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Анотація. У статті розглядається важливий аспект професійної діяльності працівників 

ризиконебезпечних професій, пов’язаний із міжособистісними відносинами. З’ясовується сутність 

внутрішньої емоційності, як бар’єра у розвитку конструктивних міжособистісних відносин. Наводяться 

результати емпіричного дослідження. 
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Внутрішня емоційність працівника ризиконебезпечних видів професій може 

погіршувати його працездатність, спричиняти погане самопочуття. Рівень внутрішньої 

емоційності працівника міліції безпосередньо впливає на якість виконання ним своїх 

функціональних обов’язків, на стан психологічного та фізичного здоров’я. Тому проблема 

взаємозв’язку зниження рівня внутрішньої емоційності та розвитку індивідуально-

особистісних особливостей особистості працівника ризиконебезпечних професій потребує 

пошуку шляхів її розв’язання. 

Питання психологічного забезпечення діяльності, особистісного і професійного 

розвитку працівників ризиконебезпечних професій вивчається в межах психології праці, 

військової, юридичної психології, психології діяльності в особливих умовах. Існують 

напрацьовані теоретичні і практичні результати завдяки дослідженням К.О. Абульханової-

Славської, Г.О. Балла, Е.Ф. Зеєра, В.В. Знакова, М.В. Костицького, Г.В. Кудрявцева, В.О. 

Лефтєрєва, Г.В. Ложкіна, С.Д. Максименка, В.О. Моляко, В.П. Москальця, К.К. 

Платонова, Л.А. Перелигіної, В.Д. Потапової, О.Д. Сафіна, В.М. Синьова, В.О. Соболєва, 

В.О. Татенка, Т.М. Титаренко, О.В. Тімченка, Ю.М. Швалба і багатьох інших авторів. 

Проте проблема підвищення ефективності навчання і особистісного зростання, зокрема 

того, що стосується оптимальності рівня працівників ризиконебезпечних професій 

потребує подальшого напрацювання. Тому проблема зниження рівня тривожності, 

необхідного для ефективної професійної діяльності працівників міліції потребує пошуку 

шляхів її розв’язання. 

Метою статті є:  

1. здійснити теоретичний огляд в наукових джерелах ознак негативної внутрішньої 

емоційності та її вплив на міжособистісні відносини; 

2. на основі емпіричного дослідження з’ясувати взаємозв’язки ознак негативної 

внутрішньої емоційності представників ризиконебезпечних професій (на прикладі 

працівників міліції) та окреслити шляхи її зниження. 

Конструктивні міжособистісні відносини працівників ризиконебезпечних професій 

тісно пов’язані з питаннями їх службової діяльності, попередженням конфліктів та стресів 

у міжособистісній взаємодії. Наявність у працівників ризиконебезпечних професій 

негативної внутрішньої емоційності свідчить про те, що їх найважливіші потреби, 

пов’язані з професійною діяльністю і міжособистісними відносинами у спілкуванні, не 

задовольняються. 

У ході міжособистісних відносин здійснюються певні впливи, генеруються ті чи інші 

ідеї, справляється враження і викликаються відповідні почуття та реакції. На думку М.М. 

Обозова, в умовах оптимальних міжособистісних взаємин має відбуватися актуалізація 

особистісного потенціалу працівника ризиконебезпечних професій [9]. Конструктивні 



міжособистісні відносини є як «запобіжними», так і «відновлювальними» в розумінні 

подолання негативної емоційності [9].  

Під негативною емоційністю маємо на увазі прояви тривожності, агресивності та 

інших емоційних станів, що можуть зумовлювати стрес, погане самопочуття, порушення 

поведінки і спотворення розвитку певних психологічних особливостей особистості. 

Зрозуміло, для становлення ефективних міжособистісних взаємин потрібно послаблювати 

прояви негативної емоційності, яка виступає бар’єром і комунікативним і 

внутрішньоособистісним. 

З’ясуємо сутність такої ознаки негативної внутрішньої емоційності як тривожність. 

Під тривожністю (це поняття було введене в психологію З. Фройдом у 1925 році), як 

зазначають вчені, розуміється емоційний стан гострого внутрішнього болісного 

беззмістовного занепокоєння, пов’язаного із прогнозуванням невдачі, небезпеки або ж з 

очікуванням чогось важливого, значного для людини в умовах невизначеності [2, c. 136]. 

Тривога часто розуміємося, як переживання невизначеної, дифузійної або безпредметної 

погрози людині як соціальній істоті, коли небезпеці піддаються її цінності, уявлення про 

себе, становища в суспільстві [1; 2; 3]. Виражена тривога проявляється як важке 

невизначене відчуття «занепокоєння», «тремтіння», «кипіння», «бурління» у різних 

частинах тіла, частіше в грудях, і нерідко супроводжується різними сомато-вегетативними 

розладами (тахікардією, пітливістю, почастішанням сечовипускання, шкірною 

сверблячкою й т.ін.). Тривога не має чіткого й конкретного приводу для свого 

виникнення. Це імовірнісне переживання невдачі («а раптом...») [1; 2]. «Особистості, які 

відносяться до категорії високотривожних, схильні сприймати загрозу своїй самооцінці й 

життєдіяльності у великому діапазоні ситуацій і реагувати досить напружено вираженим 

станом тривожності» [1, c. 427]. За З. Фройдом, кожен з нас охороняє себе від тривог за 

допомогою набору прийомів, зумовлених нашою генетичною схильністю, зовнішніми 

труднощами і мікрокліматом у нашій родині та соціумі. 

Необхідність знижувати тривогу психологічно- і соціально- приємлимими 

способами, зумовлене також і тим, що працівник для досягнення релаксаційного ефекту 

може вдаватися до деструктивних способів, «знижуючи рівень порушення в корі 

головного мозку, він послаблює інтенсивність переживання тривоги (емоцію тривоги). Ще 

один ефект його дії: ослаблення негативних емоцій (тривоги, страху, незадоволеності 

собою) або почуттів, (провини, заздрості, сорому, образи), що входять до психічної 

регуляції міжособистісної взаємодії, знижує емоційний дискомфорт» [3, с. 495]. 

Наразі вирішення проблеми комунікативних бар’єрів у міжособистісних взаєминах 

залишається актуальним. Ця проблема розглядається дослідниками в контексті соціально-

психологічних проблем, традиційних для вітчизняної і зарубіжної соціальної психології. 

Зокрема, «труднощі» у спілкуванні вивчалися в межах таких досліджень: 

міжособистісного сприймання (Г.М. Андреєва, О.О. Бодальов); міжособистісної взаємодії 

(О.В. Цуканова, Б.Ф. Ломов, В.М. Куніцина); міжособистісних взаємин (М.М. Обозов, Є.І. 

Головаха, Н.В. Паніна); при аналізі особливостей комунікації (Г.М. Андреєва, Л.А. 

Петровська, Л.Е. Орбан-Лембрик, Г.А. Цукерман); у процесі вирішення проблем корекції 

спілкування (О.Г. Ковальов, К. Роджерс). 

На думку науковців, комунікативний бар’єр – це абсолютна чи відносна перешкода 

ефективному спілкуванню, яка реально заважає чи суб’єктивно переживається в ситуаціях 

міжособистісних відносин. Її причинами є мотиваційно-операційні, індивідуально-

психологічні або соціально-психологічні особливості учасників спілкування. 

Під час міжособистісних взаємин, зазначає Л.Е. Орбан-Лємбрик, на шляху 

отримання інформації постають різні бар’єри: 

 макробар’єри пов’язані із зовнішнім середовищем, де відбувається комунікативний 

процес; вони виявляються в інформаційному перевантаженні (бар’єром стає 

занадто велика кількість інформації), розмаїтті носіїв (газети, телебачення й 

інтернет, надмірно переобтяжені відомостями); 



 мікробар’єри пов’язані з комунікативними особливостями учасників взаємодії, 

мають соціальний або психологічний характер; це специфічні комунікативні 

бар’єри [10, с. 58 – 67.]. 

Крім цих бар’єрів, наголошує М.І. Шевандрін, причинами комунікативних бар’єрів, 

що періодично виникають у процесі міжособистісних відносин, є розбіжності у світогляді, 

світосприйманні партнерів зі спілкування й відмінності у їх психологічних особливостях – 

наприклад, надмірна сором’язливість, потайність тощо [13]. 

За допомогою активного соціально-психологічного навчання (тренінгів) можна 

суттєво послабити внутрішні бар’єри, що перешкоджають встановленню і підтриманню 

конструктивних й ефективних міжособистісних взаємин. На думку Д.В. Джонсона, «цими 

внутрішніми бар’єрами є тривога, сором’язливість, занижена самооцінка і страх перед 

невдачею [4, с.17]».  

Згідно з позицією багатьох вчених, почуття, емоції й афекти суб`єкта відображають 

його актуальні потреби. Так, К. Ізард вважає, що тривога – це не якийсь окремий 

самостійний феномен, а комбінація стану страху з однієї або декількома іншими 

емоціями: гнівом, провиною, соромом, інтересом [5]. 

У низці зарубіжних досліджень, зокрема B. Bloom [14], H. Kelly [15] також 

вказується на істотну роль у виникненні тивожності невідповідності між реальними 

можливостями суб`єкта в конкретній ситуації і силою його потреб. Зокрема, багатьма 

вченими тривога розглядається як різновид страху. З. Фройд поряд з конкретним страхом 

виділяв невизначений, несвідомий страх [1; 2; 3]. О.А. Чернікова пише про тривогу як 

«страх очікування», а О. Кондаш (1981) – про страх перед випробуванням [1; 2; 3]. Ф. 

Перлз (1969) визначає тривогу як розрив між «тепер» й «пізніше» або як «страх перед 

аудиторією» [1; 3]. Тривога є результатом активності уяви, фантазії майбутнього. Тривога 

з’являється в людини внаслідок наявності незакінчених ситуацій, заблокованої активності, 

що не дає можливості розрядити збудження [1; 2]. 

К. Хорні ввела в науковий обіг поняття «базова тривога», тобто «почуття, 

притаманне дитині ізольованій та безпорадній у потенційно ворожому світі [12, с. 33]». 

Авторка виділяє зовнішні фактори, які можуть викликати у дитини відчуття загрози: 

«...Пряме чи опосередковане підкорення, байдужість, нестійка поведінка, відсутність 

уваги до індивідуальних потреб дитини, брак керівництва, приниження, занадто велике 

захоплення чи відсутність його, нестача справжнього тепла, потреба займати чиюсь 

сторону в суперечках батьків, занадто багато чи занадто мало відповідальності, гіперопіка, 

дискримінація, невиконання обіцянок, ворожа атмосфера і т.п. [12, с.33]». К. Хорні 

стверджує, що людина бореться з тривогою, викликаною відчуттям небезпеки, 

усвідомлюючи, що її не люблять і не цінують. Вона відмовляється від своїх щирих 

почуттів і ретельно розробляє стратегію захисту. 

У дослідженнях О.І. Захарова розкривається поняття негативного емоційного 

досвіду як відображення значущих подій життя, що спричиняють негативну дію на 

індивіда в цілому. Вчений відносить такий досвід до одного з чинників розвитку страхів і 

наголошує на тому, що жити у страху – рівнозначно постійному озиранню назад, 

виходячи із свого травматичного минулого, і не бачити майбутнього [6]. 

Учень Г. Айзенка Дж. Грей у своїй анатомо-фізіологічній теорії емоцій виділяє три 

мозкові системи, які визначають появу трьох основних груп емоцій: тривожності, радості-

щастя й жаху-гніву. Система мозкових структур, що генерує тривожність, названа 

автором теорії системою поведінкового гальмування. Ця система відповідає на умовні 

сигнали покарання або скасування позитивного підкріплення, а також на стимули, що 

містять «новизну» [1, c. 410]. 

Дві найбільш поширені у світі класифікації – DSM та ICD – виділяють тривожні 

розлади, що спостерігаються у всіх вікових групах – особливий акцент робиться на 

розладах, характерних для дитячого віку, що є свідченням самостійного характеру цього 

патопсихологічного феномена. Крім того, в обох класифікаціях відмічається, що тривога 



може існувати як ізольований синдром, але може проявлятися в межах інших порушень. 

У емпіричному дослідженні, яке проводилось серед працівників підрозділів УДСО 

при ГУМВС України у Львівській області, прийняли участь 52 співробітники міліції. Вік 

опитуваних від 22 до 40 років, стаж роботи в ОВС від 1 до 20 років. Досліджуваним було 

запропоновано дати відповіді на запитання методик 16 PF Кеттела та ПДТ Ямпольського.  

Досліджуючи негативну емоційність працівника міліції, зосередимо свою увагу на 

діагностичних критеріях вищезгаданих методик: «O - впевненість в собі – тривожність» 

(методика 16 PF Кеттела) і «невротизм» (методика ПДТ Ямпольського). Зауважимо, що 

серед усіх досліджуваних виявлено 8% (4 осіб) працівників з високим показником 

діагностичного критерію, виміряного за методикою 16 PF Кеттела «O - впевненість в собі 

– тривожність», 48% (25 осіб) з середнім рівнем та 44% (23 опитаних) з низьким рівнем 

цього показника.  

Високі показники діагностичного критерію «невротизм», виміряного за методикою 

ПДТ Ямпольського, наявні в одного працівника, що становить 2% досліджуваних 

працівників міліції. У 48% (25 працівників) спостерігається середній рівень невротизму, в 

50% (26 опитаних) - рівень цього показника низький. 

Проаналізуємо взаємозв’язки величини отриманих діагностичних критеріїв «O - 

впевненість в собі – тривожність» за допомогою методу математичної статистики – 

кореляційного аналізу. Ці кореляції зобразимо кореляційною плеядою на рисунку 1.  

Так, величина діагностичного критерію «O - впевненість в собі – тривожність» 

прямо корелює із величиною показників (в дужках подаємо коефіцієнт кореляції) 

«Психічна нестійкість» (0,41) та «Совісність» (0,34) та обернено корелює із 

«Асоціальність» (-0,4), «Комунікабельність»(-0,32) та «H - соромливість – сміливість» (-

0,46). Перших чотири перелічених діагностичних критерії належать до методики ПДТ 

Ямпольського, останній – до методики 16 PF Кеттела (див. рис. 1)  

 
Рис. 1. Кореляції діагнностичного критерію «O - впевненість в собі – тривожність» 

 

Шкала «O - впевненість в собі – тривожність» оцінює загальний стан емоційного 

переживання очікування неблагополуччя, пердчуття загрози як маркера інтенсивності 

психологічного адаптаційного процесу. Підвищення рівня тривожності – початковий етап 

формування невротичних порушень. Так, збільшення рівня тривожності відбувається, як 

правило, неусвідомлено, формуючи несприятливий психологічний імпульс, заряд, який 

потім реалізується у місці найменшого опору, найменшого благополуччя в організмі у 

психологічній чи соматичній сфері. Високі показники за шкалою характеризують 
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досліджуваного як тривожного, депресивного, ранимого та вразливого. 

Зображені прямі кореляції показують: 

1) що із зростанням психічної нестійкості, зростатиме тривожність. Чинник «психічна 

нестійкість» вказує на рівень дезадаптації, тривожності, втрату контролю над потягами, 

оцінює рівень психічної стійкості і, як наслідок, рівність, стабільність, послідовність та 

цілеспрямованість поведінки;  

2) із збільшенням величини «Совісність» також зростатиме тривожність. Шкала 

«Совісність» призначена для вимірювання ступеня поваги до соціальних норм і етичних 

вимог. Шкала фіксує почуття відповідальності, сумлінність, стійкість моральних 

принципів. При низьких балах, опитувані зазвичай легковажні, недбалі і 

безвідповідальні. Часто ухиляються від виконання своїх обов’язків, недбало ставляться 

до законів та моральним норм. Досліджувані, що отримали середні показники, 

характеризуються порядністю, вимогливістю до себе й інших людей. Частіше за все 

прагнуть діяти у відповідності зі своєю честю і совістю. Але можливі й відхилення від 

загальноприйнятих моральних норм. При високих балах, вони керуються почуттям 

обов’язку, з повагою ставляться до моральних норм. Завжди точні і охайні у справах, в 

усьому люблять порядок, відрізняються відповідальністю і сумлінністю.  

Психологічний зміст отриманих обернених кореляцій полягає в тому, що із 

збільшенням показника шкал «асоціальність», «комунікабельність», та «H - соромливість 

– сміливість» тривожність зменшується і навпаки. Оскільки шкала «асоціальність» описує 

«соціопатичну особистість», що характеризується труднощами соціальної адаптації, 

негативним ставленням до соціальних вимог, що повторюються і важкокоригованими 

асоціальними реакціями, то певний рівень тривожності допомагає подолати труднощі у 

соціальній адаптації працівника. У свою чергу, шкала «комунікабельність» спрямована на 

вимірювання широти й інтенсивності спілкування. Ця шкала вимірює багатство і 

яскравість емоційних проявів, природність і невимушеність поведінки, готовність до 

співпраці, чуйність ставлення до людей. При низьких оцінках, досліджуваний уникає 

емоційної близькості з людьми. Встановлює чисто формальні міжособистісні відносини. 

Любить самотність, спілкуванням з людьми його обтяжує. Близьких друзів майже не має. 

В такому випадку збільшується рівень тривожності. При отриманні середніх балів, 

досліджуваних відрізняють рівні стосунки з людьми. Як правило, вони досить товариські, 

добрі і турботливі, відчувають себе однаково затишно і у великій гучній компанії, і на 

самоті. Виявляють прагнення до розширення кола знайомств, проте в основному 

орієнтуються на підтримання тісних емоційних зв’язків з невеликою групою друзів. При 

отриманні високих балів, досліджуваних відрізняє невичерпна енергія, заповзятливість, 

активне прагнення до досягнення поставлених цілей. Вони віддають перевагу активній 

діяльності, прагнуть бути на видноті, і у все втручатися. Володіють організаторськими 

здібностями і лідерськими якостями. Отримані кореляції показують, що тоді зменшується 

рівень тривожності.  

Обернені кореляційї діагностичних критеріїв «O - впевненість в собі – тривожність» 

з «H - соромливість – сміливість» показують, що із збільшенням соціальної сміливості, 

активності, готовності мати справу з незнайомими обставинами і людьми, невимушеності, 

тривожність буде зменшуватись. 

Отримані прямі і обернені кореляції, наштовхують нас на думку про необхідність 

зниження рівня тривожності, її оптимізації, оскільки від її рівня прямо залежить психічна 

стійкіть особистості працівника міліції, його психологічний комфорт, а отже і 

ефективність виконання ним функціональних обовязків. Адже, «психічна стійкість – це 

властивість особистості, окремими аспектами якої є стійкість, урівноваженість, опірність. 

вона дає змогу особистості протистояти життєвим труднощам, несприятливому тискові 

обставин, зберігати здоров’я і працездатність у різних випробуваннях [1, с. 517]». 

Отже, провівши емпіричне дослідження явища тривожності у працівників міліції, 

можемо окреслити шляхи її зниження: 



1) зміцнення та підвищення психічної стійкості, оскільки в основі психічної стійкості 

особистості є «гармонійна (розмірна) єдність сталості особистості та динамічності, 

які доповнюють одна одну. На базі сталості вибудовується життєвий шлях 

особистості. Вона підтримує і зміцнює самооцінку, сприяє прийняттю себе як 

особистості й індивідуальності. Динамічність і пристосовність особистості 

якнайтісніше пов’язані зі самим розвитком та існуванням особистості. Розвиток 

неможливий без змін, що відбуваються в окремих сферах особистості та в особистості 

загалом. Вони зумовлені і внутрішньою динамікою, і середовищними впливами. 

Фактично, розвиток особистості є сукупністю її змін с.» [3, с. 517]»; 

2) підвищення комунікабельності, комунікативних рис, навичок та вмінь 

міжособистісного спілкування, розвиток комунікативної компетентності;  

3) розвиток соціальної сміливості, активності, готовності мати справу з незнайомими 

обставинами і людьми. 

Подальшими дослідженнями ми маємо намір експериментально перевірити рівень 

тривожності та її взаємозв’язок з іншими психологічними особливостями і зробити 

порівняльний аналіз серед військовослужбовців ВВ, працівників пенітенціарної системи 

та працівників міліції різних спеціальностей (дільничних інспекторів міліції, працівників 

карного розшуку, працівників спецпідрозділів). 
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