона вчиться виконувати ваші прохання, а також навчається тому, що і вона,
якщо знадобиться, теж зможе звернутися до інших людей за допомогою».
5. Використовуйте питання, а не команди. Замість команди «Прибери
в кімнаті!», спробуйте запитати: «Що тобі потрібно зробити для того, щоб
прибрати у себе в кімнаті?». Таким чином, замість ігнорування вашого наказу,
дитина зможе проявити себе і подумати. Для успішного виконання завдання
також можна використовувати різні заохочення. Наприклад, «Я поки що піду на
кухню і дістану морозиво, а ти якраз встигнеш розкласти одяг у шафу».
6. Поясніть навіщо. Коли ви просите свою дитину щось зробити,
пояснити їй навіщо це потрібно, щоб вона змогла зрозуміти всю картину в
цілому і не відчувала, що ви просите її про щось тільки тому, що головніше.
Наприклад, «Будь ласка, коли ми переходимо через дорогу, тримай мене за
руку, щоб ми з тобою були в безпеці».
7. Визнайте етапність процесу. Коли ви намагаєтеся добитися від
дитини виконання багатоступінчастого завдання, наприклад, прибирання своєї
кімнати, йому це завдання може здатися надто складним. Давайте
розпорядження послідовно, одне за одним, і при цьому хвалите за виконання
кожного, тоді дитина почуватиметься мотивованою, і охоче продовжить
працювати аж до повного завершення поставленого завдання.
8. Зробіть перерву. Якщо ваша дитина починає впадати в істерику,
зачекайте, поки вона заспокоїться і потім поговоріть з нею. Потрібна перерва,
після якої слід обговорити те, що сталося, використовуючи такі відкриті
питання: «що ти думав, коли це сталося?», «у який момент ти почав
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сердитися?», «Після чого?». Уникайте питань «чому», оскільки вони можуть
здатися звинувачуючими. Після того, як ви поговорите, якщо дитина ще не
виконала ваше прохання, придумайте з нею план вирішення поставленого вами
завдання.
9. Змініть стиль. «Ваш стиль виховання також може впливати на
виникнення протесту у вашої дитини, – каже Макінтайр. - Авторитарні батьки
або ж, навпаки, дозволяють абсолютно всі можуть зіткнутися з тим, що їхні
діти виявлятимуть непослух навіть при виконанні найпростіших вказівок. Але,
змінивши свій підхід, ви побачите, що, швидше за все, і відповідь вашої дитини
також зміниться.
10. Знайте, коли звернутися по допомогу. Якщо ви витрачаєте все
більше часу на щоденну боротьбу з непослухом, настав час звернутися за
допомогою. Фахівець допоможе вам зрозуміти поведінку вашої дитини та
з'ясувати, чи є вона частиною серйознішої медичної проблеми чи ні.
Для більшості дітей непослух - це нормальна частина дорослішання, і
подолати її можна за допомогою поважного спілкування з дитиною. Так що
наступного разу, коли ви почуєте слово «ні», скористайтеся цією чудовою
можливістю і навчіть сина чи дочку правильно взаємодіяти з вами, це зробить
життя комфортнішим для всіх.
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4 ІГРИ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ АГРЕСІЇ

«Обзивалки» (Кряжева Н.Л.)
Мама/тато/психолог і дитина/діти стають один напроти одного (або в
коло) і кидають один одному м’яч. Кидаючи м’яч, називайте один одного
різними «образливими словами», які насправді зовсім не образливі. Заздалегідь
домовтеся, якими словами можна користуватися. Це можуть бути назви овочів,
фруктів, грибів, меблів. Кожне звернення повинно починатися зі слів: «А ти, …,
морквочка!» Пам’ятайте, що це гра, тому ображатися не потрібно. В кінці гри
нехай кожен назве іншого лагідним словом, наприклад: «А ти, …, сонечко!»
Проведіть гру у швидкому темпі, попередивши дітей, що ображатися не можна.
«Пил»
Запропонуйте дитині вибити пил з подушки. Нехай малюк б’є її, кричить.

«Боротьба подушками»
Увімкніть веселу музику, візьміть у руки
подушки і злегка побийтеся ними. Але ви
чітко повинні встановити правила – не бити
руками, не кричати образливі слова. Якщо
правила порушуються, гра зупиняється.

«Бійка батаками»
Батаки — це такі м’які палки, якими можна
битися, не завдаючи болю один одному.
Цей інструмент ідеальний для зняття
напруги, відвертання агресії, формування
навичок самоконтролю. Влаштуйте з
дитиною дуель на батаках.
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«Сніжки»
Запропонуйте дитині комкати аркуші
паперу і кидати ними один в одного.

«Розтирання паперу»
Аркуш паперу тріть в кулаках, роблячи
рухи, ніби ви перете одяг. Коли папір стає
геть м’яким, малюйте по ньому
акварельними фарбами. Малюнки будуть
дуже цікавими, фарба розтечеться по
зім’ятому папері різними візерунками.

«Салют»
Дитина рве папір і з силою кидає шматочки
вгору. Потім всі разом прибирають сміття з
підлоги

«Аплікація із шматочків паперу»
Порвіть папір на дрібні квадратики і
зробіть з них колаж чи аплікацію.
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«Намалюй свою злість»
Коли дитина сердиьтся і починає
неприйнятним чином проявляти свою
злість (б’ється, кусається, кричить і т.п.),
запропонуйте їй намалювати свою злість.
Дайте аркуш паперу і олівці, бажано
воскові. Не втручайтеся у процес
малювання, просто спостерігайте.
«Чашка злості»
Виділіть окрему чашку, в яку можна покричати щодуху в моменти сильної
злості. З цієї чашки пити уже не варто. Нехай вона буде лише для криків.
«М’ячик, котися!»
Тенісний м’ячик кладеться на рівну
поверхню. Дитині пропонують здути його,
щоб він прокотився по заданій траєкторії.
Ігри за участю дихальних елементів
психологи вважають найефективнішими.
«Жаба»
Якщо малюк любить купатися, запропонуйте йому дути на поверхню води, щоб
вийшли хвилі. Зусилля дитини повинні бути досить інтенсивними.
«Ураган»
Сядьте навпроти малюка і запропонуйте йому вас здути. Нехай він набере в
легені побільше повітря і як слід дме на вас – а ви при цьому робіть вигляд, що
пручаєтеся потокам повітря.

«Бокс»
Запропонуйте дитині бити щодуху
боксерську грушу до тих пір, поки вона не
втомиться, або поки не набридне.

15

«Впертий баранчик»
Малюк лягає на підлогу і з силою
випрямляє ноги, в повітря або б’є ними об
підлогу. На кожен удар він може говорити
«Ні!».
«Футбол»
Дитина і дорослий грають у футбол
подушкою. Її можна відбирати у іншого,
штовхати, кидати – головне, дотримуватися
всіх правил.

Використані посилання
При складанні даного методичного матеріалу використано інформацію:
1. Перший український сайт для батьків та дитячих психологів
https://dytpsyholog.com/
2. http://sel.tvedu.vn.ua/poradi_psihologa/vchitelyam/agrespoved.html
3. Матеріали використані з сайту «Воспитание ребенка» за посиланням:
https://ru.childdevelop.com.ua/articles/upbring/2881/

