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Раскрываются особенности проактивных копингов у осужден-
ных мужчин, отбывающих наказание первым сроком. Прове-
денный сравнительный анализ специфики проактивных копинг 
осужденных мужчин показал статистические различия в вы-
раженности отдельных показателей проактивных копингов в 
группах осужденных первым сроком и рецидивистов. 
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ОЦІНКА РІВНЯ ІНТЕЛЕКТУ ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНОГО 
ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ НА СЛУЖБУ В НАЦІОНАЛЬНУ 

ПОЛІЦІЮ ТА НАВЧАННЯ У ВНЗ МВС УКРАЇНИ 

Проаналізовано оцінку рівня інтегрального показника загаль-
них інтелектуальних здібностей за методикою КОТ (далі – ІП) 
при відборі і професійній орієнтації кандидатів на службу в 
Національну поліцію або навчання у ВНЗ України (далі – канди-
дат). Визначено, що найбільш істотний вплив на величину ІП 
має освітній рівень та стать кандидатів. 

Ключові слова:	 інтегральний	показник	загальних	інтелекту-
альних	 здібностей,	 Національна	 поліція,	 професійний	 відбір	
кандидатів.	

Постановка проблеми. Працівниками	служб	психологічно-
го	 забезпечення	 органів	 і	 підрозділів	 Національної	 поліції	 та	
ВНЗ	МВС	України	відповідно	до	норм	чинного	законодавства	[1–
3]	 використовуються	методики,	 що	 дозволяє	 отримати	 резуль-
тати	про	інтелектуальні	можливості	кандидата	[4].	Поряд	із	цим	
у	 зв’язку	 із	 соціально-економічними	 змінами,	 проведенням	 ре-
форми	 правоохоронних	 органів	 в	 українському	 суспільстві,		
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а	 також	 технічним	 прогресом	 працівнику	 Національної	 поліції,	
окрім	загальних	здібностей,	до	логічного	мислення,	необхідний	
високий	 рівень	 загальної	 обізнаності,	 ерудиції,	 стійкості	 розу-
мової	 діяльності	 в	 умовах	 емоційної	 напруженості	 професійної	
правоохоронної	 діяльності,	 становить	 інтерес	 Короткий	 орієн-
товний	 відбірковий	 тест	 (далі	 –	 КОТ)	 В.	 Н.	Бузіна,	 Є.	Ф.	Ван-
дерліка	[5],	який	дозволяє	у	стислі	строки	провести	обстеження	
значної	кількості	кандидатів	та	є	простим	в	обробці.	

Метою даної роботи	є	оцінка	рівня	ІП	при	відборі	і	профе-
сійної	орієнтації	кандидатів	на	службу	в	Національну	поліцію	та	
навчання	у	ВНЗ	України.	

Емпірична база дослідження – результати	 психодіагнос-
тики	131	осіб	(99	чоловіків	та	32	жінок)	віком	від	19	до	22	років.	
Строк	служби	3	роки.	Дослідження	проводилось	на	базі	ГУНП	в	
Одеській	області	та	Одеського	державного	університету	внутрі-
шніх	 справ	(далі	–	ОДУВС).	Випробувані	були	представлені	кур-
сантами	 третього	 курсу	 факультету	 з	 підготовки	 кадрів	 кримі-
нальної	поліції	(далі	–	КП),	які	навчаються	на	базі	ОДУВС	на	ста-
ціонарному	відділенні	(69	осіб)	та	студентами	1	курсу	ОДУВС	за-
очного	відділення	(62	особи),	які	проходять	службу	в	підрозділах	
патрульної	поліції	ГУНП	України	в	Одеській	області	(далі	–	ПП).	

Виклад основного матеріалу. Методика	КОТ	була	розроб-
лена	як	відбіркова	методика	для	людей,	які	претендують	на	по-
дальше	навчання,	 і	 є	 адаптацією	тесту	Вандерліка	[5,	с.	13].	При	
цьому	 під	 «навчанням»	 розуміють	 «пізнавальну	 активність	 ін-
дивідууму	і	його	можливості	до	засвоєння	нових	знань,	дій,	по-
дібних	 форм	 діяльності»	[6,	с.	24].	 Таким	 чином	 тест	 КОТ	 при-
значений	 для	 відбору	 осіб	 з	 високою	 здатністю	 до	 навчання,	 у	
яких	швидко	формуються	спеціальні	навички	і	вміння,	пластич-
но	здійснюється	внутрішня	перебудова	стереотипу	дій	при	зміні	
і	ускладненні	умов	діяльності.	

При	 аналізі	 результатів	 тесту	 КОТ	 виявилося,	 що	 кількість	
виконаних	завдань	тесту	пов’язано	з	такими	характеристиками	
особистості	 як	 стать	 і	 освіта.	 При	 цьому	 найбільш	 істотний	
вплив	 на	 величину	 ІПмає	 освітній	 рівенькандидатів.	 Так	 дані	
емпіричного	дослідження	(рис.	1),	доводять,	що	курсанти	КП,	які	
закінчують	 вищу	 освіту,	 у	 порівнянні	 з	 працівниками	 ПП,	 які	
тільки	 поступили	 на	 1	 курс	 ВНЗ	 МВС	 України,	 мають	 вищий		
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рівень	 інтелектуального	 розвитку	 та	 кращі	 здібності	 до	 пода-
льшого	навчання	та	пізнавальної	діяльності,	тобто	мають	більш	
значну	пізнавальну	 активність	та	можливості	 до	 засвоєння	но-
вих	знань,	дій,	східних	форм	діяльності	(р	≤	0,001).		

	
Рис. 1 

	

	
Рис. 2 

	

Результати	емпіричного	дослідження	особливостей	ІП	свід-
чать	про	наявність	гендерних	відмінностей	між	 жінками	та	чо-
ловіками	(рис.	2).	 Так	 порівняльна	 характеристика	 показників	
свідчить	 про	 існування	 статистично	 значимих	 відмінностейі	
доводить,	що	жінки	є	більш	інтелектуально	здібними	(р	≤	0,003).	
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Необхідно	чітко	диференціювати	два	завдання,	які	стоять	пе-
ред	 фахівцями-психологами,	 що	 займаються	 професійним	 відбо-
ром	 кандидатів:1)	відсів	 кандидатів	 з	 прикордонною	 розумовою	
відсталістю	 і,	 відповідно,	 непридатних	 для	 несення;	 2)	профе-
сійний	 відбір	 і	 орієнтація	 кандидата	 в	 залежності	 від	 вимог	 до	
інтелектуального	рівня	співробітника,	що	пред’являються	в	тому	
чи	 ін.	підрозділі.Величина	відхилення	ІП	конкретного	кандидата	
від	 середньостатистичного	 показника	 однорідної	 з	 ним	 групи	
визначає	оцінку	індивідуального	показника	методики.	Пропону-
ється	 використовувати	 5	 категорій	 оцінки	 індивідуального	 ре-
зультату	 в	 тесті	 в	 залежності	 від	 ступеня	 його	 відхилення	 від	
середньостатистичного.	Величину	та	характеристику	ІП	надано	
в	табл.	1	з	урахуванням	наявності	рівня	освіти.	

Таблиця 1 
Величина та характеристика показника рівня загальних 

інтелектуальних здібностей для працівників Національної 
поліції (балів, %) 

Вища освіта Середня та спец. освіта (%) 
Всього Всього 

Рівень / 
рекомен-

дація 
Балів % 

n % 
Балів % 

n % 
А) Рекомендується умовно (мінімально відповідає)	

Низький 
рівень	

≥	11	 2,9	 ≥	12	 22,8	

Нижче 
середнього 

12–16	 13,2	
16 23,2 

13–17	 24,6	
29 36,8 

Б) Рекомендується 
Середній  
(в	основн.	
відповідає)	

17–27	 66,2	 18–24	 33,3	

Вище се-
редн.  
(в	основному	
відповідає)	

28–33	 16,2	 25–30	 15,8	

Високийв	1	
чергу(повн.	
відповідає)	

33–39	 1,5	

53 76,8 

31–38	 3,5	

27 48,2 

	

Аналіз	емпіричних	даних	табл.	1	свідчить,	що	серед	праців-
ників	 КП,	 які	 мінімально	 відповідають	 професійнимвимогам	 і	
можуть	 бути	 умовно	 рекомендованими	 кандидатами	 –	 23,2	%,	
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ПП	 –	 36,8	%	(А);	 мають	 бути	 рекомендованими	 і	 відповідають	
професійним	 вимогам	 КП	 –	 76,8	%,	 ПП	 –	 48,2	%	(Б).	 Отримане	
емпіричне	значення	φемп=2.921	(φкрит=1,64)знаходиться	в	зоні	
значимих	 відмінностей	(р	≤	0,001),	 тобто	 можна	 стверджувати,	
що	 в	 виборках	присутні	 достовірні	 відмінності	 ІП,	 які	 визнача-
ється	наявністю	або	відсутністю	вищої	освіти.	

	
Рис. 3 

	

Як	видно	з	рис.	3,	статистичний	розподіл	числа	виконаних	за-
вдань	працівниками	КП	має	симетричний	вид,	близький	до	нор-
мального,	що	дозволяє	прогнозувати	відсоток	відсіву	кандидатів.	

Висновки.	Таким	чином,	узагальнюючи	досвід	по	апробації	
тесту	КОТ,	можна	зробити	висновок	про	доцільність	його	вико-
ристання	в	практиці	при	проведенні	професійного	відбору	кан-
дидатів	на	службу	в	Національну	поліцію	та	навчання	у	ВНЗ	МВС	
України.	 Варто	 зазначити,	 що	 ІП	 визначається	 наявністю	 або	
відсутністю	вищої	 освіти.	При	 цьому	 жінки	в	 середньому	вико-
нують	 на	 1-2	 завдання	 більше,	 ніж	 чоловіки,	 тобто	 результат	
тесту	 залежить	 також	 і	 від	 статі	 респондента,	про	 що	 свідчить	
порівняльна	характеристика	показників	чоловіків	та	жінок	пра-
цівників	Національної	поліції.	
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Проанализирована оценка уровня интегрального показателя 
общих интеллектуальных способностей по методике КОТ при 
отборе и профессиональной ориентации кандидатов на служ-
бу в Национальную полицию или обучение в ВНЗ МВС Украины. 
Определено, что наиболее существенное влияние на величину 
интегрального показателя представляет образовательный 
уровень и пол кандидатов. 
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ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  

Розглянуто психологічне забезпечення службової діяльності 
працівників поліції як технологію (сукупність форм, методів, 
прийомів, алгоритмів) пошуку, вивчення, створення, збереження, 
підтримки й відновлення психологічного ресурсу особистості, 
необхідного для ефективного виконання цієї діяльності.  
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