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Діяльність поліцейських постійно 
супроводжується високим рівнем від-
повідальності, великим психоемоцій-
ним навантаженням, особливо при 
безпосередній взаємодії зі злочинними 
угрупованнями, участі в розгоні масо-
вих заворушень та ін. У співробітни-
ків є і проблеми соціально-побутового 
характеру, що негативно позначаються 
не тільки на їхньому психічному стані, 
а й на морально-психологічному клі-
маті всередині сім’ї, коли поліцейський 
не має можливості приділяти достат-
ньо уваги родині через ненормований 
робочий графік.

Довге перебування під впливом нега-
тивного емоційного фону (стану про-
вини, тривоги, незадоволеності, жор-
стокості, агресивності, невпевненості 
тощо), невміння самостійно зменшити 
ступінь переживання через несприят-
ливі фактори небезпечне, адже руй-
нівно впливає не тільки на психічне 
самопочуття, а й на соматичний стан 
організму загалом [1].

У цих скрутних ситуаціях зміню-
ється психічний стан поліцейських, що 
призводить до поступових психофізич-
них змін особистості, погіршення само-
почуття, неможливості нормально пра-
цювати, а в тяжких випадках – навіть 
до втрати професіоналізму і звільнення 
з лав правоохоронних органів.

Досвід спостереження за поведін-
кою працівників поліції показав, що 
невміння регулювати свій внутріш-

ній психічний стан може негативно 
позначатися на взаєминах із близь-
кими і друзями, на якості виконуваної 
роботи [2; 3].

Факторів, які детермінують процес 
адаптації поліцейських до підвищених 
вимог професії, дуже багато. Насам-
перед це професіоналізм, зумовлений 
знаннями, вміннями, навичками та, 
звичайно, досвідом.

Несприятливі психічні стани 
(напруг, тривога, фрустрація, афект, 
стрес) розглядаються у психології як 
емоційно-вольові реакції, що можуть 
починатися із провісників і розвиватися 
непомітно (негативізм, бурчання, різні 
ступені вираження жорстокості у від-
носинах із людьми, агресивність). Сту-
пінь їх прояву у поліцейських залежить 
від інтенсивності та частоти стресових 
чинників професійного, навчального 
та побутового середовища. Часто пси-
хоемоційні стани, наприклад, агресія, 
жорстокість, дратівливість, негативізм, 
можуть бути різними ознаками прояви 
невігластва, нестачі знань, виховання, 
які можна усунути у процесі навчання 
та психокорекції. Ці реакції найчастіше 
формуються під час адаптації до підви-
щених вимог середовища і в періоди 
накопичення втоми. Відсутність профі-
лактики таких станів (як демонструє 
практика) може спричинити незворотні 
наслідки як для окремо взятого праців-
ника поліції, так і для всієї правоохо-
ронної системи. Багато випадків, коли 
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накопичення несприятливих психічних 
переживань призвели до негативних 
результатів, що відбилися як на самому 
працівникові, так і на репутації право-
охоронної системі загалом. Тому відпо-
відно до Порядку організації системи 
психологічного забезпечення поліцей-
ських, працівників Національної поліції 
України та курсантів (слухачів) закладів 
вищої освіти зі специфічними умовами 
навчання, котрі здійснюють підготовку 
поліцейських (Наказ МВС України від 
06 лютого 2019 р. № 88) повинні про-
водитися заходи щодо покращення пси-
хологічного статусу в підрозділах. Але 
різні види негативного емоційного реа-
гування виникають особливо гостро, 
коли з метою зниження інтенсивності 
напруги вживаються спиртні напої або 
інші допінги. У зв’язку з цим психопро-
філактика негативних психічних ста-
нів у працівників особливо актуальна. 
З огляду на викладене вважаємо, що 
несприятливі психічні стани можна 
скорегувати тренінгами, які сформують 
умови для усунення чинника нестачі 
знань, умінь, навичок і досвіду, що 
перешкоджають адаптації співробіт-
ників до вимог професії на стадії нав-
чання поліцейських на різних етапах 
підготовки.

Мета роботи – проаналізувати 
вплив певних знань, умінь, навичок 
і процесу навчання загалом на дина-
міку розвитку передвісників несприят-
ливих психічних станів слухачів – май-
бутніх працівників патрульної поліції.

У наших дослідженнях ми вивчали 
структуру властивостей особистості, 
яка характеризує формування симп-
томів, що трактували помилково не 
як процес адаптації до вимог професії, 
а як «синдром емоційного вигорання», 
торкаючись зв’язку професійних і осо-
бистісних якостей працівників поліції.

Проведені раніше дослідження, орі-
єнтовані на виявлення професійно важ-
ливих якостей (далі – ПВЯ), показали, 
що необхідно визначити профіль осо-
бистості, стрижневі особистісні якості, 
оскільки на їхній основі надалі розви-
вається професійний, життєвий досвід 

і комунікативна компетентність [6–8]. 
Для працівників поліції, які часто заді-
яні в тих сферах професійної діяльно-
сті, де характер праці висуває особливі 
вимоги і є ризики формування неспри-
ятливих психічних станів, важливе 
проведення тестової психодіагностики. 
У цьому аспекті певний інтерес станов-
лять дослідження наших колег. З ура-
хуванням названих позицій більш логіч-
ним і обґрунтованим, на наш погляд, 
буде (в теорії та практиці) формування 
процесу професійного становлення осо-
бистості шляхом накопичення знань, 
умінь і навичок, які нині трактуються 
як компетентність. Дослідження прово-
дилися у групах (спостереження і тес-
тування) за стандартною методикою 
дослідження негативних комунікатив-
них установок і психологічного захисту 
у спілкуванні В.В. Бойко [1; 4].

Експериментальні спостереження 
у цьому ракурсі зі слухачами дозволили 
певною мірою систематизувати психо-
логічні рівні формування цих понять.

Перший рівень формування поняття 
«професія» і становлення професіонала 
в навчальних установах системи МВС 
становлять знання. Вони представля-
ють сукупність інформації, отриманої 
в теоретичній або емпіричної площині 
даних. В аспекті діяльності поліцей-
ських вони можуть бути розділені на 
кілька груп, на яких зводиться фунда-
мент належності до певної професії. До 
першої групи відносять знання загаль-
ноорганізаційного характеру, якими 
тією чи іншою мірою повинні воло-
діти практично всі працівники поліції. 
За нашими оцінками, це найчастіше 
знання системи правоохоронних орга-
нів, а також ряду основних законів 
і нормативних правових документів, 
що регулюють питання функціонування 
Національної поліції в різних напрямах 
діяльності. Другу групу становлять 
загальнопрофесійні знання, необхідні 
для виконання профільних завдань. 
Третя група складається з вузьких 
(або вузькопрофільних) професій-
но-прикладних знань, необхідних пра-
цівникові для ефективного виконання 
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завдань в усіх напрямах професійної 
діяльності (слідство, дізнання, карний 
розшук, криміналістика та ін.) [1; 8].

Другий рівень формування поняття 
«професія» у процесі професійного 
становлення в навчальних устано-
вах системи МВС становить поняття 
«вміння» – зв’язок когнітивних розумо-
вих процесів із фізичними можливос-
тями майбутнього поліцейського, тобто 
коли його знання, трансформовані 
у практичну площину, успішно засто-
совуються для отримання бажаного 
результату, при проходженні практики 
курсантами у профільних підрозділах 
Національної поліції. Цей рівень прак-
тично завжди забезпечує отримання 
результатів, відповідних необхідним 
вимогам, але вміння не завжди тран-
сформуються в навички. Наприклад, 
вміння знешкодити озброєного зло-
чинця (тобто знання основних технік 
і правил побудови боротьби, доповнене 
практикою тренувань) може спочатку 
викликати у людини тривогу, хвилю-
вання, супроводжуватися невдачами, 
а в процесі повторення приводитиме 
до успіху і формування певних нави-
чок. Третій, вищий рівень формування 
навички характеризується низкою еле-
ментів, яких немає в уміннях: поява 
злагодженого зв’язку між рівнями 
викликається емоційним, фізичним 
і розумовим напруженням; більш ско-
роченим часовим інтервалом між отри-
манням мозком сигналу про необхід-
ність дії і здійсненням її; гарантовано 
гарною якістю продукту внаслідок 
застосування досвіду. Знання, накла-
дені на практику їх застосування полі-
цейським, спочатку формують у нього 
уміння, які в разі тривалого успішного 
вирішення певних завдань і виконання 
службових операцій сприяють форму-
ванню досвіду [2; 7]. У курсантів нави-
чки формуються тільки за певними 
напрямами (володіння зброєю, самоо-
борони, надання домедичної допомоги 
та ін.). Але коли вони почнуть само-
стійну діяльність, вміння і навички, від-
працьовані у процесі навчання, поспри-
яють через певний час появі досвіду.

Досвід – це головний фактор пере-
ходу умінь і навичок у ранг профе-
сіоналізму. При зниженні об’ємних 
характеристик або при виникненні 
тимчасового вакууму невикористання 
навички можуть зворотно трансфор-
муватися в уміння. Отже, досвід – це 
продукт безперервного вдосконалення. 
Знання, вміння і навички при їх засто-
суванні у сфері діяльності завжди про-
ходять крізь призму особистісних яко-
стей і цінностей кожного працівника 
поліції. У поліцейських ця форма вва-
жається інстинктивною для психологіч-
ного захисту і посилюється в щоденній 
і одноманітно важкій роботі. Водночас 
працівники поліції часто є мішенню 
для критики і звинувачень із боку 
громадян, засобів масової інформа-
ції, системи правосуддя, прокуратури, 
власної адміністрації. За таких умов 
у багатьох поліцейських властиві їм 
сміливість, активність, рішучість змі-
нюються інертністю і почуттям про-
вини як реакцією на професійний стрес 
[8; 10]. Це веде до появи суперечливих 
тенденцій, породжує внутрішній кон-
флікт. Крім стресів, пов’язаних зі спе-
цифікою роботи та соціальним тиском, 
негативний вплив на працівника полі-
ції призводить до погіршення домаш-
ніх і службових відносин, що посилює 
сукупний ефект накопичення втоми, 
який зношує захисні механізми орга-
нізму, роблячи його більш уразливим 
в екстремальних ситуаціях. Уміння 
поєднувати здатності керувати і підко-
рятися вимагає від людини не тільки 
певного запасу знань та ерудиції, але 
й наявності розумової гнучкості, дос-
віду [8; 12]. Для вивчення розвиваю-
чого і коригуючого впливу навчання 
(навчального процесу) на ПВЯ ми спо-
стерігали 4 групи курсантів Академії 
патрульної поліції м. Київ – майбутніх 
поліцейських, на яких ще не вплинули 
чинники професійної діяльності, що 
впливають на психічний стан.

Досліджувані показники аналізу-
вали до навчання формування кому-
нікативної компетентності та кон-
структивної поведінки при спілкуванні 
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в соціумі (тренінги) і після проход-
ження курсу. Нижче ми представляємо 
дані досліджень груп (спостереження 
і тестування) за методикою комуні-
кативної установки і психологічного 
захисту у спілкуванні В.В. Бойко 
[1; 4]. Передвісники несприятливих 
психічних станів і професійної пси-
хічної дезадаптації (перенапруження 
психіки у зв’язку зі складною трудо-
вою діяльністю чи навчанням) часто 
проявляються у вигляді завуальованої 
чи відкритої жорстокості, агресії, «пси-
хологічного дискомфорту – бурчання», 
в побуті це називається нервозністю. 
Їх можна виявити тестовими методами 
до того, як це виявиться іншими спосо-
бами, навіть раніше, ніж це дійде до сві-
домості оточуючих або самої людини. 
Тому методи психодіагностики (тобто 
діагностики психічних властивостей 
і стану людини) є надійним і тонким 
інструментом попередження розвитку 
нервового зриву, алкоголізації, агресії 
щодо себе й оточуючих.

На рис. 1 і 2 представлений аналіз 
результатів дослідження на підсумко-

вому етапі навчання слухачів. Розпо-
діл середніх результатів попереднього 
і підсумкового тестування показало 
зниження прояву негативних комуніка-
тивних установок у навчальній групі. 
Для визначення впливу навчального 
процесу, що включає тренінг зі спілку-
вання, ми використовували t-критерій 
Стьюдента для залежних вибірок.

Порівняльний аналіз результа-
тів дослідження після закінчення 
навчального курсу (рис. 1) показує, 
що у слухачів значно знизився рівень 
прояви завуальованої (р <0,01) та від-
критої жорстокості (р <0,05). З’яви-
лося вміння пом’якшити відкритість 
і різкість у судженнях щодо оточуючих 
і знаходити способи усунення негатив-
ної оцінки, зробленої раніше. На рівні 
статистичної значущості виявлено зни-
ження проявів негативізму (р <0,05), 
що демонструє формування у слухачів 
вміння розумно переоцінювати став-
лення до людей і взаємодіяти у спіл-
куванні. Рівень бурчання у спілкуванні 
також статистично значимо знизився 
(р <0,01), що свідчить про зникнення 

Рис. 1. Порівняльний аналіз результатів дослідження 
негативних комунікативних установок за методикою 

В.В. Бойко між попереднім і підсумковим тестуванням 
після закінчення курсу навчання (бали)
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схильності робити необґрунтовані уза-
гальнення негативних фактів у соціумі. 
Негативний досвід спілкування зни-
зився (р <0,05), що говорить про пере-
оцінку та перегляд певних ситуацій 
у минулому, в яких слухачі пережи-
вали конфлікт у навчальній групі та не 
могли розібратися, хто правий. Рівень 
прояву психологічного захисту у спіл-
куванні виявлявся методикою діагнос-
тики домінуючої стратегії психологіч-
ного захисту у спілкуванні В.В. Бойко 
(рис. 2). На попередньому тестуванні 
домінування миролюбності спостеріга-
лося тільки у 18,2%, тоді як на підсум-
ковому етапі тестування – у 41,6%.

Для уникнення характерне нульове 
прагнення до кооперації, відсутність 
тенденції до досягнення власних цілей. 
Ми розглядали уникнення як пасивну 
форму захисту у спілкуванні, воно спо-
стерігалося у 38,2% курсантів від усієї 
вибірки до навчання, на підсумковому 
тестуванні –- тільки у 17%. Це свід-
чить про ефективність навчального 
процесу, який включав навчання кон-
структивних форм і прийомів асертив-
ності у спілкуванні з партнером. Зни-
ження агресивності щодо партнера теж 
відображено на рис. 2. Сталося замі-

щення домінуючих форм агресивного 
захисту у спілкуванні миролюбними. 
Ці результати говорять про форму-
вання таких форм поведінки у спілку-
ванні курсантів, які не призводять до 
конфліктів і агресії, що дуже важливо 
виявляти в осіб, яким видається вогне-
пальна зброя.

Статистичний аналіз показав під-
вищення рівня миролюбності (р<0,05) 
на 29,71% відносно попереднього тес-
тування і зниження рівня агресивності 
у спілкуванні (р <0,01) на 28,59%. 
Процес навчання (одержання знань, 
умінь, навичок), будучи основою фор-
мування професійно важливих якостей, 
сприяє зниженню рівня такого неспри-
ятливого психічного стану, як агресив-
ність, особливо при навчанні безкон-
фліктним формам подолання бар’єрів 
спілкування. Дані, отримані при тесту-
ванні до і після навчання, дозволяють 
говорити про трансформацію неспри-
ятливих психічних реакцій у розумні, 
урівноважені процеси, які викликають 
накопичення руйнівних, деструктивних 
наслідків у поведінці майбутніх полі-
цейських. Прогностичні оцінки, отри-
мані за допомогою статистичного ана-
лізу, показали, що рівень негативізму, 

Рис. 2. Порівняльний аналіз результатів дослідження 
захистів попереднього і підсумкового тестування  

за методикою В.В. Бойко
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агресії (як характеристики несприятли-
вих психічних провісників і комуніка-
тивного бар’єру) знижується за умови 
підвищення рівня знань, комунікатив-
них здібностей та умінь формувати без-
конфліктні ситуації.

Несприятливі психічні провісники 
стану слухачів показали, що зниження 
психофізичних можливостей пов’язане 
з порушенням процесів психічної врів-
новаженості й адаптивності. Після нав-
чання і набуття навичок спілкування 
намітилася тенденція до зниження 
відкритого і прихованого жорстокого 
поводження з оточуючими, емоцій 
негативізму і бурчання, негативного 
досвіду спілкування і придбання вміння 
реагувати обдумано в разі агресивного 
впливу (див. рис. 1, 2).

Результати діагностики доміную-
чої стратегії психологічного захисту 
у спілкуванні (див. рис. 2) показали 
наростання миролюбності, співпраці, 
компромісу, а загалом – параметрів 
стійкості до конфліктів, гнучкості 
у спілкуванні. Виявлено й інші поліп-
шення у сфері когнітивної й емоцій-
но-вольової сфери.

Проведені дослідження показали, 
що у процесі навчання нівелюються 
несприятливі психічні якості особисто-
сті, пов’язані з браком знань і, можливо, 
дефектами виховання, що усуває умови 
виникнення і розвитку несприятливих 
психічних станів, зумовлених адапта-
цією до вимог навчального процесу. 
Штатним психологам необхідно врахо-
вувати, що у багатьох курсантів під час 
вступу на службу є основа необхідних 
для професії якостей [6; 12]. У процесі 
діяльності (у зв’язку з підвищеними 
вимогами та негативними аспектами 
середовища), з одного боку, у них нако-
пичується досвід, з іншого – відбува-
ється нівелювання необхідних психоло-
гічних професійно важливих якостей. 
Ймовірно, цей феномен пов’язаний із 
необхідністю у багатьох поліцейських 
постійної конспірації, із тривалим кон-
тактом із негативними явищами соці-
уму, з екстремальними факторами 
оперативної обстановки, з негативним 

сприйняттям їх діяльності з боку гро-
мадян і відсутністю своєчасної кваліфі-
кованої психологічної допомоги [8; 11]. 
Також, можливо, це пов’язано з пев-
ними стереотипами в поведінці людини 
за некомфортних умов. Мається на 
увазі відсутність бажання спілкуватися 
із психологами, а іноді – навіть страх 
осуду перед своїми колегами. Тому 
проведення подібних навчальних тре-
нінгів – вельми необхідна опція психо-
логічного супроводу слухачів і курсан-
тів в освітніх закладах системи МВС. 
З огляду на викладене вважаємо, що 
несприятливі психічні стани можна 
скорегувати тренінгами, які сформують 
умови для усунення чинника нестачі 
знань, умінь, навичок і досвіду, які 
перешкоджають адаптації співробітни-
ків до вимог професії, що формується 
на стадії навчання поліцейських на різ-
них етапах підготовки.

У статті аналізується структу-
ра професійно важливих якостей, їх 
зв’язок із несприятливими психічни-
ми станами. Психологічна специфіка 
пов’язана також із дією таких екс-
тремальних чинників, як небезпека 
і надзвичайний динамізм розвитку 
подій; дефіцит часу та інформації; 
невизначеність можливих варіан-
тів зміни обстановки; необхід-
ність негайного вирішення завдань, 
що вимагають нестандартного, 
творчого підходу; висока відпові-
дальність за наслідки прийнятих 
рішень. Такі конфліктогенні ситу-
ації чинять значний психологічний 
вплив на усіх, у т. ч. на працівників 
правоохоронних органів,. Вони ство-
рюють труднощі у вирішенні про-
фесійних завдань, позначаються на 
успішності дій, вимагають від пер-
соналу психологічної стійкості, осо-
бливої підготовки, особливого умін-
ня діяти за таких умов. У статті 
проаналізована структура власти-
востей особистості у зв’язку із 
професійними й особистісними яко-
стями працівників поліції. Виявле-
но вплив знань, умінь, навичок на 
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профілактику змін психоемоційного 
фону, пов’язаних зі стресом, напру-
гою та тривогою, характерними 
для виконання професійних обов’яз-
ків. Показана динаміка провісників 
несприятливих станів і необхід-
ність проведення профілактичних 
заходів з урахуванням умов служби. 
Проведені дослідження показали, 
що у процесі навчання нівелюються 
несприятливі психічні якості особи-
стості, пов’язані з браком знань і, 
можливо, дефектами виховання, а це 
усуває умови виникнення і розвит-
ку несприятливих психічних станів, 
зумовлених адаптацією до вимог 
навчального процесу. Штатним пси-
хологам необхідно враховувати, що 
у багатьох курсантів під час всту-
пу на службу є основа необхідних 
для професії якостей, але у процесі 
діяльності у них накопичується дос-
від на фоні нівелювання необхідних 
психологічних професійно важливих 
якостей. Тому проведення навчаль-
них психологічних тренінгів під час 
навчання є запорукою професійної 
адаптації.

Ключові слова: стрес, психологіч-
ний супровід, передвісники несприят-
ливих психічних станів.

Nykyforova O., Boiko O. The  
optimization of the important 
competencies of the future officers 
of patrol police

The article deals with the analysis 
of the professionally important 
qualities structure as well as with 
their connection with the unfavorable 
mental states. Psychological specificity 
is also associated with the effects of 
such extreme factors as danger and 
extreme dynamism; lack of time and 
information; uncertainty about possible 
options of the situation change; the 
need to immediately solve problems 
that require non-standard, creative 
approach; high responsibility for 
the consequences of the decisions 
made. Such conflict situations have a 
significant psychological impact on the 

policeman. They create difficulties in 
solving professional problems, affect 
the success of actions, require staff’s 
psychological stability and special 
training. The structure of personal 
qualities is analyzed, touching upon 
the connection of professional and 
personal qualities of the police officers. 
The influence of knowledge and 
skills on the prevention of changes in 
psycho-emotional background related 
to stress, tension and anxiety, which 
are characteristic for the performance 
of professional duties, are revealed. 
The dynamics of predictors of adverse 
conditions and the need for preventive 
measures taking into account the 
conditions of service are shown. 
Studies have shown that in the course 
of training, the unfavorable mental 
qualities of the individual, associated 
with the lack of knowledge and possible 
defects in education, are eliminated, 
which eliminates the conditions of 
origin and development of unfavorable 
mental states caused by the adaptation 
to the requirements of the educational 
process. Regular psychologists need to 
keep in mind that many cadets joining 
the police service have the basis of the 
required profession qualities, but in 
the course of their activity they gain 
background experience – leveling the 
necessary psychologically important 
qualities. Therefore, educational 
psychological trainings are the key 
to the formation of professional 
adaptation.

Key words: stress, psychological 
support, harbingers of adverse mental 
states.
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