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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 90 с., 3 рис., 6 табл., 69 ист., 9 прил. 

Ключевые слова: СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, ЛИЧНОСТНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ, ОРиТ, УЗ «ГК БСМП». 

Объект исследования – сотрудники отделения реанимации и 

интенсивной терапии (далее – ОРИТ) для больных хирургического профиля 

Учреждения здравоохранения «Городской клинической больницы скорой 

медицинской помощи» (далее – УЗ «ГКБ СМП»). 

Предмет исследования – психологические характеристики 

сотрудников ОРИТ для больных хирургического профиля. 

Цель работы – оценка уровня стрессоустойчивости и 

профессиональной идентичности сотрудников УЗ «ГК БСМП» отделения 

реанимации и интенсивной терапии для больных хирургического профиля. 

Методы исследования: Тест-опросник на стрессоустойчивость 

Холмса и Раге; опросник САН (В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева, В.Б.Шарай, 

М.П. Мирошников); тест Р. Кеттела; методика определения уровня 

профессиональной идентичности Л.Б. Шнейдер; анкетирование. 

Результаты исследования: проведен анализ психологической 

литературы по проблеме исследования, а также эмпирическая оценка уровня 

стрессоустойчивости и профессиональной идентичности сотрудников УЗ 

«ГК БСМП» отделения реанимации и интенсивной терапии для больных 

хирургического профиля. Применяемые методики позволили в полной мере 

исследовать уровень стрессоустойчивости, личностные особенности, 

«Самочувствие.Активность.Настроение», профессиональную идентичность, а 

так же статистически достоверно подтвердить наличие различий по 

исследуемым параметрам в выборках ОРиТ и ТО для больных 

хирургического профиля. 

Полученные данные могут быть использованы при планировании 

профилактической и коррекционной работы с лицами, с различным статусом 

профессиональной идентичности, с целью формирования способности 

личности противостоять воздействиям эмоционального и информационного 

стресса. 
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РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа: 90 с., 3 мал., 6 табл., 69 крыніц, 9 дад. 

Ключавыя словы: СТРЭСАЎСТОЙЛІВАСЦЬ, ПРАФЕСІЙНАЙ 

ІДЭНТЫЧНАСЦІ, АСОБАСНЫХ АСАБЛІВАСЦЕЙ, ОРіТ, УАЗ «ГК 

БХМД». 

Аб’ект даследавання – супрацоўнікі аддзялення рэанімацыі і 

інтэнсіўнай тэрапіі (далей – ОРіТ) для хворых хірургічнага профілю 

Установы аховы здароўя «Гарадской клінічнай бальніцы хуткай 

медыцынскай дапамогі» (далей – УАЗ «ГК БСМП»). 

Прадмет даследавання – псіхалагічныя характарыстыкі 

супрацоўнікаў ОРИТ для хворых хірургічнага профілю. 

Мэта работы – Ацэнка ўзроўню стрэсаўстойлівасці і прафесійнай 

ідэнтычнасці супрацоўнікаў УАЗ «ГК БХМД» аддзялення рэанімацыі і 

інтэнсіўнай тэрапіі для хворых хірургічнага профілю. 

Метады даследавання: Тэст-апытальнік на стрэсаўстойлівасць 

Холмса і Раге; апытальнік САН (В.А.Доскін, Н.А.Лаўрэнцьева, В.Б.Шарай, 

М.П.Мірошнікаў); тэст Р. Кеттела; методыка вызначэння ўзроўню 

прафесійнай ідэнтычнасці Л.Б.Шнейдер; анкетаванне. 

Вынікі даследавання: праведзены аналіз псіхалагічнай літаратуры па 

праблеме даследавання, а таксама эмпірычная ацэнка ўзроўню 

стрэсаўстойлівасці і прафесійнай ідэнтычнасці супрацоўнікаў УАЗ «ГК 

БХМД» аддзялення рэанімацыі і інтэнсіўнай тэрапіі для хворых хірургічнага 

профілю. Методыкі, якія мы выкарыстоўвалі, дазволілі ў поўнай меры 

даследаваць ўзровень стрэсаўстойлівасці, асобасныя асаблівасці, 

«Самаадчуванне. Актыўнасць. Настрой », прафесійную ідэнтычнасць, а гэтак 

жа статыстычна дакладна пацвердзіць наяўнасць адрозненняў па 

даследуемых параметрах ў выбарках ОР і Т і ТО для хворых хірургічнага 

профілю. 

Атрыманыя дадзеныя могуць быць выкарыстаны пры планаванні 

прафілактычнай і карэкцыйнай працы з асобамі, з розным статусам 

прафесійнай ідэнтычнасці, з мэтай фарміравання здольнасці асобы 

супрацьстаяць уздзеянняў эмацыйнага і інфармацыйнага стрэсу. 
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ABSTRACT 

Graduate work: 90 p., 3 pic., 6 tab., 69 lit.sources, 9 appl. 

Key words: STRESS, PROFESSIONAL IDENTITY, PERSONAL 

CHARACTERISTICS, ICU, UT «SC EMERGENCY HOSPITAL». 

Object of study – officers from intensive care (hereinafter – ICU) for 

surgical patients Health care «City Clinical Emergency Hospital» (hereinafter – 

KM «GKB SMP»). 

Subject of study – psychological characteristics of employees ICU for 

surgical patients. 

Goal of study – assess the level of stress and professional identity of US 

personnel «SC Emergency Hospital» resuscitation and intensive care for surgical 

patients. 

Research methods: The test questionnaire on stress tolerance Holmes and 

Rage; SAN questionnaire (V.A. Doskin, N.A. Lavrentevа, V.B. Sharay,               

M.P. Miroshnikov); R. Cattell test; method of determining the level of professional 

identity L.B.Shneyder; survey. 

Research results: the analysis of the psychological literature on studies and 

empirical evaluation of the level of stress and professional identity of US personnel 

«SC Emergency Hospital» resuscitation and intensive care for surgical patients 

was conducted. The applied methodology allowed to fully investigate the level of 

stress, personality traits, «Well-being. Activity.Mood », professional identity, as 

well as confirm the presence of a statistically significant difference in the studied 

parameters in samples ICU and OT for surgical patients. 

The data obtained can be used in the planning of preventive and corrective 

work with people with different status of professional identity, in order to form the 

individual's ability to resist the effects of emotional stress and information. 

 


