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Рассматриваются особенности девиантного поведения и де-
структивных установок в межличностных отношениях у лиц 
с разным уровнем самоизоляции. Раскрывается суть взглядов 
зарубежных и отечественных психологов на исследуемые фе-
номены. Рассматриваются результаты эмпирического иссле-
дования по данной теме. 

Ключевые слова:	 самоизоляция,	 одиночество,	 межличност-
ные	 отношения,	 невроз,	 девиантное	 поведение,	 деструктив-
ные	установки.	

УДК	159.9	

Олексій Михайлович СКЛЯРОВ, 
аспірант	Харківського	національного	університету	внутрішніх	справ	

Науковий керівник: 
Алла Андріївна ШИЛІНА,	
кандидат	психологічних	наук,	доцент,	
доцент	кафедри	соціології	та	психології	факультету	№	6	
Харківського	національного	університету	внутрішніх	справ	

СПЕЦИФІКА ПРОАКТИВНОЇ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ 
ЗАСУДЖЕНИХ ЧОЛОВІКІВ 

Розкриваються особливості проактивних копінгів у засудже-
них чоловіків, які відбувають покарання першим строком. Про-
ведений порівняльний аналіз специфіки проактивних копінгів 
засуджених чоловіків показав статистичні відмінності у ви-
раженості окремих показників проактивних копінгів в групах 
засуджених першим строком та рецидивістів. 

Ключові слова:	 долаюча	 поведінка,	 проактивна	 копінг-
поведінка,	засуджені,	чоловіки,	стрес.	

Засуджені,	 які	 відбувають	 покарання	 першим,	 другим	 і	 по-
дальшими	 строками,	 проходять	 певні	 стадії	 адаптації	 до	 цієї	
середи,	та	по	різному	навчаються	пристосовуватися	та	справля-
тися	 із	 різними	 стресовими	 ситуаціями.	 Та	 в	 ході	 особистісних	
процесів,	які	настають	в	ході	відбування	покарання,	змінюється	і	
їх	відношення	до	самої	ситуації	відбуття	покарання	та	способів	
подолання	 складної	 ситуації	 в	 яку	 вони	 потрапили.	 Існує	 неве-
лика	кількість	даних	про	 їх	позитивні	психологічні	 можливості	
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та	 перспективи	 покращення	 їх	 психоемоційного	 стану	 під	 час	
позбавлення	волі.	Кожний	засуджений,	який	потрапляє	до	місць	
позбавлення	волі	опиняється	в	ситуації	хаосу,	стресу	яка	актуа-
лізує	їх	особистісні	ресурси.		

Але	насамперед,	ми	можемо	припустити,	що	засудженим,	які	
відбувають	покарання	першим	строком	складніше	адаптуватися	
та	психологічно	справитися	з	труднощами,	з	якими	вони	зустрі-
чаються	вперше	потрапивши	в	установу	виконання	покарань.		

Для	 більш	 результативного	 проходження	 відбування	 пока-
рання,	 на	 нашу	 думку,	 важливо	 використовувати	 певні	 копінг-
стратегії,	натомість	використання	більш	конструктивних	варіа-
нтів	копінг-поведінки	може	полегшувати	час	перебування	в	ісп-
равній	установі	та	подальшої	ресоціалізації	засуджених.	

Взагалі	поняття	 «копінг»	 стало	 широко	використовуватися	
в	психології	з	1960-х	рр.	у	зв’язку	з	дослідженням	способів	пове-
дінки	 особистості	 в	 стресових	 ситуаціях	 [1].	 Вперше	 термін	
з’явився	в	психологічній	літературі	в	1962	році;	Л.	Мерфі	засто-
сувала	його,	вивчаючи,	яким	чином	діти	долають	кризи	розвит-
ку	[2].	Є.	С.	Старченкова	під	проактивним	копінгом	розуміє	інте-
грацію	 афективних,	когнітивних,	 інтенційних	 і	 соціальних	 фак-
торів	у	набір	копінг-стратегій,	які	дають	людині	можливість	не	
тільки	 справлятися	 зі	 стресовими	 викликами,	 але	 і	 сприяють	
просуванню	 до	 важливих	 для	 особистості	 цілей	 [3].	 Копінг-
стратегії	потрібні,	щоб	справитись	із	ситуацією	стресу.	Як	пока-
зано	 Р.	 Лазарусом,	 стрес	 –	 це	 дискомфорт,	 що	 відчуває	 на	 собі	
людина,	коли	відсутня	рівновага	між	індивідуальним	сприйнят-
тям	 запитів	 середовища	 і	 ресурсів,	 доступних	 для	 взаємодії	 з	
цими	 запитами	 [4].	 Також	 за	 Р.	 Лазарусом,	 індивіди	 оцінюють	
для	 себе	 величину	 потенційного	 стресора,	 зіставляючи	 запити	
середовища	з	власною	оцінкою	ресурсів,	якими	вони	володіють,	
щоб	впоратися	з	цими	самими	запитами	[5].	

Взагалі,	 проактивний	 копінг	 представляє	 собою	 особливий	
стиль	життя,	заснований	на	переконанні	в	тому,	що	відбувається	
в	 житті	 кожної	 людини	 залежить	 від	 неї	 самої,	 а	 не	 від	 успіхів	
або	зовнішніх	обставин	[6].	

Отже,	 недостатність	 вивчення	 особливостей	 проактивної	
копінг-поведінки	у	засуджених	чоловіків	зумовили	мету	нашого	
дослідження.		
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Для	 проведення	 дослідження	 нами	 була	 обрана	 методика	
«Проактивні	копінги	долаючої	поведінки»	в	адаптації	Є.	С.	Стар-
ченкової	 Для	 обробки	 даних	 використовувався	 t-критерій	
Ст’юдента	для	незалежних	вибірок.	

У	 даному	 дослідженні	 прийняли	 участь	 30	 чоловіків,	 що	
склали	 першу	 групу	 досліджуваних,	 які	 відбувають	 покарання	
першим	строком	державної	установи	«Холодногірська	виправна	
колонія	(№	18)»,	в	другу	групу	досліджуваних	увійшли	30	засу-
джених	чоловіків	рецидивістів,	державної	установи	«Олексіївсь-
ка	виправна	колонія	(№	25)».		

Нами	було	досліджені	окремі	показники	проактивних	копін-
гів	 засуджених,	 які	 відбувають	 покарання	 першим	 строком	 за	
методикою:	«Проактивні	копінги	долаючої	поведінки»	в	адапта-
ції	Старченкової	Є.	С,	результати	якої	наведені	в	таблиці	1.	

Таблиця 1 
Показники проактивної копінг-поведінки засуджених  

чоловіків (M±m) 

Група 
 

Шкали 
І група ІІ група t p 

Проактвне		
подолання	

39,8±1,2	 35,1±1,6	 2,2	 0,05	

Рефлексивне	
подолання	

29,7±1,1	 29,5±1,4	 0,1	 –	

Стратегічне	
планування	

10,4±0,4	 11,7±3,2	 1,9	 0,05	

Превентивне	
подолання	

27,2±0,9	 23,8±1,1	 2,3	 0,05	

Пошук	інстру-
ментальної		
підтримки	

20,1±0,8	 18,1±0,8	 1,7	 –	

Пошук	емоційної	
підтримки	

12,6±0,4	 12,7±0,6	 0,9	 –	

	
За	 результатами	 дослідження	 показників	 проактивної	 ко-

пінг-поведінки	 засуджених	 чоловіків	 можна	 зробити	 наступні	
висновки.	
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Засуджені,	 які	 відбувають	 покарання	 першим	 строком,	 мо-
жуть	 краще	 справлятися	 із	 стресовими	 ситуаціями,	 та	 життя	 в	
них	направляється	більш	 внутрішніми	 факторами,	 у	них	краще	
розвинуте	цілеполагання,	що	в	свою	чергу	більш	сприяють	осо-
бистісному	 зростанню.	 Також	їм	 властиве	передбачення	 потен-
ційних	стресів	та	підготовка	до	нейтралізації	можливих	наслід-
ків,	 через	 таку	 невизначеність	 вони	 схильні	 використовувати	
більш	широкий	спектр	копінг-стратегій.	

Другій	групі	засуджених	чоловіків	менш	властиве	продуму-
вати	чіткий	план	дій,	будувати	систему	цілей,	виділяючи	головні	
та	другорядні.	Їм	також	не	властиво	ділитися	своїми	почуттями	
з	 іншими,	шукати	співчуття,	та	рідко,	в	стані	стресу	можуть	ба-
жати	 отримати	 інформацію,	 поради	 від	 свого	 безпосереднього	
соціального	оточення.	

Отже,	можемо	зробити	висновок,	що	вивчення	особливостей	
проактивної	 копінг	 поведінки	 засуджених	 чоловіків,	 які	 відбу-
вають	покарання	 першим	строком,	виявило	 в	них	 більш	широ-
кий	 спектр	копінг-стратегій,	такі	 як	 накопичення,	підтримання	
здорового	способу	життя	та	ін.	Вони	краще	можуть	справлятися	
із	ситуаціями	стресу,	однак	майже	не	звертають	уваги	до	думки	
інших,	не	шукають	емоційної	підтримки	та	не	схильні	будувати	
чітких	планів	та	завдань.	
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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. 

Ключевые слова:	 совладающее	 поведение,	 проактивное	 ко-
пинг-поведение,	осужденные,	мужчины,	стресс.	
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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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