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Однією з актуальних проблем, з якою стикаються нині вчителі поча-

ткових класів, є агресивна поведінка учнів молодшого шкільного віку. 
Нажаль, цій проблемі не приділяється достатня увага в психологічній 

та педагогічній літературі. А втім вона є надзвичайно важливою і потребує 
вирішення. Адже в цьому віці закладаються основні стереотипи поведінки 
людини. 

У дітей молодшого шкільного віку відбувається процес адаптації до 
соціальних умов взагалі, та до життя зокрема. У цьому віці закладаються, 
формується уміння вчитися, соціальна пристосованість тощо. Саме тому в 
період молодшого шкільного віку відіграє винятково важливу роль у форму-
ванні та закріпленні основних тенденцій поведінки дітей, зокрема основних. 

Причин підвищення рівня агресивності дітей дуже багато. Це – скла-
дні політичні, економічні й соціальні умови життя, суспільства в цілому, 
проблеми, що виникають у сім’ях, психологічні особливості дітей, недолі-
ки організації профілактичної і колекційної роботи, що існують сьогодні в 
шкільній практиці. Значне місце у переліку недоліків, що сприяють поси-
ленню і закріпленню негативних форм поведінки, молодших школярів, по-
сідає неправильний педагогічний підхід до таких учнів. Неприпустимим є 
використання в роботі з агресивними дітьми заходів агресивного впливу, 
які нажаль, переважають на практиці. Це такі дії, як обговорення і розбір 
вчинків, осудження й догани, різні покарання. Учні швидко звикають до 
таких дій і не реагують на них. 

Учні з відхиленням у поведінці, особливо агресивними тенденціями, 
найбільше цінують у людях доброту, чуйність, довіру, тобто таке ставлен-
ня, якого вони гостро потребують і якого їм не вистачає. Тому помиляють-
ся ті педагоги, які вважають, що можна вирішити авторитетними, а іноді 
конфліктними заходами. Між педагогом і учнем виникає психологічний 
бар’єр непорозуміння і неприязні. В дитини зростає впертість, реакція 
опору домагання дорослих. Окрім того, застосування вчителем дій конфлі-
ктних і навіть агресивних свідчень, а насамперед про його безсилля. 

Значною перешкодою ефективній роботі з агресивними молодшими 
школярами є не знання педагогом їхніх потреб, бажань, інтересів, проблем, 
невміння враховувати на практиці вікові та індивідуальні особливості ді-
тей, тобто низька психологічна компетентність деяких учителів. 

Кожному вчителеві відомо, яку значущість для дитини молодшого 
шкільного віку має слово педагог, а тим паче його оцінка. Тому майже ко-
жен фахівець намагається дотримуватись певного стилю, який на його по-
гляд є оптимальним для досягнення завдань навчання і виховання дітей 



молодшого шкільного віку, і від того, як поводиться вчитель, який стиль 
спілкування з дітьми та дорослими він обирає, суттєво залежить характер 
взаємин, що виникають між дитиною й дорослим, дитиною та її одноліт-
ками. 

Вивченням впливу стилів спілкування вчителів і дітей займалося чи-
мало педагогів і психологів дослідників. Так, відомий психолог Левін К. 
Виділив три стилі педагогічного керівництва :авторитарний, демократич-
ний і ліберальний. Група інших вчених педагогів також вивчали індивідуа-
льні стилі діяльності педагогів і описали п’ять стилів спілкування педаго-
гів з учнями: активно-позитивний, пасивно-позитивний, ситуаційний, ак-
тивно-негативний, пасивно-негативний. Проведено також ряд досліджень з 
метою визначення характерних сполучень, стилю спілкування. Результати 
досліджень показали, що в практиці традиційної школи, нажаль, найпоши-
ренішими виявились сполучення стилів спілкування педагогів – авторита-
рний (К. Левін ) і активно-негативний (Н. Березовій, Я. Коменський). На 
другому місті – сполучення ліберального і ситуативного, що свідчать про 
байдуже ставлення педагога до дітей, не виправдано вседозволеність, нев-
міння і небажання розуміти і враховувати інтереси і потреби учнів, форма-
льний зміст стосунків. 

А демократичний стиль спілкування, який передбачає керування 
класом разом з учнями, надання їм достатньої свободи дій сполучається з 
активно-негативним стилем. На все це діти відчуваючи інтуїтивно фальш і 
нещирість, реагують підозрілістю, недовірою і агресією. 

Втім лише колегіальний, демократичний стиль є найефективнішим у 
справі вихователя. Під час творчої співпраці з дорослими дитина набагато 
швидше і легше соціалізується, набуває конструктивних форм поведінко-
вої активності. 

Слід також зазначити, що на стосунки учня з однокласниками і доро-
слими значно впливає суб’єктивне ставлення до нього педагога. Учитель 
своїм авторитетом може підвищити статус школяра в класі, або закріпити 
негативні оцінки, що надаються дитині однолітками. Тому кожному педа-
гогові необхідно контролювати динаміку статусу дитини в класному коле-
ктиві, і свої висловлювання. Від статусу дитини в класі, ставлення до неї 
педагога значною мірою залежить її самооцінка. Наявність відхилень са-
мооцінки призводить до конфліктів, непорозумінь, до актуалізації агресив-
них дій. 

а) незадоволення своїм статусом у класі, чи оцінкою вчителя – одна 
з причин агресивного поводження молодших школярів. 

б) розбіжність між рівнем бажань учня і його реальними можливос-
тями. 

в) неспроможність досягнути того, що було задумано. 
Це викликає негативні почуття, агресивність спрямовану як на себе, 

так і на ближніх. Отож формуючи адекватну самооцінку учнів необхідно 



сприяти у корекції рівня їх бажань. Водночас така робота допомагає кори-
гувати агресивність дітей. 

Але, якщо динаміку самооцінки, рівня прагнень дитини, її соціомет-
ричний статус можна корегувати, то на таку характеристику особистості, 
як темперамент вплинути дуже важко. Лише глибоке значення психологіч-
них особливостей кожної дитини допомагає педагогові визначити ефекти-
вні шляхи колекційного впливу. 

Отже все це дає змогу робити висновки: 
1) виникнення і закріплення агресивних тенденцій поведінки в учнів 

молодшого шкільного віку, перед багатьма іншими факторами, визнача-
ється стилем спілкування педагога. 

2) корегування і контроль педагогом своєї поведінки і висловлю-
вань, чуйне і уважне ставлення до дітей, врахування їхніх потреб, інте-
ресів, намагань, вікових та індивідуальних психологічних особливостей 
дають змогу покращити стосунки дітей між собою і з дорослими, знизити 
рівень їхньої конфліктності та агресивності. 

Адже дітям не так багато потрібно: доброзичливе ставлення педагога 
його увага і турбота, яких можливо вони не отримують в дома. 
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