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Сторінка курсу https://filos.lnu.edu.ua/academics/master/curriculum-psycology 

Інформація про 

дисципліну 
Представниками більшості напрямків у психології агресія вважається 

невід’ємною, нехай не найсвітлішою, частиною людського існування. 

Вивченню цього феномену та психологічній корекції проявів агресивності 

в дитячому віці присвячена дана дисципліна.  

Об’єктом вивчення дисципліни "Психокорекція дитячої агресивності" 

виступають загальні закономірності розуміння феномену агресії. 

Предметом є визначення, види, теорії агресії та прикладні закономірності 

прояву агресивної поведінки, способи її запобігання.  

Коротка 

анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Психокорекція дитячої агресивності» є  вибірковою дисципліною 

циклу професійної та практичної підготовки зі спеціальності 053 Психологія для 

освітньо-професійної програми «Психологія» другого (магістерського) рівня 
вищої освіти, яка викладається в другому семестрі в обсязі 3 кредитів (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 
Мета викладання навчальної дисципліни "Психокорекція дитячої 

агресивності" полягає у сформуванні знань про індивідуальні та групові 

методи психокорекції агресивності, про цілі, функції та види агресії, 

основні теорії агресії, основні причини виникнення агресії; механізми 
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становлення агресивної поведінки людини; особливості прояву агресії у 

різні вікові періоди, методи психологічної діагностики агресивності. 

Завданням вивчення дисципліни "Психокорекція дитячої агресивності" є 

формування знань про індивідуальні та групові методи психокорекції 

агресивності, розглянути та проаналізувати теорії агресії, психологічні 

причини та прояви агресивності, оволодіти основними методами та 

методиками діагностики агресивності. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

 Основна література:  

1. Андрушко Я.С. Психокорекція: навч.-метод. посібник / Я. С. 

Андрушко. –. Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 212 с. 

2. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції  : Навчальний 

посібник / С.Б. Кузікова. 2-ге  видання, перероблене,  доповнене.   –  

Суми :Університетська книга, 2020. – 304 с. 

3. Агеева И. А. Коррекционные техники в школе / И. А.Агеева. – СПб. 

: Речь, 2004. – 184 с. 

4. Агрессия у детей и подростков : Учебное пособие / Н.М. 

Платонова. – СПб. : Речь, 2004. – 336 с. 

5. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль / Л. 

Берковиц. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. 

6. Бэрон Р. Агрессия / Р. Бэрон, Д. Ричардсон. – СПб. : Питер, 1999. 

7. Винникотт. Д. В. Разговор с родителями / Д.В. Винникотт. – М. : 

Независимая фирма «Класс», 1994. – 112 с. 

8. Гуггенбюль-Крейг А. Благо Сатаны. Парадоксы психологи / А. 

Гуггенбюль-Крейг. - СПб., 1997. 

9. Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг. – СПб. : Питер, 2000. 

10. Крейхи Б. Социальная психология агрессии / Б. Крейхи. – СПб. : 

Питер, 2003. 

11. Кэдьюсон Х. Практикум по игровой психотерапии / Х. Кэдьюсон, Ч. 

Шефер. – СПб. : Питер, 2000. 

12. Лоренц К. Агрессия // Психология человеческой агрессии: 

хрестоматия / [Ред. К. Сельченок]. – М. – 1994. – С. 30-62.  

13. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. – СПб. : 

Питер,1998. 

14. Психология человеческой агрессии: хрестоматия / [Ред. К. 

Сельченок].  – М., 1994. 

15. Уилсон Р.А. Психология эволюции / Р.А. Уилсон. –  К., 1998, с.62-

86. 

16. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм. – 

М., 1994. 

 

Допоміжна 

1. Горьковая И.А. Медико-психологическое исследование 

формирования характера делинквентных подростков. Автореферат 

диссертации кандидата психологических наук. –  Санкт-Петербург, 

1992. 

2. Иванова Л.Ю. Агрессивность, жестокость и отношения 

старшеклассников к их проявлениям // Проблемы личности, 

профилактика отклонений в её развитии / Л.Ю. Иванова. –  

Москва, Архангельск, 1993. 

3. Исаев Д.Д. Типологические модели поведения подростков с 

различными формами аддиктивного поведения / Д.Д. Исаев, И.И. 



Журавлёв, В.В. Дементьев. – Санкт-Петербург, 1997. 

4. Личко А.Е. Делинквентное поведение, алкоголизм и токсикомании 

у подростков / А.Е. Личко, Ю.В.  Попов. – Москва, 1988. 

5. Медведева И. Разноцветные белые вороны / И. Медведева, Т. 

Шишова. – М., 1996.  

6. Першанина Е. Проблема профилактики педагогической 

запущенности подростков // Советская педагогика / Е. Першанина. 

– 1984. –  № 5. – С.141. 

7. Саенко Е. В. Профессиональная деятельность психолога при 

профилактике девиантного поведения. Автореферат диссертации 

кандидата психологических наук. –  Тверь, 1995. 

8. Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного 

поведения подростков и условия его коррекции / Л.М. Семенюк. – 

Москва, 1996. 

9. Степанов В.Г. Психология трудного Школьника / В. Г. Степанов. – 

Москва, 1998. 

10. Сурков А. Семейные войны // Стрела, №14 (143). – Санкт-

Петербург. – 1999. –  апрель. –  стр.6. 

11. Тархова Л. Как уберечь ребёнка от тюрьмы и панели / Л. Тархова. – 

Москва, 1997. 
Обсяг курсу 32 години аудиторних занять. З них 16 години лекцій, 16 години семінарсько-

практичних занять та 58 годин самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Курс передбачає формування такої інтегральної компетентності, як 

здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та 

професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов і вимог.  

Курс формує такі загальні компетентності, як: 

 ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

 ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

 ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

 ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

У результаті вивчення курсу формуються такі спеціальні 

компетентності:   

 СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та / 

або практики.  

 СК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи 

наукового дослідження та/або доказові методики і техніки 

практичної діяльності.  

 СК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу 

залежно від спеціалізації) з використанням науково верифікованих 

методів та технік.  

 СК8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію.  

 СК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм 

професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

Програмними результатами навчання є: 

ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих 

знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій.  



ПР2. Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із 

застосуванням валідних та надійних методів.  

ПР3. Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки.  

Пр4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, 

організацій.  

ПР5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, 

психотерапія, консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та 

груповій роботі, оцінювати якість.  

ПР6. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, 

впроваджувати їх, отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість.  

ПР11. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.   
Ключові слова Агресія, агресивність, теорії агресії, програма психокорекції, індивідуальна 

психокорекція, групова психокорекція. 

Формат курсу Очний. 

 Проведення лекцій, семінарсько-практичних занять, консультацій та самостійної 
роботи студентів для кращого розуміння тем. 

Теми Див. додаток 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Залік в кінці семестру 

Письмовий, тестовий+відкрите запитання 

Пререквізити дисципліна «Психокорекція дитячої агресивності» пов’язана із предметами 

«Анатомія й еволюція ЦНС» (тема «Будова середнього мозку. Гіпоталамус»), 

«Фізіологія ЦНС» (тема «Роль центрів гіпоталамусу у забезпеченні життєвих 
функцій. Центри агресії і задоволення, голоду і спраги»), «Психофізіологія» 

(тема «Психофізіологія емоцій та мотивації»), «Психокорекція» (теми «Засади 

психологічної корекції» та «Психокорекційна робота з дітьми»), «Клінічна 
психологія» (тема «Робота клінічного психолога з дітьми»), «Психологія агресії» 

(теми «Теорії агресії», «Причини агресивної поведінки. Станолення агресивної 
поведінки»). 

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовува

тися під час 

викладання 

курсу 

Презентації, лекції, семінари, практичні заняття, дискусії. 

Необхідне 

обладнання 

Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 
наступним співвідношенням:  

 семінарські заняття: максимальна кількість балів 30 

 практичні роботи: максимальна кількість балів 35 

 залік: максимальна кількість балів 35. 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Питання до  1. Біологічні та соціальні причини виникнення агресії. 

2. Вербальний та фізичний напад: реальна та уявна провокація до агресії. 



заліку 3. Механізми становлення агресивної поведінки людини. 

4. Стійкість агресивної поведінки. 

5. Особливості прояву агресії в різні вікові періоди. 

6. Вплив з боку оточуючих як передумова агресії: підкорення наказам, ефект присутності 

та вчинків третьої сторони. 

7. Відмінності між агресивною поведінкою та агресивними станами. 

8. Агресія і спека. 

9. Психологічні методи коригування агресивної поведінки. 

10. Шум і агресія (ефект тісноти, вплив забрудненого повітря на агресію). 
11. Психологія терору і тероризму. 

12. Зовнішні детермінанти агресивної поведінки (індивідуальні характеристики, 

різноманітні предмети, мас-медіа). 

13. Психологія серійних убивць. 

14. Особистість та агресія: риси характеру, що впливають на агресивність. 

15. Убивство як крайній вияв агресії. 

16. Основні теорії агресії. 

17. Агресія як інстинкт. 

18. Насильники як агресори. 

19. Агресія як спонука. 

20. Установки, система цінностей та агресія. 
21. Агресія як соціальна поведінка. 

22. Чоловіки і жінки як агресори. 

23. Методи та основні методики систематичного вивчення агресії. 

24. Чоловіки і жінки як об’єкти агресії. 

25. Становлення агресивної поведінки. 

26. Роль спадкового чинника у формуванні агресивної поведінки 

людини. Аномалії, пов’язані з Y- та X-хромосомами. 

27. Соціальні детермінанти агресії. 

28. Гормони та агресивна поведінка. 

29. Агресія та її залежність від установок особистості та статі. 

30. Центральна нервова система й агресія. 

31. Біологічні основи агресивної поведінки людини. 
32. Перешкода на шляху до бажаного як передумова агресії. 

33. Агресія у природних умовах. 

34. Превентивні заходи та управління агресією. 

35. Сімейні взаємини, стиль сімейного керівництва, моделі сімейного впливу у засвоєнні 

агресивної поведінки. 

36. Когнітивні методи контролю агресії (атрибуції, пом’якшувальні обставини, 

пробачення та виправдання). 

37. Взаємодія з ровесниками, моделі агресії в ЗМІ у становленні агресивної поведінки. 

38. Наркотики і агресія. 

39. Вплив когнітивних процесів на розвиток агресії. 

40. Сексуальна агресія: характеристики сексуального агресора; вплив еротики і 
порнографії на агресію. 

41. Характеристики об’єкта агресії – стать та раса об’єкта як передумова агресії. 

42. Алкоголь: моделі впливу алкоголю на агресивність поведінки; 

способи контролювання агресії у людини в стані алкогольного сп’яніння. 

43. Агресія, пов’язана зі спортивними подіями: агресія глядачів; агресія 

серед учасників. 

44. Катарсис як поведінкова агресія: розрядка напруження за допомогою агресивних дій. 

Емоційний катарсис. 

45. Покарання: чи є покарання ефективним засобом попередження агресії? Страх 

покарання. 

46. Емпатія, гумор як засоби запобігання агресії. 

47. Управління агресією. 
48. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії. 

49. Збудження і агресія. 

50. Вплив моделей неагресивної поведінки на схильність дітей до агресії. 

Приклади тестів. 

1. Агресія – це: 

а) систематичне порушення дисципліни і неслухняність; 

б) руйнівна поведінка, яка має намір нанести шкоду іншій людині, що не бажає подібного 

ставлення; 



в) негативна поведінка, яка не має наміру нанести шкоду іншій людині, однак не може 

стриматись. 

2. Основні теорії розглядають агресію як: 

а) інстинктивну, вроджену поведінку;  

б) як вияв спонуки;  

в) як набуту соціальну поведінку;  

г) прояв психопатологічних рис особистості.  

3. Агресія притаманна дітям у віці: 

а) 0-1 рік; 
б) 1-3 роки; 

в) 3-7 років; 

г) 7-13 років; 

д) усі відповіді вірні. 

4. Найбільше агресія притаманна дітям у віці: 

а) 0-1 рік; 

б) 1-3 роки; 

в) 3-7 років; 

г) 7-13 років; 

д) усі відповіді вірні. 

5.  Види прояву дитячої агресії: 
а) плач, крик; 

б) кусання, плювання; 

в) блювота, головний біль; 

г) бійки, непокірність; 

д) негативізм, дратівливість.  

6.  Дитяча агресивність – це: 

а) стійка схильність до регулярних проявів агресії; 

б) неслухняність, крикливість; 

в) відмова виконувати прохання дорослих; 

г) впертість, мовчазність. 

7. У формуванні дитячої агресивності відіграють роль такі чинники: 

а) вплив моделей агресивної поведінки, які дитина бачить серед ровесників; 
б) агресія у засобах масової інформації; 

в) відсутність уваги та любові з боку батьків; 

г)  агресія у засобах масової інформації; 

д) жорстоке ставлення до дитини, фізичні покарання. 

8. Вікарне научіння – це:  

а) агресія у засобах масової інформації; 

б) вплив моделей агресивної поведінки, які дитина бачить серед ровесників; 

в) научіння шляхом спостереження за агресиними проявами і тим, як карають і 

заохочують інших ; 

г) спостереження за стосунками в сім’ї. 

9. Пряме научіння – це:  
а) агресія у засобах масової інформації; 

б) вплив моделей агресивної поведінки, які дитина бачить серед ровесників; 

в) научіння шляхом спостереження за агресиними проявами і тим, як карають і 

заохочують інших ; 

г) спостереження за стосунками в сім’ї. 

10. Агресію як вроджену поведінку розглядали: 

а) Зігмунд Фройд; 

б) Конрад Лоренц; 

в) Еріх Фромм; 

г) Барах та Ардрі; 

д) К. Хорні. 

11. До видів агресії відносять:  
а) пряму і непряму;  

б) вікарну і навчену;  

в) інструментальну та ворожу (емоційну);  

в) вербальну та фізичну;  

г) реактивну та проактивну; 

д) деструктивну і конструктивну (інстинктивну). 

12. Інструментальна агресія – це та, яка: 

а) служить засобом для досягнення інших цілей, не пов’язаних напряму з агресією; 



б) має за мету зруйнувати інструменти; 

в) має за мету нанести пряму фізичну шкоду; 

г) має за мету образити, звести наклеп на когось; 

д) полягає у розпусканні чуток, пліток. 

13. До видів агресії не відносять: 

а) пряму і непряму;  

б) вікарну і навчену;  

в) інструментальну та ворожу (емоційну);  

в) вербальну та фізичну;  
г) реактивну та проактивну; 

д) деструктивну і конструктивну (інстинктивну). 

14. Непряма вербальна агресія – це та, яка: 

а) служить засобом для досягнення інших цілей, не пов’язаних напряму з агресією; 

б) має за мету зруйнувати інструменти; 

в) має за мету нанести пряму фізичну шкоду; 

г) має за мету образити, звести наклеп на когось; 

д) полягає у розпусканні чуток, пліток. 

15. Автор теорії соціального научіння агресії: 

а) Р. Берон;  

б)  Д.Річардсон; 
в) Л. Берковітц; 

г)  А. Бандура; 

д) Міллер і Доллард. 

16. Автори фрустраційної теорії агресії: 

а) Р. Берон, Р. Аш;  

б)  Д.Річардсон, С. Мілграм; 

в) Л. Берковітц; 

г)  А. Бандура, З. Фройд; 

д) Міллер і Доллард. 

17. Автори теорії примусових дій: 

а) Р. Берон, Р. Аш;  

б)  Тедеші і Фелсон; 
в) Л. Берковітц; Д.Річардсон, С. Мілграм; 

г)  А. Бандура, З. Фройд;  

д) Міллер і Доллард. 

18. Ефективне покарання відповідає таким вимогам: 

а) настає не рідше одного разу на тиждень; 

б) настає одразу після проступку; 

в) супроводжується поясненням; 

г) є досить жорстоким; 

д) є помірним; 

е) наводиться приклад правильної поведінки у даній ситуації; 

є) за одні і ті ж проступки одні і ті ж покарання; 
ж) є неминучим, тобто після проступку обов’язково настане. 

19. Яке покарання не є ефективним?  

а) яке настає не рідше одного разу на тиждень; 

б) яке настає одразу після проступку; 

в) яке супроводжується поясненням; 

г) таке, що є досить жорстоким; 

д) яке є помірним; 

е) коли наводиться приклад правильної поведінки у даній ситуації; 

є) коли за одні і ті ж проступки одні і ті ж покарання; 

ж) яке є неминучим, тобто після проступку обов’язково настане. 

20. Коли батьки кричать і б’ють дитину, вони тим самим сприяють:  

а) кращому її вихованню;  
б) прямому научінню агресії;  

в) засвоєнню агресивних форм поведінки; 

г) засвоєнню неагресивних форм поведінки; 

д) виробленню слухняності у дитини. 

21. Ознаками агресивності дитини вдома є:  

а) впертість, непокора, неслухняність;  

б)  негативізм, дратівливість; 

в) пристрасть до перегляду «бойовиків»; 



г) захоплення агресивними комп’ютерними іграми; 

д) байдужість; 

е) надмірна рухливість; 

є) крикливість,  

ж) часте псуття предметів домашнього вжитку та іграшок; 

з) бійки з сиблінгами, батьками. 

22. Ознаками агресивності дитини у школі є:  

а) впертість, непокора, неслухняність;  

б)  негативізм, дратівливість; 
в) імпульсивність, надмірна рухливість; 

г) гризіння нігтів; 

д) байдужість, апатія; 

е) «зривання» уроків; 

є) крикливість, обзивання інших; 

ж) часте псуття приладдя та меблів; 

з) бійки з однокласниками. 

23. Ефективні пособи впливу батьків на сиблінгів, які конфліктують:  

а) байдужість, апатія; 

б) ігнорування інцендентів; 

в) ізоляція в різних приміщеннях; 
г) бесіда із кожним окремо 

д) фізичне покарання обох; 

е) наказання старшого, адже він розумніший і міг поступитись. 

24. Методи психологічної діагностики дитячої агресивності: 

а) спостереження за поведінкою дитини у школі, на прийомі у психолога; 

б) прийняття до уваги свідчень батьків або вчителів, ровесників за умови їх 

несуперечливості; 

в) основна опора на свідчення батьків або вчителів, ровесників; 

г) спостереження за грою дитини;  

д) використання психодіагностичних методик. 

25. З метою діагностики агресивності дітей до 10-12 років використовують такі 

психодіагностичні методики: 
а) тест руки – Hand-test; 

б) «Неіснуюча тварина», «Кактус»; 

в) «Автопортрет», «Малюнок сім’ї у вигляді тварин»; 

г) тест Басса-Даркі; 

д) Тематичний апперцепційний тест (дитячий варіант); 

е) Фрустраційний тест Розенцвейга; 

є) тест «Три дерева». 

26. З метою діагностики агресивності дітей від 10-12 років використовують такі 

психодіагностичні методики: 

а) тест руки – Hand-test; 

б) «Неіснуюча тварина», «Кактус»; 
в) «Автопортрет», «Малюнок сім’ї у вигляді тварин»; 

г) тест Басса-Даркі; 

д) Тематичний апперцепційний тест; 

е) Фрустраційний тест Розенцвейга; 

є) тест «Три дерева». 

27. Індивідуальними методами психокорекції агресивності дітей до 10-12 років є: 

а) психологічний тренінг; 

б) покрокова десенсибілізація; 

в) мислення та уява; 

г) ігрова психокорекція; 

д) керована візуалізація; 

е) малювання, атр-терапевтичні методи 
є) бесіди, складання казок та історій з метою ознайомлення із конструктивними формами 

поведінки. 

28. Індивідуальними методами психокорекції агресивності дітей після 10-12 років є: 

а) психологічний тренінг; 

б) покрокова десенсибілізація; 

в) бесіди разом з батьками; 

г) ігрова психокорекція; 

д) керована візуалізація; 



е) малювання, атр-терапевтичні методи 

є) складання казок та історій з метою ознайомлення із конструктивними формами 

поведінки. 

ж) усі відповіді вірні. 

29. Груповими методами психокорекції агресивності дітей до 10-12 років є: 

а) психологічний тренінг; 

б) покрокова десенсибілізація; 

в) мислення та уява; 

г) ігрова психокорекція; 
д) керована візуалізація; 

е) малювання, атр-терапевтичні методи 

є) бесіди, складання казок та історій з метою ознайомлення із конструктивними формами 

поведінки 

ж) рольові ігри, обговорення змодельованих ситуацій. 

30. Груповими методами психокорекції агресивності дітей від 10-12 років є: 

а) психологічний тренінг; 

б) покрокова десенсибілізація; 

в) застосування технік псих одрами та символдрами; 

г) бесіди з міліцією і батьками; 

д) керована візуалізація; 
е) малювання, атр-терапевтичні методи 

є) бесіди, складання казок та історій з метою ознайомлення із конструктивними формами 

поведінки 

ж) рольові ігри, обговорення змодельованих ситуацій. 

Опитування Анкету з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

 

Тема 1. Агресія та агресивність. Визначення агресії та агресивності, види агресії. 

 Агресія як поведінка. Агресія як намір. Агресія як завдання шкоди та образи. Ворожа 

(емоційна, імпульсивна) та інструментальна агресія. Вербальна та фізична, пряма та 

опосередкована агресія. Реактивна та проактивна агресія. Деструктивна та інстинктивна 

(конструктивна) агресія. 

Рекомендована література: 

1. Андрушко Я.С. Психокорекція: навч.-метод. посібник / Я. С. Андрушко. –. Львів: 

ЛьвДУВС, 2017. – 212 с. 

2. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції  : Навчальний посібник / С.Б.  

Кузікова. 2-ге  видання, перероблене,  доповнене.   –  Суми :Університетська книга, 2020. 

– 304 с. 

2. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб.: Питер, 1999. 

3. Крейхи Б. Социальная психология агрессии. – СПб.: Питер, 2003. 

4. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер,1998. 

5. Психология человеческой агрессивности: Хрестоматия / Сост. К.В.Сельчонок. – Минск: 

Харвест, 2003. 

 

Тема 2. Основні теорії агресії. Причини агресивної поведінки та агресивності 

Теоретичні підходи до вивчення агресії: 

• агресія як інстинктивна поведінка (психоаналітичний та еволюційний підхід); 

• агресія як вияв спонуки (теорії агресії Берковіца, Зільмана); 

• когнітивні моделі агресивної поведінки; 



• агресія як набута соціальна поведінка (теорія соціального научіння). 

 

Рекомендована література: 

1. Андрушко Я.С. Психокорекція: навч.-метод. посібник / Я. С. Андрушко. –. Львів: 

ЛьвДУВС, 2017. – 212 с. 

2. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції  : Навчальний посібник / С.Б.  

Кузікова. 2-ге  видання, перероблене,  доповнене.   –  Суми :Університетська книга, 2020. 

– 304 с. 

2. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб.: Питер, 1999. 

3. Крейхи Б. Социальная психология агрессии. – СПб.: Питер, 2003. 

4. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер,1998. 

5. Психология человеческой агрессивности: Хрестоматия / Сост. К.В.Сельчонок. – Минск: 

Харвест, 2003. 

 

Тема 3. Становлення агресивної поведінки.  

Засвоєння агресивної поведінки: сімейні взаємини, стиль сімейного керівництва, моделі 

сімейного впливу, взаємодія з ровесниками, моделі агресії в ЗМІ. 

Вплив когнітивних процесів на розвиток агресії: виникнення, закріплення, апробація і 

корекція агресивних форм поведінки. Стійкість агресивної поведінки. 

Рекомендована література: 

1. Андрушко Я.С. Психокорекція: навч.-метод. посібник / Я. С. Андрушко. –. Львів: 

ЛьвДУВС, 2017. – 212 с. 

2. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції  : Навчальний посібник / С.Б.  

Кузікова. 2-ге  видання, перероблене,  доповнене.   –  Суми :Університетська книга, 2020. 

– 304 с. 

2. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб.: Питер, 1999. 

3. Крейхи Б. Социальная психология агрессии. – СПб.: Питер, 2003. 

4. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер,1998. 

5. Психология человеческой агрессивности: Хрестоматия / Сост. К.В.Сельчонок. – Минск: 

Харвест, 2003. 

 

Тема 4. Методи та методики систематичного дослідження агресії.  

Експериментальні та неекспериментальні підходи у дослідженнях. 

Дослідження агресивної поведінки за допомогою опитування: 

анкети, особистісні шкали, оцінювання іншими. Проективні методи. 

Спостереження за агресією. Лабораторні спостереження.  

Лабораторний експеримент. Ігрові міри агресії.  

Експерименти А. Бандури з лялькою Бобо. Метод Басса і метод Тейлора. 

Методики психодіагностики дитячої агресивності. 

Рекомендована література: 
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3. Крейхи Б. Социальная психология агрессии. – СПб.: Питер, 2003. 

4. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер,1998. 

5. Психология человеческой агрессивности: Хрестоматия / Сост. К.В.Сельчонок. – Минск: 

Харвест, 2003. 

 

Тема 5. Вікові особливості агресивної поведінки. Особливості корекційної роботи з 

дітьми. Біологічні основи агресивної поведінки людини 

Вікові особливості агресивної поведінки.  

Особливості корекційної роботи з дітьми.  

Біологічні основи агресивної поведінки людини 

Роль спадкового чинника у формуванні агресивної поведінки людини. Аномалії, пов’язані 

з Y- та X-хромосомами. 

Гормони та агресивна поведінка. Центральна нервова система (взаємозв’язок головного 

мозку і навколишнього середовища). 

Збудження і агресія: вплив збудження на агресивність та вплив агресії на збудження. 

Рекомендована література: 

1. Андрушко Я.С. Психокорекція: навч.-метод. посібник / Я. С. Андрушко. –. Львів: 

ЛьвДУВС, 2017. – 212 с. 

2. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції  : Навчальний посібник / С.Б.  

Кузікова. 2-ге  видання, перероблене,  доповнене.   –  Суми :Університетська книга, 2020. 

– 304 с. 

2. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб.: Питер, 1999. 

3. Крейхи Б. Социальная психология агрессии. – СПб.: Питер, 2003. 

4. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер,1998. 

5. Психология человеческой агрессивности: Хрестоматия / Сост. К.В.Сельчонок. – Минск: 

Харвест, 2003. 

 

Тема 6. Психологічна діагностика дитячої агресивності. Методи та форми 

психокорекційної роботи з агресивними дітьми  

Фрустрація: перешкода на шляху до бажаного як передумова агресії. Від фрустрації до 

агресії. 

Вербальний та фізичний напад: реальна та уявна провокація до агресії. 

Характеристики об’єкта агресії – стать та раса об’єкта як передумова агресії. 

Вплив з боку оточуючих як передумова агресії: підкорення наказам, ефект присутності та 

вчинків третьої сторони. 



Агресія і спека. Шум і агресія (ефект тісноти, вплив забрудненого повітря на агресію). 

Зовнішні детермінанти агресивної поведінки 

(індивідуальні характеристики, різноманітні предмети, мас-медіа). 

 

Рекомендована література: 

1. Андрушко Я.С. Психокорекція: навч.-метод. посібник / Я. С. Андрушко. –. Львів: 

ЛьвДУВС, 2017. – 212 с. 

2. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції  : Навчальний посібник / С.Б.  

Кузікова. 2-ге  видання, перероблене,  доповнене.   –  Суми :Університетська книга, 2020. 

– 304 с. 

2. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб.: Питер, 1999. 

3. Крейхи Б. Социальная психология агрессии. – СПб.: Питер, 2003. 

4. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер,1998. 

5. Психология человеческой агрессивности: Хрестоматия / Сост. К.В.Сельчонок. – Минск: 

Харвест, 2003. 

 

Тема 7. Індивідуальна психокорекційна робота із агресивними дітьми. Робота із 

вчителями та батьками 

Особистість та агресія: риси характеру, що впливають на агресивність (тривога, страх 

соціального несхвалення; упередженість; дратівливість, емоційна чуттєвість; локус 

контролю; сором). 

Насильники як агресори. Установки, система цінностей та агресія. 

Гендер і агресія: чоловіки і жінки як агресори, чоловіки і жінки як об’єкти агресії.  

Сексуальна агресія: види сексуальної агресії стосовно дітей, характеристики сексуального 

агресора, мотиви зґвалтування, психологічні типи ґвалтівників. 

Частота трансляції програм агресивного змісту в ЗМІ. Вікові групи споживачів екранного 

насилля. Ефект від короткотривалого і довготривалого регулярного перегляду програм із 

проявами агресії. 

Діти і підлітки як найбільш сприйнятливі глядачі. 

Рекомендації по психологічному супроводу перегляду телепрограм із проявами агресії. 

Роль виховання у сприйнятті агрессивного за змістом відеоматеріалу. Рекомендації 

батькам. 

Рекомендована література: 

1. Андрушко Я.С. Психокорекція: навч.-метод. посібник / Я. С. Андрушко. –. Львів: 

ЛьвДУВС, 2017. – 212 с. 

2. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції  : Навчальний посібник / С.Б.  

Кузікова. 2-ге  видання, перероблене,  доповнене.   –  Суми :Університетська книга, 2020. 

– 304 с. 

2. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб.: Питер, 1999. 

3. Крейхи Б. Социальная психология агрессии. – СПб.: Питер, 2003. 

4. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер,1998. 



5. Психология человеческой агрессивности: Хрестоматия / Сост. К.В.Сельчонок. – Минск: 

Харвест, 2003. 

 

Тема 8. Групова психокорекційна робота із агресивними дітьми. 

Покарання: чи є покарання ефективним засобом попередження агресії? Ефективне 

покарання. Страх покарання. 

Катарсис як поведінкова агресія: зняття напруження за допомогою агресивних дій. 

Емоційний катарсис. Вплив моделей неагресивної поведінки. 

Когнітивні методи контролю агресії (атрибуції, пом’якшувальні обставини, пробачення та 

виправдання). 

Індукція несумісних реакцій: емпатія, гумор та помірне сексуальне збудження як засоби 

запобігання агресії. Релаксаційні вправи. Самоусвідомлення. 

Тренінг соціальних умінь у запобіганні та подоланні агресії. 

1. Андрушко Я.С. Психокорекція: навч.-метод. посібник / Я. С. Андрушко. –. Львів: 

ЛьвДУВС, 2017. – 212 с. 

2. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції  : Навчальний посібник / С.Б.  

Кузікова. 2-ге  видання, перероблене,  доповнене.   –  Суми :Університетська книга, 2020. 

– 304 с. 

2. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб.: Питер, 1999. 

3. Крейхи Б. Социальная психология агрессии. – СПб.: Питер, 2003. 

4. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер,1998. 

5. Психология человеческой агрессивности: Хрестоматия / Сост. К.В.Сельчонок. – Минск: 

Харвест, 2003. 

  

Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Агресія та агресивність. Визначення агресії та агресивності, види 

агресії 

2 

2. Теорії агресії. Причини агресивної поведінки 2 

3. Становлення агресивної поведінки. Методи систематичного вивчення 

агресії. 

2 

4. Методи та методики систематичного дослідження агресії.. 2 

5. Психокорекція агресивної поведінки. Основні принципи та методи 

психокорекції 

2 

6. Психологічна діагностика дитячої агресивності. Методи та форми 

психокорекційної роботи з агресивними дітьми 

2 

7. Індивідуальна психокорекційна робота із агресивними дітьми. Робота 

із вчителями та батьками 

2 



8. Групова психокорекційна робота із агресивними дітьми. 2 

 Разом 16 

 

Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Агресія та агресивність. Визначення агресії та агресивності, види 

агресії 

7,25 

2. Теорії агресії. Причини агресивної поведінки 7,25 

3. Становлення агресивної поведінки. Методи систематичного вивчення 

агресії. 

7,25 

4. Методи та методики систематичного дослідження агресії.. 7,25 

5. Психокорекція агресивної поведінки. Основні принципи та методи 

психокорекції 

7,25 

6. Психологічна діагностика дитячої агресивності. Методи та форми 

психокорекційної роботи з агресивними дітьми 

7,25 

7. Індивідуальна психокорекційна робота із агресивними дітьми. Робота 

із вчителями та батьками 

7,25 

8. Групова психокорекційна робота із агресивними дітьми. 7,25 

 Разом 58 
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