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У статті розкрито проблему профілактики агресивності молодших підлітків у викликах
часу. За підсумками опитування дітей віком 11-12 років виявлено причини агресивної
поведінки підлітків й узагальнено способи їх самоконтролю у випадках сильної емоції злості.
Обґрунтовано, що дієвим способом попередження розвитку агресивності є арт-терапія.
Виокремлено ключові переваги використання арт-терапії під час бойових дій і після їх
завершення. Окреслено переваги використання в умовах війни таких арт-технік, як
відеотерапія, музикотерапія, фототерапія. Розкрито актуальні моменти застосування
арт-терапії в закладах загальної середньої освіти.
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The article discloses the problem of younger teenagers’ aggressiveness prevention in current
challengeable times. The purpose of the article is to determine the benefits of using art therapy
during a crisis period, as well as highlight using art techniques in the prevention of aggressiveness
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among younger teenagers in general secondary education institutions. Theoretical (analysis,
synthesis, systematization, generalization) and empirical (survey of children aged 11-12) methods
were used to prepare the article.
The prevention of aggressiveness among younger teenagers is defined as a direction of sociopedagogical activity, which involves a set of measures aimed at preventing, limiting, and localizing
the phenomenon of aggressiveness among younger teenage children in the social environment.
According to the results of the survey, the causes of aggressive behavior of teenagers were revealed
(injustice; unpleasant situations and circumstances that provoke them; bullying, insults from
classmates; comments from elders, teachers, parents, etc.). Methods of teenagers self-control in cases
of strong angry emotions (such as conflict avoidance, communication with friends who keep spirits
up, wishful thinking, relaxation, breathing techniques, constructive expression of resentment, etc.)
are summarized.
It is substantiated that art techniques is an effective method of preventing rising aggression in
younger teenagers. It is noted that art therapy is a multifaceted technological tool that is attractive
to children and easy to use. The key advantages of using art therapy during and after armed conflicts
are highlighted. It was determined that such types of art therapy as video therapy, music therapy,
photo therapy, etc., have particular importance now. The specified types are characterized, the
advantages of their use in war conditions are outlined. Key considerations of art therapy application
in institutions of general secondary education are disclosed.
Keywords: aggressiveness, aggression, art therapy, art techniques, prevention, social pedagogue.

Постановка проблеми. Емоційний стан особистості залежить від багатьох
зовнішніх і внутрішніх факторів, що випробовують її самоконтроль на міцність
кожного дня. Сучасні умови України породжують складні випробування для усіх
громадян, й особливо дітей. Війна загострила напруженість, поглибила труднощі,
посилила негативні почуття та реакції. Типовим проявом таких реакції стала
агресивність.
Найбільш вразливими щодо всебічної агресії є особи підліткового віку,
оскільки вони залежні від найменших змін у найближчому оточенні, ситуації в
країні, мають багато внутрішніх особистісних конфліктів через зміни в організмі
та становлення характеру.
Розгубленість, страх, депресія, відчуття тривожності, втрати й
безпорадності в кризовій соціальній ситуації (під час війни) загострили
агресивність підлітків. Водночас зазначені чинники підштовхнули хлопців і дівчат
до активного пошуку підтримки через комунікацію з іншими у будь-який спосіб. В
умовах війни та кризових ситуаціях одним із популярних та легким у застосуванні
методів профілактичної, реабілітаційної, терапевтичної, соціально-педагогічної
комунікації стала арт-терапія.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перегляд наукових публікацій
останніх років засвідчує, що вивчення різних аспектів агресивності зростаючої
особистості, профілактики негативних явищ в дитячому середовищі є актуальним
для дослідників. Так, теоретичні аспекти агресивності як людського феномену та
її особливості вивчали: С. Березка, В. Іванова, О. Мізерна, Л. Лохвицька, Т. Спіріна,
І. Гайдамашко, О. Орост, К. Сергеєва, І. Смазнова та ін. Зокрема, С. Березка
розкриває та класифікує основні фактори, що впливають на появу та розвиток
агресивної поведінки в сучасних умовах, аналізує соціальні та психологічні
детермінанти агресивної поведінки особистості [1; c. 85]. У філософсько-
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правовому дискурсі висвітлює проблему агресії і толерантності у новій монографії
І. Смазнова [20].
Визначаючи основним змістовим ядром свого наукового пошуку
агресивність саме підлітків, К. Сергеєва акцентує увагу на таких базових факторах
формування агресивної поведінки осіб підліткового віку, як наявність
психологічних травм, особливості стилю виховання батьками, дитячих страхів та
досвід перебування або спостереження за ситуаціями насильства й агресії в сім’ї
[19; c. 74]. Авторка обґрунтовує агресивну поведінку підлітків як соціальнопедагогічну проблему, розкриває сучасні підходи до її вирішення. Подібну наукову
позицію відстоює у публікаціях останніх років О. Орос [15]; актуальні питання
впливу соціально-психологічних чинників на агресивність підлітків з адиктивною
поведінкою піднімає В. Трофимчук [23].
Способи й методи попередження агресивності у підлітків досліджували:
Н. Головко, Л. Гуцуляк, Н. Максимова, О. Капустюк, Л. Вольнова, О. Тулуб та ін.
Зокрема, у новому посібнику Н. Головко подано сучасний погляд на загальні
питання соціальної профілактики (організаційні основи, планування процесу,
його форми і методи), а у статті Л. Гуцуляк описано особливості профілактики
агресивної поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти. Зокрема,
зазначено, що така профілактика є важливою умовою побудови конструктивного
освітнього процесу, який повинен реалізуватися системно і комплексно [3; c. 22].
У публікаціях останніх років не залишається поза увагою роль мистецтва у
профілактичній діяльності, соціальній чи соціально-педагогічній роботі загалом.
Так, питання органічного поєднання наукової та творчої складової професії
соціального працівника піднімає Ю. Клименко. Авторка доводить, що для
ефективної роботи такий працівник на практиці має поєднувати мистецтво і
науку [7; c. 28]. На здатності мистецтва змінювати життя людини, а особливо з
інвалідністю, наголошують О. Кравченко та І. Молоченко [8].
Арт-терапію як одну з інноваційних психолого-педагогічних технологій у
професійній діяльності соціального працівника розглядає І. Олійник [14] і
Ю. Шевченко [24]. У свою чергу дослідники Л. Москальова й Л. Єрьоміна
наголошують, що використання арт-технік у соціальній роботі з сім’єю є новим
напрямом у діяльності фахівців соціальної сфери для профілактики, діагностики
та корекції сприйняття їх клієнтів, усвідомлення ними важливості функцій своє
сім’ї та формування ціннісного ставлення до здобутків свого роду [13].
Безпосередній профілактичний вплив арт-терапії та арт-технік на
агресивність та інші проблеми дітей, й зокрема підлітків, дослідники розглядають
з позиції різних наук і як міждисциплінарне явище. Так, емпіричне дослідження
агресивної поведінки підлітків та апробацію програми, спрямованої на подолання
агресивності за допомогою засобів арт-терапії, здійснено Л. Подкоритовою, О. Гоя
[16]; особливість психологічної корекції агресивності підлітків засобами арттерапії описана Т. Дзюбою [4]; арт-терапію як засіб роботи з тривожними
підлітками з неповних сімей в умовах рекреації досліджувала О. Грек [2];
психолого-педагогічний аспект застосування арт-терапії у роботі з підлітками
став вектором наукових розвідок А. Сеник [18].
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Беручи до уваги представлений вище науковий доробок, а також
необхідність оптимізації профілактичної і реабілітаційної діяльності фахівців
соціальної сфери в умовах війни, цілком актуальною є спроба на основі
емпіричних досліджень підсилити аргументи позитивного профілактичного
впливу арт-терапії на стан і поведінку особистості підліткового віку під час
воєнних дій. Окрім цього, доцільно окреслити різні аспекти успішного
використання арт-технік у роботі з учнями, які виявляють агресію.
Мета статті – визначити переваги використання арт-терапії під час
кризового періоду, й особливо війни, а також розкрити актуальні питання
застосування арт-технік у профілактиці агресивності молодших підлітків у
закладах загальної середньої освіти.
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використано такі
теоретичні методи, як аналіз, синтез, систематизація, узагальнення. Окрім цього
проведено анкетування, аналіз результатів якого дав змогу, з одного боку,
виявити знання молодших підлітків про агресивність, наслідки прояву агресії,
навички контролю поведінки й вирішення конфліктних ситуацій, а з іншого –
з’ясувати, чи знайомі учасники опитування з арт-терапією, які її види знають та чи
мають досвід участі в арт-терапевтичних заняттях. В анкетуванні взяли участь
учні закладів загальної середньої освіти міста Києва: НВК «Школа-ліцей № 38 І–ІІ
ступенів імені В. М. Молчанова» та Школа І–ІІІ ступенів № 9. Вік респондентів –
молодші підлітки (11–12 років). Загальна кількість респондентів – 46 осіб. Серед
опитуваних 24 (52%) особи чоловічої статі та 22 (48%) особи жіночої статі.
Результати опитування не є статистично значущими, але дозволяють виявити й
описати актуальні питання досліджуваної проблеми, окреслили шляхи подальших
досліджень.
Виклад основного матеріалу дослідження. Агресія – явище, реалізоване в
специфічній поведінці (загрозі, або заподіянні шкоди іншим) людини. Водночас
агресивність – це властивість особистості, виражена в готовності до агресивної
поведінки, тобто дій, які мають на меті спричинення моральної або фізичної
шкоди іншим людям. Однак потрібно зауважити, що в «Енциклопедії для фахівців
соціальної сфери» за редакцією І. Звєрєвої зазначено, що агресивність є
конкретною властивістю будь-якої особистості [5, с. 307].
Факторами впливу та чинниками підкріплення агресивності особистості є:
оточення, внутрішньо сімейна взаємодія, телебачення і медіа, рівень духовноморальної культури як людини, так і суспільства, соціально-економічна ситуація
тощо.
Один із основних факторів, що сприяє розвитку агресивності за межами
норми, – оточення особистості. У молодшому підлітковому віці найближчим
оточенням є друзі й однокласники, а з представників старшого покоління – батьки
й вчителі. Відтак, оцінювання, емоційні реакції, навіяні або набуті негативні чи
позитивні установки тощо – все бере початок з сім’ї, а також зі школи, спілкування
в умовах шкільного середовища, очної чи онлайн навчальної чи позанавчальної
діяльності.
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Мінімізувати негативні фактори і створити відповідні умови для
попередження розвитку будь-якої проблеми здатна профілактика як основний
напрям соціально-педагогічної діяльності. Профілактика агресивності молодших
підлітків передбачає комплекс заходів, спрямованих на попередження,
обмеження, локалізацію явища агресивності серед дітей молодшого підліткового
віку у соціальному середовищі.
Глибше вивчити проблему профілактики агресивної поведінки підлітків в
умовах закладів освіти дозволило опитування учнів 11-12 років. Так, згідно з
результатами відповідей на запитання анкети, підлітки знають, що таке
агресивність (12 осіб (26 %) мають уявлення, що таке агресивність, але визнають,
що недостатньо; 34 особи (74 %) добре ознайомлені з феноменом агресивності).
Підлітки чітко усвідомлюють наслідки прояву агресії (44 особи (95 %) сказали про
це; не знають наслідків агресії 2 особи (5 %).
Причинами агресивної поведінки підлітків, на думку опитаних учнів,
можуть бути:
- особистісні характеристики (особливості характеру, різкі реакції на
когось чи щось, виховання);
- міжособистісні розбіжності (заздрість, суперечки, сварки, конфлікти,
несумісність характерів);
- обставини (поганий настрій, стрес);
- вікові особливості (перехідний вік);
- внутрішньосімейна атмосфера (відносини з батьками, якість спілкування
в родині, агресивні реакції батьків);
- навчальна діяльність (негативне оцінювання, булінг);
- комп’ютерні ігри, фільми, де персонажі проявляють агресію;
- проблеми із самоконтролем;
- психічні розлади;
- вживання алкоголю або психотропних речовин.
Переважно підлітки неодноразово бачать агресивну поведінку інших
(Свідками ситуацій, в яких проявлялась агресія, були 34 особи (74 %), не були
свідками подібних ситуацій – 10 осіб (22%) і сумніваються з відповіддю – 2 особи
(5 %).
Тривожним є той факт, що лише 4 опитані особи зазначили, що взагалі не
проявляють агресії. Натомість, часто проявляти агресію схильні 2 опитані особи
(4%), рідко вдаються до агресії 36 осіб (78%).
Причинами, через які учасники опитування проявляли агресію, є:
несправедливість; неприємні ситуації та обставини, що їх провокують; булінг,
образи, знущання (здебільшого в школі з боку однокласників); дискусії,
конфлікти, суперечки; зауваження від старших, вчителів, батьків; конфлікти з
батьками в сім’ї; агресія у відповідь на агресію; комп’ютерні ігри; невдачі, коли
щось не виходить.
За результатами опитування можна припустити, що у сучасних молодших
підлітків загострилося відчуття несправедливості. Це можна трактувати як
позитивний момент, оскільки справедливість є найвищою правовою та морально-
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етичною цінністю, що гармонізує мужність, поміркованість і мудрість. Разом з цим
засмучує агресивна поведінка як відповідь молодших підлітків на зауваження від
старших, батьків і вчителів.
Опитані підлітки переважно знають способи самоконтролю у випадках
сильної емоції злості. Серед способів, якими вони користуються, хлопці та дівчата
назвали:
- уникання конфлікту («піти» від конфлікту – вийти в інше приміщення
або піти на свіже повітря);
- спілкування з друзями, які піднімають настрій;
- самозаспокоєння, релаксація, дихальні техніки, самоконтроль та
саморегуляція;
- конструктивне висловлення образи;
- стримування, мовчання;
- згадування настанов батьків або образу мами/тата для самозаспокоєння;
- знаходження способів конструктивного вирішення конфлікту й
компромісу;
- відсторонення, відволікання;
- пропозиція взаємного вибачення;
- дистанціювання;
- музика для заспокоєння й переключення уваги.
Не зважаючи на досить широку палітру зазначених вище способів
самоконтролю у випадку агресії, майже половина опитаних підлітків виявили
бажання удосконалити такі вміння. Зокрема, 22 особи (48 %) хотіли б вміти краще
контролювати власну поведінку, 10 (22 %) – вагаються щодо цього, 14 осіб (30 %)
– не бажають удосконалювати вміння самоконтролю у разі агресії.
У пошуках оптимальних шляхів для розвитку самоконтролю особистості під
час прояву агресії, на нашу думку, в сучасних кризових умовах ще більшу увагу
теоретиків і практиків потрібно зосередити на арт-терапії. Термін «арт-терапія»
утворений від англійських слів art – «мистецтво, майстерність» і therapy –
«лікування, терапія», отож, дослівно розуміється як терапія мистецтвом. Відтак,
загальноприйнятим є розуміння, що арт-терапія – технологія зцілення за
допомогою творчості. Арт-техніки – це вправи, технології та методики арт-терапії,
які орієнтовані на лікування, профілактику або корекцію, завдяки мистецтву.
З позиції соціальної педагогіки, основна мета арт-терапії – гармонізація
внутрішнього стану людини, відновлення її здібностей знаходити оптимальні
шляхи виходу з критичних ситуацій, продовження життя в стані рівноваги
[14, c. 210], що є дуже важливим в умовах війни.
На основі аналізу наукової літератури і власних узагальнень нами
визначено такі ключові переваги використання арт-терапії під час бойових дій і
після їх завершення:
- здатність долати психологічний опір; створення безпечного
екологічного простору діалогу між зовнішнім і внутрішнім світом людини;
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- реконструкція подій за допомогою різних засобів (музика, пісок, фарба,
метафоричні асоціативні карти тощо), що запускає внутрішні процеси
самозцілення, активізує пошук власного шляху виходу зі складної ситуації;
- доречність використання в будь-яких (навіть тяжких) станах, серед яких
внутрішні конфлікти, кризові стани, травми, втрати, психоматичні та невротичні
розлади, ПТСР та інше; здатність редагувати досить складні почуття, а також
деструктивні та самодеструктивні тенденції [9];
- можливість пропрацювати як внутрішні особливості, травми,
переконання й установки, так і соціальні ролі, сценарії поведінки, поліпшити
взаємодію в різних сферах соціальних взаємовідносин (сім’я, школа, друзі, робота і
т. д.) [13];
- екологічність (найбільш «м’який» метод, яким складно зашкодити
людині);
- застосування з різною метою (діагностика, корекція, профілактика,
реабілітація);
- комфортність самопочуття людини в процесі арт-терапевтичного
заняття, захищеність [21];
- можливість стимулювання позитивних емоцій, творчого задоволення;
відчуття успіху;
- спосіб невербально передати те, що складно описати словами;
- відсутність вікових обмежень у використанні;
- доступність матеріалів для арт-технік;
- засіб зближення людей, високий позитивний емоційний ресурс
колективної дії тощо.
Неабиякий «зцілювальний» вплив арт-терапія має на підлітків.
«Використання ресурсів арт-терапії дозволяє ефективно впливати на становлення
емоційно-вольової сфери підлітка, формує адекватну самооцінку в
міжособистісних комунікаціях, спонукає до подальшого розвитку компенсаторних
властивостей збережених функціональних систем та покращує соціальну
адаптацію підлітків». Відтак, арт-практики дозволяють в особливій символічній
формі реконструювати травмуючу ситуацію, зокрема події під час воєнного стану,
і трансформувати її за допомогою творчих ресурсів підлітка [4; c. 34].
Результати опитування молодших підлітків показали, що вони переважно
знайомі з технологією арт-терапії та арт-техніками (40 осіб (87 %) сказали про це,
не знайомі з арт-терапією 10 осіб (22%).
Половина опитаних (26 осіб чи 56 %) вказали, що в їхній школі проводилися
заходи з попередження агресивності та вирішення конфліктів. Найбільш
відомими видами арт-терапії для опитаних підлітків є (від найбільш до найменш
відомих): відеотерапія (32 особи), музикотерапія (30 осіб), танцювальна терапія
(26 осіб), ігротерапія (24 особи), бібліотерапія (22 особи), глинотерапія (16 осіб),
пісочна терапія (14 осіб), маскотерапія (12 осіб), казкотерапія (12 осіб),
фототерапія (12 осіб), артсінтезтерапія (12 осіб), ізотерапія (10 осіб),
драматерапія (10 осіб), кольоротерапія (10 осіб), лялькотерапія (8 осіб),
етнотерапія (8 осіб), анімаційна терапія (6 осіб), мандалатерапія (6 осіб).
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У кризових умовах, спричинених війною, особливого значення набувають
такі види арт-терапії, як відеотерапія, музикотерапія, фототерапія тощо.
Відеотерапія – зараз одним із найбільш поширених видів арт-терапії,
головне завдання якого перегляд відеоматеріалів та їх обговорення. Під час
відеотерапії використовуються повчальні фільми, тематичні відеоматеріали,
мультфільми тощо. Основними характеристиками відеотерапії є:
- можливість використання в режимі онлайн (навчання, проведення
занять чи інших заходів);
- великий спектр вибору тематики відео або фільмів, що дає змогу
підібрати певний смисловий посил для реалізації мети заняття;
- підвищена зацікавленість й активність підлітків, адже ця вікова
категорія завжди має власну думку на будь-яку тему чи нову сприйняту
інформацію, їм важливо висловитися та бути почутими.
Застосовуючи відеотерапію, доцільно звернути увагу на необхідність
ретельного відбору теми, сюжету, подій відео або фільмів, які плануються на
занятті, щоб мінімізувати інтенсивність драматичних моментів в них. Це
пов’язано з фактором тригеру (випадково викликане повторне переживання
травматичних події), якого не можна допустити. Болісні переживання й події, які
спричиняє війна в Україні, можуть по-різному відкладатися в підсвідомості
підлітків, що важливо врахувати і не допустити відверто гострих демонстрацій
воєнних дій та емоційно тяжких переживань головних героїв.
Музико-терапія під час війни допомагає подолати психологічний захист,
пережити катарсис, сприяє редагуванню почуттів, полегшує формування нових
установок. Зараз, як ніколи, є великий вибір сучасних, яскравих пісень
патріотичного оптимістичного змісту, які залюбки вчать і співають підлітки.
У порівняні з іншими напрямами фото-терапія доволі нова у сфері арттерапевтичних технік. Під час тривожних подій, пов’язаних із війною, вона
дозволяє підлітку створювати знімки, які відображають його емоційний стан, а
також може допомогти сприйняти свою особистість по-новому завдяки
перенесенню в події чи умови, що не мали місця. За допомогою фото чи слайдів є
змога вирішити низку психолого-педагогічних проблем, оскільки фото-терапія
дозволяє підлітку зрозуміти власний спосіб сприйняття оточуючої реальності
[14, с. 211].
На жаль, опитування показало, що не знайомі з арт-терапією досить багато
сучасних підлітків (Наголосимо, до анкетування були запрошені учні столичних
шкіл). Зокрема, ніколи не були залученими до занять з арт-терапії 34 (74 %)
молодших підлітків, не проводились заняття з арт-терапії в школі у 36 (78 %)
опитаних респондентів. Такі результати спонукають до пошуку відповідей на
запитання щодо: переліку спеціалістів, які можуть ефективно проводити заняття з
використанням арт-терапевтичних технік, а також причин повільного
впровадження арт-терапії у закладах освіти.
Для вирішення зазначеної ситуації для активного і результативного
застосування арт-терапії в закладах загальної середньої освіти потрібно брати до
уваги наступне:
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- головним гарантом успішного впровадження арт-технік є різнобічне
зацікавлення учнів творчими заняттями шляхом демонстрації кращих практик,
запрошення фахівців арт-терапії для проведення майстер-класів, організації
фестивалю арт-терапії чи ярмарки арт-технік тощо;
- залучення до арт-занять батьків, членів сімей, родин сприяє кращій
взаємодії, взаєморозумінню представників різних поколінь, а також стимулює
батьків підтримувати бажання учнів брати участь в різних арт-терапевтичних
заняттях;
- у сучасних умовах виправданим є вибір арт-технік, які можна
застосовувати у режимі онлайн;
- соціальним педагогам закладу загальної середньої освіти, іншим
фахівцям, які проводять заняття з арт-терапії, важливо відчувати сучасні
тенденції, зміни, актуальну тематику занять, удосконалювати власні навички
комунікації з підлітками;
- необхідно постійно поповнювати і оновлювати арт-інструментарій
згідно з викликами часу, створювати кейси сучасних арт-творів, які модні, цікаві і
зрозумілі для підлітків;
- важливо своєчасно здійснювати профілактичну діяльність за допомогою
арт-терапії задля первинного попередження розвитку агресивності підлітків.
Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок. Враховуючи
глобальні політичні й соціальні фактори сьогодення, війну в Україні,
трансформацію сприйняття й свідомості населення, є підстави стверджувати, що
агресивність нині проявляється в поведінці представників майже усіх вікових
груп. Стреси, чутливість, болісне переживання подій війни, втрати, психологічні
травми – все це підґрунтя розвитку агресивності, й зокрема у молодших підлітків.
Ефективна профілактика агресивності особистості підліткового віку має
опиратися на причини агресивності та володіння підлітком методами
самоконтролю у разі сильної емоції злості.
Арт-терапії – дієвий спосіб попередження розвитку агресивності молодших
підлітків. Доцільно активніше застосовувати арт-терапію у закладах освіти,
оскільки вона приваблива для дітей, переважно проста, має низку переваг у
застосуванні під час бойових дій і після їх завершення. Відеотерапія,
музикотерапія, фототерапія та інші види є нині найбільш результативними,
популярними і доступними для молодших підлітків.
Перспективи подальших досліджень: розробка різних моделей
використання арт-терапії в закладах освіти, вивчення можливостей та способів
застосування арт-терапевтичних технік онлайн, обґрунтування оптимальних умов
підвищення професійної компетентності фахівців соціальної сфери, соціальних
педагогів щодо використання арт-терапії відповідно до потреб дітей та сімей.
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