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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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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 
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зворотного зв’язку. Проте поняття «саморегуляції», головним чином 
пов’язане з використанням в контексті дослідження проблем активності 
людини [1, с. 215]. 

Проблему активності людини як суб’єкта регуляції своєї діяльності 
і поведінки в своїх роботах розглядали Г. С. Костюк, С. Д. Максименко, 
В. А. Роменець, М. Т. Дригус та ін. Дослідженні сутності, видів, функцій 
та етапів саморегуляції можна зустрічати в працях К. О. Абульханової-
Славської, Б. Г. Ананьєва, Н. М. Пейсахова, С. Л. Рубінштейна, О. О. Ко-
нопкіна. Психологічну структуру саморегуляції особистості та фактори 
дестабілізації її поведінки розглядали Н. В. Чепелєва, С. І. Яковенко та 
інші. 

Виконуючи свої професійні обов’язки в екстремальних ситуаціях, 
працівник поліції має можливість організовувати роботу на різних рів-
нях: вищий рівень діяльності характеризується підсиленою регуляцією 
функцій психіки, передбаченням змін в обставинах, чітким та швидким 
застосуванням прийомів, що підвищують ступінь вольової керованості 
діяльності; нижчий рівень характеризується порушенням внутрішньої 
упорядкованості психічних процесів, нездатністю сконцентрувати увагу 
на головному, неточністю виконання дій, швидкою або ж занадто пові-
льною поведінкою [5, с. 508]. Саме за такої організації роботи та реаль-
ної небезпеки для життя, можливі трагічні наслідки для поліцейського. 

Однією із необхідних якостей успішного оволодіння правоохорон-
ною діяльністю, пов’язаною з необхідністю виконання професійного 
обов’язку в особливих та екстремальних умовах, дослідники виділяють 
здатність поліцейського до саморегуляції психічних станів [3, с. 305]. Як 
наслідок неврахування або ігнорування цього фактору можна спостері-
гати значних збитків соціального і психологічного характеру: професій-
них невдач, розвитку психосоматичних захворювань, появи міжособис-
тісних і внутрішньоособистісних конфліктів, професійних деформацій, 
плинності кадрів, втрати працівниками інтересу до роботи, необхідності 
їх перекваліфікації. 

Саморегуляція психічних станів обумовлює способи включення 
особистості у діяльність, визначає її ставлення до діяльності, забезпечує 
психологічну єдність діяльності і особистості, співвідносить індивідуа-
льні можливості та стани людини з вимогами діяльності, об’єднує різні 
її модальності та рівні [2, с. 130]. 

Професійна діяльність поліцейських супроводжується системою 
психологічних, емоціогенних чинників, які, у випадку не сформованості 
механізмів саморегуляції психічної стійкості, можуть негативно вплива-
ти на її результати [3, с. 306]. 

На основі аналізу літературних джерел, визначено, що процес роз-
витку особистості проявляється у збільшенні ролі внутрішніх чинників 
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та удосконаленні саморегуляції. Високий рівень розвитку саморегуляції 
проявляється у здатності до керування собою, до змін зовнішніх обста-
вин, здатності до визнання себе суб’єктом власної життєдіяльності. То-
му до ознак високого рівня професійної придатності спеціаліста ми мо-
жемо віднести розвиток механізмів саморегуляції психічних станів та 
володіння прийомами саморегуляції [4, с. 142]. Отже, рівень професій-
ної придатності поліцейського визначають і характеризують процеси 
саморегуляції особистості. 
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САМОТНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ 
ФЕНОМЕН 

Розглянуто особливості прояву самотності у сучасному світі. Акцентова-
но увагу на різних станах зазначеного феномену (усамітнення та самотність). 
Висвітлено взаємозв’язок мір соціальною ситуацією функціонування суспільства 
та відчуттям самотності сучасної людини. 


