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ДОСЛІДЖЕННЯ  

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ В РЕАГУВАННІ НА СТРЕС У 

ПРАЦІВНИКІВ ОВС 

Сучасний етап розвитку суспільства України, політичні й економічні зміни в 

державі викликають жвавий інтерес до психологічного, психічного та фізичного 

здоров’я громадян, що у свою чергу спонукає науковців до вивчення проблеми 

стресу та індивідуальних відмінностей в реагуванні на нього. Такий феномен, як 

стрес, дає можливість організмам пристосовуватися до різних форм середовища за 

рахунок універсального комплексу нейрогуморальних реакцій.  

Немає, напевно, більш відомого і водночас більш спірного наукового терміну, 

ніж «стрес». Усі говорять про стрес, усі його переживають, усі про нього багато 

чули. Парадокс, стресу в тому, що коли запитати навмання п’ять чоловік, що таке 

стрес, дістанемо п’ять різних відповідей. І неспроста. По-перше, цілковитої згоди у 

визначенні стресу немає й у науковому середовищі, а по-друге, його природа така, 

що один і той же потенційно стресовий вплив, залежно від індивідуальних 

відмінностей в реагуванні, в одних людей викликає сильні негативні реакції, а в 

інших – або взагалі нічого, або навіть щось приємне. Індивідуальні відмінності 

полягають також у тому, що у момент гострого стресу одна людина червоніє й 

відчуває приступ нестримного голоду, а інша - блідне й втрачає вагу. Хронічний 

стрес може викликати як набирання ваги, так і схуднення без жодної дієти. 

У сучасній науковій літературі термін «стрес» використовується принаймні в 

трьох значеннях: 

По-перше, поняття стрес може визначатися як будь-які зовнішні стимули чи 

події, які викликають у людини напругу або збудження. У теперішній час в цьому 

значенні частіше вживаються терміни «стресор», «стрес-фактор».  

По-друге, стрес може відноситися до суб'єктивної реакції і в цьому значенні він 

відображає внутрішній психічний стан напруги і збудження; цей стан 

інтерпретується як емоції, оборонні реакції і процеси подолання (coping processes), 

що відбуваються в самій людині. Такі процеси можуть сприяти розвитку і 

вдосконаленню функціональних систем, а також викликати психічну напругу.  

По-третє, стрес може бути фізичною реакцією організму на вимогу або 

шкідливий вплив. Саме в цьому сенсі і В. Кеннон і Г. Сельє вживали цей термін. 
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Функцією цих фізичних (фізіологічних) реакцій, імовірно, є підтримка поведінкових 

дій і психічних процесів з подолання цього стану. 

 

Дослідження індивідуальних відмінностей в реагуванні на стрес здійснювалось 

у 2011 - 2012 роках на базі Інституту дистанційного та післядипломного навчання 

Львівського державного університету внутрішніх справ. В емпіричному дослідженні 

взяли участь 44 слухачі – працівники молодшого та середнього начальницького 

складу ОВС, усі чоловічої статі. Вік досліджуваних (вік: від 25 до 31 років). 

Специфіка дослідницького завдання визначила вибір методик і порядок їхнього 

застосування. Проведений якісний та кількісний аналіз отриманих даних 

психодіагностичного обстеження показав такі результати.  

За методикою «Шкала соціальної адаптації» (див.: рис. 1) у 26 (59,1%) 

досліджуваних високий рівень соціальної адаптації (від 0 до 100 балів), у 9 (20,5%) – 

середній ( від 100 до 150), і у 9 (20,5%) працівників ОВС низький рівень (від 150 і 

вище).  
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Рис. 1. Середні значення СЖП за методикою Холмса-Рейха 

Найчастіше у міліціонерів трапляються такі стресогенні події: «Реорганізація 

на роботі», «Зміна фінансового становища», «Початок або закінчення навчання в 

учбовому закладі», «Зміна умов або годин роботи», «Зміна місця проживання», 

«Зміна місця навчання», «Зміна звичок, що пов’язані з проведенням дозвілля або 

відпустки». 

За методикою «Комплексна оцінка стресу» отримані середні значення ознак 

стресу зобразимо на рисунку 2. 
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Рис. 2. Середні значення ознак прояву стресу 

Серед опитаних найчастіше зустрічаються такі інтелектуальні ознаки стресу: 

«Труднощі зосередження», «Погіршення показників пам'яті», «Постійне і безплідне 

кружляння думок навколо однієї проблеми», «Труднощі прийняття рішень, тривалі 

коливання при виборі», «Погані сни, кошмари, жахіття».  

Мають місце серед досліджуваних найчастіше такі поведінкові ознаки: 

«Хронічна нестача часу», «Зменшення часу, який приділяється на спілкування з 

близькими та друзями». 

Такі емоційні ознаки стресу найчастіше зустрічаються у досліджуваних 

працівників ОВС: «Похмурий настрій», «Дратівливість, напади гніву», «Зменшення 

задоволеності життям», «Зниження самооцінки, поява почуття провини або 

невдоволення собою або своєю роботою». 

Нарешті, наведемо фізіологічні ознаки, які найбільш характерні для 

досліджуваних: «Болі в різних частинах тіла невизначеного характеру, головні болі», 

«Підвищення або зниження артеріального тиску», «Прискорений або неритмічний 

пульс», «Порушення процесів травлення (закреп, діарея, підвищене газоутворення)», 

«Підвищена стомлюваність». 

За даною методикою у 15 (34,1%) досліджуваних працівників міліції в даний 

момент життя який-небудь значимий стрес відсутній. 18 (40,9%) опитаних 

відчувають помірний стрес, який може бути компенсований за допомогою 

раціонального використання часу, періодичного відпочинку і знаходження 

оптимального виходу з ситуації, що склалася. Для 10 (22,7%) опитаних потрібне 

застосування спеціальних методів подолання стресу. У них досить виражене 

напруження емоційних і фізіологічних систем організму, що виникло у відповідь на 

сильний стресорний фактор, який не вдалося компенсувати. І тільки в одного 
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опитаного, що становить 2,3%, виявлено стан сильного стресу, для успішного 

подолання якого бажана допомога психолога або психотерапевта. Така величина 

стресу говорить про те, що організм вже близький до межі можливостей чинити опір 

стресу. Зобразимо тримані дані на рисунку 2а. 
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Рис. 2 а. Розподіл досліджуваних за методикою «Комплексна оцінка 

прояву стресу» 

За Бостонським тестом стресостійкості у 16 (36,4%) досліджуваних 

спостерігається висока стійкість до стресових ситуацій і впливу стресу. У 28 (63,6%) 

- середній рівень стресостійкості. Серед досліджуваних працівників ОВС дуже 

вразливих до стресу осіб, з низькою стресостійкістю не виявлено (див. рис. 3) 
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Рис. 3. Середні значення Бостонського Тесту стресостійкості 

Зобразимо середні показники отриманих даних за методикою «Самооцінки 

екстравертності, ригідності і тривожності» гістограмою на рис. 4. 
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Рис. 4. Середні значення за методикою «Самооцінки екстравертності, 

ригідності і тривожності» 
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З цією методикою «Самооцінки екстравертності, ригідності і тривожності» (див. 

рис. 5) у 19 опитаних, що становить 43,2% від усіх опитаних, отримано високий рівень 

тривожності. У 22 (50%) - середній рівень тривожності. Лише у трьох, що становить 

6,8% спостерігається низький рівень тривожності. У 8 (18,2%) – високий рівень 

ригідності, у 23 (52,3%) – середній і у 13 (29,5%) – низький рівень ригідності. Щодо 

екстравертності, то у 12 (27,3%) – високий рівень вираженості, у 26 (59,1%) – середній 

і у 6 (13,6%) – низький рівень екстравертності.  
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Рис. 5. Самооцінки екстравертності, ригідності і тривожності 

 

Отримані середні результати за Багаторівневим особистісним опитувальником 

«Адаптивність» зобразимо гістограмою на рисунку 6. 
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Рис. 6. Середні значення шкал за методикою «Багаторівневий особистісний 

опитувальник «Адаптивність» 
 

На зображеній гістограмі (див.: рис. 6.), В - «вірогідність», НПС – «нервово-

психічна стійкість», КЗ - «комунікативні здібності», МН - «моральна 

нормативність», ОАП - «особистісний адаптивний потенціал»)) 


