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ВСТУП 

Зростання рівня проявів агресивної поведінки є однією найбільш 

важливих проблем сучасності. І максимально ефективне попередження та 

вирішення цієї проблеми стосується не лише вихователів, педагогів, 

психологів, а й батьків тих дітей, які мають прояви агресивності. 

Особливо, якщо зважати на той факт, що збільшується кількість 

дитячої злочинності та загальна кількість дітей, з проявами агресивної 

поведінки. Тому, це ще раз підкреслює важливість вивчення тих 

психологічних та соціальних умов, які викликають та сприяють прояву такої 

поведінки. 

Те, що важливим є вивчення таких умов саме у процесі виховання та 

розвитку дітей дошкільного віку, не викликає жодного сумніву. Адже така 

риса характеру зростаючої особистості, як агресивність ще знаходиться на 

стадії свого зародження, і у батьків та у педагогів і психологів, є можливість 

допомогти дошкільнику попередити закріплення цієї властивості у його 

поведінці. 

Проблеми агресивності особистості в цілому та дітей різного віку, 

загалом, досліджували у минулому і зараз вивчають багато науковців.  

Феномен агресивності як предмет патопсихології досліджував Е.Берн. 

Вивченням агресивності підлітків займалися А.Бандура, О.Байєр, Л.Берковіц, 

Р.Уолтерс. Прояв агресії та жорстокості серед підлітків та молоді вивчають 

О.Дронова, Л.Кльоц, В.Ревін, Е.Побігайло та ін. Вихованням дитини за 

допомогою руховою активності досліджують П.Калуська, З.Калуський, 

М.Гуменюк, та використання яких вправ можна застосовувати в роботі з 

дітьми. О.Бовть досліджує агресивні реакції та можливі шляхи її корекції у 

молодших школярів. М.Боришевський та С.Кравчук вивчають роль та 

детермінанти духовних цінностей особистості та особливості агресивних 

проявів. Емоційний розвиток дитини вивчають різного віку О.Запухляк, 

В.Іванва, С.Макисменко та інші. 
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Але варто зауважити, що зважаючи на складність та різноманіття 

прояву форм та врахування причин, які викликають появу агресивної 

поведінки у дітей та на ту велику кількість наукових досліджень, які 

зосереджені на вивченні цієї проблематики, на жаль на сьогодні в психолого-

педагогічних науках ще не має чіткого визначення трактування понять 

«агресія», «агресивність». 

Суттєвого значення має і міждисциплінарна різноманітність 

трактування зазначених понять, що також викликає ряд термінологічних 

розбіжностей. Тому й існують певні суперечності та неточності, у 

трактуванні та визначенні пояснення походження та виникнення агресивної 

поведінки у дітей. 

Загалом, зважаючи на здійснений аналіз наукових джерел, 

«агресивність» розглядається як стійка особиста риса, яка проявляється у 

схильності до прояву агресивної поведінки особистості.  

У нашому розумінні, агресивність розглядатися як якість особистості, 

що характеризується певним імпульсом, агресивно спрямованого акту чи 

поведінки, направленого для самозахисту та самозбереження індивіда. 

Такого плану прояв агресії має в своїй основі конструктивний або ж 

деструктивний характер, що в свою чергу залежить від способу розв’язання 

конфліктних ситуацій. Особливого значення має взаємозв’язок конфліктної 

ситуації з ціннісними орієнтирами та цінностями особистості. 

Тому зазначена актуальність даної проблематики і важливість 

висвітлення основних факторів та передумов, що викликають появу і прояв 

агресії у дошкільників, лягли в основу обрання теми нашого дипломного 

дослідження. 

Об’єктом дослідження – є агресивність дітей середнього дошкільного 

віку. 

Предметом дослідження – є методичні рекомендації  щодо подолання 

агресивної поведінки дітей середнього дошкільного віку. 
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Метою дослідження – є теоретичне обгрунутування та емпіричне 

дослідження причин виникнення та прояву агресивності у дітей середнього 

дошкільного віку і визначення методичних рекомендацій її усунення. 

Відповідно до поставленої нами мети розроблено наступні завдання: 

1. Здійснити аналіз та систематизувати теоретичні підходи вивчення 

проблеми агресивності у дітей середнього дошкільного віку; 

2. Висвітлити чинники, які сприяють виникненню та прояву агресивності 

у дітей середнього дошкільного віку; 

3. Здійснити експериментальне дослідження визначення рівнів 

агресивності у дітей середнього дошкільного віку; 

4. Розробити методичні рекомендації корекційної роботи з подолання 

агресивності дошкільників. 

 

Таким чином, визначивши мету, об’єкт, предмет та завдання нашого 

дипломного дослідження здійснимо теоретичний аналіз даної проблематики 

та практичну роботу, відповідно. 

Були використанні наступні методи дослідження теоретичні (аналіз, 

порівняння, синтез, класифікація та узагальнення наукових джерел із 

проблеми дослідження; вивчення педагогічного досвіду, програмних 

документів, методичних матеріалів педагогічних закладів освіти); емпіричні 

(спостереження, опитування, виконання практичних завдань).  

Здійснено аналіз матеріалів підручників, наукових публікацій з обраної 

тематики, публікації у пресі, матеріали з науково-практичних конференцій. 

Основою теоретичних пошуків стало вивчення й творче переосмислення 

основних досягнень вітчизняної науки в галузі педагогіки, психології, та 

комплексної освітньої програми для дітей раннього та передшкільного віку 

«Стежинки у Всесвіт». 

База дослідження: було здійснено на базі закладу дошкільної освіти 

№1, Калинівської міської ради у групі ВИМОВЛЯЙЛИКИ. За списком у 

групі 19 дітей. 
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Апробація наукового дослідження була здійснена в рамках: 

• V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ 

імені Михайла Коцюбинського, 17 – 18 листопада 2021 р.) – Інклюзивна 

освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростння дитини з 

особливими освітніми потребами ; 

 VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, 

ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 6 – 7 липня листопада 2022 р.) – 

Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті 

наступності дошкільної та початкової освіти.  

 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 2 статті: 

• Галущак Олена. Агресивність дітей середнього дошкільного віку та 

корекційна робота з ними. 

 Галущак Олена Прояви агресивної поведінки дошкільника : причини 

виникнення та можливі наслідки 

 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, 

списку використаних джерел (57найменувань), 1 таблиці, додатків. 

Загальний обсяг становить 86 сторінок, основний зміст викладено на 73 

сторінках. 
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