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запобігання. В цілому у професійній діяльності поліцейських має бути 
сформована конструктивна копінг-поведінка, яка дозволяє завжди адек-
ватно реагувати на стресове роздратування. В процесі професійної під-
готовки майбутніх поліцейських потрібно формувати систему уявлень 
про основні психологічні механізмиі закономірності опанування зі 
стресом, а також придбання практичних навичок використання проакти-
вних копінг-стратегій, формування професійно-психологічної стійкості і 
мобілізації внутрішніх ресурсів особистості в цілях ефективного управ-
ління своєю поведінкою в напружених ситуаціях майбутньої професій-
ної діяльності [4, с. 99].  
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РОЗЛАДИ АДАПТАЦІЇ ЯК РЕАКЦІЯ НА ПРОФЕСІЙНИЙ 
СТРЕС У ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

Присвячено проблемі розладів адаптації у працівників правоохоронних 
органів як наслідків впливу професійного стресу на особистість. Визначено 
поняття стресу та факторів професійного стресу, розкриваються ознаки 
розладів адаптації як реакції на важкий стрес, визначені основні методи 
профілактики розладів адаптації у правоохоронців. 

Екстремальний характер правоохоронної діяльності нерозривно 
пов’язаний із негативним впливом стресових факторів, наслідком чого 
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стає порушення психічного та фізичного здоров’я працівника. Останнє 
виявляється у виникненні ознак гострої реакції на стрес, посттравматич-
ного стресового розладу, розладів адаптації, психосоматичних захворю-
вань тощо. Усе вищеперераховане накладає негативний відбиток на ви-
конання професійних обов’язків, призводить до нервово-психічного 
виснаження, втрати працездатності, високого рівня травматизму та сме-
ртності, в тому числі, шляхом суїциду. 

Реакція особистості на стрес є досить вивченим питанням в межах 
психології та суміжних наукових галузей. Зокрема проблема розладів 
адаптації підіймається у роботах Ю. Александровського, О. Антипової, 
Н. Антонової, В. Грубеляс, Р. Єгорова, О. Краснова, Д. Свєчнікова та 
співавторів, О. Сукачьової, Л. Юр’євої, О. Шелестової та ін. Розлади 
адаптації, по аналогії із іншими реакціями на стрес, розглядають із одна-
ковою частотою як у галузі психології, так і у галузі психіатрії, оскільки 
дані порушення досить часто задовольняють категорію психічного роз-
ладу. Варто також відмітити, що вивчення розладів адаптації у праців-
ників правоохоронних органів є недостатньо висвітленим питанням, 
оскільки дана проблема вивчалася переважно у категорії військовослу-
жбовців та учасників бойових дій. 

Актуальність проблеми розладів адаптації у відповідь на професій-
ний стрес працівників правоохоронних органів та недостатнє вивчення 
даного питання у психології зумовили вибір теми дослідження. 

Мета доповіді полягає у теоретичному аналізі проблеми розладів 
адаптації, які виникають у працівників правоохоронних органів під 
впливом стресових факторів. 

У психологічному словнику під редакцією Б. Мещерякова та В. Зін-
ченка подається наступне визначення поняття стрес: «це стан психічної 
напруги, який виникає у людини в процесі діяльності у найбільш склад-
них, тяжких умовах, як у повсякденному житті, так і за особливих об-
ставин».  

Найчастіше множину факторів, які викликають стрес, прийнято по-
діляти у відповідності до піраміди потреб А. Маслоу, визначаючи: не-
можливість задовольнити фізіологічні потреби, потреби безпеки, любо-
ві, самоповаги, естетичні, когнітивні потреби та потреби самореалізації. 

Г. Чухраєва, посилаючись на роботи Г. Никифорова, виділяє насту-
пні стресові фактори, що проявляються у професійній діяльності праці-
вників поліції і визначають поняття професійного стресу [1]: організація 
та зміст професійної діяльності; професійна кар’єра; оплата праці або 
економічна стимуляція; неорганізаційні джерела стресу, в тому числі, 
сімейні проблеми, проблеми здоров’я, життєві кризи та інші. 

З. Кісіль та Р.-В. Кісіль, досліджуючи чинники професійного стресу 
у працівників Національної поліції України, констатують, що специфіка 
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умов діяльності поліцейських є одним із головних чинників професійно-
го стресу. У складі моделі професійного стресу поліцейських автори 
виділяють зовнішні стрес-фактори, внутрішні стрес-фактори, фізіологі-
чні та психологічні вияви професійного стресу [2]. 

Як зазначалося вище, наслідком впливу стресових факторів на осо-
бистість є різноманітні порушення психічного та фізичного здоров’я. 
Одним із найбільш небезпечних порушень, що можуть виникнути на 
фоні професійного стресу у працівників правоохоронних органів, прий-
нято вважати розлади адаптації. 

У відповідності до МКХ-10 виділяють наступні ознаки розладів 
адаптації (розладів пристосувальних реакцій): подавлений настрій, три-
вожність, неспокій, відчуття неможливості справитися із ситуацією, 
зниження здатності діяти у повсякденному житті. До даних ознак часто 
приєднуються порушення поведінки та емоційних реакцій, останні мо-
жуть набувати форми короткочасної чи більш довготривалої депресії. 
Усе перераховане накладає негативний відбиток не лише на професійну 
діяльність особистості, а і на її соціальну взаємодію, особливості сімей-
них стосунків, можливість успішної самореалізації у різних сферах жит-
тєдіяльності. Основним та найбільш небезпечним ускладненням депресії 
є суїцидальні думки, плани та спроби самогубства. Саме тому розлади 
адаптації у правоохоронців потребують профілактики, якомога більш 
раннього виявлення та корекції. 

Як зазначалося вище, станом на сьогодні розлади адаптації підля-
гають детальним психолого-психіатричним дослідженням переважно у 
категорії військовослужбовців та учасників бойових дій. Серед напрям-
ків психологічної профілактики розладів адаптації у правоохоронців 
можемо виділити, в першу чергу, мотивованість та професійну підгото-
вленість. Так О. Шелестова, вивчаючи особливості розладів адаптації у 
військовослужбовців, встановила, що військовослужбовці контрактної 
служби, які проявляють свідомість при виборі діяльності, є більш особи-
стісно стійкими, порівняно із військовослужбовцями, які проходять 
строкову службу. Тобто, вибір професії повинен бути свідомим, а не 
виникати під впливом випадкових зовнішніх умов. Варто також зазна-
чити, що у психології на сьогодні існує обмежена кількість робіт, прис-
вячених спеціальним заходам профілактики розладів адаптації особис-
тості. Беручи до уваги, що розлади адаптації за своєю суттю є реакцією 
на тяжкий стрес, то загальним профілактичним заходом слід вважати 
профілактику стресу та розвиток стресостійкості. В. Доценко до основ-
них методів нейтралізації стресу у майбутніх правоохоронців відносить 
такі: тренінгову роботу; індивідуальні та групові заняття у вигляді кон-
сультацій за темами; психологічну саморегуляцію, самоорганізацію, 
самоконтроль та самонавіювання [3]. Усі вищеперераховані методи  
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можуть бути застосовані психологом не лише на етапі фахової підготов-
ки правоохоронців, а і у процесі професійно-трудової діяльності.  

Узагальнюючи вищевикладене варто зазначити, що розлади адап-
тації є одним із найбільш небезпечних наслідків впливу професійного 
стресу на особистість правоохоронця. При цьому питання розладів адап-
тації, їх профілактики та корекції в процесі трудової діяльності праців-
ників правоохоронних органів станом на сьогодні недостатньо розкрите 
у психології, що створює перспективу подальших досліджень. 
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САМОРЕГУЛЯЦІЯ ЯК ПРОЦЕС ВНУТРІШНЬОЇ 
ПСИХІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

Здійснено теоретичний аналіз проблеми саморегуляції особистості полі-
цейського в професійній діяльності. Встановлено, що успішність реалізації про-
фесійних обов’язків в особливих умовах визначається здатністю поліцейського 
до саморегуляції психічних станів. 

Ефективність діяльності поліцейських залежить від успішності ви-
конання її суб’єктом професійних функцій і спроможності подолання 
стресового впливу зовнішніх умов. Великого значення в таких умовах 
набуває здатність людини до регуляції власних психічних станів, пове-
дінки та діяльності. Особливістю людської психіки є те, що вона допо-
магає відсторонюватися від реальної дійсності та використовувати ство-
рені образи для психічної саморегуляції. Поняття «саморегуляції» ми 
можемо зустрічати в різних сферах науки для визначення роботи органіч-
них і неорганічних систем, функціонування яких ґрунтується на принципі 


