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Вступ 

Стрімке зростання рівня агресивності багатьох дітей і підлітків – одна з  

найбільш актуальних проблем сьогодення. Практика показує, що прояви 

агресивності часто трапляються в дошкільному віці (бійки, образи однолітків 

неприємними словами, небажання поступитися, ділитися, пошкодження 

іграшок і т.п.). Така поведінка засуджується дорослими і викликає у них гнів 

та збентеження у ставленні до дитини в цілому. Неадекватне ставлення батьків 

та вихователів до дітей з агресивними проявами загострює проблему і 

негативно впливає на формування у зростаючої особистості позитивного 

образу оточуючого світу, етичних і моральних принципів. Саме тому перед 

науковцями та практичними психологами гостро стоїть питання про 

попередження та корекцію агресивної поведінки дітей, починаючи з 

дошкільного віку, поки основні стереотипи поведінки ще не закріпилися і не 

набули характеру стійких навичок. 

Підсилює актуальність проблеми й той факт, що більшу кількість 

досліджень вітчизняних науковців присвячено вивченню особливостей 

агресивної поведінки підлітків, тоді як агресивні реакції і необхідність 

корекції агресивної поведінки дітей дошкільного віку, як правило, 

залишаються поза увагою дослідників. 

Проблемою корекції дитячої агресивності займалися А.Г. Антонова, 

Т.П. Вісковатова, Т.С. Гурлєва, Є.І. Драніщева, І.В. Дубровіна, Н.В. Жутікова, 

Т.П. Смірнова, І.О. Фурманов та інші. Застосування в психокорекційній роботі 

різних технік арт-терапії розкривали Л.О. Бєлозорова, Т.Г. Казакова, 

Т.Є. Комарова, Г.В. Лабунська, В.В. Лебединський, О.В. Чех. 

Використання арт-терапевтичніх прийомів та технік у роботі з дітьми 

описували М.В. Кисельова, Л.Д. Короткова, Л.Д. Лебедєва, Т.П. Юрченко та 

інші. 

У науково-методичній літературі, як зарубіжній, так і вітчизняній, не 

існує чіткого визначення поняття "дитяча агресивність". Частіше за все під 

цим поняттям розуміють такий стан дитини, під час якого вона силою 



4 

 

намагається отримати те, що хоче чи за допомогою тиску реагує на неприємні 

ситуації. Агресивна поведінка дитини виражається в намаганні навмисно 

причинити шкоду іншому, образити, вдарити, обізвати. В дитячому віці 

найбільш поширеними формами прояву агресії визначають: упертість, 

войовничість, напади гніву, люті, обурення, приниження інших, образи, 

руйнівні дії й т.п. 

Практика роботи з дітьми дозволяє констатувати, що агресивні прояви у 

дошкільників, як правило, ситуативні, нестійкі за інтенсивністю, 

спрямованістю та частотою вираження. Більшості дітей з агресивними 

проявами притаманні: невміння конструктивно взаємодіяти в конфліктних 

ситуаціях з однолітками та дорослими, недорозвинутість комунікативної 

функції мовлення, невміння адекватно виражати негативні емоції, 

незадоволеність у визнанні однолітками та дорослими тощо. 

Причинами такої поведінки дітей частіше за все є введення дорослими 

великої кількості заборон та обмежень, які не дозволяють дитині реалізувати 

власне бажання чи задуману дію; несформованість моральних норм, 

довільності та усвідомленості поведінки. Але в процесі розвитку довільності 

психічних процесів та саморегуляції поведінки проблема дитячої агресивності 

може бути розв’язана. 

Слід зауважити, що існує ряд чинників, які об’єктивно можуть впливати 

на закріплення агресивної моделі поведінки дитини: порушення психічного 

розвитку (відсутність самоконтролю, відхилення з боку центральної нервової 

системи тощо); особливості спілкування в сім’ї (агресивна модель 

спілкування, неблагополучна сім’я); безконтрольний перегляд телебачення та 

перевантаження психіки агресивними комп’ютерними іграми тощо. Так, 

С.С. Степанов вважає, що агресивність – це "хвороба" не дитини, а того 

середовища, в якому вона формується і зростає [5]. 

На наш погляд, актуальність цієї проблеми визначається необхідність 

глибшого вивчення особливостей агресивної поведінки дітей старшого 

дошкільного віку, а також необхідністю профілактики та корекції. Саме це і 
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визначило тему нашого дослідження: «Особливості психокорекції дитячої 

агресивності засобами музикотерапії». 

Мета дослідження – теоретично обгрунтувати та експериментально 

перевіритим ефективність впливу рецептивної музичної терапії на процес 

корекції агресивної поведінки дітей дошкільного віку. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити літературу щодо проблеми агресивної поведінки дітей 

старшого дошкільного віку. 

2. Підібрати діагностичний матеріал та виявити рівень агресивності 

дітей старшого дошкільного віку. 

3. Апробувати систему корекційних занять із дітьми старшого 

дошкільного віку. 

4. Провести аналіз виконаної роботи та визначити результати 

проведеного дослідження. 

Об’єктом нашого дослідження є процес корекції агресивної поведінки 

дітей старшого дошкільного віку.  

Предметом дослідження є система корекційних занять, які проводяться 

з дітьми старшого дошкільного віку. 

Методи дослідження: теоретичні: аналіз психолого-педагогічної та 

науково-методичної літератури з проблеми дослідження; практичні: Тест 

"Рука" Е. Вагнера; Графічна методика "Кактус"; Методика «Малюнок 

неіснуючої тварини»; методи математичної обробки експериментальних 

даних дослідження. 

Теоретична значущість полягає в аналізі та узагальненні інформації 

щодо проблеми використання рецептивної музикотерапії як засобу корекції 

прояву агресивної поведінки у старших дошкільнят. 

Практична значимість: отримані дані та комплекс музичних 

композицій можуть бути використані у роботі щодо зниження рівня 

агресивної поведінки у дітей старшого дошкільного віку педагогами дитячих 

садків, керівниками гурткової роботи з дітьми. 
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Експериментальна база дослідження. Дошкільний навчальний заклад 

ясла-садок комбінованого типу №8 м.Умані. 

Апробація результатів дослідження: Основні практичні та теоретичні 

положення роботи обговорювались автором у доповіді 03 грудня 2021 р. на 

засіданні круглого столу на тему «Різні можливості – рівні права: організація 

інклюзивного навчання та виховання», який проводився на базі Освітньо-

наукового центру сімейно-центрованих практик. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (56 найменувань). Загальний обсяг 

роботи складає 59 сторінок. 
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Висновок 

У нашій роботі ми розглянули важливу сьогодні проблему корекції 

агресивної поведінки дітей старшого дошкільного віку. 

Агресія – досить складне та суперечливе явище. Вона постає у безлічі 

форм та проявів.У основі агресивної поведінки лежать інстинктивні 

спонукання, проте способи реалізації визначаються соціальними чинниками; 

фрустрація значних потреб також може бути джерелом агресивних спонукань, 

але які завжди призводить до агресивному поведінці; агресивність може бути 

не лише жорстокою, а й нормальною реакцією індивіда під час боротьби за 

виживання; багато форм агресивної поведінки освоюються людьми у процесі 

соціального навчання; агресивні дії можуть бути ослаблені або спрямовані у 

соціальні рамки за допомогою позитивного підкріплення неагресивної 

поведінки, орієнтації людини на позитивну модель поведінки, зміни умов, що 

сприяють прояву агресії. 

На основі теоретичного аналізу психолого-педагогічної, методичної 

літератури визначалися вихідні параметри дослідження, предмет, структура, 

методи, понятійний апарат; було проведено методи дослідно-

експериментальної роботи з дітьми, проведено констатуючий експеримент з 

метою виявлення рівня агресивності дітей за допомогою проведених 

діагностичних завдань. 

Визначено основні показники та рівні агресивної поведінки дітей. 

Проведено формуючий та контрольний етапи експерименту. 

Було проведено кількісний аналіз результатів дослідно-

експериментальної роботи; систематизовано та уточнено основні положення 

роботи; здійснено оформлення результатів дослідження.  

Проводилась робота з корекції агресивних проявів у поведінці дітей у 

експериментальній групі. Дітям пропонувалося «крокувати» з реального 

життя в інший, уявний світ химерних образів і настроїв за допомогою 

використання тонізуючих, спрямованих на активізацію діяльнісного початку 

дітей, та заспокійливих, покликаних впливати на психоемоційний стан. З цією 
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метою було підготовлено по два варіанти тонізуючих та заспокійливих 

програм, що відповідають протилежному фізіологічному та емоційному 

впливу. Кожна з програм складається з трьох-чотирьох фрагментів 

інструментальної музики західноєвропейського мистецтва, що звучать 

безперервно загальною тривалістю 5-7 хвилин, і є моделлю емоційного 

переходу з одного стану в протилежне. 

Отже, музикотерапія є методом, що використовує музику як засіб 

корекції. Правильний вибір музичної програми – ключовий фактор 

музикотерапії. Щоб музика контактувала з людиною, вона повинна 

відповідати його емоційному стану. Тому для корекції агресивної поведінки 

дітей старшого дошкільного віку ми підібрали комплекс музичних творів, 

різних за жанрами та стилями, яка б у різний час відповідала їх настрою та 

знімала напругу.  


