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АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА ДІТЕЙ 
РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

До шестирічного віку прояви агресії 
у поведінці дітей не є свідченням 
відхилень у їхньому розвитку. 

 

У старшому дошкільному віці агресивні 
якості можуть закріплюватися і 
переходити зі специфічної форми 
поведінки в її порушення. 

 

 



Вікові особливості вияву агресії 

Агресивні дії дитини можна спостерігати вже у 
ранньому віці. У перші роки життя малюка агресія 
виражається в імпульсивних проявах упертості, 
супроводжується спалахами злості або люті, криком, 
кусанням тощо. Агресивною таку поведінку 
називають умовно, адже в дітей немає наміру 
завдати комусь шкоди. 
 
Агресивна поведінка в цьому віці є вираженням 
протесту, коли дитину щось не влаштовує, і 
вона хоче це змінити, але ще не знає, як. Злість 
малюка найчастіше породжується безсиллям. 
Згодом дитина поступово вчиться контролювати свої 
агресивні імпульси.  
 
Рівень вияву агресивності в цьому віці 
залежить переважно від реакції батьків на 
певні форми поведінки дитини. 

 



Для дітей дошкільного віку характерними є доброякісна 
(так звана псевдоагресія) і захисна агресія.  
 
псевдоагресія         ненавмисна  
                         агресія у вигляді самоствердження.  
 
Ненавмисна агресія (випадкове нанесення шкоди 
людині) у дитячому колективі достатньо поширена. 
 Агресія як спосіб самоствердження проявляється у 
дошкільників і під час гри, і у процесі спілкування з 
родичами. 
  
Захисна агресія також є досить типовою для дітей 
дошкільного віку. 
 Її специфічна особливість полягає в тому, що вона 
супроводжується гнівом. А гнів — це реакція дитини на 
порушення значущої для неї системи вітальних цінностей (які 
для кожного малюка можуть мати свої індивідуальні риси).  
 
Інструментальна агресія 



Вікові особливості проявів дитячої агресії та її причини  

Вік  Прояв агресивності  Причини агресивності  

0-10 міс. Різкий плач, відмова у 
якихось діях, жестах  

Біологічні потреби 

З 2-х 
років  

Виплеск негативних емоцій: 
плач, крик, кусання, 
тупотіння ногами, 
забіякуватість 

Спроби дорослих 
виробляти 
загальноприйняті навички 

З 3-х 
років 

Вередування, впертість, 
плач, крик, бійки з 
ровесниками 

Обмеження прагнення 
дитини до самостійності, 
відкидання дорослим 
ініціатив малюка  

6-7 років Бійки з однолітками, напади 
гніву, вибухи злості, 
дратівливість, невміння 
зрозуміти іншого, впертість 
тощо 

Приниження дитини, вияв 
суперництва, результат 
фрустрації, засвоєння 
еталонів агресивної 
поведінки в родині  



Агресія дітей молодшого дошкільного віку:  

• прагнення стати популярним серед однолітків на тлі недорозвинутості 

комунікативних норм та переваги процесу збудження над процесом 

гальмування веде до використання агресивних методів;  

• особливо швидко агресія виникає у дітей розумово відсталих, соціально 

занедбаних, знехтуваних батьками, у дітей з органічним ураженням 

головного мозку; прояви підвищеної агресивності сприяють деякі 

батьківські приклади та засоби виховання;  

• молодші діти погано усвідомлюють свою агресивну поведінку,  

• дуже легко переходять від вербальної до фізичної;  

• легко втягують у свої конфлікти дорослих — розв'язання проблем за 

дитину дорослим заважає її розвитку: вона не навчиться правильно 

вирішувати конфліктні ситуації, вгамовувати свою агресію;  

• ініціаторами агресії є окремі діти;  

• агресія проявляється у вигляді окремих спалахів гніву, має 

інструментальний характер.  



ознаки дитячої агресії 

1. дитина втрачає контроль над собою; 

2. сперечається і свариться з дорослими; 

3. відмовляється від дотримання правил; 

4. навмисно дратує людей; 

5. звинувачує інших у своїх помилках; 

6. гнівається та відмовляється зробити що-
небудь на прохання дорослих або 
однолітків; 

7. мстить іншим дітям; 

8. занадто дратівлива і бурхливо реагує на 
різні дії тих, хто її оточує.  

 

Звертаємо увагу під час спостереження на 



Діагностика агресивності 

Із метою виявлення різних форм, рівнів 
агресії та її спрямованості застосовуються 
такі методики: 

 

◦ Експертна оцінка батьків (автори 
Є. К. Лютова, Г. Б. Моніна). 

 

◦ Методика «Руки» (автор Е. 
Вагнер). 

 



Експертна оцінка батьків (автори Є. К. Лютова, Г. Б. 

Моніна). 

Анкета з 20 висловлювань з батьківською оцінкою проявів 

«часто» чи «рідко». 

Поставити потрібно «+» у графі «часто» або «рідко» навпроти 

кожного висловлювання. 

Обробка результатів: 

Якщо ви поставили «+» у графі «часто», то ваша відповідь на 

запропоноване твердження оцінюється в 1 бал; поставлений «+» у 

графі «рідко» — 0 балів. 

 Висока агресивність — 15—20 балів. 

 Середня агресивність — 7—14 балів. 

 Низька агресивність — 1—б балів. 

(У загальному бланку потрібно обчислити середнє арифметичне 

експертних оцінок стосовно кожної дитини.) 

* Ця методика містить критерії оцінки агресивності малюка. Може бути 

проведена з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку* 



Методика «Руки» Е. Вагнера 
Призначення тесту 
Тест «Руки» Е. Вагнера призначений для діагностики агресивності. 
Методика може використовуватися для обстеження як дорослих, так і 
дітей. 
Опис тесту 
Ідея розробки тесту належить Е. Вагнеру. Уперше цей тест був 
опублікований у 1962 р. 
Теоретичне обґрунтування тесту базується на положенні про те, що 
розвиток функції руки пов'язаний із розвитком головного мозку. 
Велике значення руки у сприйнятті простору, орієнтації в ньому, 
необхідних для будь-якої дії. Рука безпосередньо залучена в 
зовнішню активність. Отже, пропонуючи піддослідним як візуальний 
стимул зображення руки, що виконує різні дії, можна зробити 
висновки про тенденції їхньої активності. 
Методичний прийом, що застосовується в тесті «Руки», полягає в 
тому, що піддослідного просять проінтерпретувати зміст дії, 
представлений у вигляді стоп-кадру — «зображення кисті 
руки, яке є соціально нейтральним, без смислового 
навантаження. Передбачається, що введення елемента в контекст 
більш широкого виду активності і в сам вибір цього виду активності 
відбувається за механізмом проекції та значною мірою визначається 
наявним станом піддослідного і, зокрема, його активними мотивами». 
 



Інструкція до тесту:  
«Уважно розгляньт е запропоновані Вам зображення і скажіт ь, що, 
на Вашу думку, робит ь ця рука?» 
Якщо досліджуваний вагається з відповіддю, йому пропонується 
запитання: «Як Ви думаєте, що робит ь людина, якій належит ь ця 
рука? Нa що здатна людина з т акою рукою? Назвіт ь всі варіанти, 
які может е собі уявити». 
 
***Тестовий роздатковий матеріал — стандартні дев'ять карток із 
зображеннями кисті руки і одна картка без зображення (тобто 
порожня картка, яка використовується в тематичних тестах 
апперцепції), при показі яких психолог пропонує представити кисть 
руки та описати її уявні дії. 
Картки із зображеннями демонструються в певній послідовності і 
положенні. 
При нечіткій і неоднозначній відповіді піддослідного потрібно просити 
пояснити свій варіант відповіді більш детально, ставлячи при цьому 
додаткові запитання 
Усі відповіді прописуються у протоколі. Окрім відповідей, реєструється 
порядок (згідно з нумерацією) та положення, у якому піддослідний 
тримає картку, а також час — від моменту отримання тестової картки 
до озвучування відповіді. 
 





Вікові особливості проявів агресії та її причини 
молодший шкільний вік 

Вік  Прояв агресивності  Причини агресивності  

7-10 
років 

Фізична та вербальна агресія, 
демонстрація сили, непокора 
вимогам старшого, образливі 
прізвиська, псування майна 
іншого, позбавлення грошей, 
непряма агресія, аутоагресія 

Приниження, образи з 
боку однокласників, 
формування почуття 
незахищеності, виявлення 
батьками не любові до 
дитини їхня постійна 
агресивна поведінка 



  

• ініціаторами агресії є угруповання дітей;  

• агресивна поведінка стає більш організованою;  

• ворожнеча починає переважати над 

інструментальною агресією;  

• проблеми вирішуються в колі дітей, не 

застосовується допомога дорослих (тому зникає 

страх покарання за прояви агресії, загострюється 

бажання ствердитися в ролі повноцінного 

учасника групи, що призводить до зростання 

жорстокості та інших проявів ворожої 

деструктивності);  

• у деяких дітей з комунікативними порушеннями 

група може бути уявною; за допомогою 

ідентифікації діти намагаються наслідувати 

поведінку улюблених героїв (герої книг, мультиків, 

фільмів), тому небезпечними можуть бути деякі 

фільми та серіали, що є пропагандою агресивного 

братства.  

Агресія молодших школярів: 



Загальною метою застосовуваних методів діагностики є 
визначення актуального емоційного стану дитини, оцінка 
проявів агресивної поведінки.  
 
Для отримання даних відомостей використовувалися такі 
методики: 

Методика самооцінки емоційних станів 
«Термометр». 

Методика отримання зворотного зв'язку 
«їжачок». 

Проективна методика «Неіснуюча тварина». 
 

  Для оцінки ефективності може бути також використана 
  анкета ДД для педагога «Критерії агресивності 

дитини» 

ДІАГНОСТИКА АГРЕСИВНОСТІ 



Методика «Термометр» 

Методика розроблена Н. П. Фетіскіним і призначена для 
виявлення емоційних станів « тут і зараз». Вона може 
використовуватися у процесі навчальних занять і трудової 
діяльності. Перевагою методики є швидка фіксація станів у їх 
динаміці. 
 
Шкали термометра відповідають таким емоційним станам: 
 захопленому, радісному, світлому (приємному); 
  спокійному, урівноваженому;  
 байдужому, нудному, дрімливому, роздратованому. 
 
Інтерпретація даних 
Розташування знака до 36°С відповідає слабкій вираженості стану, 
від 36 до 37 °С — середній вираженості стану, від 37 до 38 °С — 
високій виразності, а від 38 до 39 °С — дуже високій вираженості 

даного емоційного стану. 
 



Інструкція 

 

Перед вами на бланку 

зображений термометр, на 

якому є кілька шкал, 

відповідних тому або 

іншому емоційному стану. 

Поділки на шкалах 

відповідають тому чи 

іншому рівню вашого стану. 

Відзначте будь-яким знаком 

на цій шкалі термометра 

«температуру» наявного в 

даний  

ПІБ___________
______________ 
Клас__________ 
 
«Наскільки я 
розлютився 
сьогодні?» 
(число, місяць, 
рік) 
 

Гнів 

Радість 



Методика отримання зворотного зв'язку 
«їжачок» 

В основі методики — зміст казки М. Пляцковського 
«їжачок». Ця методика спрямована на вивчення агресії 
молодших школярів через отримання зворотного зв'язку 
шляхом занурення в казку. 

Інструкція 
 Діти, я хочу розповісти вам одну 
історію, яка сталася в одному 
казковому лісі. Її мені розповів 
маленький їжачок, а ще він просив 
розповісти цю історію вам. Отже — 
починаємо! 
Усі їжаки на світі — колючі. Чи не 
правда? На них стільки гострих голок, 
що навіть не доторкнешся. А по голівці 
їжачка погладити — і зовсім не можна. 
Тому їх ніхто ніколи й не приголубив 
жодного разу. Але нашому їжачку таки 
пощастило. Як це сталося? А ось як. 
 



Брів їжачок лісом. Бачить — пеньок стирчить. А на тому пеньку 
сидить зайченя і манну кашу з тарілки їсть. І не просто їсть, а 
столовою ложкою. З'їло зайченя всю кашу і промовило: 
Спасибі, мамо! 
Підійшла до зайченя зайчиха-мама, по голівці лапкою погладила і 
похвалила: 
-Молодець! Який у мене вихований синок росте! 
А їжачкові, якого ніхто ніколи не гладив так ласкаво, раптом стало 
сумно і гірко. Він аж заплакав. Побачила зайчиха-мама, що їжачок 
плаче, і запитала: 
- Хто тебе образив? 
-Ніхто не образив, — відповів їжачок. 
- А чому тоді в тебе сльозинки на очах? 
-Тому що ви зайченя... погладили... лапкою. 
- Хіба тебе мама не гладить? 
-Не гладить. Ніхто мене не голубить. 
Я б тебе, маленький, погладила, якби... якби ти не був таким 
колючим, — жалісливо промовила зайчиха-мама. 



Звичайно, вона б тебе погладила, — втрутився зайчик. — Але 
можна боляче лапку вколоти. 
-А якщо я не буду колючим? — раптом запитав їжачок. 
-Тоді інша справа, — говорить зайчиха-мама.  
— Але ж це неможливо! 
-Можливо! — крикнув їжачок і став перекидатися, став качатися по 
землі до тих пір, поки не начепив на свої голки цілий оберемок 
опалого листя. Він став схожий на строкату різнокольорову кульку. 
Коли їжачок- кулька підкотився до зайчихи, вона відразу не 
зрозуміла, що діється. А їжачок просунув крізь листя чорну 
кнопочку носа і пробурмотів: 
-Тепер я... зовсім... не колючий. Правда? 
Зайчиха усміхнулася і погладила їжачка. 
-Молодець! — проказала вона. 
 - Який вигадливий їжачок росте! 



Інструкція 
Психолог. Діти, коли їжачок розповів свою історію, йому 
захотілося дізнатися: чи є в нашій школі дітки, схожі на їжачків, 
яких ніхто й ніколи не гладив і не приголубив. А щоб їжачок 
швидше про це дізнався, я пропоную вам намалювати йому 
малюнки та відправити їх поштою в казковий ліс. У цьому вам 
допоможуть запитання, які цікавили їжачка. 
 
-Твоя мама часто гладить тебе по голівці, притискає до себе, 
чи вона цього зовсім не робить? 
Якщо часто, то намалюй сонечко;  
якщо рідко — намалюй ялинку;  
а якщо тільки лає — намалюй хмаринку. 
 
-Тобі хочеться, щоб мама частіше називала тебе ласкавими і 
ніжними словами? 
Якщо так — намалюй сонечко;  
якщо тобі байдуже — намалюй ялинку;  
а якщо тобі це не подобається — намалюй хмаринку. 
 



-Бувають випадки, коли людину все дратує навколо, все 
йому не подобається. 
Якщо з тобою це відбувається часто — намалюй хмаринку;  
якщо рідко — намалюй ялинку;  
а якщо тобі завжди з людьми легко і ніхто тебе не дратує — 
намалюй сонечко. 
 
-Нашого їжачка не міг ніхто погладити, бо він колючий, 
тому він від цього дуже страждав. А чи є у тебе такі «голки», 
які з'являються у тебе навіть тоді, коли тобі цього не хочеться. 
Якщо «голки» з'являються часто і вони тобі заважають дружити з 
дітьми — намалюй хмаринку;  
якщо це відбувається рідко, іноді — намалюй ялинку; 
 якщо цього ніколи з тобою не відбувається — намалюй сонечко. 
 
-Коли ти заходиш у свій клас, діти раді тебе бачити, а ти 
радісш зустрічі з ними? 
Якщо тобі приємно бачити всіх дітей — намалюй сонечко;  
якщо приємно бачити тільки деяких дітей — намалюй ялинку;  
якщо тобі не хочеться нікого бачити, не хочеться ні з ким 
спілкуватися — намалюй хмаринку. 



Прізвище, ім'я 1 2 3 4 5 6 

Бондаренко В.             

Петренко К.             

Шевченко 0.             

Обробка отриманого матеріалу 
 
Для наочності отриманих даних складається кольорова таблиця, 
де по горизонталі записуються номери запитань, а по вертикалі — 
Прізвища дітей; на перетині горизонталі з вертикаллю 
розміщується малюнок дитини. 
 
Потім малюнки можна перевести в кольорові діаграми, замінюючи 
малюнок відповідним кольором. 
 
У результаті виходить кольорове поле, на якому наочно видно, 
який відсоток дітей і хто саме схильний до агресії. 
 
Крім діагностичного, методика має психотерапевтичний характер, 
оскільки дитина мимоволі «приміряє» ситуацію на себе. 



Методика «Малюнок неіснуючої тварини»  
Мета: оцінити рівень агресивної поведінки дитини, підтвердити 
результати, отримані в ході спостереження. 
Інструкція: дитині пропонується придумати і намалювати 
фантастичну тварину, а також вигадати їй фантастичне ім'я. 
Інтерпретація 
Загальноприйнятої системи оцінювання малюнка немає. У нашому 
випадку нас цікавить оцінка агресивності учнів. 
Є декілька показників наявності агресивних тенденцій. 
Малюнкам дітей з високим рівнем агресії притаманні: 
велике зображення; сильна, впевнена лінія малюнка; зображення 
знарядь нападу: зуби, кігті, роги тощо. (Зображення зубів у 
фантастичної тварини, що на малюнку, трактується як схильність до 
вербальної агресії); наявність гострих виступів і виростів, незалежно 
від того, що вони зображують (роги, вуха, щупальця, клешні): 
зображення двох тварин — одна нападає, інша втікає; 
чітке промальовування мускулатури, кулаків і, особливо, широких 
плечей (свідчить про високу значущість маскулінних (чоловічих) 
цінностей). 
Усі ці елементи є ознаками ворожості, підвищеної тривожності, є 
причиною спонтанного виникнення агресії, емоційно нестійкого 
стану. 
 
 



На малюнках дітей із середнім та низьким рівнем агресії немає 

зображень ворожих, злих чи таких, що нападають, тварин, хижаків, 

відсутні символи прямої агресії (зуби, дзьоб, кігті тощо).  

Агресивність абсолютно відсутня в описі способу життя тварини. Ці 

малюнки відрізняються впевненими лініями, округлими формами, що 

свідчить про наявність самоконтролю, дружелюбності, захисного 

характеру агресії. 

Окрім рівня власної агресивності, через малюнок неіснуючої тварини 

виражається ставлення до можливої агресії з боку інших осіб. Страх 

нападу призводить до прагнення захистити вигадану тварину. Як захисний 

елемент на малюнку може бути зображений панцир, луска, броня, товста 

шкіра (її може не бути на малюнку, але її описують в розповіді). Типовим 

є зображення голок, як у дикобраза, або колючок, як у їжака. Про страх, 

породжений зовнішньою агресією, свідчать словесні описи фантастичної 

тварини гігантських розмірів, прагнення зобразити її ще більшою. При 

цьому сам малюнок може бути як великого, так і маленького форматів. 

Про страх зовнішньої агресії дізнаємося з розповідей дитини, коли вона 

описує розміри зображеної тварини. 



Окремо можна виділити ознаки невротичної агресії.  
Невротична агресія, як і захисна,—це відповідна реакція на 
несприятливу зовнішню ситуацію. Ознакою невротичної агресії в 
методиці «Малюнок неіснуючої тварини» є поєднання невротичних і 
агресивних проявів.  
Так, невротична тематика проявляється в оповіданні про 
тварину.  
Це, по-перше, емоційно неприємне місце проживання (вказівка на 
те, що тварина живе в бруді тощо). 
 По-друге, це згадка про огидну їжу (харчування слимаками, 
сміттям тощо).  
По-третє, грубе спотворення форми очей. 
І, нарешті, для невротичного стану характерні певні види 
страхів — невротичні страхи. До них належать страх перед 
дрібними тваринами (комахами, мишами) і боязнь змій. Наявність 
таких страхів може проявитися при відповіді на запитання, чого 
тварина боїться, або при описі її ворогів. 
 



Критерії агресивності дитини Анкета для педагога 

1. Часом здається, що в дитину вселився злий дух.  

2. Вона не може змовчати, якщо чимось незадоволена. 

3. Якщо хтось завдав їй болю, вона обов'язково намагається помститися.Іноді дитина 

безпричинно розпочинає сварку. 

4. Буває, що вона із задоволенням ламає іграшки, розбиває щось. 

5. Іноді вона настільки вперто наполягає на чомусь, що інші втрачають терпіння. 

6. Вона може дражнити тварин. 

7. Сперечатися з нею дуже важко. 

8. Дитина надзвичайно сердиться, якщо їй здається, що над нею хтось кепкує. 

9. Іноді в неї виникає бажання зробити щось погане, шокуючи своїм вчинком інших. 

10. У відповідь на звичайні розпорядження прагне зробити все навпаки. 

11. Не за віком буркотлива. 

12. Сприймає себе як самостійну та рішучу. 

13. Любить бути першою, командувати, підкоряти собі інших. 

14. Невдачі викликають у неї сильне роздратування, бажання знайти винних. 

15. Легко свариться, вступає в бійку. 

16. Намагається спілкуватися з молодшими та фізично слабшими за себе дітьми. 

17. Характерні часті прояви похмурої дратівливості. 

18. Не ладить із однолітками, не поступається, не ділиться. 

19. Упевнена, що будь-яке завдання виконає краще за інших. 

 

Ключ: позитивна відповідь на кожне твердження оцінюється в І бал. 15—20 балів — висока 

агресивність; 7—14 балів — середня агресивність; 1—б балів — низька агресивність. 
 

 



Вікові особливості проявів агресії та її причини 
підлітковий вік 

Вік  Прояв агресивності  Причини агресивності  

11-16 
років 

Конфлікти з батьками, навмисна 
грубість, прагнення чинити 
наперекір, образа, заздрість, 
бійки, поневіряння по вулиці, 
куріння, вживання алкогольних 
напоїв, «спілкування» з 
протилежною статтю. 

«Підліткова криза», тиск з 
боку дорослих, відсутність 
адекватних каналів для 
самореалізаці. 



Підліткова агресивність:  
для підліткового віку характерна необхідність 
подолати свою залежність від батьків, сформувати свої 
погляди та почати здійснювати власні вчинки. 
  
Дорослі повинні зрозуміти, що підліток, для того, аби 
навчатися науки комунікабельності, має більше часу 
проводити серед однолітків, навчатися конструктивно 
формувати стосунки;  
батьки повинні залишатися порадниками, надійним 
тилом. 



Сучасний підліток може 
реалізувати свою агресивність 
двома способами:  
 
• проявляти відкрито, отримуючи 
«щиглі» та життєвий досвід, — цей шлях 
веде до того, що підліток добивається 
авторитету й самореалізації, або до 
того, що він «ламається», починає пити, 
вживати наркотики тощо;  
 
• ховати та стримувати, ставати 
слухняним хлопчиком (дівчинкою), при 
цьому втрачати частину енергії, нічого 
особливого в житті не досягати; 
пригнічена енергія в цьому випадку 
буде «вириватися» назовні у вигляді 
неврозу чи психосоматичного 
захворювання; 
 



Фактори, що сприяють росту агресивності у підлітків: 

  

 1) ендокринний вибух, різке зростання статевих гормонів, 

головним чином тестостерону в хлопчиків;  

 2) органічні ураження головного мозку;  

 3) ставлення дорослих — школи та, головне, батьків.  
 



Опитувальник Басса-Дарки.  

А. Басс, розділив поняття агресії і ворожості і визначив останню як: 

"...реакцію, що розвиває негативні почуття і негативні оцінки людей і 

подій". Створюючи свого опитувальника, диференціюючого прояви агресії і 

ворожості, А. Басс і А. Даркі виділили наступні види реакцій:  

1. Фізична агресія – використання фізичної сили проти іншої особи.  

2. Непряма – агресія, обхідним шляхом направлена на іншу особу або ні на 

кого не направлена.  

3. Роздратування – готовність до прояву негативних почуттів при 

щонайменшому збудженні (запальність, грубість).  

4. Негативізм – опозиційна манера в поведінці від пасивного опору до 

активної боротьби проти сталих звичаїв і законів.  

5. Образа – заздрість і ненависть до оточуючих за дійсні і вигадані дії.  

6. Підозрілість – у діапазоні від недовір'я і обережності по відношенню до 

людей до переконання в тому, що інші люди планують і шкодять.  

7. Вербальна агресія – вираження негативних почуттів як через форму 

(крик, виск), так і через зміст словесних відповідей (прокляття, погрози).  

8. Відчуття провини – виражає можливе переконання суб'єкта в тому, що 

він є поганою людиною, що чинить погано, а також розкаяння совісті, що 

відчуваються ним.  



Опитувальник складається з 75 тверджень, на які випробовуваний 

відповідає "так" чи ні".  

 

При складанні опитувальника використовувалися принципи:  

1. Питання може відноситися тільки до однієї форми агресії.  

2. Питання формулюються так, щоб найбільшою мірою ослабити вплив 

суспільного схвалення відповіді на питання.  

 

Користуючись даною методикою, необхідно пам'ятати, що агресивність 

як властивість особистості, і агресія як акт поведінки можуть 

розумітися в контексті психологічного аналізу мотиваційно-потребнісної 

сфери особистості.  

Тому опитувальником Басса-Дарки слід користуватися в сукупності з 

іншими методиками: особовими тестами психічних станів (Кеттелл, 

Спілберг), проектними методиками (Люшер) і т.д Опитувальник не вільний 

від мотиваційних спотворень (наприклад, у зв'язку з соціальною 

бажаністю). Вимагає додаткової перевірки на надійність одержаних 

результатів (або за допомогою ретесту, або за допомогою інших 

методик).  



МЕТОДИКА «ОСОБИСТІСНА АГРЕСИВНІСТЬ І 
КОНФЛІКТНІСТЬ»  

Методика Є. П. Ільїна, призначена для виявлення схильності 
суб'єкта до конфліктності та агресивності як особистісних 
характеристик. 
Інструкція 
Вам пропонується ряд тверджень.  
При згоді з твердженням в карті опитування у відповідному 
квадратику поставте знак «+» («Так»), 
 при незгоді - знак «-» («Ні»). 

Текст опитувальника (російською мовою) 

Опитувальник «Агресивна поведінка» П. А. 
Ковальова  

Інструкція 
Вам пропонується ряд тверджень.  
При згоді з твердженням в карті опитування у відповідному 
квадратику поставте знак «+» («Так»), 
 при незгоді - знак «-» («Ні»). 

Текст опитувальника (російською мовою) 



Тест С. Розенцвейг (дитячий варіант) 
Опис методики 

Дитячий варіант методики  складають 24 контурних малюнка. На них 

зображені фруструючі ситуації, на яких відтворені поширені сцени з 

повсякденного життя дітей. Як правило на малюнку, дві діючи особи. 

Фрустрованим персонажем є дитина (хлопчик чи дівчинка), який взаємодіє 

або з дорослим (чоловіком чи жінкою), або з іншою дитиною свого або 

протилежної статі. 

 

Ситуації методики поділяються на дві групи: 

1. Ситуації перешкоди (Ego-blocking). Безпосередньою причиною фрустрації 

є деяка перешкода, перешкоду (інша особа або предмет), яка розчаровує 

суб'єкта, зриває його плани, ускладнює дії, тощо.  

 

2. Ситуації обвинувачення (Superego-blocking). Діючий суб'єкт піддається 

звинуваченням, віщуванням, нападам з боку іншої особи.  



Процедура тестування. (Робота з дитячим варіантом методики Розенцвейга має певну специфіку, 

пов'язану з віком досліджуваних.) 

Дослідження починається з того, що дитина отримує набір тестових 

карт. 

При показу першої картинки дитині надається інструкція: «Давай 

пограємо. Ти бачиш перед собою кілька карток. На кожній з них намальовані 

люди, які щось роблять або говорять. Подивись уважно на першу картинку. 

Тут намальовані дві людини. Одна з них (вона завжди буде знаходитися 

ліворуч) щось говорить іншій, і  інший щось відповідає. Але що він відповідає 

- ми не знаємо; бачиш, у нього над головою порожній квадрат. Давай 

прочитаємо, що говорить людина, що стоїть ліворуч, а потім ти скажеш, 

що відповість йому той, до якої вона звертається. Називай першу відповідь, 

яка прийде тобі в голову». 
Мета інструкції полягає в тому, щоб зняти у дитини соціально бажану самокритичність, 

установку і полегшити ідентифікацію з зображеним на зображенні персонажем (хлопчиком 

або дівчинкою). Враховуючи це, на додаток до основного тексту інструкції слід додати, що в 

даному випадку немає правильних або неправильних, хороших чи поганих відповідей, що будь-

який з них буде прийнятий. Таке примітка допоможе дитині включитися в ситуацію 

експерименту, а також дозволить уникнути таких, наприклад, питань з його боку: «А як 

відповідати, добре чи погано? Як хороший хлопчик чи як поганий?». 

Відповіді дитини фіксуються в протоколі. 



Процедура тестування займає в середньому 15-20 хвилин. Методика може 

бути використана як для індивідуального, так і для групового обстеження. 

Групова робота з тестом (46 досліджуваних) може проводитися з дітьми 

починаючи з 9-річного віку. 

Доросла версія тесту застосовується з 15 років, в інтервалі ж 12-15 років 

можливе використання як дитячої, так і дорослої версії тесту, оскільки 

вони співставні за характером які у кожній з них ситуацій. При виборі 

дитячої або дорослої версії тесту в роботі з підлітками необхідно 

орієнтуватися на інтелектуальну та емоційну зрілість досліджуваного (S. 

Roscnzwcig et al., 1948). 











№ н/п O-D E-D N-P 

1       

2       

3       

4       

5       

Форма протокольного бланку 

П.І.П. ________________________ «____» __________20 ___ р.  



За для виявлення рис ворожості та агресивності застосовують  
тест Роршаха. 
 

Для оцінки сімейної ситуації як фактору агресивної 
поведінки дитини може бути використан тест «Кінетичний 
малюнок сім’ї». 
 

Для вивчення агресивності та ворожості дитини можна 
використати тест «Дім. Дерево. Людина». 
 

З метою вивчення інших, окрім деструктивних, форм аргесії 
можна використати «Я-структурний» тест Г. Аммона (методика 
ISTA) 
 

Для виявлення особливостей психічного розвитку підлітка, 
уточнення порушень його психоемоційного розвитку 
використовують Мічиганський малюнковий тест для дітей 8-14 
років, тест розповідей за малюнками Персиваля Меллона 
Саймондса(STST) для підлітків 12-18 років розроблених на основі 
ТАТ. 
 

Також за для збору детальної інформації можна використати інші 
проективні методики: Соціометрія Дж. Морено, тест самооцінки…  
 



Методика «Вулкан»  
 

Інструкція: «Намалюйте вулкан» 
 
 
 
 
 
 
 

Запишіть відповіді на запитання: 
 
• Як справляється вулкан з лавою, яка всередині нього? 
• Чи любить вулкан накопичувати лаву, або любить вивергатися 

часто і з захопленням? 
• Що може трапитися при виверженні з вулканом та усім, що 

навколо вулкана? 
 
Спробуйте знайти способи виверження лави, найбільш безпечні як 
для самого вулкана, так і для навколишнього світу. 



Інтерпретація:  
 
Вулкан дитини, на чию агресію скаржаться вчителі та батьки, 
буде неодмінно вивергатися червоною лавою, її буде багато:  
чим більше агресії, тим більше вона буде займати простору 
на аркуші.  
 
У дітей з пригніченою агресією (тихих, зі схильністю до 
депресії, пасивних) лава буде вся всередині вулкана, в 
крайньому випадку, на їхніх малюнках вулкан буде лише 
злегка нею «плюватися», та й колір для зображення лави 
буде обраний не червоний, а сірий, оранжевий, та ін. 
 Такий малюнок – безпечний привід поговорити про те, як 
взагалі живе агресія. 




