
«Агресивність як риса характеру»  
  
Агреси́вність – риса характеру, що виражається у ворожому ставленні 

людини до інших людей, тварин, навколишнього світу.  
Агресивними називаються ті дії і відношення людини, які, будучи 

ворожими, у той же час не викликаються будь-якими об'єктивними причинами, 

не можуть бути виправданими обставинами, що склалися, або міркуваннями 

морального або юридичного характеру. У перекладі з латинської мови «агресія» 

означає «напад». 
Цей феномен пов'язують із негативними емоціями (гнівом), негативними 

мотивами (прагненням нашкодити), негативними установками (расовими 

упередженнями) і руйнівними діями.  
У психології під агресією розуміють тенденцію (прагнення), яка 

виявляється в реальному поводженні або фантазуванні з метою підпорядкувати 

собі інших або домінувати над ними. Метою агресії може бути як власне 

спричинення страждання (шкоди) жертви (ворожа агресія), так і використання 

агресії як засобу досягнення іншої мети (інструментальна агресія).  
Агресія буває спрямована на зовнішні об'єкти (людей або предмети) або на 

себе (тіло або особу). Особливу небезпеку для суспільства представляє агресія, 

спрямована на інших людей. 
 
Види агресії: 
 
- Фізична – активна - пряма (Підлітки б’ють ногами людину). 
 - Фізична – активна - непряма (Учні  закладають петарди в приміщення  

ліцею). 
 - Фізична – пасивна - пряма (Учні оголошують бойкот одногрупникові- 

відмінникові). 
 - Фізична – пасивна – непряма (Учні відмовляються виконувати 

розпорядження класного керівника, майстра в/н  при прибиранні території). 
 - Вербальна – активна – пряма (Учень насміхається і принижує ученицю, 

яка говорить іншою мовою, ніж більшість дітей).  
- Вербальна – активна - непряма (Дівчина зводить наклеп на 

одногрупницю). - Вербальна – пасивна - пряма (Група дівчаток поширює плітки 

про свою одногрупницю).  
- Вербальна – пасивна – непряма (Учні групи знають хто зробив шкоду, 

втім, мовчать, коли вчитель несправедливо обвинувачує їхнього одногрупника). 
 
Прояви агресії: конфліктність, лихослів'я, тиск, примус, сексуальне 

оцінювання, загрози або застосування фізичної сили.  
 
Приховані форми агресії виражаються у відході від контактів, 

бездіяльності з метою нашкодити комусь, заподіянні шкоди собі і самогубство. 
 У змістовному плані провідними ознаками агресивної поведінки можна 

вважати такі його прояви, як:  
- виражене прагнення до домінування над людьми та використання їх у 

своїх цілях;  



- тенденцію до руйнування; 
 - спрямованість на заподіяння шкоди оточуючим людям. 
 
Узагальнюючи всі перераховані ознаки, можна говорити про те, що 

агресивна поведінка особистості має на увазі будь-які дії з вираженим мотивом 

домінування. Звідси і висновок, що насильство є серйозним проявом і небажаним 

наслідком агресивної поведінки.  
Аґресивна поведінка з'являється у дитини, як правило, внаслідок перей- 

мання її з інших джерел. Такими джерелами можуть бути: 
 - сім'я,  
 - спілкування з ровесниками,  
- символічні приклади (н.,  телебачення що несе велику кіль кість 

неґативної інформації, зокрема, у художніх фільмах помітна велика кількість 

агресії). 
 
Чотири основні причини прояву агресії: 
- агресія, як інстинкт, що виникла у процесі еволюції та служить 

людині для збереження виду. Це природна агресія, необхідна в боротьбі за 
виживання. Такої думки дотримувалися Зігмунд Фрейд і Конрад Лоренц; 

- агресія, як реакція на фрустрацію, тобто стан, який характеризується 

хвилюванням, пригніченістю й є наслідком неможливості виконати намічену 

раніше мету або реалізувати важливу потребу.  
-  агресія, як звичка, народжується з інтенсивних неприємностей, що 

часто повторюються, переживань, фрустрації, які супроводжуються сплеском 

негативних емоцій. Фіксації агресії сприяє взаємний вплив один на одного членів 

неформальних груп, темперамент людини та відсутність у неї 
толерантності; 

-  агресія, як придбане бажання, проявляється в емоційній реакції 
гніву. Ступені прояву гніву дуже різноманітні – від обурення та незадоволеності 

до злості. 
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