
УДК 159.94 (07) 

 

Чинники розвитку стресу у працівників ОВС 

 

Наугольник Л.Б.  

доцент кафедри практичної психології факультету психології ННІППЕ 

Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат 

психологічних наук, доцент 

 

У психологічній науковій літературі до чинників розвитку стресу 

відносять: 1) Вроджені особливості організму і ранній дитячий досвід, що 

включають генетичну схильність, характер перебігу вагітності у матері, тип 

вищої нервової діяльності та ранній дитячий досвід (згідно з психогенетичними 

дослідженнями, реакції людей на ті чи інші фактори середовища на 30-40% 

визначаються генами, отриманими від батьків, і на 60 - 70% залежать від 

виховання, життєвого досвіду, тренування, отриманих навиків, вироблених 

умовних рефлексів і т.д.); 2) Батьківські сценарії. Засвоєний в дитинстві 

стресовий сценарій «запускається» майже автоматично; 3) Особистісні 

особливості, які включають характер людини і риси особистості, рівень 

самооцінки, спрямованість людини, її установки і цінності; 4) чинники 

соціального середовища, які включають соціальні умови, умови праці та 

ближнє соціальне оточення; 5) когнітивні чинники включають рівень 

сенситивності, вміння аналізувати свій стан і фактори зовнішнього середовища, 

минулий досвід і прогноз майбутнього. 

Діяльність працівників органів внутрішніх справ становить особливий 

різновид стресогенних видів професій, що передбачає підвищену активність, 

відповідальність та високий рівень ризику.  

Для емпіричного дослідження чинників стресу у працівників ОВС, 

групою досліджуваних стали 44 слухачі Інституту дистанційного та 

післядипломного навчання Львівського державного університету внутрішніх 
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справ – працівники молодшого та середнього начальницького складу ОВС, усі 

чоловічої статі. Вік досліджуваних (вік: від 25 до 31 років). Дослідження 

здійснювалось за допомогою таких методик: Шкала соціальної адаптації 

Холмса-Рейха; Комплексна оцінка проявів стресу (Щербатих Ю.В.); Тест 

«Схильність до стресу»; Тест «Як Ви справляєтеся зі справами?»; Тест 

стресостійкості; Методика «Самооцінки екстравертності, ригідності і 

тривожності»; Багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність». 

Чинники розвитку стресу у працівників міліції ми знаходили за 

допомогою факторного аналізу усіх 13 емпіричних даних. В результаті 

виділено чотири латентних фактори – чинники розвитку стресу Матриця 

значущих факторних навантажень має такий вигляд (див.: табл. 1). 

Таблиця 1 

Матриця факторних навантажень 

 

Factor Loadings (Quartimax raw) (Spreadsheet2); 

Extraction: Principal components (Marked loadings 

are >,700000) 

 Чинник 1 Чинник 2 Чинник 3 Чинник 4 

Інтел.ектуальні ознаки стресу - 0,86 - - 

Поведінкові ознаки стресу - 0,82 - - 

Емоційні ознаки стресу - 0,84 - - 

Фізіологічні ознаки стресу - 0,71 - - 

Комплексна оцінка проявів стресу - 0,97 - - 

Зняння себе - - - 0,78 

Широта інтересів - - 0,73 - 

Сумарний показник «Як Ви справляєтеся зі стресом?» - - 0,86 - 

Тривожність (Т) 0,78 - - - 

Особистісний адаптивний потенціал (ОАП) 0,93 - - - 

Нервово-психічна стійкість (НПС) 0,90 - - - 

Комунікативні здібності  (КЗ) 0,76 - - - 

Моральна нормативність (МН) 0,68 - - - 

 

Розглянемо зміст основних чинників, що справляють вплив на розвиток 

стресу у працівників міліції. 

Чинник 1, назвемо умовно: «Тривожно-адаптивні індивідуальні 

відмінності в реагуванні». Він зумовлює зміни за п’ятьма діагностичними 

критеріями з відповідним факторним навантаженням (див.: табл. 1) 
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Аналіз факторів дозволив виділити чинник 2 з умовною назвою 

«Особливості індивідуальних відмінностей прояву стресу» (див. табл. 1).  

Третім фактором, що справляє вплив на індивідуальні відмінності в 

реагуванні на стрес є чинник 3, з умовною назвою «Особливості продуктивності 

особистості». Він складається із двох діагностичних критеріїв з відповідним 

факторним навантаженням). Психологічний зміст цього фактора в тому, що на 

індивідуальні відмінності в реагуванні на стрес впливають знання про себе, 

загальна ерудиція та широта інтересів, стабільність і сталість поведінки, прояв 

уваги до інших та продуктивність поведінки. 

Аналіз факторів дозволив виокремити чинник 4, що чинить вплив на 

розвиток стресу працівника міліції з відповідним факторним навантаженням 

(див. табл. 1). В цьому випадку він збігається з явним. Це означає, що на 

розвиток стресу у працівників міліції справляють великий вплив знання про 

себе. Психологічний зміст цього фактора в тому, що на індивідуальні 

відмінності в реагуванні на стрес впливають знання про себе, загальна ерудиція 

та широта інтересів, стабільність і сталість поведінки, прояв уваги до інших та 

продуктивність поведінки. 
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