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Особливості психологічного консультування працівників міліції в час стресу 

 

Оскільки психологічне консультування – це сфера практичної професійної 

діяльності психолога, пов’язана з наданням допомоги потребуючим її людям у вигляді 

порад, рекомендацій щодо вирішення життєвих психологічних проблем, то, розглядаючи 

особливості психологічного консультування працівників міліції, зосередимося на розгляді 

результатів емпіричного дослідження індивідуальних відмінностей в реагуванні на стрес 

працівниками ОВС, що 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). За Бостонським тестом стресостійкості лише 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. 

Проведений якісний та кількісний аналіз отриманих даних емпіричного 

дослідження показав такі результати: за методикою «Шкала соціальної адаптації» лише 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). 

За методикою «Комплексна оцінка стресу» серед опитаних найчастіше 

зустрічаються такі інтелектуальні ознаки стресу, як труднощі зосередження уваги, 

погіршення показників пам’яті, постійне і безплідне кружляння думок навколо однієї 

проблеми, труднощі прийняття рішень, тривалі коливання при виборі дій, поганий сон. У 

досліджуваних найчастіше траплялись такі поведінкові та емоційні ознаки стресу: 

хронічна нестача часу, зменшення часу, який приділяється на спілкування з близькими та 

друзями, похмурий настрій, дратівливість, напади гніву, зменшення радості від життя, 

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 бол; 

підвищення або зниження артеріального тиску; прискорений або неритмічний пульс; 

порушення процесів травлення (закреп, діарея, підвищене газоутворення, підвищена 

стомлюваність». За даною методикою лише 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 опитаного, що становить 2,3%, виявлено стан сильного 

стресу, для успішного подолання якого бажана допомога психолога або психотерапевта. 

В цьому дослідженні психологічний зміст отриманих деяких кореляцій полягає в 

тому, що із збільшенням кількості стресогенних життєвих подій, емоційних ознак стресу, 

ригідності, екстраверсії, особистісного адаптаційного потенціалу, нервово-психічної 

стійкості, комунікативних здібностей, моральної нормативності, буде збільшуватися 

рівень тривожності працівників середнього та молодшого начальницького складу.  

Як відомо, тривожність проявляється схильністю до надмірного хвилювання, стану 

тривоги в ситуаціях, які загрожують, на думку самої особи, неприємностями, невдачами, 

фрустрацією (мова йде про психологічну загрозу, тобто таку, що має суб’єктивний 

характер і не проявляється як фізична небезпека; такими ситуаціями можуть бути: деякі 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


конфлікти, порівняння людиною себе з тими, хто має певну перевагу, змагання з такими 

людьми), тобто збільшується негативне емоційне переживання, високий рівень якого 

свідчить про напруження або незадоволення провідних потреб суб’єкта. Тривожність є 

ознакою початку стресу, а саме першої і третьої його стадій: «тривоги» та «виснаження». 

В результаті кореляційного аналізу емпіричних даних з’ясовано, що: із 

збільшенням рівня вираженості індивідуальних відмінностей в реагуванні на стрес, таких 

як тривожність, екстравертованість, особистісний адаптивний потенціал, нервово-

психічна стійкість, моральна нормативність буде збільшуватися схильність опинятися у 

стані стресу; із зростанням комплексного показника ознак стресу буде збільшуватися 

нервово-психічна стійкість; із зростанням кількості стресогенних життєвих подій, які 

людина переживає, із збільшенням інтелектуальних ознак стресу, тривожності, ригідності, 

із збільшенням екстравертності, комунікативних здібностей, моральної нормативності та 

нервово-психічної стійкості буде зростати особистісний адаптивний потенціал. 

Отримані емпіричні дані показують необхідність застосування методів управління і 

нейтралізації стресу. Перш ніж застосовувати певні методи подолання стресу потрібно 

правильно його діагностувати. Якщо психологу попадається тривожний працівник міліції, 

то дуже важливо розпізнати в цій тривожності наявність ознак стресу. Це можливо при 

особистому спілкуванні з ним як психолога-консультанта так і психолога підрозділу ОВС, 

сектору, відділу, чи Центру практичної психології. Ці представники психологічної служби 

повинні здійснити аналіз життєвих проблем, стресогенних життєвих подій, а також 

причин їх виникнення в житті працівника міліції. Також існує багато речей, яких можна 

навчитися під час консультування: самостійні вчинки, розподіл часу і енергії, оцінка 

наслідків ризику, дослідження поля цінностей, в якому відбувається ухвалення рішень, 

оцінка властивостей своєї особистості, подолання емоційних стресів, розуміння впливу 

установок на ухвалення рішень, навичок ефективного спілкування та ін. Спілкування з 

людьми займає значну частину життя і у багатьох викликає труднощі через низький рівень 

їх самоповаги або недостатність соціальних навиків. Результатом послуги психологічного 

консультування має бути поновлення здатності працівника міліції до самодопомоги, до 

вирішення власних життєвих труднощів. На жаль, більшість клієнтів приходять на 

психологічне консультування, сподіваючись, що психолог відразу надасть якусь 

допомогу. У цій ситуації клієнту слід дати зрозуміти, що саме він сам і є та людина, яка 

повинна вирішувати, діяти, змінюватися, актуалізувати свої здібності.  

Питання визначення цілей консультування не є простим, оскільки залежить від 

потреб клієнтів, що звертаються за психологічною допомогою, і теоретичної орієнтації 

самого психолога-консультанта. Наведемо декілька універсальних цілей психологічного 

консультування: 1) сприяти зміні поведінки, щоб клієнт міг жити продуктивно, бути 

задоволеним життям, не дивлячись на деякі неминучі соціальні обмеження; 2) розвивати 

навики подолання труднощів при зіткненні з новими життєвими обставинами і вимогами; 

3) забезпечити ефективне ухвалення життєво важливих рішень; 4) розвивати уміння 

розпочинати і підтримувати міжособистісні відносини.  
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Annotations 

In theses refers to the characteristics of psychological counseling police officers and a 

study of the phenomenon of stress, some empirical results are presented psychodiagnostic 

examination of individual differences in response to stress police middle and junior officers. 

Through counseling police officers is very important to identify the causes of anxiety, to find out 

whether they are a sign of stress anxiety and put a true psychological diagnosis. 

 

Анотації 

У тезах йде мова про особливості психологічного консультування працівників 

міліції та про дослідження феномену стресу, частково подані емпіричні результати 

психодіагностичного обстеження індивідуальних відмінностей в реагуванні на стрес 

працівниками міліції середнього та молодшого начальницького складу. Здійснюючи 

психологічне консультування працівника міліції дуже важливо правильно розпізнати 

причини тривожності, з’ясувати чи наявна тривожність є ознакою стресу і поставити 

вірний психологічний діагноз.  
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