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знаходять золоту середину між цими двома світами і досить комфортно 
існують в них і розвиваються. Можливо, наші побоювання щодо 
віртуального спілкування марні. Але не враховувати їх у процесі 
розвитку і формування особистості ми не можемо. 
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МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО САМОЗАХИСТУ  
В АГРЕСИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Розглянуто проблему самозахисту в агресивному середовищі; зазначено 
основні психолого-педагогічні виміри спрямування розвитку особистості 
правоохоронця в агресивному середовищі. 

За сучасних умов трансформації українського суспільства соціальне 
життя набуло характер невпорядкованої, вільної соціальної течії, де в 
силу іманентних імпульсів створюються і розпадаються різні лінії 
суспільних відношень. В основі соціального фундаменту лежить ідеал 
незалежної особистості з розвинутою індивідуальністю та 
відповідальністю. Такий характер формування соціального життя 
представляє собою громадянське суспільство. Але форми сучасних 
соціальних новоутворень ще є нестійкими, а в перехідних умовах 
соціального життя досить часто спостерігається невизначеність 
поведінки особистості у різних соціальних сферах.  

В кризовому суспільстві важко адаптуватися молоді. Відсутність 
знань у студентів та курсантів про нормативно-правову поведінку часто 
призводить до таких жахливих форм прояву агресії: підозрілість; образа; 
почуття провини або аутоагресія. Як зазначає Є. П. Ільїн, на сучасному 
етапі розвитку психології агресія розглядається в двох аспектах: як 
поведінка (А. А. Реан) і як особистісна властивість (Т. Н. Курбатова, 
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Х. Хекхаузен). У психологічній енциклопедії О. М. Степанова 
«агресивність» – (в пер. з лат.) «нападаю» – ситуативний стан, який 
характеризується афективними спалахами гніву чи злоби та 
імпульсивними проявами поведінки, спрямованими на об’єкт 
фрустрації, що став причиною конфлікту.  

Агресивну поведінку деякі психологи розглядають і як 
конструктивну (Г. Амон, Є. В. Хохлова, Н. Д. Левітов, Є. Ільїн, 
Т. В. Левкова): як активний та діяльний підхід до життя, свідома 
активність людини в напрямку досягнення поставлених цілей, енергійно 
наступаючі агресивні дії, позитивне відношення до об’єкта агресії та 
позитивний результат внаслідок такої агресії, асертивна поведінка. 
Природу агресії Є. П. Ільїн вбачає в насильстві, а виокремлення різних 
форм – в різних результатах (в залежності від того приносить користь чи 
шкоду об’єкту агресії). За Е. Фромом агресія – це цілеспрямована 
деструктивна поведінка, що суперечить нормам та правилам існування 
людей у суспільстві, приносить шкоду об’єктам нападу, здійснює шкоду 
фізичну, викликає негативні переживання, стан напруги, страх, 
пригніченість [2, c. 31]. Ключовим мотивом агресивної поведінки є 
бажання контролювати поведінку інших людей (Р. Френкін).  

Агресія як наслідок фрустрації – психічний стан зростаючого 
емоційно-вольового напруження людини, зумовлений об’єктивно 
нездоланними (чи суб’єктивно уявними) бар’єрами на шляху до 
поставленої мети або задоволення важливих потреб і бажань. Г. Амон 
виокремив «дефіцитарну» агресивну поведінку: розглядається як 
заборона на реалізацію наявного потенціалу активності, пошук об’єкту 
та взаємодії з ним, що виявляється в глибинному розладі центральної Я-
функції [1, с. 23]. Така особистість відкрито не проявляє свої емоції, а 
претензії суб’єктивно компенсуються нереалістичними фантазіями, 
планами та мріями.  

Афект неадекватності – стійкий негативний емоційний стан, який 
виникає при невдачі або неуспіху в діяльності і характеризується 
запереченням цього факту або перекладанням відповідальності за нього 
на інших людей. Спричиняють його ситуації, в яких суб’єкт прагне 
зберегти неадекватну, завищену самооцінку і завищений рівень 
домагань та уникнути усвідомлення своєї неспроможності. Це 
своєрідний вихід із конфліктної ситуації шляхом порушення 
адекватного ставлення до дійсності.  

Поради протидії агресивній поведінці: 
 необхідно застосувати силу мовчання та ігнорувати агресора, але 

тримати ситуацію під контролем; такою позицією в спілкуванні ви 
демонструєте агресору, що задана ним форма спілкування не є 
сприйнятливою для вас; не отримуючи підкріплення власної позиції 
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агресор поступово втрачає контроль над ситуацією і ви матимете змогу 
перевести спілкування в необхідному та мирному напрямі; 

 якщо проти вас застосовують вербальну агресію – не відповідайте 
на агресію; ігноруйте її; 

 необхідно зійти з «лінії атаки» агресора – «…стоп не смій зі мною 
так розмовляти, я буду розмовляти з тобою тільки тоді, коли відчую до 
себе повагу»; 

 контролюйте ситуацію – замість виправдовувань застосовуйте 
нетипові прийоми з метою ослабити волю агресора до повторної атаки – 
розкажіть анекдот, змініть тему спілкування, змініть ситуацію 
напруження, викрийте привселюдно його цілі, що сприяють агресивній 
поведінці; 

 зберігайте емоційну рівновагу, спокій, не впускайте агресивні 
реакції інших у свій внутрішній світ; не дійте у відповідь агресивно; 

 нейтралізуйте конфлікт, що зароджується – якщо людина 
звертається до вас із фразами, що здатні спровокувати конфлікт 
(конфліктогени) – не відповідайте на них, а намагайтеся зняти 
напруження, задаючи уточнюючі питання; наприклад, «ти одягнена 
негарно» – «що саме з елементів моєї одежі тобі не подобається?»; 

 звинувачувальна фраза – реакція питаннями, що уточнюють; не 
слід на звинувачення реагувати виправданням або зустрічними 
звинуваченнями – необхідно згладити конфлікт; відмовитися від 
розмови (на тебе ні в чому не можна покластися – в чому я тебе підвів?); 

 агресори часто шукають жертву, щоб злити свою агресію на 
жертву та самоствердитися, принижаючи гідність іншого; агресивна 
поведінка спрямована на відстоювання власних цілей шляхом дій проти 
того, хто, на його думку, заважає йому в цьому; впевнена поведінка – 
спрямована на досягнення власних цілей спокійно і разом із тим 
наполегливо, але не переходячи на особистісну форму спілкування; 
поведінка жертви – скована поведінка – дії при яких енергія витрачається 
не на досягнення цілей, а на переживання з приводу того, що відбулося; 

 якщо агресор мучить вас довгий час – створилася залежність – 
стан мученицького переживання – необхідно перестати страждати – 
віддалитися від образника – того, хто причиняє біль; виразити образнику 
свої емоції та зберігати контроль над ситуацією;  

 якщо агресор – ваша близька людина – в сім’ї – намагається 
лишити вас власної думки, зайняти владу над вами, нав’язати свою 
думку («…якщо ти не будеш робити те, то я не дам тобі того…») – 
необхідно створити для себе небезпечну дистанцію, віддалитися; 
прийняти свою унікальність, розвиватися як особистість, скласти список 
цінностей – стати незалежним від інших – відсікти критику, ревнощі 
матері, близьких; 
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 залежність в коханні – відповідальність за власні дії партнер несе 
сам, важлива усвідомленість – що я отримую від цих відношень; оцінка 
ситуації позитивних та негативних якостей; віддайте половину 
відповідальності за власну поведінку партнерові; 

 мобінг – психологічне цькування одногрупника, працівника, 
пошук козла відпусти; виникає як незатребуваність, нереалізованість та 
злиття агресії; потребує контакту – контроль партнера і ситуації в 
цілому – не переходити на відкритий конфлікт; об’єктивно оцінити 
ситуацію, хто лідер; здійснити вирішення проблеми під час вільний від 
роботи; співпраця з одним із співпрацівників. 

Список бібліографічних посилань 
1. Ильин Е. П. Психология агрессивного поведения. СПб.: Питер, 2014. 

368 с. 
2. Примуш М. В. Конфліктологія: навч. посіб. Київ: Професіонал, 2006. 

288 с. 
Отримано 24.02.2017 

 

УДК 159.9:343.915 

Людмила Миколаївна ПРУДКА, 
доцент кафедри психології та педагогіки факультету № 3  
Одеського державного університету внутрішніх справ, 
кандидат психологічних наук 

ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА 
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ РІЗНИХ КРАЇН З МЕТОЮ 

ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИННОСТІ У МОЛОДІЖНОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ 

З огляду на актуальність питання щодо розвитку злочинності серед 
молоді в Україні постає питання щодо її попередження. Проаналізовано 
зарубіжний досвід професійно-психологічної підготовки поліцейських різних 
країн з метою профілактики злочинності в молодіжному середовищі. 

Відмова від ідеологічних догм і стереотипів мислення, від філософії 
ортодоксального марксизму приводить до необхідності визнання 
історичної обумовленості й об’єктивної закономірності злочинності в 
людському суспільстві у будь-яких суспільно-економічних формаціях. 
Зріст злочинності спостерігається у всіх промислово розвинених країнах 
світу незалежно від суспільно-політичного устрою й економічних 
систем господарювання. У країнах Північної Америки і Західної Європи 
найбільш високий рівень життя, але саме там (наприклад, США) 
показники злочинності, особливо у молодіжному середовищі, 
багаторазово перевищують світові стандарти.  


