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Дослідження психологічних особливостей працівників служби 

психологічного забезпечення здійснювалось у 2014 році. У ньому прийняли 

участь 22 психологи органів внутрішніх справ (1 психолог Державної служби 

охорони, 4 – Центру практичної психології Львівського державного 

університету внутрішніх справ, 9 – відділу психологічного забезпечення УКЗ 

ГУМВСУ у Львівській області, 8 – в/ч 4114 Національної гвардії), віком від 22 

до 44 років.  

Психодіагностичне опитування психологів ОВС здійснювалось за 

допомогою таких методик: діагностика типу спрямованості особистості 

практичного психолога (методика Т.М. Данилової); діагностика емоційної 

спрямованості; методика «Чи підходить вам ваша сфера діяльності?» (Тест 

Луганської); Бостонський тест стресостійкості; діагностика рівня «емоційного 

вигорання» (В.В.Бойко в модифікації Е.П. Ільїна); тест Кеттелла (16 РF-

опитувальник). 

За допомогою методики Т.М. Данилової визначено ступені вираженості 

основних типів спрямованості особистості психологів, яка складається з 

чотирьох шкал. Так, в досліджуваних психологів за 1-ю шкалою 

«гуманістичний тип спрямованості» середнє значення становить 23, що означає 

середній рівень вираженості. Такі люди в першу чергу надають увагу цілям, 

інтересам та потребам інших. При спілкуванні вони толерантні, автентичні, 

емпатійні.  

Згідно з 2-ю шкалою «екзистенційний тип спрямованості» названої 

методики, виявлено середнє значення, що становить 22, це означає, що в 

опитуваних середній ступінь вираженості даного типу спрямованості, а це 

характеризує їх як осіб з середнім рівнем рефлексії, прагненням до 

досконалості і самореалізації. 

За результатами 3-ї шкали «прагматичний тип спрямованості» було 

виявлено що в психологів середнє значення становить 20, тобто в 

досліджуваних середній ступінь вираженості даного типу спрямованості. Такі 

люди орієнтуються на конкретні результати своєї діяльності. 

Згідно з результатами 4-ї шкали «егоцентричний тип спрямованості» за 

вище названою методикою має середнє значення у психологів - 9, що свідчить 

про низький ступінь вираженості даного типу. Це люди для яких цілі, інтереси 

та потреби інших людей мають першочергове значення.  



Отриманий результат можна пояснити тим, що професія психолога 

органів внутрішніх справ чи національної гвардії, чи просто психолога, 

передбачає гуманістичне спрямування [1].  

За допомогою діагностики емоційної спрямованості серед психологів 

було виявлено альтруїстичну спрямованість, де середнє значення становить 5,4, 

чим пояснюється те, що в досліджуваних є потреба у сприянні, допомозі, 

заступництві іншим людям. Отримані результати рівня емоційної 

спрямованості можна пояснити тим, що професія психолога – це, скоріш, 

покликання ніж професія, схоже з професією священника чи справжнього 

педагога. 

За допомогою методики «Діагностика рівня емоційного вигорання» 

(В.В. Бойко) визначено рівень сформованості основних «симптомів» та 

наявність/відсутність емоційного вигорання. 

За шкалою 1-ю «незадоволеність собою»: серед психологів 

незадоволених не виявлено (середнє значення становить 4, що свідчить про 

несформований симптом, тобто низька незадоволеність). 

За шкалою 2-ю «загнаність в клітку» у досліджуваних психологів 

середнє значення становить 3,5, а це означає,що симптом ще не склався. 

Згідно з даними 3-ї шкали «редукція професійних обов'язків» за 

вказаною методикою середнє значення становить 10,7, що свідчить про те, що 

симптом формується. 

За результатами 4-ї шкали «емоційна відстороненість» середнє значення 

становить 8 – симптом ще не склався. 

За шкалою 5-ю «особистісна відстороненість (деперсоналізація)» у 

досліджуваних психологів середнє значення становить 2,8, що свідчить про  те , 

симптом ще не склався. 

Отже, у досліджуваних психологів відсутнє емоційне вигорання. Також 

середнє значення, яке становить 26 свідчить про відсутність «вигорання».  

За результатами Бостонського тесту стресостійкості визначено середній 

рівень схильності до стресу. 

За допомогою 16 РF-опитувальника Кеттелла здійснено оцінку 

індивідуально-психологічних особливостей досліджуваних психологів та 

працівників особового складу і національної гвардії. 

Відповідно до результатів 1-ї шкали А «замкнутість – товариськість» у 

психологів середнє значення – 10, що означає – це люди відкриті і добросердні, 

товариські і добродушні, їм властиві природність і невимушеність у поведінці, 

уважність, доброта, м’якосердість у стосунках. Вони охоче працюють з 

людьми, активні у залагодженні конфліктів, довірливі, не бояться критики, 

переживають яскраві емоції, зразу відгукуються на будь-які події.  

За результатами 3-ї шкали С «емоційна нестійкість – емоційна стійкість» 

даної методики у психологів середнє значення – 9, що характеризує їх як 

стриманих, працелюбних, емоційно зрілих, реалістично налаштованих людей. 

У них відсутня нервова втома.  



Згідно з результатами шкали 4-ї Е «підпорядкованість – домінантність»: 

у працівників психологічної служби середнє значення становить 6, це означає, 

що досліджувані є тактовними, шанобливими, інколи самовпевнені та вперті. 

За шкалою 5-ю F «стриманість – експресивність» у працівників 

психологічної служби середнє значення становить 5, – що свідчить про 

властивий їм оптимізм, енергійність, запальність та щирість у стосунках, проте 

водночас це люди обережні та розсудливі, турбуються про майбутнє. 

За 6-ю шкалою G «підвласність почуттям – висока нормативність 

поведінки» у психологів середнє значення становить 8, вони наполегливі у 

досягненні мети, точні, відповідальні, проте характеризуються гнучкими 

установками щодо соціальних норм. 

За результатами 7-ї шкали H «нерішучість – сміливість» у працівників 

психологічної служби середнє значення становить 9 – їм властива соціальна 

сміливість, активність, готовність мати справу з незнайомими обставинами і 

людьми. Вони схильні до ризику, тримаються вільно. А у працівників ОВС 

середнє значення – 7, що характеризує їх, як людей часто невпевнених у своїх 

силах, що віддають перевагу не великому товариству. 

Згідно з 8-ю шкалою I «жорстокість – чутливість» у працівників 

психологічної служби середнє значення становить 7, що свідчить про властиву 

їм деяку жорстокість та суворість, проте в окремих випадках ці люди здатні 

співчувати та співпереживати з іншими людьми. 

За шкалою 9-ю L «довірливість – підозріливість» у психологів середнє 

значення – 4, це свідчить, що вони зазвичай обережні у своїх вчинках, легко 

ладнають з людьми, терпимі та часто поступливі.  

За результатами шкали 10-ї M «практичність – розвинута уява»: у 

працівників психологічної служби середнє значення становить 5. Такі люди є 

добросовісними, уважними, у них високий творчий потенціал. 

За 11-ю шкалою N «прямолінійність – дипломатичність» у працівників 

психологічної служби середнє значення становить 5. Цей результат, зазвичай, 

характеризує природню поведінку особи, розум та проникливість щодо подій та 

людей. 

Згідно з шкалою 12-ю O «впевненість у собі – тривожність» в 

досліджуваних психологів середнє значення – 4. Це люди впевнені у собі, 

спокійні. 

За 13-ю шкалою Q1 «консерватизм – радикалізм» у психологів середнє 

значення становить – 6. Такі люди характеризуються консервативністю, 

стійкістю до традиційних труднощів. Вони знають, у що повинні вірити, і, 

незважаючи на непереконливість деяких принципів, не шукають нових, із 

сумнівом ставляться до нових ідей, схильні до моралізаторства і повчань. Не 

погоджуються із змінами і не цікавляться аналітичними й інтелектуальними 

міркуваннями. 

Відповідно до результатів 14-ї Q2 шкали «конформізм – 

нонконформізм» даної методики у працівників психологічної служби середнє 

значення становить 4. Вони залежні від групи, слідують за суспільною думкою, 

проте здатні висловлювати власну думку та самостійно приймати рішення. 



За 15-ю шкалою Q3 «низький самоконтроль – високий самоконтроль» у 

психологів – 8 – вони добре контролюють свої емоції і поведінку, доводять 

будь-яку справу до кінця, їм властиві цілеспрямованість й інтегрованість 

особистості. 

За шкалою 16-ю Q4 «розслаблення – напруженість» середнє значення – 

4 - вони часто напружені, їм притаманна наявність збудження і неспокою . 

За тестом Луганської «Чи підходить вам ваша сфера діяльності?» у 

психологів середнє значення становить 55, що в свою чергу пояснює те, що 

ситуація близька до ідеальної: дані особи роблять свою справу, отримуючи 

гідну моральну винагороду, до того ж маючи перспективу кар'єрного зростання 

(атестовані). За результатами суб’єктивної шкали задоволеності роботою у 

психологів середнє значення становить 7. Це означає, що досліджувані 

частково (середньо) задоволені роботою. 

За результатами суб’єктивної шкали задоволеності життям у психологів 

середнє значення становить 8,5. Це означає, що досліджувані більшою мірою 

задоволені своїм життям. 

Таким чином, аналіз результатів дослідження дозволяє зробити такі 

висновки. Психологічні особливості особистості психолога, що працює в 

органах внутрішніх справ у Львівській області дозволяють йому чинити 

позитивний вплив на оточуючих людей, бути ефективним у діяльності і житті, а 

також втілювати новітні досягнення психологічної науки не тільки у роботу з 

персоналом, а й у вирішення повсякденних завдань із поліпшення охорони 

правопорядку, посилення протидії злочинності, забезпечення профілактичних 

заходів щодо деструктивних психологічних явищ, зокрема, професійної 

деформації. 
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