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Такими чином психологічна стійкість – це якість особистості спеці-
аліста, що включає в себе здібності не піддаватися несприятливим об-
ставинам при виконання завдань, не знижувати під їх впливом якість 
виконання професійних дій. 

Рівень психологічної стійкості спеціаліста, з однієї сторони, прояв-
ляється в надійності професійної діяльності. З іншої, успішна професій-
на діяльність для багатьох є базисом для повноцінного переживання 
самореалізації та задоволеністю життям в цілому, що в свою чергу під-
вищує рівень психологічної стійкості. 
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Розглянуто основні умовні класифікації психічних станів за спрямованістю 
й силою прояву. Розкрито вплив умов виконання професійної діяльності на осо-
бистість працівника Національної поліції. Визначено роль психоемоційного на-
пруження як фактора виникнення негативних психоемоційних станів. 

Виконання професійних обов’язків співробітниками Національної 
поліції, здійснюється в особливих умовах, тому передбачає всебічну 
підготовку поліцейського. Зростають вимоги до професійно важливих 
якостей особистості поліцейського та рівня психологічної готовності [1, 
с. 62]. Необхідно зазначити, що наскільки б якісною не була підготовка 
майбутнього поліцейського до несення служби в нових психологічних 
та соціальних умовах, повністю передбачити динаміку емоційного стану 
та визначити майбутні реакції, досить складно. Особливості виконання 



Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти  
та патріотичного виховання персоналу системи МВС України. Харків, 2020 

220 

професійної діяльності, часто завдають негативний вплив на особистість 
поліцейського та можуть спричинити такі негативні психоемоційні про-
яви, як підвищена тривожність, втрата мотивації, апатія, дратівливість, 
виснажливість, фрустрація та інші.  

Вивченням різних аспектів професійного стресу займались такі укра-
їнські та зарубіжні вчені як: Дж. Мейер, Д. Гоулман, Г. Орме, Дж. Ґрін-
берг, Г. Купер, Л. Леві. Д. Карузо, Г. Гарднер, Р. Бар-Она, С. Борисов, 
С. Вишниченко, А. Петровська, Е. Носенко, Є. Потапчук, A. Буданов та ін. 

Науковці класифікують психічні стани за спрямованістю й силою 
прояву на чотири умовні групи:  

1. Позитивні психічні стани, що проявляються в активній формі: 
стан бойової готовності, активності, підйому, напруженості, психічної 
стійкості. 

2. Психічні стани пасивної форми: стан заспокоєності, апатії, неу-
важності, незібраності, зайвої стриманості.  

3. Негативні психічні стани активної форми: паніка, занепад, стрес, 
страх. 

4. Негативні психічні стани пасивної форми: ригідність, фрустрація, 
синдром нав'язливості (смерті, неминучості поранення (отримання тра-
вми), нанесення шкоди здоров’ю внаслідок радіоактивного опромінення 
тощо), тривога, занепокоєння [2, с. 43]. Вплив умов зовнішнього та вну-
трішнього середовища детермінують виникнення різноманітних психіч-
них станів особистості. Соціальні умови життя особистості відіграють 
важливу роль у виникненні вищезазначених станів.  

Фактором, який провокує виникнення негативних психоемоційних 
станів, є психоемоційна напруженість. Цей стан обумовлений виник-
ненням несприятливого для особистості розвитку подій, супроводжуєть-
ся відчуттям загального дискомфорту та тривоги, проте включає в себе 
готовність адекватно реагувати в різноманітних ситуаціях, діяти в них 
відповідним чином. В основі психоемоційного навантаження лежить 
перевага мотивів, що спрямовують процес діяльності, чинять мобілізу-
ючий вплив на індивіда та сприяють збереженню високого рівня праце-
здатності. Але при тривалій та інтенсивній дії стрес-факторів виникає 
декомпенсація психологічних механізмів захисту, що призводить до 
виражених негативних емоційних станів, які проявляються в поведінці; 
невідповідність співвідношень мотивів діяльності призводить до зни-
ження ефективності та дезорганізації у різних видах діяльності.  

Перебуваючи в умовах стресу та під впливом стрес-факторів, погі-
ршується загальний функціональний стан особистості, виснажуються 
фізіологічні резерви організму. Для попередження виникнення негатив-
них психоемоційних станів рекомендовано проводити ряд психопрофі-
лактичних заходів, спрямованих на підвищення психологічної стійкості 
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працівників. Психологічна стійкість, як цілісна характеристика особис-
тості, забезпечує відповідний рівень резистентності до фрустраційного 
впливу різноманітних ситуацій, які передбачають підвищену психологі-
чну напругу; достатню психологічну та соціальну адаптацію; забезпечує 
необхідний рівень розумової та фізичної працездатності в умовах впли-
ву стресогенних факторів. 

Отже, означене вище дозволяє окреслити майбутні напрямки на-
дання фахової психологічної допомоги працівникам Національної полі-
ції для попередження виникнення негативних психоемоційних станів, 
удосконалити підготовку майбутніх працівників з урахуванням всіх 
емоційних складових майбутньої професійної діяльності.  
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