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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Розвиток сучасного суспільства 

характеризується змінами у соціальній, економічній, політичній, інформаційній 

галузях країни, що сприяє збільшенню кількості відхилень в особистісному 

розвитку та поведінці підлітків.  

Драматизм поглиблення кризового стану всіх сфер життя українського 

суспільства полягає в тому, що має системний характер і позначається на 

психіці молодого покоління. Водночас непокоїть збільшення кількості злочинів 

у шкільному середовищі, про що майже щодня свідчать сучасні засоби масової 

інформації. Особливе занепокоєння викликають різноманітні прояви агресивної 

поведінки підлітків, які стали поширеним явищем у загальноосвітніх 

навчальних закладах [11; 30].  

Згідно з положеннями Закону України „Про повну загальну середню 

освіту” на кожному рівні повної загальної середньої освіти освітній процес має 

організовуватися в безпечному освітньому середовищі, складовими якого є 

унеможливлення заподіяння учасникам(-цям) освітнього процесу фізичної, 

майнової та/або моральної шкоди, зокрема шляхом фізичного та/або 

психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, 

приниження честі, гідності, ділової репутації (булінг (цькування), поширення 

неправдивих відомостей тощо) [8]. 

Останнім часом дедалі частіше науковці і практики вивчають проблеми 

агресії, насильства і віктимології. Детальний аналіз сутності агресії, її видів (у 

тому числі і підліткової) надано у роботах філософів: Г. Зубань, 

Н. Чеботарьова; психологів: Г. Паренс, Д. Річардсона, C. Темпла, З. Фрейда, 

А. Фрейд, Е. Фромма, В. Кириленко, О. Кочемировська, І. Лєндєнєва, 

Н. Максимова, Т. Румянцева, Л. Семенюк та ін.; педагогів: І. Гайдамашко, 

С. Гончаренко, І. Доброскок та ін.  

Причини агресивної поведінки підлітків та фактори, що впивають на її 

формування, вивчають такі науковці, як: О. Білоус, Н. Гребініченко, 

Т. Костюченко, І. Малишева. Питання методів профілактики агресивної 
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поведінки підлітків у своїх наукових працях розглядають Ю. Андрєєв, 

І. Гайдамашко, Т. Журавель, К. Сергеєва, С. Шебанова та ін. 

Отже, підліткова агресивність є однією з актуальних проблем сучасності. 

Агресивні прояви в дітей, а також питання профілактики агресивної поведінки 

підлітків є одним із найважливіших сьогодні, а розробка системи профілактики 

цього феномену – актуальним завданням теорії та практики соціальної роботи. 

Саме це і зумовило вибір теми нашого наукового дослідження: „Профілактика 

агресивної поведінки підлітків засобами Інтернет-технологій”. 

Об’єкт дослідження – профілактика агресивної поведінки підлітків в 

діяльності соціального працівника.  

Предмет дослідження – форми та методи профілактики агресивної 

поведінки підлітків засобами Інтернет-технологій. 

Мета дослідження: здійснити аналіз теоретико-методологічних основ 

соціальної роботи щодо профілактики агресивної поведінки підлітків 

теоретично розробити, обґрунтувати та експериментально перевірити програму 

профілактики агресивної поведінки підлітків засобами Інтернет-технологій в 

умовах закладу загальної середньої освіти. 

Відповідно до мети дослідження було визначено такі завдання: 

1. Здійснити аналіз сутності профілактики агресивної поведінки підлітків 

як напряму соціальної роботи. 

2. Визначити соціально-психологічні фактори виникнення агресивної 

поведінки в підлітковому середовищі. 

3. Надати змістовну характеристику програми профілактики агресивної 

поведінки підлітків засобами Інтернет-технологій.  

4. Впровадити та перевірити ефективність програми профілактики 

агресивної поведінки підлітків засобами Інтернет-технологій в умовах закладу 

загальної середньої освіти. 

На різних етапах наукового пошуку були використані такі методи 

дослідження: теоретичні: аналіз педагогічної, психологічної, соціально-

педагогічної, правової, соціологічної літератури, синтез, систематизація, 
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порівняння, класифікація, узагальнення для з’ясування змісту базових понять 

дослідження, обґрунтування сутності та особливостей процесу профілактики 

агресивної поведінки підлітків, розробки програми профілактики агресивної 

поведінки підлітків засобами Інтернет-технологій; емпіричні: діагностичні 

(анкетування, комп’ютерне тестування, бесіда,), обсерваційні (включене та 

опосередковане спостереження), соціально-педагогічний експеримент та 

моніторинг для вивчення стану досліджуваної проблеми, перевірка 

ефективності розробленої програми соціально-педагогічної профілактики 

агресивної поведінки підлітків; статистичні (кількісна та якісна обробка 

даних) для порівняння і підтвердження отриманих результатів дослідження. 

Теоретичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

обґрунтовано програму профілактики агресивної поведінки підлітків засабами 

Інтернет-технологій як науково-організаційної складової профілактичної 

діяльності соціального працівника щодо попередження агресивної поведінки 

підлітків.  

Практична значимість: результати нашої науково-дослідницької роботи 

можуть бути використані у практиці соціально-педагогічної роботи фахівців 

закладів загальної освіти, у процесі підготовки майбутніх соціальних 

працівників, а також для подальших наукових розробок даної проблеми. 

Структура роботи. Наукова робота складається із вступу, двох розділів, 

загальних висновків та 5 додатків. Загальний обсяг конкурсної роботи – 48 

сторінок, з яких 26 сторінок основного тексту. Список використаних джерел 

складається з 31 найменування. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЩОДО 

ПРОФІЛАКТИКИ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ 

 

1.1. Сутність профілактики агресивної поведінки підлітків як напрям 

соціальної роботи 

Сучасна реальність змушує соціальних працівників і психологів по-

новому поглянути на проблему агресії у суспільстві, оскільки агресивна 

поведінка в наші дні скоріше буденність аніж виняток. Юнаки й дівчата в нашій 

країні живуть сьогодні в епоху стрімкої зміни соціально-економічних умов і 

політичної напруженості, що часто призводить до посилення у них проявів 

агресії щодо один одного. Особливості агресивної поведінки такі, що, 

зачіпаючи емоційну сферу особистості, вони сприяють збільшенню морального 

дисонансу, формування стресового і депресивного станів. Високий рівень 

агресії у осіб підліткового віку є небезпечним фактором, оскільки негативно 

впливає не тільки на навчальну діяльність, взаємини з батьками, друзями, 

однолітками, індивідуальний розвиток, але й на успішність їх майбутньої 

особистої і професійної діяльності. 

Слово „агресія” походить від лат. „aggressio” – напад, та емоційно 

забарвлений жорсткий цілеспрямований напад, бажання і готовність завдати 

шкоди, вдарити, знищити. Отже, агресія – це вид дій або стан, а агресивність – 

риса характеру, звичка і схильність реагувати на всі агресивно [1]. 

Погоджуючись із тим, що „агресивність” є складовою „агресії” та 

визначаючи сутність її прояву, необхідно зазначити, що „агресивність – 

особистісна характеристика, набута і зафіксована в процесі розвитку 

особистості на основі соціального научання, яка полягає в агресивних реакціях 

на різні подразники, тобто в схильності до агресивної поведінки, що полягає в 

частих агресивних реакціях значної інтенсивності, які не відповідають 

подразникам та спрямовані на широке коло соціальних об’єктів [5]. 
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Враховуючи все вище означене, можна стверджувати, що агресія є 

складним, багатомірним психічним феноменом, розвиток якого визначається 

психологічними та нейропсихологічних особливостями індивіда; характером 

індивідуального досвіду взаємовідносин і рішення проблем буття; 

особливостями психологічної та соціальної ситуації розвитку; специфікою 

раннього досвіду дитинства, отриманого в батьківській сім'ї; змістовною 

своєрідністю стереотипів, соціальних установок, ментальних характеристик в 

різних соціокультурних та історичних контекстах, змістом трансльованих і 

освоюваних моделей допустимого, престижного, схвалюваної соціальної 

поведінки, а також системою заохочення і покарання, яка прийнята у даному 

суспільстві [7, с. 70]. 

Психологічною метою агресії може бути як власне спричинення 

страждання (шкоди) жертви (ворожа агресія), так і використання агресії як 

способу досягнення іншої мети (маніпулятивна або інструментальна агресія). 

Найбільш поширеними цілями агресивної поведінки, не пов'язаної з 

психічним розладом, у переході від ворожості до маніпулятивності можуть 

бути: заподіяння болю жертві, її страждання; помста за перенесене страждання; 

заподіяння шкоди: домінування, владу над іншою людиною: отримання 

матеріальних благ (наприклад, грошей); афективна розрядка, дозвіл 

внутрішнього конфлікту; самоствердження (підвищення самооцінки, 

збереження самоповаги); зашита від реальної чи уявної загрози, від страждання: 

відстоювання автономії і свободи; завоювання авторитету в групі однолітків; 

видалення перешкод на тлі до задоволенню потреб: залучення уваги [7, с. 17]. 

Серед видів агресивних реакцій, що зустрічаються в різних наукових 

джерелах, необхідно виділити наступні [2]: 

Фізична агресія – використання фізичної сили проти іншої людини. 

Непряма агресія – спрямована через іншу людину або групу людей. 

Роздратованість – схильність до прояву негативних почуттів при 

найменшому збудженні (запальність, грубість). 
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Негативізм – опозиційна манера в поведінці від пасивного опору до 

активної боротьби проти встановлених звичаїв і законів. 

Образа – заздрість і ненависть до оточуючих за справжні і вигадані дії. 

Вербальна агресія – вираження негативних почуттів як через форму 

(крик, вереск), так і через словесні відповіді (погрози). 

Слід зазначити, що агресивна поведінка може бути безпосередньою, 

тобто прямо спрямованою на дратівливий об'єкт або зміщеною, коли дитина з 

якихось причин не може направити агресію на джерело роздратування і шукає 

більш безпечний об'єкт для розрядки. Оскільки спрямована назовні 

агресивність засуджується, у дитини може виробитися механізм спрямування 

агресії на самого себе (так звана аутоагресія – самоприниження, 

самозвинувачення). 

Розкриємо сутність профілактики агресивної поведінки підлітків як 

напрям діяльності соціального працівника. 

Термін профілактика (від греч. prophylaktikos – запобіжний) поширений 

у багатьох галузях знань і в широкому сенсі розуміється як дії або механізми, 

які вживаються для недопущення певних відхилень [12].  

Енциклопедичний словник із соціальної роботи поняття „профілактика” 

трактує як „науково обґрунтовані та своєчасно впроваджені дії, спрямовані на 

попередження ймовірних фізичних, психологічних або соціальних колізій у 

окремих індивідів групи ризику, збереження, підтримка та захист нормального 

рівня життя та здоров’я людей, сприяння їм в досягненні поставлених цілей та 

розкриття їх внутрішніх потенціалів” [12]. 

Поняття соціальна профілактика є провідною специфічною категорією 

соціальної педагогіки та соціальної роботи. 

Соціальна профілактика розглядається як вид соціальної та соціально-

педагогічної діяльності. І. Звєрєва визначає соціальну профілактику як „вид 

соціальної діяльності спеціально уповноважених органів держави, соціальних 

служб для молоді, об’єднань громадян та інших соціальних інституцій, 

спрямованої на здійснення системи заходів щодо попередження аморальної 
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протиправної, іншої неправомірної антисоціальної поведінки дітей і молоді, 

виявлення і запобігання будь-якого негативного впливу та його наслідків на 

їхнє життя і здоров’я, усунення причини і умов їх асоціальної поведінки”. 

Відповідно до класифікації, підтриманої ВООЗ у 1990 році, 

профілактичні втручання поділяються на первинні, вторинні та третинні [9]. 

Під первинною профілактикою розуміють сукупність заходів, що мають 

інформаційно-роз’яснювальний характер, спрямовані на підвищення 

обізнаності з певних питань, формування цінності здоров’я та відповідних 

якостей особистості, а також навичок, які допоможуть їй відмовитися від 

певних стандартів поведінки та негативних звичок. 

Вторинна профілактика передбачає обмеження поширення певних 

негативних явищ, що наявні у суспільстві чи у соціальній групі, попередження 

загострення таких явищ та їх наслідків, запобігання поглибленню соціальної 

дезадаптації осіб, яким властива асоціальна чи небезпечна поведінка. 

Третинна профілактика спрямована на адаптацію учасників подій до вже 

наявної у них проблеми, відновлення особистісного й соціального статусу 

людини, а також на попередження рецидивів асоціальної або небезпечної 

поведінки осіб, яким була властива така поведінка раніше [9]. 

На основі вищенаведеної інформації, ми визначаємо профілактику 

агресивної поведінки підлітків як різновид соціальної роботи команди 

фахівців, що передбачає комплекс діагностичних, педагогічних, психологічних, 

соціальних та корекційних заходів, спрямованих на виявлення та подолання 

деструктивної агресії, на формування і розвиток навичок конструктивної 

взаємодії дітей з однолітками і дорослими у соціальному середовищі. 

Подальша робота щодо пошуку ефективних механізмів соціально-

педагогічної профілактики агресивних проявів у дітей та підлітків потребує 

визначення соціально-психологічних факторів виникнення агресивної 

поведінки в підлітковому середовищі, що й буде завданням наступного 

параграфу нашого дослідження. 
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1.2 Соціально-психологічні фактори виникнення агресивної 

поведінки в підлітковому середовищі 

Для того, щоб вибудувати адекватну систему профілактики агресії у 

підлітків і зрозуміти специфіку сучасного феномена дитячої агресивності 

необхідно провести аналіз соціально-психологічних факторів виникнення 

агресивної поведінки в підлітковому середовищі.  

Головними чинниками, що сприяють виникненню агресивних реакцій у 

підлітків, є: характеристики спрямованості та самосвідомості особистості 

(низький рівень сформованості моральних уявлень, неадекватні самооцінка й 

рівень домагань), індивідуально-психологічні (емоційна нестабільність, 

високий рівень особистісної тривожності, низький рівень розвитку інтелекту, 

несформованість навичок самоконтролю поведінки та функцій прогнозування її 

наслідків) і соціально-психологічні (статус підлітка в колективі однолітків, 

низький рівень соціальної адаптації, несприятливий емоційний мікроклімат у 

родині, характер і система виховання, вплив засобів масової інформації та 

комп’ютерних ігор тощо) передумови функціонування особистості, що можна 

об’єднати у відповідний симптомокомплекс особливостей підлітків, схильних 

до агресивних реакцій [15, с. 140]. 

У числі різноманітних, взаємопов'язаних чинників, зумовлюючих прояв 

агресивної поведінки підлітків можна виділити такі, як [6, с. 104]: 

- індивідуальний чинник, що діє на рівні психобіологічних передумов 

асоціальної поведінки, які утрудняють соціальну адаптацію індивіда; 

- психолого-педагогічний чинник, що виявляється в дефектах шкільного і 

сімейного виховання; 

- соціально-психологічний чинник, що розкриває несприятливі 

особливості взаємодії неповнолітнього з своїм найближчим оточенням в сім'ї, 

на вулиці, в учбово-виховному колективі; 

- особистий чинник, який, перш за все, виявляється в активно-виборчому 

відношенні індивіда до середовища спілкування, до норм і цінностей свого 



11 

 

оточення, до педагогічних дій сім'ї, школи, громадськості, а також в особистих 

ціннісних орієнтаціях і особистій здібності до саморегулювання своєї поведінки; 

- соціальний чинник, що визначається соціальними і соціально-

економічними умовами існування суспільства. 

Особистість дитини і підлітка формується не сама по собі, а в 

навколишньому його середовищі. Особливо важливою є роль малих груп, в 

яких підліток взаємодіє з іншими людьми. Перш за все, це торкається сім'ї. 

Вчені виділяють наступні ознаки агресивної поведінки дітей та підлітків. 

Критерії агресивної поведінки по М. Алворд і П. Бейкер: 1). Дитина часто 

втрачає контроль над собою. 2). Часто сперечається, лається з дорослими. 

3). Часто відмовляється виконувати правила. 4). Часто спеціально дратує 

людей. 5). Часто звинувачує інших у своїх помилках. 6). Часто сердиться і 

відмовляється зробити що-небудь. 7). Часто проявляє заздрість, мстивість. 

8). Чуттєво та дуже швидко реагує на різні дії оточуючих (дітей і дорослих). 

Ознаки агресивності: 1). Упрямство, постійні заперечення, відмови навіть 

від легких доручень, ігнорування прохань вчителя. 2). Схильність до частий бійок. 

3). Постійна або тривала пригніченість, роздратованість. 4).  Беспричинні спалахи 

гніву, озлобленість. 5). Жорстоке поводження з тваринами. 6). Намагання 

образити, принизити. 7). Власність, прагнення наполягти на своєму. 

8). Егоцентризм, нездатність зрозуміти інших. 9). Емоційна глухота. Душевна 

черствість. 10). Самовпевненість, завищена самооцінка. 

У процесі соціального научіння агресії особливе місце посідають засоби 

масової інформації та мереже Інтернет. Особливої уваги потребує й 

результат аналізу сучасного ринку комп’ютерної продукції, який насичений 

програмами, що вимагають від користувача актуалізації агресивної поведінки. 

Існують дані, що близько 85% комп’ютерних ігор відрізняються жорстокістю; 

агресія у віртуальному світі виступає головною сюжетною лінією, а 

використання тактики „вигорілої землі” часто рекомендована самими авторами 

ігрових програм [16]. 
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Отже, інформація, що подається нам у засобах масової інформації, кіно та 

відео є потужним засобом впливу на поведінку людей у реальному житті. 

Важливо навчитися використовувати її не на шкоду, розпалюючи агресію та 

ворожнечу, а на користь, як засіб формування правослухняної, толерантної 

поведінки. Як правомірно відзначають Р. Берон та Д. Річардсон, теорія 

соціального научіння агресії „залишає набагато більше можливостей, шансів 

запобігти і контролювати людську агресію порівняно із більшістю інших 

теорій” [16]. 

Слід відзначити, що психологічні особливості підлітків сприяють появі 

конфліктних ситуацій майже на всіх рівнях їх соціальних зв’язків: на рівні сім’ї 

та школи (внаслідок реакції емансипації), у спілкуванні з однолітками (через 

емоційну нестабільність, підвищену чутливість, імпульсивність поведінки) [16]. 

При організації соціальної роботи щодо профілактики агресивних проявів 

у підлітковому середовищі необхідно враховувати властивості та особливості 

підлітків, з метою досягнення ефективних результатів щодо попередження 

агресії. До них належать: 

1. Характерологічні особливості зумовлюються порушенням відносин з 

оточуючими людьми, впливом підліткових груп, зміною шкали життєвих 

цінностей. Підвищеною чутливістю до оточення, надчутливість, неприйняття 

відповідальності, ослаблений контроль емоційного стану. 

2. Психофізіологічні особливості зумовлені перебудовою організму 

підлітка, переходом до дорослого життя, самостійності. Фізична перебудова 

організму робить підлітка уразливим до впливу середовища та впливає на 

можливості підлітка: підвищена втомлюваність, розсіяна увага.  

3. Поведінкові особливості полягають у прагненні підлітком 

самостійності, бажання поваги зі сторони дорослих. Характерними рисами 

поведінки у підлітковому віці є постійний конфлікт та напруженість у 

відносинах з оточуючим середовищем, це викликано розбіжністю між 

очікуваннями підлітка у ставленні до нього дорослих та оточення і наявною 

ситуацією.  



13 

 

4. Статевовікові особливості полягають у розбіжності проявів 

агресивної поведінки у хлопчиків та дівчаток. 

Отже, зростання агресивних тенденцій у підлітковому середовищі є 

однією з найгостріших соціальних проблем нашого суспільства. Серед 

основних чинників виникнення підліткової агресії є: індивідуальний чинник 

(соціальна дезадаптація особистості, особливості фізіології); психолого-

педагогічний (вплив соціальних інститутів: сім’я, однолітки, школа); соціально-

психологічний чинник (взаємовідносини з іншими, почуття закоханості та 

взаємини з протилежною статтю тощо); особистісний чинник (активно-

вибіркове відношення індивіда до середовища спілкування, ціннісні орієнтації і 

особисті здібності до саморегулювання своєї поведінки тощо); соціальний 

чинник (соціально-економічні умови існування суспільства, інформаційний 

вплив ЗМІ (радіо, телебачення, журнали, Інтернет)). Агресія може мати, як 

біологічні, так і соціальні витоки свого походження. Агресивність може бути не 

тільки жорстокою, але й нормальною реакцією у ході боротьби за виживання, а 

агресивні дії можуть бути ослаблені, або спрямовані в соціально припустимі 

рамки за допомогою позитивного підкріплення позитивної поведінки підлітка.  

Аналіз соціально-психологічних чинників виникнення агресії підлітків 

показав, що дана категорія має чутливість до впливу ззовні авторитетних, на 

думку підлітка, осіб та джерел. Одним із таких впливових джерел є мережа 

Інтернет, що дає змогу стверджувати, що вплив Інтернет-технологій можна 

використовувати з метою профілактики агресії у підлітків.  
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РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 

ПРОГРАМИ ПРОФІЛАКТИКИ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ 

ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ 

 

2.1. Змістовна характеристика програми профілактики агресивної 

поведінки підлітків засобами Інтернет-технологій 

Термін „технологія” походить від двох давньогрецьких слів: техно – 

мистецтво, майстерність і логос – наука, знання, закон. У словниках і 

енциклопедіях технологія визначається як: 1) сукупність знань про способи 

обробки матеріалів і виробів та методи здійснення будь-яких дій; 2) сукупність 

операцій, що здійснюються певним чином і у визначеній послідовності, з яких 

складається процес обробки матеріалу чи виробу [28]. 

Звертаючись до дефініції поняття „Інтернет-технології” ми знаходимо, 

що це технології створення і підтримки різних інформаційних ресурсів у 

комп'ютерній мережі Інтернет: сайтів, блогів, форумів, чатів, електронних 

бібліотек та енциклопедій [22]. 

До сучасних засобів Інтернет-технологій належать: веб-сервери; 

гіпертексти і сайти; електронна пошта; форуми і блоги; чати і соціальні мережі; 

відеоконференції.  

Розкриваючи структуру Інтернет-технології профілактики агресивної 

поведінки підлітків, на наш погляд, необхідно розпочати з першої процедури – 

цілепокладання, варто зазначити, що вона передбачає визначення мети та 

основних завдань розробленої технології.  

Мета Інтернет-технології профілактики агресивної поведінки підлітків: 

попередження та подолання підліткової агресії.  

Завданнями технології є:  

1. Діагностика та своєчасне виявлення схильності до агресії у дітей 

підліткового віку, визначення основних способів реагування на конфліктні 

ситуації. 
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2. Попередження різних форм прояву агресивної поведінки підлітків і 

переходу агресії у хронічні форми через формування і розвиток навичок 

конструктивної взаємодії і спілкування, формування адекватної самооцінки, 

усвідомлення власних емоцій і почуттів інших людей, розвиток навичок 

саморегуляції та самоконтролю, почуття соціальної емпатії. 

3. Забезпечення педагогів шкіл інформаційно-методичними та 

дидактичними ресурсами щодо профілактики агресивної поведінки підлітків. 

Об’єктом нашої технології виступають підлітки віком від 12 до 14 років, 

які є користувачами соціальних мереж Інтернет. 

Суб'єктом нашої технології виступають: соціальні працівники; 

співробітники навчального закладу: педагоги, психологи, вихователі, тренери; 

лідери молодіжних організацій, а також у цій ролі можуть виступати класні 

керівники тощо. 

Відповідно до цих завдань наступною процедурою є організаційно-

діагностична, яка передбачає підготовку Програми профілактики агресивної 

поведінки підлітків в умовах закладу загальної освіти засобами Інтернет-

технологій; діагностику об’єкта профілактики агресивної поведінки 

підлітків;  планування заходів профілактики агресивної поведінки підлітків 

засобами Інтернет-технологій. 

Наступним кроком алгоритму технології профілактики агресивної поведінки 

підлітків в діяльності соціального працівника є змістовно-операційна процедура, 

пов’язана з процесом безпосереднього здійснення соціально-педагогічної діяльності 

суб’єктами профілактики, що реалізується через програму профілактики агресивної 

поведінки підлітків „Життя без агресії”. 

Програма має сім основних напрямів: 1. Формування у підлітків соціально 

прийнятних механізмів поведінки. 2. Навчання дітей прийнятним способам 

розрядки гніву і агресивності. 3. Навчання дітей навичкам контролю і управління 

своїм гнівом. 4. Навчання підлітків конструктивним поведінковим реакціям. 

5. Формування усвідомлення власного емоційного світу. 6. Розвиток позитивної 

самооцінки. 7. Зв'язок між агресивними проявами та адективною поведінкою. 
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Змістом нашої Інтернет-технології є: 

- соціальна просвіта та виховання анти-агресивної спрямованості 

особистості через залучення підлітків до інтерактивних вправ, тренінгів, Online 

бесід, Online консультацій, інтеграція інформації з сайту в соціальні мережі 

(Facebook, Instagram) та інших заходів спрямованих на розвиток соціальної 

емпатії, формування навичок конструктивного спілкування, неконфліктної 

поведінки, адекватної самооцінки та самодостатності дитини;  

- формування морально-психологічної стійкості як основного 

характерологічного утворення, що відіграє вирішальну роль у критичних 

ситуаціях та ситуаціях вибору моделі поведінки через Online спілкування під 

час перегляду профілактичних відео роликів та їх обговорення, а також 

використання комплексу дидактичних матеріалів (вправ, навчальних тренінгів 

тощо) розміщених на сайті і спрямованих на формування навичок 

саморегуляції та самоконтролю особистості.  

- організація превентивно-корекційних заходів і безпосереднього 

спілкування з підлітками, які проявляють різні види агресії через залучення їх 

до роботи у тренінгових групах щодо подолання складних психологічних станів 

особистості таких як гнів, невдоволеність, тривога, страх, інше та залучення їх 

до створення комп’ютерних матеріалів превентивного характеру (оnline 

сторінок, відео роликів, листівок та ін.). 

- створення сприятливих для корекції агресивної поведінки учнів умов 

соціального оточення, психологічного клімату, позитивного психологічного 

самопочуття; 

- на основі встановлених „груп ризику” здійснювати індивідуальний 

виховний профілактичний вплив на учня шляхом використання доцільного 

набору відповідних соціально-педагогічних заходів представлених на сайті, 

спрямованих на корекцію агресивних проявів у підлітка, його перевиховання та 

переорієнтацію на конструктивну модель спілкування. 
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За логікою технологічного підходу ми виділяємо організаційні форми і 

методи профілактики агресивної поведінки підлітків засобами Інтернет 

технологій, які й розглянемо.  

1. Індивідуальна робота: online перегляд профілактичних відео роликів та 

їх обговорення; online-тестування; online-консультування; виконання вправ, 

проведення методик і бесід на розвиток позитивної самооцінки та почуття емпатії.  

2. Групова робота: проведення Online тестування з окремими групами 

учнів; проведення тренінгів, ігор, методик через програму відеоконференцій 

Zoom; оnline перегляд профілактичних відео роликів та створення соціальних 

проектів, проведення акцій щодо попередження підліткової агресії, 

культивування добра, допомоги та підтримки тих, хто їх потребує (тварини, 

літні люди, хворі діти, діти-сироти та ін.). 

3. Масова робота: проведення online-тестування; проведення online-

конференцій через програму Zoom, тематика яких спрямована на розвиток 

соціальної емпатії підлітків; оnline перегляд профілактичних відеороликів. 

Повертаючись до опису алгоритму Інтернет-технології профілактики 

агресивної поведінки підлітків в дрімотності соціального працівника, розкриємо 

її останню процедуру, пов’язану із оцінкою результатів цього процесу – 

оціночно-результативну процедуру.  

Аналіз ефективності результатів процесу профілактики агресивної 

поведінки підлітків на цьому процедурному етапі треба здійснювати з 

урахуванням визначених критеріїв ефективності профілактики агресивної 

поведінки: когнітивного, мотиваційного та поведінкового. Цю роботу варто 

проводити за допомогою таких методів: інтерв’ю, анкетування, тестування, бесіда; 

кількісна та якісна обробка даних за допомогою методів математичної статистики 

для порівняння і підтвердження отриманих результатів запровадженої Інтернет-

технології профілактики агресивної поведінки підлітків. 

Результат розробленої технології відображено у моделі соціально 

позитивного підлітка, не схильного до агресивних проявів, який повинен мати 

наступні особистісно-характерологічні та поведінкові властивості: емоційна 
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стабільність; вміння спілкуватися (соціальна взаємодія); адекватна самооцінка; 

високий рівень самоконтролю та саморегуляції; здатність до групової взаємодії; 

соціальна активність; відсутність тривожності; велике коло інтересів та 

захоплень; повага до оточуючих; емпатійність; тактовність; толерантність; 

дружелюбність; співчутливість, милосердність; добродушність; стриманість. 

 

2.2. Впровадження програми профілактики агресивної поведінки 

підлітків засобами Інтернет-технологій в умови закладу загальної 

середньої освіти 

Процес упровадження розробленої Інтернет-технології профілактики 

агресивної поведінки підлітків передбачає перевірку ефективності розробленої 

технології на основі впровадження програми профілактики агресивної 

поведінки підлітків „Життя без агресії” через мережу Інтернет за допомогою 

когнітивного, мотиваційного та поведінкового критерію. 

Впровадження розробленої нами Інтернет-технології профілактики 

агресивної поведінки підлітків тривало протягом 10 тижнів у виховній роботі 

Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№1 через мережу Інтернет.  

У соціально-педагогічному експерименті взяли участь учні 8-9-х класів 

віком від 12 до 14 років, у кількості 98 осіб, а також 15 педагогів. Учнів школи 

було порівну розділено на експериментальну і контрольну групи (50 осіб – ЕГ, 

48 – КГ). 

На початку впровадження Інтернет-технології профілактики агресивної 

поведінки підлітків нами було отримано дозвіл від директора школи на 

проведення запропонованої нами Програми профілактики підліткової агресії 

засобами Інтернет-технологій у виховній роботі закладу. Всі заняття було 

проведено через програму відеоконференцій Zoom, соціальні мережі Facebook 

та Instagram. 

У перший день занять учасники експерименту були ознайомлені з: 

темою, метою і завданнями впроваджуваної Інтернет-технології профілактики 
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агресивної поведінки підлітків; тематикою і формою занять і заходів; 

тривалістю кожного заняття й заходу; терміном впровадження даної технології. 

За логікою, виховна робота з учнями розпочалася з констатуючого 

експерименту в рамках якого було проведено online-тестування за допомогою 

методики вивчення схильності особи до агресивної поведінки А. Басса та 

А. Даркі (адаптація А. Осницького), тесту агресивності (опитувальник 

Л. Почебут) та Діагностики ворожості (за шкалою Кука-Медлей), які наведено 

нами у Додатка Б, В, та Г. 

Діагностику було проведено з метою виявлення у дітей схильності до 

агресії та агресивних дій, що, в свою чергу, дало змогу зробити аналіз стану 

проблеми підліткової агресії для цієї школи.  

Для діагностики рівня тривожності був проведений тест шкільної 

тривожності Філліпса, а також проведено усне опитування учнів та батьків з 

метою виявлення рівня поінформованості з питань підліткової агресії.  

У ході першого, другого і третього занять були проведені тренінгові 

вправи „Телефон”, „Конструктор” і „Кошик”. Середня тривалість вправ, 

включаючи пояснення учням правил і підведення результатів, займає 45 хвилин.  

Мета вправ – формування у підлітків у віці 12-13 років соціально 

прийнятних механізмів поведінки в суб'єктивно складних життєвих ситуаціях, 

криміногенних ситуаціях і в умовах загрози їх життю та благополуччю. Завданням 

тренінгової вправи „Телефон” є розвиток у підлітків здатності до комунікації, 

емпатії, співпереживання, вміння невербально передати свої почуття, виділити 

головні деталі і дати їм емоційне трактування, що є необхідними уміннями в 

непередбачуваних ситуаціях. Загалом заняття пройшли успішно, діти проявили 

активність, група була налаштована на наступну зустріч. 

Четверте заняття було присвячене навчанню дітей прийнятним 

способам розрядки гніву та агресивності, а також адекватному реагуванню на 

негативну ситуацію. Протягом заняття були проведені тренінгові вправи 

„Галерея негативних портретів”, „Малювання власного гніву”, „Пластичне 
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зображення гніву”. Підлітки дуже відповідально і креативно підійшли до 

виконання вправ та отримали емоційну розрядку. 

Темою п’ятого заняття стала проблема навчання дітей навичкам 

контролю і управління своїм гнівом, навичкам саморегуляції. Була проведена 

„Методика м'язової релаксації з використанням глибокого дихання і візуальних 

образів”. Виконання релаксаційних вправ зробило дітей більш спокійними, 

врівноваженими, а також дозволило дітям краще зрозуміти, усвідомити почуття 

власного гніву. В результаті – дитина краще володіє собою, контролює свої 

деструктивні емоції та дії. Релаксаційні вправи дозволяють дитині опанувати 

навичками саморегуляції та зберегти більш рівний емоційний стан. 

Шосте заняття спрямоване на навчання підлітків конструктивним 

поведінковим реакціям у проблемній ситуації. Діти та підлітки, в силу своїх 

характерологічних особливостей, володіють обмеженим набором поведінкових 

реакцій у життєвій проблемній ситуації. Як правило у проблемній ситуації вони 

дотримуються силових моделей поведінки, котрі, з їхньої точки зору, носять 

захисний, оборонний характер. Тож були проведені ігри „Головом’яч”, 

„Груповий портрет”, „Тріо”, „Корабель серед скель”.  

Метою яких є навчити дитину бачити різні способи поведінки у 

проблемній ситуації, а також допомогти дитині сформувати навички 

конструктивної поведінки, тим самим розширити спектр її поведінкових 

реакцій у проблемній ситуації і мінімізувати (в ідеальному варіанті – зняти) 

деструктивні елементи у поведінці. Завдяки проведенню цього заняття діти 

оволоділи конструктивними поведінковими реакціями і відпрацювали алгоритм 

дій в проблемних ситуаціях.  

В рамках сьомого заняття були проведені: методики „Робота з 

фотографіями” і „Я сумую, коли...”; вправа „Символічне зображення емоцій”; 

рольова гра в якій „агресор” програє роль „жертви” та перегляд відеоролику 

„Анти-агресія”.  
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Метою занять є формування усвідомлення власного емоційного світу, а 

також почуттів інших людей, розвиток емпатії. Після проведення занять у класі 

створився більш сприятливий емоційний клімат та дружня атмосфера.  

Восьме та дев’яте заняття присвячені розвитку адекватної самооцінки. 

Нами були проведені вправи „Реконструкція позитивного образу через дитячі 

спогади”, „Скарбничка гарних вчинків”, „Хизувалки”; гра „Мені в тобі 

подобається ...”, методика „Зошит моїх досягнень”. Підліткам було 

запропоновано на сайті http://moyblog.net/ завести оnline-зошит своїх досягнень 

у вигляді блогу в Інтернеті і регулярно заповнювати його як мінімум протягом 

року. Це допоможе дітям доводити складні справи до кінця і виробити 

внутрішню послідовність у справах і рішеннях. При цьому немає необхідності 

записувати тільки найгучніші досягнення, будь-який, навіть самий невеликий, 

успіх має значення для підлітка і його помітка у зошиті допоможе підвищити 

самооцінку і відчути гордість за свої дії.  

На десятому занятті було проведення оnline-конференцію на тему: 

„Агресивна поведінка як наслідок різних видів хімічної залежності”. В ході Online 

конференції обговорювались питання обізнаності підлітків про такі види 

залежності як куріння, алкоголізм, наркоманія, токсикоманія і механізм їх дії на 

психіку підлітка. Діти були проінформовані про згубний вплив психоактивних 

речовин на нервову систему людини та наслідки їх вживання. Відстежили зв'язок 

між агресивними проявами та адиктивною поведінкою. Підлітки були зацікавлені 

такою формою проведення як оnline-конференція і охоче вступали в діалог. 

План проведення оnline-занять щодо впровадження розробленої пррограми 

профілактики агресивної поведінки підлітків наведено нами у Додатку А. 

Заключним заходом на етапі формуючого експерименту з метою аналізу 

результативності використаних профілактичних методів було проведення: 

діагностичної методики „Особистісна агресивність і конфліктність”, методики 

діагностики показників і форм агресії (опитувальник) А. Бассата та А. Дарки; 

для визначення рівня самооцінки учнів – методика діагностики самооцінки 

психічних станів Г. Айзенка. 

http://moyblog.net/
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2.3. Аналіз ефективності програми профілактики агресивної 

поведінки підлітків засобами Інтернет-технологій в умовах закладу 

загальної середньої освіти 

Розпочинаючи аналіз ступеня ефективності розробленої технології, перш 

за все, як нами вже було зазначено, необхідно визначити критерії ефективності, 

які будуть слугувати індикаторами успішності та якості розробленої технології.  

Виходячи з цього, першим критерієм ефективності Інтернет-технології 

профілактики агресивної поведінки підлітків в діяльності соціального 

працівника в закладу загальної освіти визначимо когнітивний критерій. Цей 

критерій містить знання превентивного характеру для попередження різних 

форм прояву агресивної поведінки підлітків. Другим критерієм ефективності 

розробленої Інтернет-технології профілактики агресивної поведінки підлітків є 

мотиваційний, який засвідчує рівень мотивації до змін у собі та розкриває 

зміни, які відбулися в емоційно-вольовій сфері дитини. Третім критерієм 

ефективності розробленої Інтернет-технології профілактики агресивної 

поведінки підлітків є поведінковий, який засвідчує рівень поведінкових змін, 

відбиває зміни її емоційної активності та поведінкових реакцій, що 

попереджають виникнення агресивної поведінки у майбутньому. В 

узагальненому вигляді розроблені критерії ефективності подано в Додатку Д. 

Для з’ясування рівня означених вище мотиваційно-поведінкових змін 

підлітків був сформований діагностичний комплекс методик із урахуванням 

вікових особливостей, до складу якого увійшли: методика вивчення схильності 

особи до агресивної поведінки А. Басса та А. Даркі (адаптація А. Осницького), 

тест агресивності (опитувальник Л. Почебут) та діагностика ворожості (за 

шкалою Кука-Медлей). Для діагностики рівня тривожності – Тест шкільної 

тривожності Філліпса. Для визначення рівня самооцінки – методика 

діагностики самооцінки психічних станів Г. Айзенка. 

Виявлення рівня поінформованості з питань підліткової агресії 

відбувалося шляхом опитування учнів та батьків.  
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Основна вибіркова сукупність становила 98 підлітків – учні 8-9-х класів 

Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№1. Вибірка складалася з 2 груп: експериментальна („А” – класи) та 

контрольну („Б” – класи).  

На наш погляд, критерії ефективності Інтернет-технології профілактики 

агресивної поведінки підлітків, безумовно повинні відображати зміни у поведінці 

кожного конкретного учня. Тому, на етапі констатувального експерименту нами 

було проведене online-тестування щодо виявлення рівня агресивності у підлітків. 

Наочно представити результати можна за допомогою Рис. 21 та 2.2.) 

  

Експериментальна група Контрольна група 

 

Рис. 2.1. Відсоткове відношення підлітків з різними рівнями агресії у 

експериментальній та контрольній групі на етапі констатувального 

експерименту 

 

Переглянувши результати оnline-тестування на етапі контатувального 

експерименту ми бачимо, що переважна кількість підлітків експериментальної 

групи (83%) та контрольної групи (81%) мають схильність до агресії, 

підвищений рівень агресії складає у ЕГ – 11%, а у КГ – 15%, в той час як тільки 

6% (ЕГ) та 4% (КГ) не схильні до агресії. Дана статистика підтверджує 

актуальність та необхідність впровадження в школах технології профілактики 

агресивної поведінки підлітків засобами Інтернету. 
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Впровадження розробленої Інтернет-технології профілактики підліткової 

агресії у виховну роботу Хмельницької спеціалізованої середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 відбувалося протягом 10 тижнів.  

Після закінчення формувального експерименту було проведене 

контрольне оnline-тестування, результати якого показали, що після 

впровадження програми профілактики агресивної поведінки підлітків „Життя 

без агресії” відбулися певні зміни у поведінці, емоційно-вольовій сфері, 

мотивації та поінформованості учнів з питань деструктивних впливів 

підліткової агресії. Результати приведені нижче у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Рівень агресивних проявів підлітків (після експерименту) 

№ Результати оnline-тестування  ЕГ, % КГ, % 

1. Не схильні до агресії 53 4 

2. Схильні до агресії 46 86 

3. Підвищений рівень агресії 1 10 

 

Приведена тенденція відповідає експериментальним групам. Контрольні 

групи де формувальний експеримент не проводився, демонструють результати 

близькі до результатів першого тестування. 

Таким чином, в результаті впровадження системи доля учнів у 

експериментальній групі, що не схильні до агресії збільшилась до 53%, доля 

схильних до агресії становить – 46%, а маючих підвищенний рівень агресії – 

1%. У контрольній групі доля підлітків не схильних до агресії становить 10%, 

схильних до агресії – 86%, маючих підвищений рівень агресії – 4% відповідно.  

Підтвердження якісних змін кількісних показників та їх валідність можна 

показати за допомогою математичних розрахунків, які наведено нами у 

Додатку Е. 
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ВИСНОВКИ 

1. Аналіз сутності профілактики агресивної поведінки підлітків як напряму 

соціальної роботи показав, що у підліткова агресивність є однією з актуальних 

проблем сучасності. Під поняттям „агресія” ми розуміємо мотивована 

деструктивна поведінка, що суперечить нормам співіснування людей, яка завдає 

шкоди об’єктам нападу, що приносить фізичний, моральний збиток людям або 

викликає у них психологічний дискомфорт.  

2. Зростання агресивних тенденцій у підлітковому середовищі є однією з 

найгостріших соціальних проблем нашого суспільства. Серед основних чинників 

виникнення підліткової агресії є: індивідуальний чинник (соціальна дезадаптація 

особистості, особливості фізіології); психолого-педагогічний (вплив соціальних 

інститутів: сім’я, однолітки, школа); соціально-психологічний чинник 

(взаємовідносини з іншими, почуття закоханості та взаємини з протилежною 

статтю тощо); особистісний чинник (активно-вибіркове відношення індивіда до 

середовища спілкування, ціннісні орієнтації і особисті здібності до 

саморегулювання своєї поведінки тощо); соціальний чинник (соціально-

економічні умови існування суспільства, інформаційний вплив ЗМІ).  

Профілактика агресивної поведінки дітей та підлітків – це вид 

професійної діяльності соціального працівника, який містить дезактуалізацію 

причин агресії, попередження формування агресивних форм поведінки у дітей 

та підлітків, запобігання рецидивів і переходу агресії у хронічні форми. 

Враховуючи це робота соціального працівника будується з підлітками, що не 

проявляють агресію, підлітками „групи ризику” із, так званою, 

„передагресивною” поведінкою та з підлітками, у яких вже виявляли агресію 

раніше. 

3. Розроблена нами Інтернет-технологія профілактики агресивної 

поведінки підлітків ґрунтується на наступних концептуальних положеннях, які 

ґрунтуються на твердженні про те, що, по-перше, профілактика – це цілісна 

педагогічна система, ефективне функціонування якої залежить від тісного 

взаємозв’язку і спрямованості кожного з компонентів системи на результат, 
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який має бути максимально позитивним щодо вирішення питання підліткової 

агресії; по-друге, профілактика агресивної поведінки підлітків засобами 

Інтернет-технологій обов'язково повинна включати профілактику всіх видів 

агресії, оскільки вони всі мають однаково негативні наслідки для соціалізації 

підлітка; по-третє, в основі розробленої нами технології профілактики лежать 

ідеї сучасної гуманістичної філософії та психології, Інтернет технологій, а 

також системний і соціально-орієнтований підходи. 

4. Впровадження Інтернет-технології профілактики агресивної поведінки 

підлітків відбувалося шляхом впровадження у виховну роботу з учнями 8-9 

класів Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №1 та ґрунтувалося на апробації розробленої нами профілактичної 

програми „Життя без агресії”. 

Робота з учнями проводилася в індивідуальній, груповій та масовій 

формах. Індивідуальна робота проводилася у вигляді бесід і консультацій, 

аутогенних тренувань за потребою. Групова виховна робота полягала у 

проведенні занять з іграми, вправами, методиками, переглядом відеороликів. 

Масова у вигляді організації разом із учнями оnline-конференції на тему: 

„Агресивна поведінка як наслідок різних видів хімічної залежності”. 

У результаті аналізу отриманих даних щодо експериментального 

впровадження технології профілактики агресивної поведінки підлітків в 

діяльності соціального працівника ми встановили, що мета технології 

профілактики агресивної поведінки підлітків засобами Інтернет була досягнута. 

Таким чином, мету нашого наукового пошуку можна вважати 

досягнутою, а завдання дослідження – виконаними.  

Наше дослідження не вичерпує всіх аспектів досліджуваної проблеми, 

залишаються актуальними і потребують подальшого вивчення питання 

використання та удосконалення Інтернет-технологій щодо соціально-

педагогічної профілактики агресивної поведінки підлітків, а також модернізації 

масових форм профілактичної роботи засобами Інтернет-технологій щодо 

підліткової агресії та ін.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

План проведення оnline-занять щодо впровадження розробленої 

технології профілактики агресивної поведінки підлітків  

№ Мета заняття Заняття Методи Час 

1. 

 

Формування у підлітків 

соціально прийнятних 

механізмів  

1 заняття Тестування 

Знайомство 

45 хв. 

 поведінки в суб'єктивно 

складних життєвих 

ситуаціях, криміногенних 

ситуаціях і в умовах 

загрози їх життю та 

благополуччю. 

 Визначення очікувань 

від програми, Вправа 

„Телефон” 

 

2 заняття Вправа „Конструктор” 45 хв. 

3 заняття Вправа „Кошик” 45 хв. 

2. Навчання дітей 

прийнятним способам 

розрядки гніву і 

агресивності, та 

адекватному реагуванню 

на негативну ситуацію. 

4 заняття Вправа „Галерея 

негативних портретів”, 

„Пластичне зображення 

гніву” 

„Малювання власного 

гніву” 

45 хв 

 

3. Навчання дітей навичкам 

контролю і управління 

своїм гнівом, навичкам 

саморегуляції. 

5 заняття Методика м’язової 

релаксації з 

використанням 

глибокого дихання і 

візуальних образів 

 

45 хв. 

 

4. Навчання підлітків 

конструктивним 

поведінковим реакціям в 

проблемній ситуації. 

6 заняття Вправи „Головомяч”, 

„Груповий портрет”, 

„Тріо”, „Корабель серед 

скель” 

45 хв. 

5. Формування усвідомлення 

власного емоційного світу, 

а також почуттів інших 

людей, розвиток емпатії. 

7 заняття Вправи „Робота з 

фотографіями”, 

„Символічне зображення 

емоцій”, „Я сумую, 

коли...”, відеоролик 

„Анти-агресія” 

45 хв. 

 

6. Розвиток позитивної 

самооцінки. 

8 заняття Вправи „Реконструкція 

позитивного образу 

45 хв. 
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через дитячі спогади”, 

„Мені у тебе 

подобається ...” 

9 заняття Вправи „Скарбничка 

гарні вчинки”, 

„Хизувалки”, 

„Зошит моїх досягнень”. 

45 хв. 

 

7 Інформування про згубний 

вплив психоактивних 

речовин на нервову 

систему підлітків та 

наслідки їх вживання. 

Показати зв’язок між 

агресивними проявами та 

адиктивною поведінкою. 

10 заняття Online-конференція на 

тему: „Агресивна 

поведінка як наслідок 

різних видів хімічної 

залежності” 

45 хв. 
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Додаток Б 

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ СХИЛЬНОСТІ ОСОБИ ДО 

АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ А. БАССА ТА А. ДАРКІ 

(адаптація А.К. Осницького) [51] 

 

А. Бас та А. Даркі запропонували опитувальник для виявлення важливих, 

на їхній погляд, показників та форм агресивної поведінки особи. 

Автори визначили такі види агресивної поведінки: 

Використання фізичної сили щодо іншої особи – фізична агресія. 

Прояви негативних почуттів як через форму (сварка, крик, верещання), 

так і через зміст словесних звертань до інших осіб (погроза, прокляття, лайки) – 

вербальна агресія. 

Використовування обхідним шляхом спрямованих проти іншої особи 

пліток, жартів та прояви ненаправлених, неупорядкованих вибухів люті (крик, 

тупотіння ногами тощо) – непряма агресія. 

Опонуюча форма поведінки, спрямована зазвичай проти авторитету та 

керівництва, що може наростати від пасивного супротиву до активних дій 

проти вимог, правил, законів, – негативізм. 

Схильність до роздратування, готовність за найменшого збудження 

проявляти запальність, різкість, грубість – роздратування. 

Схильність до недовіри та обережного ставлення до людей, яка виходить 

з переконання, що оточуючі хочуть завдати цій людині шкоди, – підозрілість. 

Прояв заздрості та ненависті до оточуючих, що обумовлені відчуттям 

гніву, невдоволеністю кимось конкретно або всім світом за справжні або уявні 

страждання, – образа. 

Ставлення та дії щодо себе та оточуючих, які виходять із можливого 

переконання самої особи в тому, що вона є поганою людиною, діє негарно: 

злісно, безсовісно, – автоагресія або відчуття провини. 

Для отримання даних щодо притаманних особі вказаних вище показників 

агресивної поведінки пропонується нижченаведений опитувальник. 
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Інструкція. Уважно прочитайте кожне висловлювання. Якщо воно 

підходить вам, поставте поруч знак „+”, якщо не підходить, то „–”. 

1. Часом я не здатен перебороти бажання заподіяти іншим шкоду. 

2. Іноді пліткую про людей, яких не люблю. 

3. Я легко дратуюсь, але швидко заспокоююсь. 

4. Якщо мене ласкаво не попросять, я не виконаю прохання. 

5. Я не завжди отримую те, що мені належить. 

6. Я знаю, що люди говорять про мене за моєю спиною. 

7. Якщо я не схвалюю поведінку друзів, я даю їм це відчути. 

8. Коли мені доводилося обдурювати кого-небудь, я відчував нестерпні 

докори сумління. 

9. Мені здається, що я не здатен вдарити людину. 

10. Я ніколи не дратуюся настільки, щоб розкидуватися речами. 

11. Я завжди поблажливий до чужих недоліків. 

12. Якщо мені не подобається встановлене правило, у мене виникає 

бажання порушити його. 

13. Інші вміють майже завжди користуватися сприятливими обставинами. 

14. Я тримаюся насторожі з людьми, які ставляться до мене дещо ліпше, 

ніж я очікував. 

15. Я часто не погоджуюся з людьми. 

16. Іноді мене обтяжують думки, яких я соромлюсь. 

17. Якщо хтось першим ударить мене, я не відповім йому. 

18. Коли я дратуюся, я грюкаю дверима. 

19. Я куди дратівливіший, ніж здається оточуючим. 

20. Якщо хтось вдає із себе начальника, я завжди роблю йому наперекір. 

21. Мене трохи засмучує моя доля. 

22. Я гадаю, що багато людей мене не люблять. 

23. Я не зможу втриматися від суперечки, якщо люди не згодні зі мною. 

24. Люди, що ухиляються від роботи, мусять почувати провину. 

25. Той, хто ображає мене і мою сім’ю, напрошується на бійку. 
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26. Я не здатний на брутальні жарти. 

27. Розлютовуюся, коли з мене насміхаються. 

28. Коли люди вдають із себе начальників, я роблю все, щоб вони не 

зазнавалися. 

29. Майже кожен тиждень я бачу когось, хто мені не до вподоби. 

30. Досить багато людей заздрять мені. 

31. Я вимагаю, щоб люди поважали мене. 

32. Мене пригнічує те, що я мало роблю для своїх батьків. 

33. Люди, які постійно знущаються з нас, варті того, щоб їх ставили на 

місце. 

34. Я ніколи не буваю похмурим від злості. 

35. Якщо до мене ставляться гірше, ніж я на те заслуговую, я не 

засмучуюсь. 

36. Якщо хтось дратує мене, я не звертаю уваги. 

37. Хоч я ніколи не показую цього, але мене іноді гризе заздрість. 

38. Іноді мені здається, що з мене насміхаються. 

39. Навіть якщо я гніваюся, то не вдаюся до лайки. 

40. Мені хочеться, щоб мої гріхи пробачили. 

41. Я рідко даю здачі, навіть якщо хтось і вдарить мене. 

42. Коли виходить не по-моєму, я іноді ображаюсь. 

43. Іноді люди дратують мене однією своєю присутністю. 

44. Немає людей, яких би я по-справжньому ненавидів. 

45. Мій принцип: „Ніколи не довіряти чужакам”. 

46. Якщо хтось дратує мене, я готовий висловити все, що я про нього 

думаю. 

47. Я роблю багато такого, про що потім шкодую. 

48. Якщо я роздратуюсь, я можу вдарити когось. 

49. Із дитинства я ніколи не виявляв спалахів гніву. 

50. Часто почуваю себе, мов діжка з порохом, що ось-ось вибухне. 
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51. Якби всі знали, що я відчуваю, мене б вважали людиною, з якою 

нелегко ладнати. 

52. Я завжди розмірковую про те, які потаємні причини змушують людей 

робити приємне мені. 

53. Коли на мене кричать, відповідаю тим самим. 

54. Невдачі засмучують мене. 

55. Я відчуваю страх не рідше й не частіше за інших. 

56. Я можу пригадати випадки, коли я був настільки злий, що хапав 

першу-ліпшу річ. 

57. Іноді я відчуваю, що готовий першим кинутись у бійку. 

58. Іноді я відчуваю, що життя поводиться зі мною несправедливо. 

59. Раніше я думав, що більшість людей говорить правду, але зараз я не 

вірю в це. 

60. Я лаюся тільки через злість. 

61. Коли я роблю щось неправильно, то відчуваю докори сумління. 

62. Якщо для захисту своїх прав мені слід використати фізичну силу, я 

вдаюся до неї. 

63. Іноді я виражаю свій гнів тим, що грюкаю кулаком по столу. 

64. Я буваю грубий з людьми, які мені не подобаються. 

65. У мене немає ворогів, що хотіли б мені нашкодити. 

66. Я не вмію поставити людину на місце, навіть якщо вона на це 

заслуговує. 

67. Я часто думаю, що жив неправильно. 

68. Я знаю людей, які здатні довести мене до бійки. 

69. Я не засмучуюсь через дрібниці. 

70. Мені рідко спадає на думку, що люди намагаються розлютити чи 

скривдити мене. 

71. Я часто тільки вдаюся до погроз, але не збираюся їх реалізовувати. 

72. Останнім часом я став занудою. 

73. Під час суперечки я часто підвищую голос. 
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74. Здебільшого я намагаюся приховувати своє негативне ставлення до 

людей. 

75. Я ліпше поступлюся своїми принципами, ніж сперечатимусь. 

У „ключі” для обробки результатів наводяться номери питань. 

Якщо після номера питання стоїть знак „+”, тоді за нього зараховується 

один бал в тому випадку, якщо на нього дана відповідь „так”. 

Якщо після номера питання стоїть знак „–”, тоді за нього зараховується 

один бал в тому випадку, якщо на нього дана відповідь „ні”. Інші відповіді не 

зараховуються. 

Сума балів, помножена на коефіцієнт k, що є вказаним в лапках при 

кожному показнику агресивності, дозволяє отримати зручні для співставлення – 

унормовані – показники, які характеризують індивідуальні та групові 

результати. 

Ключ для оброблення результатів: 

1) Фізична агресія (k=11): 1+, 9–,17–, 25+, 33+, 41+, 48+, 55+, 62+, 68+. 

2) Вербальна агресія (k=8): 7+, 15+, 23+, 31+, 39–, 46+, 53+, 60+, 66–, 71+, 

73+, 74–, 75–. 

3) Непряма агресія (k=13): 2+, 10+, 18+, 26–, 34+, 42+, 49–, 56+, 63+. 

4) Негативізм (k=20): 4+, 12+, 20+, 28+, 36–. 

5) Дратівливість (k=9): 3+, 11–, 19+, 27+, 35–, 43+, 50+, 57+, 64+, 69–, 72+. 

6) Схильність до підозр (k=11): 6+, 14+, 22+, 30+, 38+, 45+, 52+, 59+, 65–, 

70–. 

7) Образа (k=13): 5+, 13+, 21+, 29+, 37+, 44+, 51+, 58+. 

8) Відчуття провини (k=11): 8+, 16+, 24+, 32+, 40+, 47+, 54+, 61+, 67+. 
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Додаток В 

Тест агресивності (опитувальник Л. Почебут) [51] 

Інструкція. Вам необхідно однозначно („так” чи „ні”) оцінити 40 

наведених нижче тверджень. 

1. Під час суперечки я часто підвищую голос. 

2. Якщо мене хтось дратує, я можу сказати йому все, що я про нього 

думаю. 

3. Якщо мені необхідно буде вдатися до фізичної сили для захисту своїх 

прав, я, не роздумуючи, зроблю це. 

4. Коли я зустрічаю неприємну мені людину, я можу дозволити собі 

непомітно вщипнути або штовхнути її. 

5. Захопившись суперечкою з іншою людиною, я можу стукнути кулаком 

по столу, щоб привернути до себе увагу або довести свою правоту. 

6. Я постійно відчуваю, що інші не поважають мої права. 

7. Згадуючи минуле, часом мені буває прикро за себе. 

8. Хоча я і не подаю виду, іноді мене гризе заздрість. 

9. Якщо я не схвалюю поведінку своїх знайомих, то я прямо кажу їм про 

це. 

10. У сильному гніві я вживаю міцні вирази, лихословлю. 

11. Якщо хтось підніме на мене руку, я намагатимусявдарити його 

першим. 

12. Я буваю настільки розлючений, що шпурляю різні предмети. 

13. У мене часто виникає потреба переставити в квартирі меблі або 

повністю змінити їх. 

14. У спілкуванні з людьми я часто відчуваю себе „пороховою бочкою”, 

яка постійно готова вибухнути. 

15. Часом у мене з’являється бажання зло пожартувати над іншою 

людиною. 

16. Коли я сердитий, то зазвичай похмурий. 



39 

 

17. У розмові з людиною я намагаюся її уважно вислухати, не 

перебиваючи. 

18. У молодості у мене часто „свербіли кулаки”, і я завжди був готовий 

пустити їх у хід. 

19. Якщо я знаю, що людина навмисно мене штовхнула, то справа може 

дійти до бійки. 

20. Творчий безлад на моєму робочому столі дозволяє мені ефективно 

працювати. 

21. Я пам’ятаю, що бував настільки сердитим, що хапав усе, що 

потрапляло під руку, і ламав. 

22. Іноді люди дратують мене тільки однією своєю присутністю. 

23. Я часто дивуюся, які приховані причини змушують іншу людину 

робити мені що-небудь хороше. 

24. Якщо менеобразять, у мене зникає бажання розмовляти з ким би то не 

було. 

25. Іноді я умисно кажу гидоти про людину, яку не люблю. 

26. Коли я розлючений, я викрикую найбрутальнішу лайку. 

27. У дитинстві я уникав битися. 

28. Я знаю, з якої причини і коли можна кого-небудь вдарити. 

29. Коли я розлючений, то можу грюкнути дверима. 

30. Мені здається, що оточуючі люди мене не люблять. 

31. Я постійно ділюся з іншими людьми своїми почуттями і 

переживаннями. 

32. Дуже часто своїми словами і діями я сам собі завдаю шкоди. 

33. Коли люди кричать на мене, я відповідаю тим самим. 

34. Якщо хтось вдарить мене першим, я у відповідь вдарю його. 

35. Мене дратує, коли предмети лежать не на своєму місці. 

36. Якщо мені не вдається полагодити предмет, що зламався або 

порвався, то я в гніві ламаю або рву його остаточно. 

37. Інші люди мені завжди здаються більш процвітаючими. 
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38. Коли я думаю про дуже неприємну мені людину, я можу дійти 

збудження від бажання заподіяти їй зла. 

39. Іноді мені здається, що доля зіграла зі мною злий жарт. 

40. Якщо хто-небудь поводиться зі мною не так, як слід, я дуже 

засмучуюсь з цього приводу. 

Ключ до обробки тесту: 

Тип агресії 
Номер твердження 

Так Ні 

Вербальна 1, 2, 9, 10, 25, 26, 33 17 

Фізична 3, 4, 11, 18, 19, 28, 34 27 

Предметна 5, 12, 13, 21, 29, 35, 36 20 

Емоційна 6, 14, 15, 22, 30, 37, 38 23 

Самоагресія 7, 8, 16, 24, 32, 39, 40 31 

 

Математична обробка: спочатку сумуються бали по кожній з п’яти шкал. 

Якщо сума балів вище 5, це означає високий ступінь агресивності й низький 

ступінь адаптивності по шкалі. Сума балів від 3 до 4 – середній ступінь. Сума 

балів 0–2 означає низький ступінь агресивності й високий ступінь адаптивності. 

Потім сумуються бали по всіх шкалах: 25 балів і більше – високий ступінь 

агресивності людини. Від 11 до 24 балів– середній ступінь. Сума балів від 0 до 

10 – низький ступінь агресивності. 
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Додаток Г 

Діагностика ворожості (за шкалою Кука-Медлей) [51] 

Інструкція. Уважно прочитайте (вислухайте) судження опитувальника. 

Варіанти відповідей на всі судження дані на спеціальному бланку. Якщо ви 

вважаєте, що судження правильне й відповідає вашій уяві про себе й інших 

людей, то в шкалі відповідей навпроти номера судження позначте ступінь 

вашої згоди з ним, використовуючи шкалу. 

1 – ніколи 

2 – рідко 

3 – випадково 

4 – інколи  

5 – часто  

6 – зазвичай  

Опитувальник 

1. Я часто зустрічаю людей, які називають себе експертами, хоч вони 

такими не є. 

2. Мені часто доводиться виконувати накази людей, які знають менше, 

ніж я. 

3. Багатьох людей можна звинуватити в аморальній поведінці. 

4. Багато людей перебільшують важкість своїх невдач, щоб дістати 

співчуття та допомогу. 

5. Час від часу мені доводилось грубіянити людям, які поводились 

неввічливо стосовно мене й діяли мені на нерви. 

6. Більшість людей шукають собі друзів, тому що друзі можуть бути 

корисними. 

7. Часто слід витратити багато зусиль, щоб переконати інших у своїй 

правоті. 

8. Люди часто розчаровували мене. 



42 

 

9. Часто люди вимагають більше поважати свої права, ніж намагаються 

поважати права інших. 

10. Більшість людей не порушують закон, бо бояться бути спійманими. 

11. Зазвичай люди користаються нечесними способами, щоб не втратити 

можливої вигоди. 

12. Я вважаю, що багато людей використовують брехню для того, щоб 

йти далі. 

13. Існують люди, які настільки мені неприємні, що я підсвідомо радію, 

коли в них стаються невдачі. 

14. Я часто можу нехтувати своїми принципами, щоб перевершити свого 

противника. 

15. Якщо люди поступають зі мною погано, я обов’язково відповідаю їм 

тим самим, хоча без принципу. 

16. Як правило, я відчайдушно обстоюю свою точку зору. 

17. Деякі члени моєї сім’ї мають звички, які мене дратують. 

18. Я не завжди легко погоджуюсь з іншими. 

19. Ніколи й нікого не хвилює те, що відбувається з тобою. 

20. Безпечніше нікому не вірити. 

21. Я можу поводитись дружньо з людьми, які, на мою думку, діють 

неправильно. 

22. Багато людей уникають ситуацій, у яких вони мають допомагати 

іншим. 

23. Я не осуджую людей за те, що вони намагаються привласнити собі 

все, що тільки можливо. 

24. Я не звинувачую людину за те, що вона в власних цілях використовує 

інших людей, які дозволяють їй з собою це робити. 

25. Мене дратує, коли інші відволікають мене від справи. 

26. Мені б дуже сподобалось, як би злочинця карали за його злочини. 

27. Я не намагаюся приховати погане враження про інших людей. 
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Опрацювання та інтерпретація результатів.  

Ключ 

Шкала цинізму: 1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 19 20 22 

Шкала агресивності: 5 14 15 16 21 23 24 26 27 

Шкала ворожості: 8 13 17 18 25 

 

65 балів і більше – високий показник; 

40–45 балів – середній показник з тенденцією до високого; 

25–40 балів – середній показник з тенденцією до низького; 

25 балів і менше – низький показник. 

 

Інтерпретація результатів для шкали агресивності: 

45 балів і більше – високий показник; 

30–45 балів – середній показник з тенденцією до високого; 

15–30 балів – середній показник з тенденцією до низького; 

15 балів і менше – низький показник. 

 

Інтерпретація результатів для шкали ворожості: 

25 балів і більше – високий показник; 

18–25 балів – середній показник з тенденцією до високого; 

10–18 балів – середній показник з тенденцією до низького; 

10 балів і менше – низький показник. 
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Додаток Д 

Критерії ефективності Інтернет-технології профілактики агресивної 

поведінки підлітків в діяльності соціального працівника  

в умовах закладу загальної освіти 

Критерії Рівні Показники 

1 2 3 

Когнітивний 1 

високий 

- повна поінформованість та розуміння 

негативних наслідків агресивної поведінки для 

соціалізації підлітків; 

- знання та розуміння впливу різних видів 

психотропних речовин на психіку підлітка; 

- високий рівень поінформованість про норми 

моралі, культуру поведінки і вихованості; 

- обізнаність з питань деструктивного впливу 

агресивних проявів на особистісне зростання та 

самореалізацію, саморозкриття;  

2 

середній 

- не достатнє володіння і розуміння інформації 

щодо пагубних наслідків підліткової агресії для 

свого подальшого майбутнього; 

- не достатнє усвідомлення впливу різних видів 

адикцій та механізму дії психоактивних речовин 

та їх зв'язку з агресивними проявами у поведінці; 

- володіння інформацією про норми моралі, 

культуру поведінки і вихованості , але ситуативне 

їх виконання 

3 

низький 

- відсутність знань щодо проявів та наслідків 

агресивної поведінки на соціалізацію підлітків; 

- незнання наслідків адиктивної поведінки; 

- низький рівень поінформованості щодо норм 

моралі, культури поведінки і вихованості та як 

наслідок не дотримання їх; 

- не усвідомлення деструктивного впливу 

агресивних проявів на особистісне зростання та 

самореалізацію, саморозкриття 

Мотиваційний 1 

високий 

- перевага мотиваційних настанов на здоровий 

спосіб життя і свідома відмова від асоціальної 

поведінки та вживання психотропних речовин; 

– сформованість адекватної самооцінки; 

– наявність оптимального порогу тривожності 

особистості, так званої „корисної тривожності” як 

компоненту самоконтролю і самовиховання. 

2 – усвідомлення негативного впливу психотропних 
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середній речовин на психіку, але є слабкість щодо їх 

вживання; 

– залежність самооцінки від соціальної ситуації, 

сприяння підвищенню адекватної самооцінки; 

– зниження рівня тривожності, ситуативний прояв 

реактивної тривожності (емоційна напруга, 

занепокоєння, заклопотаність, нервозність);  

- не повне розуміння почуттів інших людей, не 

достатньо виражене почуття емпатії 

3 

низький 

– відсутність мотивації будувати позитивні 

відносини з оточуючими, наявність проблем у 

міжособистісному спілкуванні; 

– рівень самооцінки низький, суттєво 

проявляються психічні дезадаптаційні розлади  

(синдром гіперактивності, імпульсивність, 

дисгармонія емоційно-вольової сфери, 

неврозоподібні порушення); 

- високий поріг рівня тривожності – перетворення 

реактивної тривожності в особистісну, 

невпевненості, перебільшення небезпечності 

зовнішніх чинників; 

- слабо виражене почуття емпатії, повне не 

розуміння почуттів оточуючих, егоїзм. 

Поведінковий 1 

високий 

– відсутність проявів вербальної та фізичної 

агресії; 

– наявність психічного контакту (взаємної 

зацікавленості), зустрічних зусиль, співпраці та 

високий рівень довіри у процесі спілкування та 

взаємодії з однолітками, батьками та вчителями. 

– вільне володіння навичками конструктивного 

спілкування та міжособистісної взаємодії; 

– яскраво виражена здатність до самоконтролю та 

наявність навичок саморегуляції. 

2 

середній 

– демонстрація зацікавленості у спілкуванні та 

добровільна участь у різноманітних видах 

діяльності; 

– епізодична поведінкова та вербальна 

агресивність; 

- наявність проявів комунікативності, 

товариськість, покращення взаємин між учнями, 

батьками та вчителями. 

- слабо розвинені навички конструктивної моделі 

спілкування міжособистісні зв’язки 

короткострокові; 
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– поведінка відрізняється нестійкістю та 

недостатнім самоконтролем. 

3 

низький 

– явний прояв асоціальних поведінкових девіацій, 

байдуже ставлення до власного здоров’я та життя; 

– високий рівень невиправданої агресивності, що 

проявляється у підвищеній ворожості, 

конфліктності, дратівливості, постійних сварках і 

бійках; 

– низький соціальний контакт, в’ялість 

бездіяльність та безініціативність у спілкуванні, 

наявність реакції „емоційного відторгнення”. 

- переважає деструктивна модель спілкування 

майже повна відсутність міжособистісних 

взаємодій; 

– низький рівень самоконтролю та саморегуляції в 

цілому, відсутність навичок самообслуговування, 

поведінкова розгальмованість. 
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Додаток Е 

Математичні розрахунки підтвердження якісних змін кількісних 

показників та їх валідність впровалденої Програми профілактики 

агресивної поведінки підлітків „Життя без агресії” через мережу Інтернет 

Першим показником когнітивного, мотиваційного та поведінкового 

критерію ефективності розробленої технології профілактики агресивної 

поведінки підлітків засобами Інтернет буде різниця між кількістю учнів, що 

ідентифіковані як підлітки не схильні до агресії agrmin_ : 

12 min_min_min_ agragragr −= ,  

де min_agr1 – кількість учнів не схильних до агресії в констатуючому 

експерименті, min_agr2 – кількість учнів не схильних до агресії після 

проведення комплексу заходів передбачених Інтернет-технологією 

профілактики агресивної поведінки підлітків в діяльності соціального 

працівника.  

Другим показником когнітивного, мотиваційного та поведінкового 

критерію ефективності розробленої технології виберемо різницю, між кількістю 

учнів схильних до агресії до впровадження системи та після agrmiddle _ : 

12 ___ agrmiddleagrmiddleagrmiddle −= , 

де 1_ agrmiddle  – кількість учнів визнаних як маючих схильність до 

агресії в констатуючому експерименті, 2_agrmiddle  – кількість таких учнів 

після проведення комплексу профілактичних заходів. 

Третім показником когнітивного, мотиваційного та поведінкового 

критерію ефективності розробленої технології виберемо різницю між кількістю 

підлітків маючих високий рівень агресії до впровадження Інтернет-технології 

профілактики агресивної поведінки підлітків засобами та після неї agrmax_ : 

12 max_max_max_ agragragr −= ,  



48 

 

де 2max_ agr  – кількість учнів маючих високий рівень агресії після 

впровадження системи, 1max_ agr  – до впровадження. 

Таблиця 2.5  

Зміна кількості учнів у групах з різними рівнями агресії 

Клас agrmin_  agrmiddle _  agrmax_  

8-А (ЕГ) 9 -6 -3 

8-Б (КГ) 1 0 -1 

9-А (ЕГ) 6 -4 -2 

9-Б (КГ) 1 0 -1 

 

Метод математичної статистики кількісної зміни якісних показників 

підтверджує ефективність розробленої Інтернет-технології профілактики 

агресивної поведінки підлітків, учнів закладу загальної середньої освіти в 

діяльності соціального працівника. 

 


