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жить пристосуватися до зовсім інших умов, ніж ті, до яких вона звикла у ро-

дині. А це зовсім не просто.  

Цілеспрямована підготовка батьків і вихователів дає свої позитивні ре-

зультати навіть при важкій адаптації. Полегшує звикання до нових умов перш 

за все: позитивно-емоційне ставлення до дитини (ласкаве спілкування); задо-

волення потреб фізіологічних і пізнавальних; індивідуальний підхід до дити-

ни та максимальне наближення умов дитсадка до домашніх.  

Об'єктивними показниками закінчення адаптаційного періоду є: глибо-

кий сон; добрий апетит; бадьорий емоційний стан; повне відновлення наяв-

них навичок та активна поведінка і відповідна надбавка у вазі за віком.  
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техніки безпеки. Вона повинна розв'язати два основні завдання: допомагати 

створювати машини й інструменти, алгоритми діяльності, які виключать за-

грозу для людини, розробляти спеціальні засоби захисту, що охоронятимуть 

працівника від загрози у процесі виконання службових обов’язків. Паралель-

но приділяється увага профорієнтації та професійно-психологічному відбору, 

навчанню працівників безпечним методам роботи.  

В цьому контексті важливе значення має аналіз причин та наслідків тра-

вмування та загибелі працівників у тій чи інший галузі суспільної практики. 

Ступінь небезпеки праці суттєво відрізняється, особливо високим він є для 

моряків, шахтарів, рятувальників. Є специфіка екстремальних умов праці для 

військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, адже небезпека 

для них виходить не тільки від об’єктивних умов праці в морі чи під землею, 

а й пояснюється наявністю ризику для життя та здоров’я, зумовленого наяв-

ністю ворогів, зловмисників, які свідомо планують й готуються застосувати 

силу, зброю, можуть завдати військовому чи працівникові правоохоронних 

органів фізичної / психічної травми, вбити його. Без професійної орієнтації не 

можливе забезпечення професійної надійності персоналу органів внутрішніх 

справ, яка полягає у здатності працівників упевнено, успішно та ефективно, з 

дотриманням вимог чинного законодавства та службової дисципліни, вико-

нувати свої функціональні обов’язки як за звичних умов професійної діяльно-

сті, так і в екстремальних ситуаціях. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Згідно даних міжнародної ор-

ганізації праці (МОП), головним винуватцем нещасних випадків є здебільшого 

не техніка, не погана організація праці, а сама працююча людина, яка, з тих чи 

інших причин, не дотримувалась правил техніки безпеки праці, порушувала 

технології, не використовувала належних засобів захисту та ін. Генеральний 

директор Англійського королівського об'єднання з попередження нещасних 

випадків Р.Янг стверджує, що 80 % усіх травм відбувається з вини потерпілих. 

Інші автори вважають, що вина людини зумовлює 60 – 90 % нещасних випад-

ків, а у деяких джерелах цей показник оцінюється на рівні 95 % і навіть 99 % 

[1; 2]. При цьому дослідники враховують різні аспекти винуватості людини3.  

Результати досліджень з питань психології особистої безпеки дають під-

стави стверджувати, що у сфері безпеки праці, у тих галузях професійної дія-

льності людини, де існують реальні ризики для життя та здоров’я, базовим є 

питання професійної захищеності працюючої людини. Це – комплексний по-

казник, що характеризує умови діяльності, що включає такі складові: соціа-

льно-правова, матеріально-технічна, інформаційна, спеціальна, фізична, ме-

дико-психологічна та інші види захищеності [7]. 

При проведенні профорієнтаційної роботи з кандидатами на службу (на-

вчання) в системі МВС обов’язково потрібно попереджати реальну небезпеку 

праці, висувати підвищені вимоги до фізичного та психічного стану праців-

ників, їх морально-психологічної загартованості. Варто відзначити, що за ра-

                                              
3
Винним може бути конструктор, який створив недосконалу техніку, робітник, 

який допустив виробничий брак, або механік, який погано її налагодив, сам праців-

ник, який не дбав про техніку. 
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дянських часів близько 12% кандидатів на службу отримували відмову війсь-

ково-лікарняних комісій у працевлаштуванні через наявність симптомів ро-

зумової відсталості, алкоголізму й наркоманії, психічних розладів. З того часу 

критерії відбору стали ще більш жорсткими, щоб убезпечити систему МВС 

від непридатних до служби осіб. Внаслідок цього профвідбір набув ознак 

професійного відсіву за медичними критеріями. При цьому слід розуміти, що 

екстремальні умови служби не можуть не призводити до втрат фізичного і 

психічного здоров’я, професійного вигорання, деформації та деградації окре-

мих працівників [5; 7; 8; 9]. 

За даними дослідження М. Зивзаха [3], приблизно 2,5 – 3% співробітни-

ків ОВС страждають нервово-психічними порушеннями. На відміну від пра-

цівників із сильним типом ВНД, які краще пристосовуються до умов службо-

вої діяльності, в осіб із слабким типом нервової системи можуть виникати не-

рвово-психічні розлади (М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, 2006). За даними 

Науково-дослідного центру МВС РФ, у зв’язку з постійною психоемоційною 

напруженістю рівень втрат у правоохоронних органах перевищує такий серед 

інших професій у 2,5 разів і щороку зростає [6]. 

Мета статті – розглянути психологічні чинники, що впливають на без-

пеку праці працівників ОВС та запропонувати шляхи підвищення їх психоло-

гічної захищеності.  

Починаючи виклад основного матеріалу статті, зазначимо, що в сис-

темі МВС України організаційне та суто практичне забезпечення професійної 

захищеності покладається на начальників (командирів) органів та підрозділів 

внутрішніх справ, військових частин внутрішніх військ, безпосередніх керів-

ників служб та підрозділів, на служби медичного, матеріально-технічного і ка-

дрового забезпечення. Особливе місце у цій роботі належить фахівцям психо-

логічної служби, яка, згідно наказу МВС України “Про подальший розвиток 

служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів 

внутрішніх справ України” від 28 липня 2004 р. № 842, виконує функції (п.п. 

3.4.3) з організації заходів щодо формування у працівників ОВС психологічної 

готовності до професійної діяльності в екстремальних умовах, дотримання 

правил безпеки у службовій діяльності, передбачливості. В останні роки вели-

ка увага в системі МВС приділяється психопрофілактичній роботі. 

Керівництво МВС України поліпшення психічного здоров’я підлеглих 

вбачає у “зменшенні кількості надзвичайних подій за участю працівників ор-

ганів внутрішніх справ, передусім, випадків загибелі, травмування, порушен-

ня ними дисципліни та законності”, а також у “збереженні належної психоло-

гічної стійкості, здатності до активної професійної діяльності працівників, ві-

дносно яких були порушені кримінальні справи, або які перебували в екстре-

мальних ситуаціях, зазнали поранень, психологічних травм під час виконання 

службових обов’язків”
4
.  

Проте, незважаючи на заходи, що вживаються, має місце зростання кі-

                                              
4
 Розпорядження МВС України від 30.05.2008 № 568 «Про удосконалення пси-

хологічного супроводження службової діяльності в органах внутрішніх справ під 

час проведення службових розслідувань». 
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лькості втрат особового складу органів та підрозділів внутрішніх справ. За 

таких обставин особливої актуальності набуває завдання удосконалення пси-

хологічного забезпечення діяльності ОВС у профілактичній роботі з особо-

вим складом, психологічному супроводженні оперативно-службової діяльно-

сті, попередженні випадків самогубств, травматизму та загибелі серед особо-

вого складу, розробці заходів та методичних засобів, спрямованих безпосере-

дньо на збереження психічного і фізичного здоров’я працівників, в тому числі 

й самозбереження, їх професійного довголіття. 

Серед причин, які впливають на надійність психологічної захищеності 

працівників ОВС, слід назвати такі: 

1) недоліки організації профорієнтаційної роботи (необ’єктивність 

при формуванні позитивного іміджу служби, замовчування реальних труд-

нощів), внаслідок чого відсутня конкуренція серед кандидатів на службу, є 

випадки прийняття на службу осіб, які не відповідають вимогам діяльності; 

2) недостатній рівень соціально-правового захисту працівників, хро-

нічна втома, недостатня якість медико-психологічного, матеріально-

технічного, інформаційно-управлінського забезпечення діяльності, що заважає 

збереженню професійного ядра ОВС, призводить до високої плинності кадрів; 

3) недостатня якість професійного відбору та розстановки кадрів; 

неякісна підготовка особового складу, особливо до дій у складних та екстре-

мальних умовах; 

4) психологічні аспекти психогігієни та безпеки праці мало відомі 

практичним працівникам служби психологічного забезпечення; які не здобу-

ли сучасні теоретичні знання та практичні уміння в означених галузях; 

5) психогігієнічне забезпечення професійної діяльності працівників 

ОВС не відповідає сучасному стану науки і практики; 

6) актуальними, першочерговими проблемами, які визначають настрій 

та психічний стан працівників ОВС є: недостатній рівень заробітної плати; 

матеріально-технічного забезпечення; неможливість отримання житла; нено-

рмований робочий день; перевантаження службовими обов’язками або нерів-

номірний їх розподіл; конфлікти з керівництвом, конфліктні ситуації в колек-

тиві; непорозуміння та конфлікти в сім’ях, що виникають на тлі несприятли-

вих умов професійної діяльності. 

Збереження психічного здоров’я кожного працівника ОВС та надій-

ність функціонування відомства загалом залежить від реалізації наступних 

завдань: 

1. Вивчення впливу умов професійного середовища на психіку праців-

ників ОВС (з урахуванням специфіки окремих напрямів правоохоронної дія-

льності), впливу соціальних та побутових умов життєдіяльності. 

2. Створення найбільш сприятливих умов праці та відпочинку праців-

ників ОВС (удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності; 

удосконалення нормування діяльності; раціональна організація робочого ча-

су; раціоналізація трудових операцій; удосконалення практики, форм і мето-

дів матеріального та морального стимулювання).  

3. Своєчасне виявлення та профілактика психічних захворювань серед 

працівників ОВС (удосконалення організації професійного відбору та періо-
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дичної діагностики стану психічного здоров’я). 

4. Мінімізація (профілактика та корекція) негативного впливу умов 

службової діяльності.  

5. Підвищення стійкості працівників ОВС до впливу негативних фак-

торів службової діяльності, удосконалення психологічної підготовки в на-

прямі навчання працівників подоланню несприятливих професійних впливів, 

які є небезпечними для їх психічного здоров’я. 

6. Формування належної психології здоров’я у працівників ОВС та ак-

тивної особистісної позиції щодо збереження власного фізичного та психіч-

ного здоров’я. Розповсюдження серед працівників ОВС знань про здоров’я, 

здоровий образ життя, формування навичок оздоровчої поведінки. Можли-

вість відновлення психічного здоров’я на базі відомчих санаторно-курортних 

закладів. 

7. Посилення ролі керівної ланки органів та підрозділів внутрішніх 

справ України в забезпеченні належної психогігієни професійної діяльності 

працівників ОВС [7]. 

Концепцією психопрофілактичної роботи в органах внутрішніх справ чі-

тко визначено, що психопрофілактична робота в органах внутрішніх справ – 

це комплекс соціально-економічних, правових, організаційних, службових, 

психологічних, педагогічних і медичних заходів, спрямованих на збереження, 

зміцнення й відновлення соціально-психологічного благополуччя та здоров’я 

працівників органів внутрішніх справ, попередження виникнення соціально-

психологічної та особистісної дезадаптації. Водночас потрібно підкреслити, 

що вирішення проблемпрофесійної захищеності(як фізичної, так і психологі-

чної) значною мірою залежить від власної активності працівників ОВС, оскі-

льки прийняття остаточного і безпомилкового рішення, вибір адекватного пе-

вній ситуації способу дій та безпечного поводження у штатних чи екстрема-

льних умовах здійснюється в кожному випадку конкретною людиною особи-

сто. Невміння працівника ОВС регулювати свій психічний стан, свідомо ке-

рувати власною поведінкою знижує можливість соціальної та психологічної 

адаптації особистості до конкретних умов службової діяльності [5]. 

Одним із найважливіших механізмів забезпечення психологічної захи-

щеності є психічний (або психологічний) захист. У сучасній психологічній 

науці психічний захист тлумачиться як конструкт, реальне існування якого 

певною мірою підтверджують спостереження за людьми як у повсякденній 

поведінці, так і у складних життєвих ситуаціях. Сучасний психоаналіз, зокре-

ма експериментальні дослідження наукової школи “New Look”, пояснюють 

дію захисних механізмів через прийняття або заперечення певних 

об’єктивних та суб’єктивних чинників поведінки, а також потреби у збере-

женні власної гідності у складних життєвих ситуаціях.  

Психічний захист тісно пов’язаний із відчуттям психологічної захище-

ності. Його суб'єктивними критеріями є почуття приналежності до групи, ви-

сока самооцінка, реалістичний рівень домагань, схильність до надситуативної 

активності, адекватна атрибуція відповідальності, відсутність підвищеної 

тривожності, неврозів, страхів тощо [7]. 

Вочевидь, що, із психосоціальної точки зору, у сфері безпеки професій-
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ної діяльності, психічний захист можна розглядати як механізм, що забезпе-

чує максимально високий рівень соціальної (професійної) активності вико-

навця. З іншого боку, психічний захист, діючи несвідомо, хоча й може миттє-

во забезпечити емоційне благополуччя, але перекручує реальність і діє без 

врахування довготривалої перспективи. Такий результат досягається дорогою 

ціною викривлення дійсності, деформацій і відхилень у розвитку особистості, 

втрати ідентичності або ж формування нової ідентичності людини, самовпев-

неної та необережної. 

Механізми психологічного захисту є глибоко індивідуальними і характе-

ризують особливості та рівень адаптаційних можливостей психіки. Усвідом-

лення наявності психічного захисту, меж його корисності та свідоме викорис-

тання позитивних можливостей є одним з найактуальніших завдань професі-

онала. Особливістю психічного захисту є його неусвідомленість. Зокрема ча-

сто не усвідомлюється сама потреба в терміновому зниженні впливу психот-

равмуючого фактора. Часто психічний захист зводиться до “уникнення” (на-

приклад, ухилення від обговорення теми, що має емоційно-особисте значен-

ня, “втечі” від ситуації, коли значуща тема обговорюється в сім'ї, професій-

ному співтоваристві).  

Психоаналітики чимало уваги приділяли неусвідомлюваним механіз-

мам психічного захисту, вважаючи їх більшою мірою шкідливими. В межах 

психології діяльності в особливих умовах фахівці намагаються навчати пра-

цівників екстремальних професій дбати про свою безпеку на основі усвідом-

лення ключових характеристик професійної діяльності, власних індивідуаль-

но-типологічних властивостей, свідомо використовувати методи психологіч-

ного самозахисту, надавати психологічну взаємодопомогу та підтримку. 

Вважається, що захисні механізми починають діяти автоматично, коли 

досягнення мети “нормальним способом” неможливе. Слід підкреслити, що 

це не способи досягнення бажаної мети, а способи збереження душевної рів-

новаги, з тим щоб зібрати сили для реального подолання труднощів, тобто 

для вирішення конфлікту відповідними вчинками. В цьому випадку люди по-

різному реагують на свої внутрішні труднощі. Одні, заперечуючи їх існуван-

ня, відкидають деякі свої бажання як недоречні. Пристосування в цьому ви-

падку досягається за рахунок зміни сприйняття. Спочатку людина заперечує 

те, що не бажане, але поступово може звикнути до такої орієнтації, дійсно за-

бути хворобливі сигнали і діяти так, начебто їх не існує.  

Інші люди долають конфлікти, намагаючись маніпулювати об'єктами, 

що турбують їх, прагнучи опанувати події і змінити їх в потрібному напрям-

ку. Треті знаходять вихід у самовиправданні і поблажливості до своїх бажань, 

а четверті вдаються до різних форм самообману. Людям з особливо жорсткою 

системою принципів поведінки було б особливо важко і часом неможливо ді-

яти у мінливих умовах, якби захисні механізми не оберігали їх психіку. 

З огляду на вищевикладене, можна припустити двоїстість психологіч-

ного захисту особистості, в якому інтрапсихічна адаптація спрямована на 

розв’язання внутрішніх конфліктів (захист особистості), а екстрапсихічна 

адаптація має забезпечувати успішність (безпеку та ефективність) діяльності 

людини у визначених умовах її життєдіяльності (ситуативний захист). При 
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цьому необхідно розрізняти предмет захисту (те, що захищається), погрозу 

(те, від чого необхідно захищатися), втрату (для уникнення чого необхідний 

захист) та засіб захисту (яким чином здійснюється захист), що стосується 

елементів ситуативного психологічного захисту. Оскільки мова йде безпосе-

редньо про психологічні особливості професійної діяльності правоохоронців 

органів внутрішніх справ, зазначені елементи визначені у відповідних статтях 

Закону України “Про міліцію”. 

Тож, зважаючи на потреби практики щодо забезпечення особистої без-

пеки особового складу ОВС, першочергового значення набуває завдання 

встановлення взаємовідносин між зазначеними компонентами психологічного 

захисту, розкриття адаптивного потенціалу цих відносин, їх місця і ролі у со-

ціальній активності суб’єкта, а також можливих шляхів формування й акти-

вації психологічних захисних механізмів не тільки безпосередньо у професій-

ній діяльності, але й загалом у процесі життєдіяльності людини. 

За цих обставин залишаються актуальними положення пункту 1 розді-

лу ІІІ Хартії соціального забезпечення, в якій зазначається: «З метою попере-

дження ризику, що виникає для осіб певних професій, який ставить під загро-

зу їх здоров’я і життя… необхідно вжити заходів з метою використання су-

часних досягнень науки і техніки в різних галузях для підвищення безпеки, 

поліпшення умов праці і попередження нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань» [4]. Все це зумовлює потребу не тільки у подаль-

шому вивченні власне психологічних аспектів безпеки професійної діяльності 

та професійної захищеності правоохоронців ОВС у штатних та екстремальних 

ситуаціях, але й розробки та застосування сучасних психотехнологій роботи з 

персоналом, спрямованих на удосконалення психологічної підготовки, фор-

мування в особового складу вмінь і навичок застосування професійно-

психологічних та тактико-психологічних форм і методів психічного самоза-

хисту у професійній діяльності. 

Небезпека (як статистична ймовірність настання певних негативних 

наслідків) та ризик (як суб’єктивне уявлення людини про ймовірність настан-

ня небажаних для неї наслідків) – невід’ємні складові діяльності працівників 

екстремальних професій. Усунути їх цілком та повністю неможливо, залиша-

ється дбати про їх мінімізацію якісним професійно-психологічним відбором 

персоналу, підготовкою, психологічним супроводом професіоналів, які здат-

ні, окрім іншого, належним чином опановувати себе.  

Саморегуляція поведінки і діяльності є однією з важливих функцій 

психіки людини. Діяльність складається з дій, спрямованих на досягнення ус-

відомлюваної мети. Ці дії поділяють на зовнішні, що виконуються за допомо-

гою рухового апарату і органів чуття, та внутрішні, виконувані розумом. Під 

метою розуміють образ кінцевого результату діяльності.  

За достатнього розвитку свідомості людина з об'єкта зовнішніх впливів 

перетворюється в суб'єкт керування своєю поведінкою, для чого убачаємо ко-

рисним виділення окремої категорії правил:  

1. Прийняття твердого й безповоротного рішення щодо виконання за-

думу діяти у визначеному напрямі. Таке рішення сформулює в головному мо-
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зку необхідний енергетичний центр (домінанту), який буде забезпечувати на-

ступну діяльність з його реалізації.  

2. Створення сприятливих умов для формування нових, позитивних 

умінь та їх перетворення у навички та звички.  

3. Дотримання набутих умінь, доки вони не закріпляться. Постійне 

тренування є найголовнішою умовою для формування нових навичок.  

Висновки. Узагальнюючи погляди щодо питання феноменології, кон-

цептуалізації й методології досліджень психологічної безпеки, є доцільним 

виокремити об’єктивні та суб’єктивні чинники стану психічної захищеності 

персоналу екстремальних професій.  

До об’єктивних чинників забезпечення психологічної безпеки персона-

лу екстремальних професій відноситься система заходів правового, соціаль-

но-економічного, матеріально-технічного, медико-психологічного спряму-

вання, які зменшують ймовірність настання негативних наслідків для психіки 

працівників екстремальних професій, сприяють відновленню психічного здо-

ров’я та професійного довголіття, підтриманню позитивних психічних станів 

(бадьорість, впевненість у собі тощо).  

Об’єктивним і водночас суб’єкт-суб’єктним чинником соціально-

психологічної захищеності людини є стан міжособистісних стосунків праців-

ника з колегами (рівними за статусом, підлеглими, керівниками), рідними та 

близькими, ставлення до нього як представника певної професії (рятувальни-

ка, військового, міліціонера) з боку громади (йдеться про авторитет, статус, 

імідж професії).  

Психологічна захищеність може також тлумачитися як суб’єктивна 

оцінка наведених вище чинників, власне “відчуття захищеності” чи “незахи-

щеності”. При цьому неусвідомлені установки можуть бути хибними, що 

проявлятиметься або у безпідставній самозаспокоєності, або у постійному 

очікуванні негараздів. Тож можна констатувати, що психологічна безпека 

людини, а особливо представників екстремальних професій залежить від дії 

несвідомих та усвідомлених механізмів захисту психіки від шкідливих чин-

ників, суб'єктивної оцінки та об'єктивного стану психологічної та соціально-

психологічної захищеності. При цьому використання саме усвідомлених ме-

ханізмів захисту психіки неможливе без розуміння самими правоохоронцями 

сутності складових психологічно небезпечних і травмонебезпечних ситуацій, 

а також готовності та уміння оточуючих допомагати їм у таких ситуаціях. 
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