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Із проявами агресії та насильства ми зустрічаємось удома, у школі, на вулиці. 

На жаль, вони стали частиною нашого повсякденного життя. 

Усе частіше ми відчуваємо себе безпорадними, почувши із засобів масової 

інформації про прояви різного роду жорстокості. 

Під агресією мається на увазі будь-яка навмисна дія у фізичній або словесній 

формі, спрямована на спричинення шкоди, утрати та болю іншим людям або собі 

самому. Насильство, у свою чергу, - це агресія, спрямована на інших людей. 

У дітей, як і в дорослих, розрізняють вербальну й невербальну агресію. 

Формами вербальної (словесної) агресії є: обзивання, настирні скарги, 

зухвалість по відношенню до дорослих або однолітків, висміювання, колючі 

зауваження з метою викликати в іншої людини неприємні емоції. 

Формами невербальної агресії є фізична й нефізична. Агресія фізична - це 

безпосереднє спричинення болю іншим людям, що більше притаманна хлопчикам, 

має два варіанти. Перший - це псування оточуючих предметів, а другий - це 

спричинення болю за допомогою фізичного нападу (різного роду удари, 

штовхання, підніжки, щипання, кусання, дряпання, викручування рук, 

паплюження, удари різними предметами тощо). 

Сьогодні більшість дослідників агресивної поведінки доходять висновку, що 

така поведінка так само вивчається, як і багато інших видів поведінки людини, та, 

відповідно, завжди можна знайти причину агресії. Як правило, в її основі лежать 

незадоволені потреби дитини, такі як відсутність похвали, відчуття причетності до 

групи, відчуття своєї цінності та значущості. 

До списку літератури увійшли статті із періодичних видань, збірників, які є у 

фондах бібліотеки, а також електронні ресурси. 
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