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Постановка проблеми. Органи внутрішніх справ України пра-

цюють з великою напругою, кримінальна ситуація контролюється ці-
ною значущих зусиль і втрат, за загальним скороченням штатної кі-
лькості особового складу. 

Службова діяльність співробітників міліції зв'язана з підвище-
ною відповідальністю, високими психічними і фізичними переванта-
женнями, роботою в екстремальних умовах. Хронічно напружена 
психоемоційна діяльність співробітників часто призводить до розвит-
ку синдрому емоційного вигорання. На думку ряду авторів на підви-
щені вимоги соціуму, система правоохоронних органів повинна реа-
гувати підготовленішим, кваліфікованим і працездатним персоналом, 
здатним діяти новими методами і прийомами [2]. 

Система професійної підготовки кадрів органів внутрішніх 
справ України припускає багаторівневу, багатоступінчату підготовку 
співробітників. Вона включає ряд спеціалізованих учбових закладів, 
серед яких вищі і середні школи міліції, інститути МВС, академії, а 
також училища професійної підготовки працівників міліції. Кожний з 
вказаних видів учбових закладів забезпечує щорічний випуск нових 
співробітників. Проте, більшість з них здійснює тривалу професійну 
підготовку в перебігу декількох років. І лише училища професійної 
підготовки працівників міліції здійснюють таку підготовку в стислі 
терміни (у перебігу 4 і 6 місяців). З одного боку, це дозволяє тільки 
одному училищу випускати 1000 нових співробітників щорічно. З ін-
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шого, вимагає розробки таких програм і технологій навчання, які змо-
гли б забезпечити випускнику необхідний рівень первинної профе-
сійної кваліфікації. Тим паче, що близько 75% випускників УППРМ 
надалі не продовжують навчання, зупиняючись на первинній освіті. 

Мета дослідження: 
1. Проаналізувати і визначити місце навчання способам попере-

дження синдрому емоційного вигорання співробітників ОВС у систе-
мі первинної професійної підготовки кадрів; 

2. Розібрати основні розділи програми навчання курсантів 
УППРМ попередження синдрому емоційного вигорання; 

3. Визначити методи навчання способам попередження синдро-
му емоційного вигорання співробітників органів внутрішніх справ; 

4. Визначити напрямки подальших досліджень. 
Виклад основного матеріалу. Молоді співробітники органів 

внутрішніх справ стикаються з такими психологічними чинниками 
як: постійні суперечності в стратегічному і тактичному керівництві, 
надмірні нездійсненні плани і вимоги до них, передача відповідаль-
ності співробітникам, що не має повноважень, відсутність об'єктив-
них критеріїв для оцінки праці, неефективна система мотивування і 
стимулювання персоналу. У зв'язку з цим, у більшості співробітників 
значно знижується мотивація до професійної діяльності. А це вже є 
тривожною ознакою неминуче ведучим до синдрому емоційного ви-
горання. 

У 10 перегляді Міжнародної класифікації хвороб синдром ви-
горання був описаний під рубрикою 73.0 як «Вигорання – стан повно-
го виснаження». Люди з синдромом вигорання звичайно мають поєд-
нання психопатологічних, психосоматичних, соматичних симптомів й 
ознак соціальної дисфункції (порушення пам'яті і уваги), порушення 
сну з труднощами засипання і раннім пробудженнями, особистісні 
зміни. Можливо розвиток тривожного, депресивного розладів, залеж-
ність від психоактивних речовин, суїцид. Загальними соматичними 
симптомами є головний біль, гастроінтестинальні (діарея, синдром 
роздратованого шлунку) і кардіоваскулярні (тахікардія, аритмія, гіпе-
ртонія) порушення [6; 8; 10]. 

За спостереженнями К. Маслач вигорання посилюється у кож-
ному випадку, коли межі між роботою і будинком починають стира-
тися, і робота займає велику частину часу, тобто повернення на робо-
ту, наднормова робота, робота удома, робочі вечори і вихідни, термі-
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нові виклики - все це чинники посилення синдрому емоційного виго-
рання. 

Існує безліч теорій розвитку синдрому емоційного вигорання. 
Ряд дослідників [8; 9; 10] вважає основними передумовами синдрому 
емоційного вигорання наявність організаційних проблем, велике на-
вантаження, недостатня можливість контролювати ситуацію, відсут-
ність організаційної спільності, недостатня моральна і матеріальна 
винагорода, несправедливість, відсутність значущості виконуваної 
роботи. 

Як для окремого працівника, так і для організації стан профе-
сійного вигорання може бути неусвідомленим або неправильно зро-
зумілим і оціненим. Емоційно вигоряючі професіонали часто нездатні 
долати емоційні стреси пов'язані з роботою, і коли синдром розвива-
ється достатньою мірою, у них виявляються й інші негативні прояви. 
Для психологічного благополуччя професіоналів абсолютно необхід-
но обмежувати їх роботу межами розумного й не дозволяти їм поши-
рювати її на домашнє життя, що практично неможливо зробити в сис-
темі органів внутрішніх справ [9].  

Проте, можливо і необхідно підготувати кадри до виконання 
оперативно-службових завдань в складних, зокрема екстремальних 
умовах діяльності [3; 9], а так само навчити способам запобігання си-
ндрому емоційного вигорання. Очевидно, що у сучасних умовах це 
стає насущним завданням, яке виходить на одне з перших місць у си-
стемі професійної підготовки співробітників органів внутрішніх 
справ й особливо у системі первинної професійної підготовки. 

Разом з цим, учбовими планами УППРМ непередбачені програ-
ми психологічної підготовки, які сприяють рішенню цієї задачі. 

Нами були розроблені основні розділи спеціальної програми 
психологічної підготовки за попередженням синдрому емоційного 
вигорання, а також визначені провідні методи навчання. 

Зупинимося на останніх. Дослідженнями вітчизняних авторів[1; 
4; 7] встановлено, що психофізіологічні зміни в організмі менш вира-
жені у випадку, якщо співробітник фізично міцний, професійно обізна-
ний і що особливо важливо, тренований психологічно. Спираючись  
на ці дослідження, провідним методом навчання вибрали психологіч-
ний тренінг. Цей метод виправдав себе стосовно різних розділів про-
фесійної підготовки. Ми ж здійснили спроби розробки програми пси-
хологічного тренінгу стосовно навчання профілактики синдрому 
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емоційного вигорання у системі первинної професійної підготовки. 
Враховуючи короткостроковість підготовки курсантів УППРМ, ми 
розробили програму повчального тренінгу, розраховану на весь курс 
навчання, тобто на 6 місяців. Ця програма включає наступні основні 
розділи: 

 
Програма попередження синдрому емоційного вигорання співро-
бітників органів внутрішніх справ на етапі первинної професійної 

підготовки кадрів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Індивідуально-контрольне тестування курсантів, з метою 
психологічної діагностики початкових вольових якостей особистості, 
таких як: 

� Цілеспрямованість 
� Активність 
� Ініціативність 
� Самовладання 
� Витримка 
� Наполегливість 
2. Ввідна теоретична частина. Включає описово-інформаційний 

розділ, що розкриває поняття: 
� адекватна поведінка; 
� психофізіологічна надійність; 

Индивидуально-
контрольное 
тестирование 
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Повторное ин-
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Психологическая кор-
рекция волевых ка-

честв курсантов в слу-
чае необходимости. 
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� оптимальна мобілізація; 
� професійне мислення; 
� подолання несподіваних перешкод; 
� професійний стрес; 
� синдром емоційного вигорання. 
3. Чотирьох ступінчастий тренінг. 
Включає 4 ступені оволодіння практичними поведінковими на-

виками. На рівні практичних навиків й умінь курсанти повинні ово-
лодіти: 

� умінням здійснювати аналіз професійної захищеності; 
� умінням виявляти деструктивні психічні стани, зокрема виго-

рання, діагностувати їх розвиток; 
� психологічними методами і засобами нейтралізації негатив-

них психічних станів і конфліктів; 
� уміннями здійснювати самоаналіз і вплив над собою, контро-

лювати і корегувати власні психічні стани у психологічно напруже-
них умовах службового характеру. 

Основними тренінговими технологіями є ролеві ігри, моделюван-
ня практичних ситуацій, мозковий штурм, ментальний тренінг, дискусія, 
прийоми саморегуляції, як профілактичні заходи попередження і нейт-
ралізації негативних психічних станів у процесі діяльності. 

Відробіток вказаних методів подолання синдрому емоційного 
вигорання здійснюється за допомогою прийомів двох груп: 

� прийоми короткострокового полегшення стресових станів; 
� прийоми тривалої протидії станам тривоги, неспокою, пригні-

ченості і т. інш. 
4. Повторне індивідуально-контрольне тестування курсантів з 

метою психологічної діагностики розвитку вольових якостей особис-
тості. 

5. Психологічна корекція вольових якостей особистості курсан-
тів у разі потреби. 

Висновки: 
1. Навчання співробітників органів внутрішніх справ способам 

попередження синдрому емоційного вигорання є актуальною  
потребою і продиктовано об'єктивною реальністю. Через ці причини 
він виходить на одне з провідних місць у структурі первинної профе-
сійної підготовки кадрів. 
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2. Програма навчання курсантів УППРМ способам попереджен-
ня синдрому емоційного вигорання повинна розраховуватись на весь 
період навчання. 

3. Основним методом навчання є психологічний тренінг. 
4. Наші подальші дослідження будуть направлені на апробацію 

спеціально розробленої програми тренінгу. 
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