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ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКОВОЇ АКТИВНОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ 

КЕРІВНОГО СКЛАДУ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ) В СТРЕСОВИХ УМОВАХ 

Курс на євроінтеграцію та побудова національної Української держави 

висувають вимоги як до особистості керівника в ОВС, до його професійної 

майстерності, до гуманності, до інших моральних рис, так і до поведінки в в цілому. 

Оскільки діяльність керівників ОВС пов’язана з дефіцитом часу для прийняття 

рішень, інтенсивними фізичними та психологічними навантаженнями, то їхня праця 

є стресогенною і емоційно високо напруженою.  

Американські кардіологи М. Фрідман і Р. Розенман детально описують 

особливості поведінки в стресових умовах і психосоматичні наслідки, до яких така 

поведінка призводить, зокрема типи поведінки «А», «АБ» і «Б». Аналіз цих та 

багатьох інших досліджень, зрештою, привів до формування досить стійкого 

переконання, що поведінка типу «А» і володіння особистісними особливостями 

цього типу є фактором ризику психоемоційного дистресу. Для особистості цього 

типу на поведінковому рівні характерно яскравий прояв активності, напруженості, 

амбітності, часто нестриманості в прояві почуттів, напористості і нетерплячості в 

досягненні мети. При зустрічі з перешкодами на шляху до досягнення поставленої 

мети особистість типу «А» часто може проявляти не тільки наполегливість, але і 

агресивність. Однак, серцевиною особистості є саме домінуюча мотивація першості 

та соціальної конкуренції.  

Дослідження доводять, що, крім типів поведінки особистості, для яких 

властиві захворювання серця, існує велика кількість аналогічних характеристик 

особистості, що відповідають іншим захворюванням, наприклад, ревматоїдному 

артриту, виразці шлунка, бронхіальній астмі та циститу (у жінок), навіть таким як 

грип чи гостре респіраторне захворювання та іншим.  

Тип поведінки з протилежними характеристиками був названий поведінкою 

типу Б. Особи типу Б обережні, спокійні, врівноважені. Деякі дослідники виділяють 

також поведінку типу С. Такі люди знаходяться в групі ризику для онкологічних 
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захворювань. Їм властиві депресивність, уразливість, страждання від самотності, 

боязкість, скутість, покірність перед неприємностями. 

Для особистості типу «А» не сам по собі неуспіх у соціальній конкуренції є 

фатальним і безумовним фактором психоемоційного дистресу, а те - як реагують на 

цей неуспіх оточуючі. Виявляється, саме по собі будь-яке зауваження неуспіху 

особистості типу «А», підкреслення і звернення уваги на її неуспіх у конкурентній 

соціальній взаємодії призводить до зростання внутрішньої напруги. Для того щоб 

викликати негативний ефект, це зауваження неуспіху, таким чином, не обов’язково 

має носити характер негативного оцінювання (зневажливе ставлення, жартування), 

але воно може бути і нейтральним за формою або навіть може носити зовні 

позитивний характер (співчуття з приводу неуспіху, з акцентуванням уваги на 

ключових травмуючих дескрипторах, таких як: «програш», «суперник», «поразка» й 

інші). 

Слід вказати, що поширеність особистостей типу «А» неоднакова в різних 

соціокультурних популяціях і коливається в межах від 45% до 76%. Максимальна 

концентрація людей типу А спостерігається в містах соціально та економічно більш 

розвинених країн, а мінімальна - у селах, які знаходяться до того ж в 

слабкорозвинених регіонах. 

Дослідження особливостей поведінкової активності в стресових умовах 

керівників ОВС здійснювалось у 2013 році на базі Інституту післядипломної освіти 

та заочного навчання ЛьвДУВС. В емпіричному дослідженні взяли участь 51 

опитуваний – усі слухачі – це керівники ВДСБЕЗ та дільничні інспектори міліції з 

різних регіонів України, віком від 21 до 43 років. З них 48 чоловіків і 3 – жінки.  

В емпіричному дослідженні було виміряно 39 діагностичних показники таких 

методик: «Комплексна оцінка проявів стресу», методика «Шкала соціальної 

адаптації» Холмса-Рея (СЖП – стресогенні життєві події), методика визначення 

рівня тривожності Тейлора), методики «Тест-опитувальник cамоставлення В.В. 

Століна, С.Р. Пантелєєва»), Бостонський тест, методикав «Діагностика стратегій 

поведінкової активності в стресових умовах», методика 16 PF Кеттела). Для 

емпіричного дослідження індивідуальних особливостей поведінкової активності 
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керівників ОВС в стресових умовах було використано методику Дженкінса 

«Діагностика стратегій поведінкової активності в стресових умовах». Ця методика 

містить ряд питань, що стосуються особливостей життя, активності в справах і 

спілкуванні або поведінки в емоційно-напружених ситуаціях. Вона призначена для 

визначення типу «А», «Б» чи «АБ» поведінкової активності в стресі. 

Аналіз результатів за методикою-опитувальником Дженкінса показав, що 

82,4% опитаних надають перевагу типу поведінки у стресовій ситуації – «АВ», 

тобто це межа між типом «А» і «Б», для якої характерне прагнення до врівноваженої 

поведінки. Їм характерна активна і цілеспрямована діловитість, різносторонність 

інтересів, уміння збалансувати ділову активність, напружену роботу із зміною 

занять і уміло організованим відпочинком.  

Використання методів математичної статистики, а також аналіз проведених 

кореляцій дозволив виявити взаємозв’язки показника «Рівень стратегії поведінкової 

ативності у стресових умовах» (див.: рис. 1): «Шкала самоінтересів» (r=-0,23), 

«Шкала самовпевненості (r=-0,36), «Шкала самоприйняття (r=-0,22), «03 Фактор C – 

“емоційна стійкість”» (r=0,20), «09 Фактор L - “довірливість – підозрілість”». 

Психологічний зміст отриманих кореляцій полягає в тому, що із збільшенням 

рівня емоційної стійкості буде зростати тенденція до поведінки особистості за 

типом Б, тобто до раціональності, обережності, неквапливості, з помірною 

активністю особистості, емоційної стабільності в поведінці, відносної стійкості до 

дій стресогенних факторів. Буде розвиватися і надалі формуватися вміння 

пристосовуватися до різних видів діяльності. 

Досліджуваний, що характеризується відвертістю, довірливістю, позитивною 

схильністю до інших людей, терпимістю, вмінням вживатися з іншими, вільний від 

заздрощів, такий, що легко лагодить з людьми і добре працює в колективі, буде 

більш схильний до поведінки типу «А». А от, досліджуваний, який ревнивий, 

заздрісний, характеризується підозрілістю, якому властива пихатість, зарозумілість, 

інтереси якого зорієнтовані на свою особистість, який обережний в своїх вчинках, 

егоцентричний, буде схилятися до поведінки більш типу «Б». 
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Обернена кореляція з шкалами методики «Тесту-опитувальника 

самоставлення» (В.В. Століна, С.Р. Пантелєєва), а саме з «самоінтереси», 

«самовпевненість», «самоприйняття» може свідчити про те, що із збільшенням 

інтересу до себе, самовпевненості та самоприйняття стратегія поведінкової 

активності буде прямувати до стратегії особистості типу А. Самоставлення - це 

важлива психологічна категорія, яка тісно пов’язана з пізнавальною та моральною 

сферами особистості й займає центральне місце в психологічній регуляції 

діяльності. Через зріле ставлення до себе людина може реально впливати на хід 

свого життя і життя інших людей, розумно організовувати процес життя, 

передбачати життєві події та їх результати. Природа самоставлення не замикається 

внутрішнім простором особистості, а через мотиви зв’язується з реальною 

життєдіяльністю суб’єкта. 

Отримані кореляції показують, що поведінкова активність буде прямувати до 

стресової типу А, при таких умовах: при збільшенні міри близькості до самого себе, 

зокрема інтересу до власних думок і почуттів, готовності спілкуватися з собою «на 

рівних», впевненості у своїй цікавості для інших; при збільшенні самовпевненості 

як негативної моральної риси, що поєднує в собі й інші більш конкретні моральні 

недоліки: гордовитість, пихатість, зневажливість, де внутрішнім її підґрунтям є 

нерозсудливість як центральна ознака розуму суб’єкта, коли йому важко погодитися 

з власною розумовою недосконалістю, з неточністю та недостатньою глибиною 

знань, якими він володіє (звідси й установка на перебільшення своїх 

інтелектуальних можливостей, що породжує істотні моральні хиби, зокрема 

зарозумілість, зазнайство, схильність до образи тощо; складається враження, що 

самовпевнена особистість живе в індивідуальній непроникливій оболонці, що не дає 

їй змоги повернутися до соціального простору й відчути його різноманітні 

імпульси); при баченні в собі, переважно, недоліків, низькій самооцінці, готовності 

до самозвинувачення. 

Виявлені кореляційні зв’язки, дозволили зробити висновки: такими 

індивідуальними особливостями, що прямо впливають на поведінку керівників ОВС 

у стресових умовах є емоційна стійкість, рівень довірливості чи підозрілості 
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обернені взаємовпливи самовпевненості, самоінтересів та самоприйняття. Із 

зростанням емоційної стійкості, буде збільшуватися тенденція до типу поведінкової 

активності «Б», що передбачає більш адаптивний та корисний для здоров’я спосіб 

реагування на стрес. Також зростатиме тенденція до безстресового реагування при 

зменшенні надмірної довірливості, самоприйняття, самоінтересів та 

самовпевненості. 

Отримані результати показують, що для того щоб поведінка представника 

керівного складу міліції (поліції) була більш врівноваженою, раціональною і разом з 

тим пошуково активною, слід розвивати адекватне їх самоставлення, тобто 

самоприйняття, самовпевненість і самоінтерес, а також підвищувати емоційну 

стійкість та пильність. Це вимагає ефективної серйозної психологічної роботи не 

тільки професійних психологів з керівниками та командирами у підрозділах, а 

також, в цілому, зміни системи і форми роботи міліції (поліції) з особовим складом 

на рівні міністерств та відомств.  

Кадровим апаратам УМВС чи ГУМВС, МВС під час призначення на керівні 

посади та при зарахуванні співробітників у резерв на висунення на керівні посади, 

при здійсненні професійного психологічного відбору з метою профілактики 

професійного стресу керівників ОВС, доцільно було б враховувати отримані 

результати і не допускати до служби на керівних посадах людей занадто 

самовпевнених, пихатих, надто довірливих, з неадекватним самоставленням, 

емоційно нестійких, оскільки наявність таких психологічних особливостей у 

керівника може призвести, насамперед до психосоматичних захворювань у нього 

самого, а також до зниження ефективності правоохоронної діяльності в цілому, та 

до багатьох неадекватних вчинків. 
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