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ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ
ФОРМУВАННЯ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
У статті розкриваються психологічні особливості розвитку іншомовних здібностей майбутніх перекладачів у контексті формування у них
компетенції в аудіюванні. Автор зосереджує увагу на особливостях процесу
сприймання, а також труднощах розуміння автентичного тексту на слух,
розглядає аудитивні вправи та основні принципи, які висуваються до побудови системи таких вправ.
Ключові слова: аудитивна компетенція, аудіювання, слухова рецепція,
переклад на слух, професійна компетентність перекладачів, іншомовні здібності.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Курс України на перехід до ринкових відносин та інтеграцію в Європейську спільноту, зростаюча роль України в гуманітарних та миротворчих місіях ООН, різноманітні програми культурних та освітніх обмінів, значне розширення ділових
контактів викликають великий попит на підготовку висококваліфікованих
перекладачів. На сучасному етапі все більше випускників мовних факультетів працюють як перекладачі різного профілю в державних та приватних
закладах, громадських організаціях, а також на посадах, близьких до перекладацької діяльності (гід, референт, бібліограф, редактор тощо). Тому й
надалі не втрачає своєї актуальності проблема формування перекладацької
© Багрій Г. А.
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компетенції майбутніх перекладачів з урахуванням певних психологічних
особливостей цього процесу.
Формування професійної компетентності майбутніх перекладачів передбачає розвиток у них різних видів іншомовних здібностей: аудіювання
(сприйняття мови на слух), говоріння (це стосується усного мовлення), читання й письма (щодо писемного мовлення), а також перекладу. Це означає,
що майбутні перекладачі повинні сприймати іншомовне мовлення на слух
(аудіювання), читати, говорити, писати іноземною мовою та виконувати
різні види перекладу з рідної мови на іноземну та навпаки. При цьому слід
пам’ятати, що переклад не є мовленнєвою діяльністю, а розумовою.
Безумовно, кожен вид іншомовних здібностей – чи то сприймання на
слух (аудіювання), чи то говоріння, письмо, читання або переклад, супроводжуються певними мисленнєвими діями. Тому процес оволодіння іншомовними здібностями є актуальним предметом дослідження психологів,
психолінгвістів, викладачів іноземної мови та методистів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Питання розвитку іншомовних здібностей особистості досліджували Б. В. Бєляєв,
О. Ф. Волобуєва, Є. А. Голубєва, Л. К. Деркач, І. О. Зимня, М. К. Кабардов, М. Г. Каспарова, О. О. Леонтьєв, С. Ю. Ніколаєва, Л. А. Онуфрієва,
Я. М. Ролкер, О. М. Шерстюк, J. B. Carrol, W. Loban та ін. Питання навчання іншомовного аудіювання студентів розглядають у своїх працях науковці
О. Ю. Бочкарьова, С. В. Гапонова, А. М. Ветохов, Н. В. Єлухіна, Н. Є. Жеренко, В. Г. Златніков, С. Л. Захарова, Л. Ю. Куліш, О. Б. Метьолкіна, Є. В. Мусницька, К. І. Онищенко, О. П. Петращук, О. О. Пильцин, Н. К. Скляренко,
І. І. Халєєва, В. В. Черниш, Л. В. Ягеніч та ін.
Проблеми розвитку здібностей до аудіювання на сьогодні є найменш
розробленими та психологічно дослідженими. Теоретичний пошук шляхів
вирішення цієї проблеми триває досі.
Отже, метою статті є висвітлення психологічних передумов формування компетенції в аудіюванні майбутніх перекладачів як важливої складової
їх перекладацької компетенції.
Виклад основного матеріалу дослідження. Професія усного перекладача передбачає професійну діяльність виключно в слуховому середовищі.
Це – сприйняття повідомлення (тексту), яке звучить, та творення (побудова/
продуціювання) усного повідомлення (тексту). Мабуть, усний переклад –
єдиний вид мовленнєвої діяльності, де одна базова навичка реалізується в
6
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активній та пасивній формах, якщо брати до уваги традиційну класифікацію навичок, і де вона виступає багатогранною єдністю, яка є водночас і
джерелом надходження інформації, і інструментом та способом для отримання інформації та її обробки, а також як результат подачі нової інформації, яку отримуватимуть в аудіовигляді, і де вона реалізується як соціальна
та психологічна діяльність.
Під час підготовки кваліфікованого усного перекладача у процесі оволодіння читанням, говорінням, письмом й аудіюванням виникають значні труднощі саме під час аудіювання. Про це свідчить і те, що сприйняття
усного повідомлення навіть рідною мовою не завжди відбувається повним
обсягом.
Сприйняття мовлення на слух супроводжується подоланням труднощів, викликаних переважно трьома факторами: індивідуально-психологічними особливостями слухача, мовними особливостями мовленнєвого повідомлення, умовами сприйняття.
Отже, успішність аудіювання залежить перш за все від самого слухача,
зокрема від його індивідуально-психологічних особливостей: рівня розвитку у нього мовленнєвого слуху, пам’яті, наявності уваги й інтересу, загальних інтелектуальних передумов, фактичних знань, знань і вмінь у рідній
мові, іншомовних знань, навичок та вмінь, мотивації тощо [6]. Невід’ємну
роль відіграють такі індивідуальні особливості студента, як кмітливість,
уміння слухати і швидко реагувати на сигнали усної мовленнєвої комунікації (паузи, логічні наголоси, риторичні запитання, фрази зв’язку тощо),
уміння переключатися з однієї розумової операції на іншу, швидко схоплювати тему повідомлення, співвідносити її з широким контекстом.
Під час перекладу загострюється комунікативно змістова спрямованість аудіювання: для перекладача мовлення, що сприймається на слух, це
не просто відрізок тексту, що звучить, а повідомлення, що містить реальну
інформацію, яка передається від однієї особи до іншої з певною метою.
Під аудіюванням розуміють процес сприйняття, розпізнавання і розуміння усного мовлення [1, с. 82].
Здібності до слухання (аудіювання) поділяються на здатність сприймання чужого усного мовлення та здатність його розуміння. Дo перших
належить здaтнiсть диференцiйoвaнoгo сприйняття звукoвoгo пoтoку
мoвлення, зaвдяки чoму стaє мoжливим aнaлiтичне рoзпiзнaвaння нa слух
тих чи iнших цiлiсних мoвленнєвих пoєднaнь – слiв, слoвoспoлучень, фрaзеoлoгiчних звoрoтiв, синтaгм тa речень. Крiм тoгo, здaтнiсть сприйняття
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чужoгo уснoгo мoвлення включaє здaтнiсть швидкoгo рoзпiзнaвaння всiх
тих мoвних зaсoбiв, якi зустрiчaються в чужoму мoвленнi. Дo здaтнoстi рoзумiння чужoгo мoвлення нa слух належить здaтнiсть швидкoгo вiдтвoрення смислoвoї стoрoни слiв i здaтнiсть утримaння їх у пaм’ятi прoтягoм певнoгo прoмiжку чaсу. До здібності до слухання належить також здатність
антиципірування, тобто передбачення як подальшого ходу думок, так і їх
словесного оформлення [1, с. 191].
Труднощі аудіювання полягають у тому, що якщо розвиток рідної мови
починається з вільного спонтанного користування мовленням і завершується усвідомленням його форм, то оволодіння іноземною мовою відбувається у зворотному порядку. При оволодінні іноземною мовою виникає
внутрішнє мовлення, яке впливає на засвоєння нової мовної системи, лексики, граматики [4].
Вaжливoю психологічною характеристикою процесу аудіювання є його
незворотність та короткочасність, тобто однократність і неповторність
мовної перцепції [2]. Тому пiд чaс oпaнувaння aудiювaння слiд ствoрювaти
нaлежнi умoви для швидкoгo рoзумiння уснoгo мoвлення. Не слiд дoпускaти бaгaтoрaзoвих пoвтoрень iншoмoвних вислoвлювaнь. Лише зa тaких
умoв сприйняття студентaми iнoземнoї мoви мaтиме прирoднi oсoбливoстi.
Короткочасність і неповторюваність слухової рецепції ставлять особ
ливу вимогу до пам’яті майбутнього перекладача. Ця вимога зростає за необхідності перекладати великі відрізки тексту. Тому методика навчання перек
ладу на слух не може не враховувати низку особливостей такого складного
психічного процесу, як пам’ять. Окрім цього, важливо виховувати такі якості
пам’яті, як швидкість запам’ятовування і точність, що визначається безпосередньо характером майбутньої перекладацької діяльності [6].
Ще однією oсoбливiстю сприйняття iнoземнoї мoви є її темп. Об’єктивно заданий темп мовленнєвого повідомлення визначає швидкість і точність
розуміння на слух, а також ефективність запам’ятовування. Упoвiльнений
темп уснoгo мoвлення вдвiчi пoгiршує йoгo рoзумiння. З прискoренням
темпу мoвлення пoкрaщується йoгo рoзумiння. Це пoяснюється тим, щo
увaгa людини не є пoстiйнoю. Oднaк нaдтo прискoрений темп мoвлення
спричиняє труднoщi в рoзумiннi знaченнєвoгo змiсту мoвлення, oсoбливo,
якщo слухaч не мaє дoстaтньoгo життєвoгo дoсвiду тa знaнь.
Oтже, виклaдaчевi вaртo вaрiювaти темп мoвлення зaлежнo вiд склaднoстi
мoвнoгo мaтерiaлу. У процесі навчання аудіювання темп мовлення, що сприй8
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мається, не повинен перевищувати темпу внутрішнього мовлення слухача. Таким чином, перший можна збільшити, лише прискорюючи останній.
Сприйняття мовлення на слух починається з виділення смислових орієнтирів. Для цього використовуються не тільки фактори, що складають інформацію тексту, але й вставні слова, повтори, риторичні запитання тощо.
Суттєво допомагають у розумінні мовленнєві штампи, широко вживані в
розмовній мові. Крiм тoгo, нa прoцес сприйняття iнoземнoї мoви впливaє
нaявнiсть невiдoмих слiв і зoрoвих oпoр, якi утoчнюють змiст пoчутoгo тa
пoлегшують прoцес aудiювaння. Такі засоби швидко інтегруються і поліпшують здогадку і вірогідне прогнозування.
Для досконалого володіння навичками аудіювання майбутні перекладачі повинні вільно оперувати мовним матеріалом, на основі якого базується усне мовлення, а також засвоїти й осмислити фонетичні, лексичні та граматичні особливості мови, яка вивчається. Лише за таких умов сприймання
відбуватиметься на внутрішньому чуттєвому (інтуїтивному) рівні.
У методичній літературі (В. А. Бухбіндер, Н. Ф. Бориско, І. Л. Бім,
С. В. Гапонова, Т. В. Краснопера, С. Ю. Ніколаєва, Є. І. Пассов та ін.) існують
два основних підходи до навчання аудіювання. Згідно з першим підходом
навчання аудіювання необхідно здійснювати в процесі виконання спеціальних вправ, тобто аудіювання виступає як мета навчання, отже цим шляхом
аудіювання варто навчати як виду мовної діяльності [6]. Прихильники ж
другого підходу вказують на необхідність поєднання вправ в аудіюванні з
елементами говоріння, читання, письма, перекладу – тобто аудіювання тут
виступає як засіб навчання інших видів мовної діяльності [6]. Для цього передбачаються неспеціальні вправи. Багато сучасних методистів поєднують
ці два шляхи. Вони пропонують навчати аудіювання як мети, а потім як засобу, і тому вважають, що система вправ для навчання аудіювання повинна
містити в собі як спеціальні, так і неспеціальні мовні вправи.
Вправи для розвитку вмінь аудіювання як виду мовленнєвої діяльності
доцільно називати діяльнісними на відміну від операційних вправ, що розвивають “техніку” аудіювання. Головна відмінність діяльнісних вправ від
операційних полягає в тому, що в них слухання здебільшого проводиться
для того, щоб на основі почутого зробити те, що виходить за межі самого
аудіювання, – розуміння почутого слугує базою для якоїсь іншої, зовнішньої
або внутрішньої діяльності (в операційних вправах розуміння аудіотексту
здебільшого є самоціллю). У зв’язку з цим вмотивованість вправ забезпе-
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чується в основному необхідністю виконання якоїсь подальшої діяльності,
відштовхуючись від почутого у прослуханому аудіоматеріалі.
Діяльнісні вправи також найчастіше проводяться на матеріалі досить
тривалих аудіотекстів (більше хвилини звучання). Наприклад, якщо прослуховується аудіотекст-інтерв’ю, то безпосередньо на стадії слухання перед прослуховуванням перед студентами може бути поставлене завдання
визначити, які основні питання обговорюються в інтерв’ю та до чого взагалі зводяться погляди особи, яку інтерв’юють з приводу цих питань (глобальне розуміння). Якщо потрібне детальне розуміння, то можна поставити
завдання з’ясувати у процесі слухання, наприклад, усі подробиці щодо початку кар’єри тієї людини, з якою розмовляє журналіст, або всі особливі її
точки зору на якусь конкретну проблему.
Спеціальні мовні вправи націлюють увагу слухача на зміст мови. Це
можуть бути вправи, спрямовані на сприйняття загального змісту, виділення окремих значеннєвих груп. До спеціальних мовних вправ належать вправи, що розвивають уміння співвідносити частини і ціле у процесі слухового
сприйняття, знаходити в мовленні головну думку, основний зміст, звертати
увагу на заздалегідь зазначений відрізок мови, розуміти ціле, незалежно від
окремих важких для розуміння частин (слів і пропозицій), використовувати мовну і логічну здогадку у процесі слухового сприйняття.
Керуючись психологічними особливостями процесу сприйняття, а
також труднощами розуміння автентичного тексту, Н. Б. Параєва сформулювала такі принципи побудови системи вправ, спрямованих на розвиток
аудитивних умінь [5]:
1) повинна бути спрямована на досягнення кінцевих/проміжних цілей;
2) повинна бути спрямована на подолання психологічних і лінгвістичних труднощів мовлення, що сприймається на слух;
3) повинна забезпечувати розвиток умінь, спрямованих на вдосконалення рецептивних мовленнєвих механізмів аудіювання;
4) повинна ураховувати специфіку структурної організації аудіювання
як виду мовленнєвої діяльності;
5) повинна містити вправи для передтекстової, притекстової та післятекстової роботи;
6) повинна являти собою раціонально організовану послідовність
вправ;
7) повинна забезпечувати розуміння автентичного тексту як на рівні
значення, так і на рівні змісту.
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Для навчання аудіювання використовують такі основні групи
вправ [3, с. 10]:
1. Вправи, що готують до аудіювання.
2. Аудитивні вправи.
3. Післятекстові вправи.
Виконуючи вправи першої групи, студенти вчаться переборювати окремі труднощі й упізнавати нові слова та словосполучення, диференціювати
схожі слова, визначати значення омонімів, багатозначних слів, розрізняти
граматичні форми. Крім того, у них формуються навички сприйняття на
слух мовленнєвих одиниць на рівні речень та понадфразових єдностей.
До вправ, що готують до аудіювання, включають такі види вправ:
1. Вправи на визначення граматичних орієнтирів.
2. Вправи на здогадку про значення незнайомих слів (за їх співзвучністю з відповідними словами рідної мови, за словотворчим елементом, з
контексту).
3. Вправи на розуміння речень, що містять незнайомі слова, які не
впливають на розуміння змісту висловлювання.
4. Вправи на антиціпацію (прогнозування).
5. Вправи на виділення різноманітних категорій смислової інформації:
родової категорії, категорії часу, категорії місця, категорії причини тощо.
6. Вправи на визначення різних видів зв’язків між реченнями.
7. Вправи на визначення основної думки в групі речень.
Вправи другої групи націлені на сприйняття загального змісту висловлювання чи виділення окремих змістових частин. Вони виконуються на рівні тексту.
Вправи цієї групи призначені для розвитку умінь безпосередньо розуміти й осмислювати аудіотексти.
Процес розуміння іншомовного мовлення містить чотири етапи: визначення значень речень, виникнення здогадки про загальний зміст іншомовного тексту, подальша диференціація та специфікація значень слів на
основі здогадки, декодування змісту пред’явленого іншомовного тексту. Виконуючи аудитивні вправи, студенти оволодівають умінням прогнозувати
зміст, виділяти головне, знаходити другорядні деталі, що уточнюють головне, установлювати причинно-наслідкові зв’язки.
В основу класифікації аудитивних вправ покладено уміння, яке необхідно сформувати у процесі їх виконання:
1. Вправи на прогнозування змісту тексту та розвиток уяви.
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2. Вправи на знаходження смислового зв’язку між окремими частинами тексту.
3. Вправи на зв’язування логічної послідовності подій.
4. Вправи на розуміння тексту без домислювання.
5. Вправи на розуміння основної думки тексту.
Кінцевою метою аудіювання є розуміння тексту, але перевірити, чи
зрозуміли студенти текст, практично неможливо, якщо не виконувати для
цього спеціальні вправи. Тому контроль – вирішальний етап аудіювання.
Для контролю аудіювання використовують як невербальні, так і вербальні засоби контролю.
До невербальних засобів контролю відносять: виконання дій; контроль
з використанням цифр; контроль за допомогою сигнальних та облікових
карток; виготовлення схем, креслень; підбір малюнків.
Вербальні засоби контролю поділяються:
на рецептивні: підтвердження або спростування тверджень викладача;
вибір пунктів плану тексту; тести з вибором відповіді (альтернативні, одноелементного та множинного вибору, перехресні, ланцюгові, тести класифікації, клоуз-тести тощо);
репродуктивні: відповіді на запитання; переказ змісту іноземною або
рідною мовою; переклад окремих слів та словосполучень, речень; складання
плану; формулювання запитань до тексту; бесіда на основі змісту тексту.
Розвитку здібностей до аудіювання слід приділяти увагу в першу чергу,
адже воно є психологічною передумовою розвитку здібностей до говоріння.
Тому завдання викладача – формування аудитивної компетенції як засобу навчання інших видів мовленнєвої діяльності.
Нa думку Б. В. Бєляєвa, сaме нaвчaння aудiювaння пoвиннo передувaти
нaвчaнню гoвoрiння [1, с. 89]. Дoсить слушнoю є тaкoж думкa вченoгo прo
те, щo пiд чaс слухaння суб’єкт нaвчaння сприймaє гoтoву мoвленнєву прoдукцiю, яку ствoрює не вiн, a iншi люди. A пiд чaс гoвoрiння мoвець сaм
ствoрює певнi слoвеснi фoрмулювaння, якi вiн мoже aбo вiдтвoрювaти пo
пaм’ятi (тoдi йoгo мoвлення мaє репрoдуктивний хaрaктер), aбo ствoрювaти
сaмoстiйнo (тoдi йoгo мoвлення мaє прoдуктивний хaрaктер).
Відомо, що кінцевою метою навчання іноземної мови є розвиток
у суб’єктів навчання мислення цією мовою, тому що “володіння іноземною мовою передбачає насамперед нерозривну єдність мови та мислення” [1, с. 13]. Тому аудитивні вправи повинні передусім привчати
студентів до мислення іноземною мовою.
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Отже, аналізуючи результати проведеного дослідження, можна зробити такі висновки:
1. Сприйняття зв’язного мовлення супроводжується складною розумовою діяльністю й протікає в особливих умовах, що потребує постійного
тренування та розвитку.
2. При створенні комплексу вправ з формування аудитивної компетенції необхідно враховувати психологічні особливості процесу сприймання, а
також труднощі розуміння автентичного тексту.
3. У процесі навчання студентів – майбутніх перекладачів необхідно створювати такі психологічні умови, які б розвивали іншомовне мислення і таким
чином забезпечували ефективність формування аудитивної компетенції.
На нашу думку, шляхами подальшого дослідження проблеми є розробка комплексу вправ для навчання перекладу з урахуванням психологічних особливостей процесу сприймання.
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Багрий А. А. Психологические предпосылки формирования аудитив
ной компетенции будущих переводчиков
В статье раскрываются психологические особенности развития иноязычных способностей будущих переводчиков в контексте формирования у
них компетенции в аудировании. Автор концентрирует внимание на особенностях процесса восприятия, а также трудностях понимания аутентичного
текста на слух, рассматривает аудитивные упражнения и основные принципы, которые выдвигаются к построению системы таких упражнений.
Ключевые слова: аудитивная компетенция, аудирование, слуховая рецепция, перевод на слух, профессиональная компетентность переводчиков,
иноязычные способности.
Bahrii H. A. The Psychological Conditions of Formation of Auditory
Competence of Future Interpreters
The article deals with the psychological peculiarities of foreign language
abilities of future interpreters in the context of their auditory competence. The
author focuses on the specifications of the perception process, and difficulties of
the authentic text auditory understanding, auditory exercises for development of
interpretation skills and basic principles necessary for building of the system of
exercises.
Speech perception is accompanied by overcoming the difficulties caused
mainly by three factors: individual psychological characteristics of the students,
linguistic peculiarities of the speech messages and terms of perception. First
of all the effectiveness of listening comprehension depends on the audience, in
particular on the individual psychological characteristics, the level of speech
hearing, memory, attention and interest, general intellectual abilities, actual
knowledge, native language knowledge and skills, foreign language knowledge
and skills, motivation etc. The most important role is played by such individual
student’s characteristics as intelligence, ability to listen and respond quickly to
signals of oral speech communication (pause, logical stress, rhetorical questions,
phrases, communications, etc.), the ability to switch over from one mental
operation to another, to grasp the message subject quickly and correlate it with
the broader context. Listening comprehension exercises should teach students to
think in foreign language.
The process of foreign speech understanding includes four stages:
determining the essence of the sentences, assumption about the general content
of foreign text, further differentiation and specification of the meanings of words
14
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based on the assumption, decoding of the content of foreign text. Doing listening
comprehension exercises, students acquire the ability to predict the content, to
allocate the most important facts, to find minor details and to establish causal
relationships.
Keywords: auditory competence, listening comprehension, auditory reception,
interpretation, professional competence of the interpreter, foreign language abilities.
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УДК 159.9:316.6: 355.23
Оксана Василівна БУЛАЄВСЬКА,
завідувач відділення “Сестринська справа”
Шепетівського медичного училища

ТРЕНІНГ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ: НІВЕЛЮВАННЯ
ДЕФОРМАЦІЙ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті знайшли відображення види професійної діяльності медичного
персоналу. Визначено перелік деформацій компонентів професійної діяльності
медичного персоналу, виділено їх типи, побудовано їх класифікацію. Обґрунтовано структуру тренінгу формування ефективної взаємодії медичного персоналу та опис його результатів. Доведено, що особливості подолання різного типу
деформацій професійної діяльності медичним персоналом необхідно враховувати під час підвищення його кваліфікації та перепідготовки медичних кадрів.
Ключові слова: професійна діяльність, медичний персонал, тренінг,
формування, ефективна взаємодія.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У проблематиці професійної взаємодії медичного персоналу тренінг використовувався для формування у нього психологічної стійкості та професійної надійності, розвитку особистісної і професійної комунікації, отримання навичок безпечної поведінки
та виживання в особливих та екстремальних умовах, а також комплексного
вирішення психологічних проблем, що виникають у нього під час постійного
перебування в стресогенних та ризиконебезпечних ситуаціях невідкладної
допомоги. Він був реалізований з урахуванням можливої деформації компонентів професійної діяльності медичного персоналу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано ви
рішення цієї проблеми і на які опирається автор. Як зазначають науковці
(І. В. Вачков, Ю. М. Ємельянов, Т. В. Зайцева, К. П. Кемпбелл, В. О. Лефтеров,
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С. І. Макшанов, Г. І. Марасанов, Л. І. Мороз, В. В. Никандров, Л. О. Петровсь
ка, О. В. Сидоренко, К. Рудестам та ін.), тренінг активно використовується
для розвитку комунікативних здібностей, підвищення ефективності процесу
оволодіння професійними знаннями, уміннями й навичками, удосконалення інтелектуальних здібностей, розвитку емоційно-вольових характеристик,
усвідомлення, виявлення та подолання особистісних, професійних і організаційних проблем тощо [1–5].
Мета статті. Розглянути та проаналізувати можливі деформації компонентів професійної діяльності медичного персоналу, виділити типи деформацій професійної діяльності медичного персоналу, побудувати їх класифікацію, обґрунтувати структуру й описати результати тренінгу формування
ефективної взаємодії медичного персоналу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Під час теоретичного аналізу й емпіричного етапу дослідження були виявлені можливі деформації компонентів професійної діяльності медичного персоналу, а саме:
мотиваційно-цільового компонента (спрямованість медичного персоналу на кінцеві і проміжні результати професійної діяльності, постановка професійних завдань, усвідомлення мотивів і цілей своєї професійної діяльності,
використання широкого спектра цілей і завдань професійної діяльності);
діяльнісний компонент (володіння способами і прийомами професійної
діяльності, вибір і здійснення професійних дій та технологій, здатність їх усвідомити, перерахувати, змінити, перетворити);
контрольно-регулювальний компонент (використання прийомів самоконтролю і саморегуляції своєї професійної діяльності, позначення її результату).
Під деформаціями професійної діяльності медичного персоналу розуміємо спотворення (відсутність, згорненість компонентів), нездатність медичного персоналу їх усвідомити і перебудувати, а також диспропорції між
розвиненістю різних компонентів їх професійної діяльності.
У дослідженні нами були виділені типи деформацій професійної діяльності медичного персоналу, побудована класифікація цих деформацій.
1. Деформації в мотиваційно-цільовому компоненті професійної діяльності медичного персоналу:
а) що спонукаються внутрішніми причинами: нездатність усвідомити і
назвати мотиви та цілі своєї діяльності; нездатність і відсутність прагнення
формулювати цілі діяльності самостійно; відсутність уміння ставити нові
цілі діяльності, завдання своєї діяльності; звуження числа (спектра) гуманістично орієнтованих завдань; втрата або спотворення моральних орієн-
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тирів, ціннісних орієнтації, вузькість мотивації; нездатність будувати плани
діяльності, відсутність перспектив професійного зростання; невміння досягати поставлених цілей; відсутність мотивів і прагнень до отримання нового досвіду діяльності; перевага готових цілей і завдань діяльності, отриманих ззовні (від керівника); невмотивована діяльність; формалізм під час
вибору цілей і завдань діяльності;
б) що спонукаються зовнішніми причинами: нездатність ставити і досягати мети через: стримування ініціативи медичного персоналу в постановці
цілей за рахунок жорсткої регламентації його професійної діяльності; дублювання завдань професійної діяльності медичного персоналу; неясність цілей
професійної діяльності, які регламентує керівник; нечітку визначеність функцій і завдань, що покладаються на медичний персонал; покладання на медичний персонал функцій, що є невластивими обійманим посадам; суб’єктивні
або довільні індивідуальні вподобання керівника у виборі цілей і завдань роботи медичного персоналу; відсутність перспектив професійного зростання
медичного персоналу.
2. Деформації в діяльнісному компоненті професійної діяльності медичного персоналу:
а) що спонукаються внутрішніми причинами: зупинки, перерви у виконанні професійної діяльності; слабке володіння медичним персоналом адекватними сучасними способами і прийомами професійної діяльності, збіднення
прийомів і способів діяльності; невикористання наявних прийомів діяльності
через несприятливі психічні стани; невміння змінювати звичні прийоми роботи під час зміни умов праці; переважання негнучких прийомів, штампів і
стереотипів у роботі, використання дій з шаблону; слабке володіння прийомами усунення помилок у роботі; переважання несамостійних дій репродуктивного характеру; втрата медичним персоналом необхідних професійних умінь
і навичок; протидія медичного персоналу новим способам і формам роботи;
випадання окремих ланок і операцій в діяльності медичного персоналу;
б) що спонукаються зовнішніми причинами: відсутність адекватних
прийомів діяльності через: організацію праці, що закріплює шаблонні прийоми професійної діяльності; втрату гнучкості і мобільності професійної
діяльності медичного персоналу; відсутність зміни регламентів (інструкцій)
його діяльності в умовах, що змінюються; відсутність заохочень з організації
нових способів і прийомів роботи; нечіткість взаємодії різних управлінських
медичних структур.
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3. Деформації в контрольно-регулювальному компоненті професійної
діяльності медичного персоналу:
а) що спонукаються внутрішніми причинами: відсутність уявлень про результат діяльності; невміння медичного персоналу самому контролювати, оцінювати і регулювати свою професійну діяльність; відсутність у медичного персоналу усвідомлення вимог до результату (продукту) діяльності; відсутність
вкладання медичним персоналом зусиль у розвиток своєї діяльності; відсутність у медичного персоналу вміння самостійно усувати проблеми професійної
діяльності; невикористання медичним персоналом під час оцінювання своєї
роботи відповідних його критеріїв; відсутність у медичного персоналу потреби
в зворотному зв’язку й оцінюванні своєї роботи іншими; відсутність у медичного персоналу відповідності між вимогами до його професійної діяльності та
наявністю у нього визначених професійних рис, умінь і навичок;
б) що спонукаються зовнішніми причинами: невміння медичним персоналом контролювати й оцінювати себе через: відсутність чітких показників
і критеріїв ефективності його професійної діяльності; переважання зовнішніх форм контролю і санкцій його професійної діяльності; появу у процесі
його професійної діяльності нормативно не врегульованих видів діяльності;
відсутність у медичного персоналу затребуваності саморегуляції професійної
діяльності з боку медичної спільноти.
Отже, тренінг медичного персоналу відбувався з урахуванням розробленої класифікації деформацій його професійної діяльності. Під час тренінгу
розглядались питання коректного спілкування та ефективної взаємодії медичного персоналу, сутності й вияву сукупності стресогенних чинників в
особливих та екстремальних ситуаціях його професійної діяльності, психологічні шляхи подолання медичним персоналом психофізіологічної напруги під
час виконання професійних обов’язків у ситуаціях невідкладної допомоги,
чинники зниження рівня травматизації медичного персоналу тощо.
Тренінг також був спрямований на формування у медичного персоналу
умінь виконувати і відновлювати повну структуру їх професійної діяльності,
усувати явні її деформації під час надання невідкладної медичної допомоги
(неповноту, вузькість спектра завдань і прийомів роботи тощо).
Формувальний експеримент починався із засвоєння учасниками знань
про основні види професійної діяльності медичного персоналу. При цьому
бралися до уваги професіограми медичної сестри та лікаря-хірурга, розроблені С. О. Сисоєвою та В. В. Осадчим [6].
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Перше заняття тренінгу було присвячене засвоєнню та виконанню видів професійної діяльності медичного персоналу. Учасникам потрібно було
навести конкретний приклад кожного з цих видів діяльності і виконати її основні етапи, описати словами або записати в умовній, графічній формі максимально розгорнуто, повно і ясно, щоб було зрозуміло медику-початківцю.
Відповіді учасників були поділені на групи залежно від того, скільки
компонентів діяльності вони відтворили: три, два або один. До деформацій
діяльності відносили відповіді з двома або одним компонентом діяльності.
Відтворювали три компоненти діяльності, виконували психологічно
повну структуру професійної діяльності опитані найчастіше в наданні невідкладної медичної допомоги, діагностиці, лікуванні та медико-санітарному
забезпеченні пацієнтів, у взаємодії з іншими спеціалістами, різними профільними службами, установами, організаціями (зокрема зі страховими компаніями). У той же час число цих правильних відповідей невелике.
Набагато частіше досліджувані відтворювали по одному компоненту діяльності, зазвичай називаючи методи невідкладної медичної допомоги, діаг
ностики та лікування.
Найбільші труднощі під час відтворення повної недеформованої структури професійної діяльності учасники тренінгу зазнавали під час здійснення
таких видів професійної діяльності, як медико-санітарне забезпечення пацієнтів, а також взаємодія з іншими спеціалістами (зокрема зі страховими компаніями). Тут учасники експерименту впевнено називали тільки один компонент, етап діяльності, як правило, його реальний спосіб виконання.
Тренінг тут полягав у груповому виконанні (по черзі) під час ділової гри
учасниками складу професійної діяльності в повному обсязі, промовлянні вголос, обговоренні. Кожен учасник називав вид професійної діяльності
медичного персоналу зі свого минулого досвіду, вголос виконував усі етапи, ланки цієї діяльності. Група учасників, що представляє “новачків”, медиків-початківців, виступала в ролі експертів і давала оцінку того, чи зрозуміло,
досить повно, розгорнуто виконується (у словесному плані) ця діяльність. У
низці випадків використовувався умовний запис складу професійної діяльності медичного персоналу.
Після промовляння, графічного запису структури діяльності значно
зросла кількість компонентів структури професійної діяльності медичного
персоналу, що були виконані. По три компоненти, тобто в психологічно повному складі, відтворювалися у більш ніж половині випадків такі види професійної діяльності медичного персоналу, як невідкладна медична допомога,
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діагностика, лікування. Значуще зростало виконання психологічно повної
структури професійної діяльності медичного персоналу в тих її видах, які
дещо краще, більш повно відтворювалися і до тренінгу, що свідчить, мабуть,
про їх професійну й індивідуальну значущість для медиків.
Обробка даних з використанням χ²-критерію узгодженості Пірсона свідчить, що значущими на рівні р > 0,95 є відмінності у виконанні повної структури діяльності, а значить і в усуненні деформації в таких видах професійної
діяльності медичного персоналу, як невідкладна медична допомога, діагностика, лікування та медико-санітарне забезпечення пацієнтів.
Зростання в медичного персоналу після тренінгу вміння виконувати
професійну діяльність в її повному складі означає подолання однієї з деформацій, а саме: невиправданого скорочення складу професійної діяльності, вилучання однієї з її ланок. У подоланні цієї деформації діяльності були отримані, як зазначають результати дослідження, значущі позитивні зрушення.
Позитивні, але менш помітні зрушення спостерігалися під час навчання
медичного персоналу вмінь перебудовувати окремі компоненти діяльності.
На практиці це вміння медики застосовують досить часто, коли їм доводиться змінювати плани, рішення або перебіг їх виконання в умовах зменшення часу, людських і матеріальних ресурсів, що є в їх розпорядженні під час
надання невідкладної медичної допомоги. Успішне виконання перебудови
таких компонентів професійної діяльності, як прийоми і способи роботи,
спостерігалося після тренінгу в медико-санітарному забезпеченні пацієнтів
(48,26 % досліджуваних), у взаємодії з іншими спеціалістами (42,38 %), різними профільними службами, установами, організаціями (зокрема зі страховими компаніями) (39,44 %). В інших видах професійної діяльності медичного
персоналу (профілактична й організаційна робота) правильні відповіді були
у менш ніж третини досліджуваних, а в діях у нестандартних ситуаціях (особ
ливих та екстремальних умовах) – тільки в 6,64 % відповідей респондентів.
Перебудова способів професійної діяльності викликає в медичного персоналу складнощі, за словами досліджуваних, оскільки в цих випадках необхідно
запропонувати інші, інноваційні, нестандартні способи роботи, відійти від
стереотипів дій. Тому подолання деформації негнучкості прийомів професійної діяльності викликало в медичного персоналу значні труднощі.
Ще важчою для медичного персоналу була перебудова завдань діяльнос
ті, коли досліджуваним потрібно було виконати завдання: “Які нові завдання
для медичного персоналу Ви б виділили, якби змінилися умови його професійної діяльності?”. Тут також легше було долати негнучкість завдань у кон-
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кретних видах діяльності (наданні невідкладної медичної допомоги, діагностиці, лікуванні) і важче – медико-санітарному забезпеченні пацієнтів, у взаємодії з іншими спеціалістами, різними профільними службами, установами,
організаціями, профілактичній та організаційній діяльності. Таким чином,
перебудова прийомів і методів професійної діяльності медичного персоналу
як подолання деформації компонентів її структури здійснюється легше, ніж
перетворення завдань професійної діяльності медичного персоналу, що час
тіше зустрічається в практиці. Самостійна перебудова медиками завдань їх
професійної діяльності через її велику регламентованість спостерігається, за
словами досліджуваних, дуже рідко, менш затребувано в повсякденній звичайній практиці (на відміну від надання невідкладної допомоги в особливих
та/або екстремальних умовах професійної діяльності медичного персоналу).
Найбільшу складність для медичного персоналу під час виконання
завдань з подолання деформацій складу професійної діяльності після тренінгу викликали завдання з корекції її викривленої структури, виключення неефективних ланок і запровадження нового компонента діяльності. У
завданні з наведення прикладу зі своєї практики, коли діяльність була побудована невдало – неправильно були поставлені завдання, вибрані неадекватні умовам прийоми та методи роботи, досліджувані мали складнощі як
у підборі прикладів з викривленою структурою діяльності, так і з пошуком
способів її самокорекції. Корекцію такого роду медикам, безумовно, доводиться здійснювати в повсякденній практиці, але складність викликає усвідомлений підбір таких ситуацій та їх цілеспрямоване усунення. Підбір і корекція деформацій викривленого складу професійної діяльності медичного
персоналу найважче здійснювалися досліджуваними в таких видах їх професійної діяльності, як невідкладна медична допомога (39,22 % правильних
відповідей), медико-санітарне забезпечення пацієнтів (23,76 % правильних
відповідей), з різними профільними службами, установами, організаціями
(зокрема зі страховими компаніями) (6,16 % правильних відповідей), організаційна діяльність (10,84 % правильних відповідей). Легше медики наводили ситуації з неправильно поставленими завданнями, вибраними прийомами і намічали шляхи подолання деформацій у таких видах їх професійної
діяльності, як діагностика (44,86 %), лікування (36,12 %), профілактична
діяльність (51,07 %). Найбільше пожвавлення викликали вправи з усунення
своїх помилок у взаємодії між собою та з іншими спеціалістами. Медичним
персоналом також охоче обговорювалися недоліки в менш соціально регламентованих сферах, пропонувався широкий спектр прийомів їх усунення.
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Під час формувального експерименту медики виконували завдання
на прогнозування, передбачення можливих ситуації у своїй професійній
діяльності, особливо – в особливих та екстремальних умовах надання невідкладної медичної допомоги. Найважче виявилося прогнозування можливих ускладнень і потенційних деформацій під час медико-санітарного забезпечення пацієнтів, взаємодії з іншими спеціалістами, в профілактичній
діяльності. У той же час медики, ґрунтуючись на своєму досвіді, відмічали,
що вони, загалом, уявляють, які складнощі та деформації їх очікують під час
взаємодії з різними профільними службами, установами, організаціями та в
організаційній діяльності.
Без зусиль медичний персонал виконував навчальну вправу з пригадування у власному досвіді випадків неспівпадання своєї оцінки ситуації
з її оцінкою іншими медиками. Наводилися конкретні приклади критики
дій медиків (із власного та чужого досвіду), але важче здійснювався зворотний зв’язок – чітка адекватна корекція і відповідь на питання – що ж саме
Ви змінили у своїй професійній діяльності після отримання сигналів ззовні про її неблагополуччя. Частіше, на думку учасників тренінгу, їм робили
зауваження про невідповідність прийомів і методів невідкладної медичної
допомоги (недостатньо швидко, без урахування наявних умов тощо), про
недостатню якість отриманих результатів (малоефективна або контрпродуктивна діяльність) і рідше – про неадекватність поставлених завдань
можливостям медичного персоналу.
Висновки. Отже, медичний персонал частіше стикався з критикою у
своїй діяльності таких деформацій, як викривлена структура (неадекватність) професійної діяльності, рідше – її неповнота.
Спостереження під час здійснення формувального експерименту засвідчили, що досліджувані з різною мірою легкості засвоювали різні компоненти
професійної діяльності медичного персоналу. Відповідно нерівномірно, різними темпами нівелювали деформації професійної діяльності.
Результати дослідження засвідчили, що в медичного персоналу після
тренінгу в першу чергу починає зміцнюватися діяльнісний компонент професійної діяльності, оскільки медики одержують еталони своїх професійних дій
шляхом спостереження за досвідом більш кваліфікованих колег та у процесі
професійного навчання.
Черговим за темпом засвоєння є контрольно-регулювальний компонент
професійної діяльності медичного персоналу, що свідчить про наявність спочатку у нього нерозчленованих і дифузних, іноді неадекватних самооцінок
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своєї професійної діяльності, далі – більш адекватних і детальних форм самоконтролю і самооцінки під час виконання своїх професійних обов’язків.
Пізніше за інші формується в досліджуваного нами медичного персоналу мотиваційно-цільовий компонент, тобто прийоми самостійного орієнтування в професійній ситуації та прийоми активного цілеутворення в професійній діяльності. Це свідчить про те, що в медичного персоналу нерідко переважає репродуктивна професійна діяльність, коли виконання професійних
дій за інструкцією або за зразком складає значну частину його діяльності й
медики тоді не є справжніми суб’єктами своєї професійної діяльності.
Нерівномірність подолання деформацій полягала в тому, що порушення під час виконання діяльнісного компонента професійної діяльності усуваються досить швидко, оскільки медичний персонал з цікавістю засвоював
зіставлення і виконання різних варіантів виконання поставлених завдань,
виділяв з цих варіантів такий, що використовується найчастіше і перетворюється на штамп. Деформації в контрольно-регулювальному компоненті усуваються більш повільно у зв’язку з тим, що певних зусиль у медичного персоналу потребувало усвідомлення критеріїв оцінювання перебігу і результатів
їх професійної діяльності. Мотиваційно-цільовий компонент і деформації в
ньому усвідомлюються медичним персоналом найбільш важко. Їх подолання
вимагає від медичного персоналу усвідомлення та перебудови мотивів і цілей
їх професійної діяльності.
Особливості подолання різного типу деформацій професійної діяльнос
ті медичним персоналом необхідно враховувати під час підвищення його кваліфікації та перепідготовки медичних кадрів, що і є перспективою подаль
ших розвідок у цьому напрямку.
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Булаевская О. В. Тренинг формирования эффективного взаимодейст
вия медицинского персонала: нивелирование деформаций его профес
сиональной деятельности
В статье нашли отражение виды профессиональной деятельности медицинского персонала. Определен перечень деформаций компонентов профессиональной деятельности медицинского персонала, выделены их типы,
построено их классификацию. Обосновано структуру тренинга формирования эффективного взаимодействия медицинского персонала и описано его
результаты. Доказано, что особенности преодоления разного типа деформаций профессиональной деятельности медицинским персоналом необходимо
учитывать при повышении его квалификации и переподготовки медицинс
ких кадров.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, медицинский персонал, тренинг, формирование, эффективное взаимодействие.
Bulaievska O. V.Training of formation of effective interaction of health
personnel: the leveling of deformations of his professional activity
The article reflected the professional activities of medical personnel. The list of
strain components of professional medical staff highlighted their types, built some
of their classification. Studies the structure of the training formation of effective
interaction between medical personnel and a description of its results. It is proved
that the characteristics of different types of deformations overcoming professional
work of medical personnel must be considered when improving its training and
retraining of medical personnel.
Keywords: professional activity, medical personnel training, the formation of
effective interaction.
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ (МІЖПРЕДМЕТНІ) ЗВ’ЯЗКИ
ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ:
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Статтю присвячено дослідженню психологічних особливостей викорис
тання міждисциплінарних (міжпредметних) зв’язків у системі професійної
підготовки майбутніх фахівців. Окреслено шляхи покращення професійної
підготовки на засадах міжпредметних асоціацій, що забезпечують цілісність розумової діяльності суб’єктів навчання.
Ключові слова: міждисциплінарні (міжпредметні) зв’язки, професійна підготовка, психологічні особливості, майбутній фахівець, розумова діяльність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодення вимагає ефективного управління навчанням майбутніх фахівців на науковій основі з урахуванням основних вимог до формування сучасного компетентного фахівця.
Це, у свою чергу, передбачає: 1) пошук нових підходів до озброєння майбутніх
фахівців міцними знаннями основ наук, формування в них свідомого ставлення до навчання, належного рівня професійної компетентності; 2) суттєве
удосконалення змісту і методів навчання, підвищення ефективності навчально-виховного процесу в умовах вищого навчального закладу (ВНЗ).
Для якісної професійної підготовки сучасного фахівця важливе значення має підвищення ефективності методики викладання та дотримання принципів управлінської пізнавальної активності суб’єктів навчання. Саме тому
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сьогодні проблематика міждисциплінарних зв’язків як системи, якою можна
управляти як дидактичним засобом, що сприяє підвищенню ефективності
професійної підготовки майбутнього фахівця, є актуальною і перспективною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано ви
рішення проблеми та на які опирається автор. Аналіз наукових джерел
з проблематики дослідження свідчить про те, що ціла низка вітчизняних
і зарубіжних дослідників присвятили свої доробки вивченню питань,
пов’язаних із міждисциплінарністю взагалі та міждисциплінарними зв’язками зокрема.
Українські дослідники не стоять осторонь проблематики міждисцип
лінарності. Так, наприклад, А. І. Єремкін присвятив свою монографію
системним аспектам міжпредметних зв’язків у вищій школі. Він досліджує
міжпредметну структуру знань, функції, типи, види міжпредметних зв’язків, а також розглядає шляхи забезпечення міжпредметних зв’язків в умовах
вищого навчального закладу [3]. О. В. Кураєв і О. П. Палагін досліджують
особливості міждисциплінарних наукових зв’язків у контексті традиційної
парадигми розвитку науки [7]. А. Л. Лісневська вивчає механізм встановлення міждисциплінарних зв’язків та їх роль під час формування цілісної
моделі професійної діяльності майбутніх фахівців на засадах використання
інноваційних технологій [5]. В. Третько досліджує особливості професійної
підготовки майбутніх магістрів міжнародних відносин у міждисциплінарній площині, підкреслюючи важливість урахування міждисциплінарного
підходу для підвищення рівня професійної компетентності майбутніх міжнародників [9]. Ю. М. Кузь вивчає міжпредметні зв’язки та їх роль у системі
професіоналізації майбутніх офіцерів-прикордонників [4].
Російські дослідники також досліджують проблематику міждисциплінарності, зокрема А. Г. Голіков аналізує різні категорії міждисциплінарності
і на цих засадах розглядає методологію історичних досліджень [2]. В. Н. Федорова, Д. М. Кирюшкін вивчають дидактичні, психологічні й гносеологічні
аспекти міжпредметних зв’язків [10].
Британські вчені Catherine Lyall, Ann Bruce, Joyce Tait and Laura Meagher
досліджують проблематику міждисциплінарності та її роль під час формування креативної особистості [15].
Представники фінської наукової школи (Aalto University School of
Science and Engineering, Espoo, Finland) кафедри біомедичної інженерії та
обчислювальних наук Jukka-Pekka Kauppi, Iiro P. Jääskeläinen, Mikko Sams
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and Jussi Tohka вивчають особливості міжпредметних кореляцій гемодинамічних реакцій головного мозку під час перегляду фільмів [14].
Отже, ми бачимо, що науковці різних країн світу досліджують питання
міждисциплінарності. При цьому варто зауважити, що, крім терміна “міждисциплінарні зв’язки”, у наукових доробках також використовують терміни “міжпредметні зв’язки”, “міжсистемні зв’язки”.
Результати аналізу наукових доробок вітчизняних і зарубіжних учених
свідчать про те, що дотримання міждисциплінарних зв’язків є однією з важливих психолого-педагогічних умов підвищення науковості й доступності навчання, його зв’язку із навколишньою дійсністю, активізації підготовчої діяльності й удосконалення процесу формування знань, умінь і навичок у суб’єктів
навчання. Дослідники підкреслюють, що інтеграція є об’єктивною закономірністю та сприяє взаємопроникненню різноманітних навчальних дисциплін та
комплексному вирішенню низки різних наукових завдань. Це обумовлено тим,
що науковий прогрес передбачає виникнення цілої низки нових, так званих
суміжних наук. Такі суміжні науки, у свою чергу, сприяють кращому пізнанню предметів та встановленню глибинних зв’язків між поняттями. Принцип
міждисциплінарної інтеграції є основним механізмом оптимізації структури
моделі знань і системи навчальних дисциплін, який перетворює всю систему
підготовки на теоретичний, технологічний і методичний засіб побудови моделей професійної діяльності [2; 7; 13; 15].
Учені В. Н. Федорова, Д. М. Кирюшкін також звертають особливу увагу
на важливість встановлення міжпредметних зв’язків для розвитку пізнавальної активності, що виявляється в прагненні суб’єктів навчання до самоосвіти, закріплює навики творчого використання знань, а також сприяє
усвідомленому ставленню до майбутньої професії [10].
Слід зазначити, що на сьогодні немає єдиного погляду науковців щодо
визначення терміна “міжпредметні зв’язки”. Дослідники зауважують, що дія
міжпредметних зв’язків не обмежується навчальними рамками. Викорис
тання міжпредметних зв’язків відіграє позитивну роль і під час вирішення
виховних завдань. Крім того, незважаючи на широкий діапазон наукових
розробок з проблематики міждисциплінарності (міжпредметності, міжсистемності), потребує вирішення проблема розробки теорії міжпредметних зв’язків із урахуванням реалій сьогодення. Це, у свою чергу: 1) дозволятиме більш чітко розробити критерії оцінки ефективності використання
міжпредметних зв’язків та науково обґрунтувати принципи їх класифікації
задля успішної організації навчальної діяльності в умовах вищого навчаль28
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ного закладу; 2) надасть можливість розробити ефективні навчальні програми та навчально-методичне забезпечення, що, у свою чергу, забезпечуватиме ефективне здійснення міжпредметних зв’язків на засадах сучасної
інтерактивної методики навчання; дасть можливість створити сприятливі
психолого-педагогічні умови для успішної реалізації взаємопов’язаного,
міжпредметного навчання і відповідним чином організувати мисленнєву
діяльність суб’єктів навчання як вищої абстрактної форми пізнання об’єктивної реальності (термін С. Д. Максименка [6, с. 167].
Метою статті є аналіз ролі міжпредметних зв’язків у системі професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах вищої школи та окреслення
конкретних шляхів покращення професійної підготовки майбутніх фахівців на засадах міждисиплінарності з урахуванням психологічної складової.
Виклад основного матеріалу дослідження. У наш час якість професійної підготовки майбутніх фахівців значною мірою залежить від того,
наскільки навчальні плани та структурно-логічні схеми забезпечують розкриття діалектичного взаємозв’язку між навчальними дисциплінами, а також здатності викладача викликати та постійно підтримувати у суб’єктів
навчання інтерес до таких зв’язків. З огляду на це актуальним є питання
про те, як найбільш раціонально використовувати міжпредметні зв’язки
викладачеві задля підвищення ефективності мисленнєвої діяльності майбутніх фахівців. При цьому ми враховуємо, що мислення безпосередньо
пов’язане зі знаннями та розуміннями. Тому ми цілком підтримуємо думку
М. В. Савчина про те, що, включаючись у процес мислення, знання стають
додатковим стимулом його розвитку (тобто мова йде про одержання нового
знання). Саме взаємодія знань зумовлює утворення індивідуально своєрідної структури особистого значення [8, с. 332].
Насамперед проаналізуємо зміст терміна “міждисциплінарні (міжпредметні, міжсистемні) зв’язки” та з урахуванням цього визначимо проблематику міждисциплінарності і проаналізуємо роль міжпредметних зв’язків у
системі професійної підготовки майбутніх фахівців із урахуванням психологічної складової.
Проблема міждисциплінарності не є новою, її почали досліджувати ще в
період становлення дидактики. Такі дослідники, як Я.-А. Коменський, І. Г. Песта
лоцці, Ф. Дистервег, К. Д. Ушинський та інші звертали свого часу увагу на необхідність забезпечення міжпредметних зв’язків у навчальному процесі, зазначаючи, що міжпредметні зв’язки сприяють подоланню схоластики і формалізму, а
також сприяють підвищенню ефективності цього процесу.
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Термін “міжпредметні зв’язки” виник у 60-х роках ХХ століття. Саме
з того часу міжпредметні зв’язки вчені стали розглядати як певну систему.
Зокрема російська вчена В. В. Василькова, вивчаючи інтенсифікацію інтег
раційних і обмінних процесів суспільства минулого століття, підкреслює,
що: 1) друга половина ХХ століття характеризується “соціальним метаболізмом”; 2) глобалізація інформаційних суспільств супроводжується розвитком ідеології і філософії толерантності й соціального партнерства, підвищенням ролі міждисциплінарності. Досить слушна, на наш погляд, її думка
про те, що “знання – це результат обміну інтелектуальними ресурсами”.
Дослідниця розглядає їх як результат міжособистісної і міждисциплінарної
комунікації, як своєрідну ієрархічну технологію [1].
На думку дослідника А. Г. Голікова, міждисциплінарність охоплює підходи
і методи різних дисциплін. Складовими ланками міждисциплінарності є гуманітарні, соціальні, природничі/природознавчі загальнонаукові та інші дисципліни.
Міждисциплінарність можна визначити як сукупність цих дисциплін і наявність
між ними певних зв’язків. Міждисциплінарні зв’язки є принципом дидактики,
що об’єднує знання з різних дисциплін у цілісну систему через методично обґрунтоване використання та дозволяє охопити всі аспекти предмета, явища або
процесу, а також забезпечити поступовість в освіті [2].
О. В. Кургаєв і О. П. Палагін, які досліджують особливості оптимізації
системної підтримки міждисциплінарних наукових досліджень, звертають
увагу на те, що прогрес міждисциплінарних наукових досліджень у межах
традиційної парадигми розвитку науки стримують: диференціація, нерівномірність і замкненість наукових дисциплін і теорій; 2) слабкість системологічних досліджень еволюції наукових теорій і відсутність системології
міждисциплінарної взаємодії як галузі знань. Дослідники також вказують
на: 1) неконструктивність спроб побудови формалізованої наукової картини світу [7, с. 14]; нерозробленість організаційних методів і засобів кооперативної взаємодії в трансдисциплінарних колективах, а також недостатню
розвиненість інформаційно-технологічної підтримки міждисциплінарних
наукових досліджень [7, с. 15]. Досить слушною є їх думка про те, що “високі
технології є здебільшого результатом складних міждисциплінарних наукових досліджень” [7, с. 23].
А. Л. Лісневська, проаналізувавши роль міждисциплінарних зв’язків
у контексті інноваційних технологій, звертає увагу на те, що ці зв’язки не
тільки дозволяють установити своєрідні “містки” між навчальними дис
циплінами, але й на основі спільності змісту цих дисциплін побудувати ці30
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лісну систему навчання, вичленивши як основні елементи змісту освіти, так
і взаємозв’язки між навчальними предметами [5, с. 229].
Ю. М. Кузь вважає, що теоретична модель міжпредметних зв’язків нав
чальних дисциплін в умовах ВНЗ – це дидактична система, що спрямована
на забезпечення якості професійної підготовки. На його думку, ця система
сприяє формуванню у суб’єктів навчання здатності й готовності до засвоєння міжпредметного матеріалу суміжних навчальних дисциплін, уміння
використати його науковий зміст як методологічний, теоретичний та інформаційно-технологічний засіб вирішення міжпредметних навчальних
і професійних завдань, обґрунтування й виконання цільових видів пізнавальної і професійної діяльності, розвитку практичного мислення й наукового світогляду [4, с. 8].
У контексті вищезазначеного варто підкреслити, що для сучасної науки характерним є посилення взаємозв’язків між великою кількістю різноманітних галузей. Розуміння науки як системи знання є правомірним,
оскільки її функцією є пізнання. Але наука – це не лише сума знань, це сис
тема знань, що постійно розвивається і одночасно є специфічним видом духовного виробництва [11, с. 408].
У сучасній філософії міждисциплінарність трактують як систему взаємодій. Йдеться про різні рівні взаємодії: від простого обміну ідеями до взаємної інтеграції концепцій, методологій, процедур дослідження, термінологічних дискурсів. Для нас важливим є той факт, що вивчення взаємозв’язків суспільних, природничих і технічних наук значною мірою збігається із
проблематикою міждисциплінарних досліджень. Необхідно констатувати,
що проблематика міждисциплінарних досліджень більше пов’язана внут
рішньо з науковим процесом, а проблематика взаємозв’язку наук – з розглядом їх соціального контексту [11, с. 406]. Так, наприклад, британський
дослідник Andrian Furnham у вступі до своєї наукової доробки “50 ideas you
really need to know PSYCHOLOGY” (“50 понять, що дійсно Вам потрібні для
того, щоб знати ПСИХОЛОГІЮ”) підкреслює, що психологія як наука “very
multidisciplinary, having close connections with many other subjects including
anatomy, medicine, psychiatry and sociology as well as economics, mathematics
and zoology” [13, с. 3] (психологія надзвичайно багатодисциплінарна, що
має тісні зв’язки із багатьма дисциплінами, включаючи анатомію, медицину,
психіатрію і соціологію, а також економіку, математику і зоологію (перек
лад наш, – О. Ф. Волобуєва). І таких прикладів міждисциплінарного характеру можна навести цілу низку.

№1
2015

31

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Сьогодні є навчальні дисципліни, що сконструйовані на міждисциплінарних засадах (наприклад, психолінгвістика, соціолінгвістика, прикордоннологія, лінгвокраїнознавство тощо), де можна спостерігати виникнення,
еволюцію та перспективи певної навчальної дисципліни).
Міжпредметні зв’язки – це система відношень між знаннями, уміннями і навиками, що формуються в результаті послідовного відображення
об’єктивних зв’язків із реальністю в засобах, методах і змісті навчальних
дисциплін. Систему міжпредметних зв’язків можна подати у вигляді структурно-логічної схеми. Значення міжпредметних зв’язків необхідно розглядати із урахуванням трьох провідних функцій навчання: 1) освітньої; 2) виховної; 3) розвивальної. Розглянемо ці функції детальніше:
освітнє значення – полягає у тому, що використання міжпредметних
зв’язків дає нові можливості щодо підвищення рівня знань, умінь і навичок суб’єктів навчання, дозволяє активізувати їх пізнавальну активність та
сприяє ефективному використанню різноманітних способів знань на практиці (тобто під час виконання професійної діяльності) тощо;
виховне значення – створюються більш глибокі передумови для формування наукового світогляду суб’єктів навчання (як інтегрального духовного утворення, яке спонукає до практичної дії, до певного способу життя
та думки [11, с. 12]); розвитку самосвідомості спонукальної сфери особис
тості майбутнього фахівця, відображення в її свідомості смислів і мотивів
людської діяльності, результатом чого є прагнення суб’єкта навчання до
оволодіння власною життєдіяльністю (термін М. В. Савчина [8, с. 90]; розвитку їх моральних якостей і естетичних почуттів, необхідних для професійної орієнтації;
розвивальне значення – полягає у підвищенні самостійності й розвитку творчих здібностей, підвищенні професійної майстерності майбутніх
фахівців.
Під час вивчення міжпредметних зв’язків як феномена ми також ураховували фактор часу. Зокрема з урахуванням часового параметра (фактору),
взаємозв’язки між навчальними предметами можна розподілити таким чином: 1) минулий тип – коли у суб’єктів навчання необхідно відновити навчальний матеріал суміжних дисциплін, який вони вже вивчали (йдеться
про попередні міжпредметні зв’язки); 2) супутній (теперішній) тип – коли
пов’язуються одночасно або майже одночасно вивчені поняття, розділи або
теми (такі зв’язки встановлюються одночасно). Міжпредметні зв’язки такого типу найбільш продуктивні та глибинні, тому що одночасний розгляд
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різноманітних елементів наукової інформації надає можливість суб’єктам
навчання розглянути їх багатогранно; 3) перспективний тип – у випадку,
якщо при розкритті певної теми або розділу навчальної дисципліни передбачено залучення та осмислення матеріалу суміжного предмета, який
суб’єкти навчання вивчатимуть у майбутньому. У цьому випадку навчання
має проблемний характер. Для нас це є надзвичайно важливим із урахуванням того, що саме проблемне навчання, головною функцією якого є максимальний розвиток розумових, інтелектуальних, творчих здібностей суб’єктів навчання, прищеплювання їм уміння активно використовувати раніше
отримані знання, надає процесу навчання характеру завершеності.
Практика використання міждисциплінарного підходу в умовах ВНЗ
свідчить про те, що оптимальним є такий варіант використання міжпредметних зв’язків, коли в навчальному закладі сформовано повноцінний міждисциплінарний проект на засадах усіх навчальних дисциплін. Залежно від
ступеня реалізації міждисциплінарних зв’язків інтенсифікація розвитку
міждисциплінарного синтезу може бути різною. Зрозуміло, що зони “особ
ливої інтенсивності” пов’язані із запитами освітньої програми. У цілій низці
навчальних дисциплін, наприклад, використовуються терміни і методи суміжних дисциплін. У робочих навчальних програмах ми знаходимо зв’язок
професійно-спрямованої тематики, спільність понятійного апарату, єдність
наукової психолого-педагогічної та професійної спрямованості. Отже, можна стверджувати про створення сприятливих психолого-педагогічних умов
вивчення явищ, що розглядаються в конкретному освітньому середовищі.
Аналіз специфіки міжпредметного навчання дав нам можливість виз
начити його основні функції: діалектичні; логічні; психологічні. Розглянемо
детальніше функції міжпредметного навчання.
1. Діалектичні функції. При розгляді класифікації наук ми маємо
справу з механізмом міжнаукових взаємодій. Ця класифікація є зведенням
усіх знань в єдину систему, у якій відображено логіку навчальної дисцип
ліни, загальний погляд на світ і пізнання. Інтеграція і диференціація окремих галузей знань є однією з характерних виявів міжнаукової взаємодії.
Так, до прикладу, специфіка суспільних наук полягає в тому, що їх проблематика безпосередньо стосується сфери ідеологічних, політичних і економічних інтересів суспільства. Щодо філософії, вона є ланкою, яка пов’язує
суспільні та природничі науки. Або розглянемо інший приклад: є певний
зв’язок між історичними науками і наукою про мову і літературу. Історія
вивчає розвиток людського суспільства, держави, політичних формацій
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суспільства. Цей розвиток виявляється в культурі того або іншого народу,
у мові, літературі тощо.
Слід зазначити також, що закономірно вивчати гуманітарні науки у взаємо
зв’язку. Важливе місце в системі суспільних наук посідають психологія і педагогіка. Звертаємо особливу увагу на те, що вони взаємопов’язані, але не підмінюють
одна одну. Ось чому більшість дослідників сьогодення займаються психолого-педагогічними дослідженнями. У той же самий час педагогіка і психологія знаходяться у тісному зв’язку з іншими суспільними науками.
Отже, установлення міжпредметних зв’язків повинно, не порушуючи
логіки окремих предметів, сприяти більш кращому розумінню внутрішньої
логіки цієї дисципліни, цієї галузі знань, її розвиткові та взаємодії з практикою. При цьому ми враховуємо, що роль практики як основи пізнання
полягає в тому, що завдяки предметно-матеріальній діяльності людина відкриває нові процеси і явища, які здатні ставати об’єктами подальшого піз
нання [11, с. 195].
2. Логічні функції. Логічним аспектом навчання дослідники позначають
“послідовність і взаємозв’язок складових навчального матеріалу” [3, с. 10].
Сьогодні у зв’язку із постійним покращенням змісту навчання роль логіки
значно збільшується. Логічна структура навчальних занять – це конкретна
система понять і уявлень про світ, факти і явища, закони і визначення, тео
ретичні постулати та докази, що їх повинні засвоїти суб’єкти навчання та використати в подальшій професійній діяльності.
Виявлення логічної структури навчальних знань дали нам можливість
дійти висновку про те, що є логічна структура міжпредметних зв’язків.
Саме ці зв’язки виконують певні логічні функції, забезпечують послідовність і взаємозв’язок складових навчального матеріалу.
3. Психологічні функції. Навчальний матеріал має типову психологічну специфіку, що визначає мотивацію учіння та ступінь самостійності
суб’єктів навчання під час вивчення конкретних навчальних дисциплін.
Саме тому одним із найбільш важливих аспектів функцій міжпредметних
зв’язків є визначення механізму їх дії; розгляд тих психічних процесів, які
виявляються у свідомості суб’єктів навчання під час пошуку та встановлення зв’язків між знаннями різних навчальних дисциплін.
Для розкриття дії міжпредметних зв’язків необхідно простежити, як
виникають і закріплюються часові нервові зв’язки (асоціації), що формуються при засвоєнні навчального матеріалу з різних навчальних предметів,
як здійснюються аналітико-синтетична мисленнєва діяльність суб’єктів
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навчання. Міжпредметні асоціації забезпечують цілісність розумової діяльності та є її найвищим рівнем, тому що саме вони дають можливість розглядати це або інше явище в різних системах зв’язків. Для того щоб навчитися
встановлювати міжпредметні зв’язки, необхідно: 1) знати навчальний матеріал; 2) знаходити зв’язки між його окремими частинами; 3) вміти мислити.
Кожен викладач, використовуючи безпосередньо навчальний матеріал свого предмета, впливає на різні сторони мислення членів навчальної
групи, а саме: 1) уміння зіставляти факти між собою; 2) уміння виділяти
суттєві ознаки та властивості явищ і предметів; 3) уміння розглядати об’єкт
з різних сторін; 4) уміння знаходити зв’язки та опосередкування; 5) уміння
робити висновки; 6) уміння використовувати отримані знання задля оволодіння новими знаннями тощо; 7) уміння використовувати отримані знання
безпосередньо в практичній діяльності.
Підвищення науковості навчальних дисциплін на засадах міждисцип
лінарності сприятиме більш повному висвітленню навчальних тем з урахуванням пізнавальних можливостей суб’єктів навчання.
Щодо психології навчання слід звернути особливу увагу на те, що міжпредметні зв’язки відіграють значну роль у розвитку розумових здібностей суб’єктів
навчання. Безперечним є той факт, що для оволодіння складними професійними знаннями в контексті формування професійної компетентності майбутніх
фахівців необхідною є відповідна психологічна основа, зокрема спостережливість, пам’ять, увага, мислення, мовлення тощо. При цьому особливого значення набуває добре розвинуте понятійне мислення, оскільки воно забезпечує
формування у суб’єктів навчання необхідних понять міжпредметного характеру. При засвоєнні міжпредметних понять суб’єкт навчання витрачає більше
розумових зусиль [10, с. 11]. Саме тому ми враховуємо, що принцип міжпредметних зв’язків прямо співвідноситься із загальними законами мислення, із
процесами утворення часових нервових зв’язків, міжпредметних (міжсистемних) асоціацій (термін А. І. Єремкіна) [3, с. 4]. Під час пошуку та встановлення
міжпредметних зв’язків суб’єкти навчання виконують дії аналітичного та синтетичного характеру, тобто вони поділяють навчальний предмет, з одного боку,
на складові частини й елементи, а з іншого – поєднують частини предмета, що
були розділені в процесі аналізу, в єдине ціле. Йдеться про те, що для функціонування міжпредметних зв’язків важливе значення мають аналіз і синтез. При
здійсненні цих мисленнєвих операцій матеріал різних навчальних предметів
синтезується – це початкова дія процесу пізнання, під час наступних процесів
пізнання відбувається аналіз. На основі проведеного аналізу синтезується нове
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знання про явище як ціле. Початкова синтезуюча дія є важливою, саме вона є
визначальною функцією мислення.
З психологічної точки зору для викладача є вкрай важливим викликати активність психіки суб’єкта навчання щодо сприйняття та засвоєння навчального матеріалу. Без активності з боку суб’єкта навчання він не опанує
навчального матеріалу. Ураховуючи те, що вплив ззовні, який викликає активність суб’єкта навчання, є стимуляцією, а вплив ззовні, що призводить
до досягнення цілей навчання, – є управлінням, можна стверджувати, що
навчання – це процес стимуляції і управління зовнішньою та внутрішньою
активністю суб’єкта навчання, у результаті якої у нього формуються певні
знання, навики й уміння. При цьому ми враховуємо, що мислення під час
навчання є ефективним лише у тому випадку, коли в корі головного мозку
виникають системні асоціації, під час яких відбувається відбір нових фактів
і понять, співставлення вже відомих фактів і понять із новими фактами та
поняттями, виділення їх головних та другорядних ознак (за Д. М. Кірюшкіним, В. Н. Федоровим). Це дає можливість суб’єктам навчання робити правильні узагальнення, створити відповідну систему асоціацій і співвіднести
її з іншими системами. Саме на цьому рівні здійснюються аналітико-синтетичні операції. Заслуговує на увагу думка дослідників про те, що в цьому випадку мислення залишається обмеженим, тому що асоціації мають
частковий характер, а їх основою є пізнання окремих фактів і понять. Учені підкреслюють важливість внутрішньосистемних асоціацій, під час яких
відбувається більш складний процес мислення. У цьому випадку особис
тість пізнає не окремі факти і явища, а цілі системи (наприклад, це може
бути система знань щодо психологічного супроводу або система знань щодо
здійснення іншомовного спілкування). Під час такого пізнання розумова діяльність спрямована на те, щоб виявити в цих системах основні поняття,
визначити не тільки їх загальні, але й різні ознаки, їх причини та наслідки
[10, с. 12]. Накопичення знань відбувається показом-демонстрацією з метою виявлення суттєвих ознак; спостереженням задля виявлення окремих
сторін і характерних ознак явищ, факторів; порівнянням для аналізу й синтезу; абстрагуванням; узагальненням і розробкою понять.
У контексті нашого дослідження варто звернути увагу на те, що кожна навчальна дисципліна має свій конкретний предмет вивчення, а тому
містить особливу систему понять, навколо якої групуються факти, що стосуються цієї навчальної дисципліни. Суб’єкт навчання повинен володіти
поняттями та співвідношеннями, а також уміннями і навиками цієї системи
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знань. Тут варто згадати про урахування психологічних особливостей нав
чального спілкування, що знаходять своє вираження в тому, як підкреслює
дослідниця Т. Д. Щербан, що таке спілкування утворює суб’єкт-суб’єктні
взаємини у навчанні, у якому навчальне завдання є джерелом спілкування і саме воно утворює мисленнєву активність у спілкуванні викладача із
суб’єктом навчання, завдяки чому він стає здатним до перетворення знань
на конструктивні схеми власних навчальних дій [12, с. 294].
Вести мову про високий рівень навченості суб’єктів навчання можна лише у
тому випадку, якщо вони здатні використовувати свої знання в різних ситуаціях
навчальної діяльності, а також засвоїли прийоми доцільного перенесення умінь і
навиків під час вивчення одних навчальних дисциплін на вивчення інших.
Отже, слід підкреслити важливість міжпредметних асоціацій, саме
вони забезпечують цілісність розумової діяльності та є її вищим рівнем. Ці
асоціації дають можливість розглядати це чи інше явище в різних системах
зв’язків. Саме внутрішньосистемні асоціації є певним ступенем під час формування більш складної системи міжпредметних (міжсистемних) асоціацій.
Розглянемо ці асоціації детальніше. Д. М. Кірюшкін, В. Н. Федоров розмежовують міжпредметні (міжсистемні) асоціації таким чином:
1) внутрішньосистемні асоціації якісно різні. Перш за все тому, що одні
з них відображають просторові відношення, інші – часові, треті – відношення послідовності, четверті – кількісні, п’яті – причинно-наслідкові. Дослідники довели, що ці асоціації відіграють позитивну роль в навчанні, відображаючи об’єктивну реальність у системі знань. Саме завдяки їм здійснюється
систематизація, рух і розвиток знань суб’єктів навчання;
2) міжсистемні асоціації охоплюють різні системи знань, умінь і навиків
та сприяють узагальненню цих систем як у теорії, так і на практиці. Саме вони
стимулюють перетворення цих узагальнень в ідейні погляди та переконання [10, с. 13]. Міжсистемні асоціації (за Д. М. Кірюшкіним, В. Н. Федоровим)
саме і є психологічною основою для дії міжпредметних зв’язків. Для підвищення
ефективності навчання вкрай важливим є систематичне забезпечення міжпредметних зв’язків, що сприятиме посиленню асоціативної пізнавальної діяльності
суб’єктів навчання та ефективному формуванню у них наукових понять.
Висновки:
1. Міжпредметні зв’язки можна визначити як зв’язки між окремими
навчальними дисциплінами. Характерною особливістю системи міжпредметних зв’язків є її інтегративність. Важливим для розуміння особливостей
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системи міжпредметних зв’язків є положення про активну взаємодію системи як цілого та елементів, з яких вона складається.
2. Система міжпредметних зв’язків є доцільною, нею можна управляти.
Викладачі повинні давати знання суб’єктам навчання в єдності, саме ця єдність відображає взаємозв’язок дійсності через міжпредметні зв’язки.
3. Результати дослідження проблематики міждисциплінарності дали
нам можливість окреслити конкретні шляхи покращення професійної підготовки майбутніх фахівців на засадах міждисциплінарності. Насамперед
ідеться про те, що сьогодення вимагає підвищення науковості змісту всіх
без винятку навчальних дисциплін. Це не тільки обумовлено необхідністю
включення до змісту навчальних дисциплін ускладненого навчального матеріалу. Вкрай важливим є усвідомлення кожним викладачем того, що формування системи міжпредметних понять обумовлено закономірностями
асоціативного мислення. Саме міждисциплінарні (міжпредметні) асоціації
забезпечують цілісність розумової діяльності суб’єктів навчання.
4. Для ефективного здійснення міжпредметних зв’язків необхідно використовувати такі способи та засоби, за допомогою яких викладач може створювати сприятливі психолого-педагогічні умови для успішної реалізації взаємо
пов’язаного, міжпредметного навчання і відповідним чином організовувати мисленнєву діяльність суб’єктів навчання. Методи педагогічної взаємодії у системі
викладач – суб’єкт навчання можуть бути досить різноманітними, але успішність
професійної підготовки майбутніх фахівців забезпечуватиметься тільки у тому
випадку, якщо викладач буде дотримуватися відповідної системи розкриття
знань усередині кожної окремої навчальної дисципліни. Цю систему повинні забезпечувати не тільки сучасні навчально-книжкові комплекси та навчально-методичне забезпечення (програми, підручники, навчальні посібники) як інструмент полідіалогічної та полісмислової освітньої взаємодії, але й сам викладач,
який повинен ретельно відбирати міжпредметні знання і уміння, виявляти та
використовувати продуктивні шляхи засвоєння міжпредметних зв’язків суб’єктами навчання, організовувати самостійне встановлення міжпредметних зв’язків
всіма без винятку членами навчальної групи.
5. Використання міжпредметних зв’язків: сприяє організації навчальної
діяльності суб’єктів навчання та є одним з ефективних засобів професіоналізації навчально-виховного процесу; підвищує професіональну орієнтацію
майбутніх фахівців та розвиває в них схильності до узагальнення, логічного
мислення, підвищує їх загальний культурний рівень і сприяє формуванню
творчих схильностей.
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6. Реалізація міжпредметних зв’язків є для суб’єктів навчання стимулюючим фактором щодо оволодіння майбутньою професійною діяльністю, а також засобом мотивації навчально-виховного процесу, стимулюючим чинником до опанування майбутньою спеціальністю.
На жаль, обсяг статті не дозволяє розкрити всі особливості проблематики міждисциплінарності в системі професійної підготовки майбутніх
фахівців. На нашу думку, шляхами подальших досліджень зазначеної
проблеми є аналіз психологічних особливостей встановлення міжпредметних зв’язків і вивчення особливостей перебігу психічних процесів, які відбуваються у свідомості суб’єктів навчання під час пошуку та встановлення
міжпредметних зв’язків.
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Волобуева Е. Ф. Междисциплинарные (межпредметные) связи в под
готовке будущeго специалиста: психологический аспект
Статья посвящена исследованию психологических особенностей использования междисциплинарных (межпредметных) связей в системе профессиональной подготовки будущих специалистов. Определены пути улучшения профессиональной подготовки на основе межпредметных ассоциаций, которые
обеспечивают целостность умственной деятельности субъектов обучения.
Ключевые слова: междисциплинарные (межпредметные) связи, профессиональная подготовка, психологические особенности, будущий специалист, умственная деятельность.
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The article touches upon the investigation of the psychological peculiarities
of the usage of inter-disciplinarian (inter-subject) relations in the system of
professional training improvement of future specialists. The directions of
professional training on the grounds of the inter-subjects associations which
guarantee the mental activity integrity have been determined.
Nowadays it is of vital importance to find the effective means of the
management of future specialists teaching on the scientific basis taking into
consideration the main requirements for competent specialist formation. In its
turn it provides for: 1) the search of new approaches to equipping future specialists
with the wide knowledge of the sciences basics; the formation of their conscious
attitude towards studying, the proper level of professional competence; 2) the
essential improvement of teaching content and methods; the rise in effectiveness
of teaching process in the conditions of the higher educational establishment.
The rise in effectiveness of the teaching methods and observance of the
management principles of cognitive activity of teaching subjects are of vital
importance for qualitative professional training of up-to-date specialist. That is
why the problem of inter-disciplinarian (inter-subject) relations as the system
which is to be managed (as the didactic means, which promotes the rise in
effectiveness of future specialist professional training) is topical and perspective.
Despite the wide range of scientific works on the problem of interdisciplinary
it is essential to solve the problem of working out the theory of inter-subject
relations taking into account the peculiarities of the present period of time in
order to organize cognitive activity of the future specialists up to the level.
It gives the opportunity to create the favourable psycho-pedagogical conditions
for the successful realization of proper teaching environment on the grounds of the
interactive teaching methods and in such a way to facilitate the students’ mental
activity as the highest abstract form of the cognition of objective reality.
For every teacher it is of vital importance to realize the fact that the formation
of the system of inter-disciplinarian (inter-subject) relations is stipulated by the
regularities of association thinking.
While using teaching material of the particular subject every teacher
influences the mental activity of the group members, particularly: 1) the ability
to compare the facts; 2) the ability to determine essential signs and properties of
phenomena and objects; 3) the ability to consider the object from all sides; 4) the
skills to find connections and mediacy; 5) the skills to make conclusion; 6) the
skills to use gained knowledge in order to obtain some new knowledge; 7) the
skills to put into practice obtained knowledge.
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From the psychological point of view it is necessary to pay special attention
to the fact that the inter-disciplinarian (inter-subject) relations play the significant
role in the process of the students’ mental abilities development. It goes without
saying that in order to gain complicated professional knowledge it is necessary to
develop the students’ concept thinking which guarantees the proper formation of
the necessary ideas of inter-disciplinarian (inter-subject) character.
Keywords: inter-disciplinarian (inter-subject) relations; professional training,
psychological peculiarities, future specialist, mental activity.

42

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СЕРІЯ: ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

УДК 159.922.7: 37.064.3
Наталія Анатоліївна ГОЛЯРДИК,
кандидат психологічних наук, викладач кафедри педагогіки та психології
Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СТУДЕНТІВ,
ЯКІ ПОТЕРПАЮТЬ ВІД НЕГАТИВНОЇ
КОНКУРЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
У СТУДЕНТСЬКОМУ ДОВКІЛЛІ
Статтю присвячено висвітленню практичних рекомендацій щодо
психологічної підтримки студентів, які потерпають від негативної конкурентної поведінки у студентському довкіллі, оскільки робота куратора
полягає у тому, щоб створити сприятливі умови для формування та підтримки у навчальній групі атмосфери довіри, взаємопідтримки та взаємодопомоги.
Ключові слова: конкурентна поведінка, психологічна підтримка, негативна конкуренція, студентське довкілля, практичні рекомендації.
Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах глобалізації
усіх сторін життєдіяльності суспільства неухильно зростає суперництво
між людьми та боротьба за досягнення кращих наслідків. Іншими словами, виникає конкурентна боротьба, як одна із найважливіших ознак сьогодення. Як відомо, конкуренція може мати як негативний, так і позитивний
вплив на розвиток особистості. Мова йде про такі негативні тенденції, коли
у процесі змагання суб’єкти будь-якої діяльності застосовують нецивілізовані форми боротьби з конкурентами та перешкоджають їхній діяльнос
ті. Така негативна характеристика конкуренції є свідченням актуальності
© Голярдик Н. А.
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проблематики, пов’язаної з конкурентною поведінкою людини і потребує
активізації уваги психологів до неї та пошуку ефективних шляхів її вирішення в різних сферах життєдіяльності особистості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано ви
рішення проблеми та на які опирається автор. Аналіз наукової літератури дозволив з’ясувати, що сьогодні в науково-психологічній літературі
практично відсутні праці, які б були присвячені дослідженню конкурентного стилю поведінки серед студентів ВНЗ. Лише окремі аспекти цієї проблеми можна знайти у працях А. Глухової, Т. Дуткевич, І. Коваля, І. Кравченко, О. Поддякова, С. Шебанової, Rosie L. Albritton, Marsha M. Linehan,
Thomas W. Shaughnessy та ін. [2–6; 9; 11; 12 та ін.]. Конкурентна поведінка
у студентському середовищі та її наслідки не були окремим предметом
наукового дослідження. З поля зору вчених випали питання впливу конкуренції на поведінку і навчання студентів, відсутній соціально-психологічний аналіз понять, що характеризують генезис, психологічний зміст і
суперечливу природу конкуренції у студентському довкіллі.
Конкуренція є характерним явищем для студентського довкілля. Проте,
через низку обставин вона може набувати деструктивного спрямування й негативно позначатися на стосунках та навчанні студентів. Звідси виникає потреба
у розробці для кураторів практичних рекомендацій щодо психологічної підтримки студентів, які потерпають від негативної конкурентної поведінки у студентському довкіллі. Отже, метою статті є висвітлення особливостей психологічної підтримки студентів, які зазнають негативної конкурентної поведінки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Результати нашого дослідження свідчать про те, що у студентському довкіллі існує категорія учасників конкурентної поведінки, для яких конкуренція приносить багато
негативних переживань і страждань. Такі студенти можуть страждати як
від фізичного, так і від психічного насилля. На основі наших досліджень
з’ясовано, що найбільша кількість студентів, схильних до суперництва, виявилася на першому та четвертому курсах, тому існує потреба, щоб куратори
студентських груп на цих курсах більше звертали увагу на міжособистісні
стосунки студентів і труднощі, з якими вони стикаються.
Потрібно зазначити, що серед головних труднощів, з якими стикаються першокурсники, психологи виділяють такі:
негативні переживання, зумовлені закінченням загальноосвітньої школи;
невизначена мотивація вибору професії, недостатня психологічна готовність до неї;
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відсутність навичок самостійної роботи, невміння конспектувати, працювати з науковою літературою, словниками, каталогами тощо;
невміння здійснювати психологічну саморегуляцію поведінки і різні види
діяльності, що посилюється відсутністю щоденного контролю викладачів;
пошук оптимального режиму праці та відпочинку в нових умовах,
налагодження побуту та самообслуговування, особливо при переході з домашніх умов до гуртожитку.
Більшість з цих труднощів можуть слугувати підґрунтям для появи
негативної конкурентної поведінки серед першокурсників. Якщо студенту
не вдається подолати труднощі адаптації, то в нього можуть сформуватися такі якості, як конформність, безініціативність, невпевненість у собі, що
призводить до заниження самооцінки. Якщо студент пройшов стадію адаптації і починає на другій стадії пред’являти групі такі свої індивідуальні відмінності, що не сприймаються нею через невідповідність її потребам, то це
може призвести до розвитку в нього негативізму, агресивності, підозрілос
ті, неадекватної завищеної самооцінки. У студента, що успішно проходить
стадію інтеграції у високорозвиненій групі, формується розвинуте групове самовизначення. Якщо ж група, до якої входить індивід, має асоціальну
спрямованість, то в нього можуть розвинутися відповідні асоціальні риси.
Дієвим засобом розвитку особистості окремих студентів, спрямування
їх амбіційних намірів у конструктивне русло, а також подолання негативних
конкурентних виявів є студентське самоврядування. В умовах самоврядування цілі діяльності і особистості, і групи, виходячи за їхні межі, роблять
їх відкритими системами, забезпечуючи тим самим їх розвиток. Спільна діяльність, спрямована на розв’язання протиріч між особистістю (академічною
групою) і адміністрацією ВНЗ (громадськими організаціями) сприяє формуванню нових властивостей і якостей особистості майбутнього фахівця.
Так, відносини відповідальної залежності, що складаються між членами студентської групи в умовах самоорганізації, сприяють становленню таких особистісних якостей, як почуття обов’язку, відповідальність за
доручену справу, наполегливість у досягненні поставленої мети. У процесі
самостійної постановки та вирішення життєво важливих завдань у членів
студентської групи формуються ініціативність і самостійність, розвиваються творчі й інтелектуальні здібності. Розширення ділових контактів із
представниками адміністрації ВНЗ і громадських організацій сприятливо
відображається на формуванні навичок ділового спілкування й організаторської діяльності. При цьому у навчальній групі створюється особливий
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соціально-психологічний клімат, що стимулює активність особистості у
сфері емоційної та інтелектуальної саморегуляції.
Як зазначає Т. Дуткевич, при позитивному соціально-психологічному
кліматі психічний стан характеризується бадьорістю, піднесеністю, активністю. Він сприятливий для фізичного здоров’я. При негативному ж соціально-психологічному кліматі виникають напруга, відчуженість, образа,
депресія, які несприятливі для здоров’я [3, с. 221]. Тому важливо, щоб у навчальній групі був позитивний соціально-психологічний клімат.
Також потрібно зазначити, що лідери відіграють велике значення у
розв’язанні конфліктних ситуацій. Куратору групи потрібно постійно
взаємодіяти з ними.
Так, вчені Rosie L. Albritton, Thomas W. Shaughnessy вказують на особ
ливе значення щодо урахування лідера групи у попередженні та вирішенні
конфліктів [11, с. 19].
Marsha M. Linehan, аналізуючи стратегії подолання кризових станів
членів групи, указує на те, що криза окремої особистості може впливати
на групу в цілому та на відносини між членами групи. Ось чому, на думку
вченої, лідер групи повинен володіти стратегіями долання кризових станів
задля запобігання виникнення конфліктів як окремої особистості, так і групи в цілому [12, с. 52].
Отже, ураховуючи вищезазначене, куратору групи потрібно постійно
взаємодіяти з активом групи, щоб вчасно спрогнозувати конфліктну ситуацію і попередити її, а також запобігти виявам негативної конкуренції.
Якщо ж студентське самоврядування буде мати формальний характер,
а куратор буде виявляти пасивність у роботі з підшефною йому групою, то в
ній будуть зароджуватися негативні соціально-психологічні процеси, серед
яких і негативне суперництво. У такому випадку студенти будуть відчувати
астенічні психічні стани та негативні відчуття.
У процесі опитування колишні конкуренти вказували, що під час
конкуренції вони відчували: бажання помститися конкуренту, перевестися в іншу навчальну групу, дискредитувати конкурента, відчували образи
та несправедливості, а також прагнули перемогти конкурента будь-якими
методами.
Цілком очевидно, що залежно від своїх індивідуально-психологічних
властивостей, конкуренти можуть по-різному переживати поведінкові реакції опонентів. Зважаючи на те, що говориться про студентів (середній
віковий діапазон від 17 до 23 років), ці реакції можуть бути надзвичайно
46

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СЕРІЯ: ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

бурхливими та емоційно забарвленими. Невипадково найбільша кількість
колишніх суперників вказують на те, що вони мали бажання помститися
своєму конкурентові. То ж студент, який потерпає від негативної конкурентної поведінки, може стати об’єктом фізичного та психічного насилля,
причому не тільки з боку суперника, але і його друзів у студентській групі.
Крім цього, потрібно зазначити, що деякі індивідуально-психологічні
риси й ознаки студентів можуть служити сприятливим підґрунтям для перетворення їх у “жертву” конкурентної поведінки. Говориться про віктим
ність особистості. У реалізації віктимних потенцій “жертви” певну роль відіграє взаємодія її суб’єктивних якостей і зовнішніх обставин. Ступінь вік
тимності особи є результатом складання ситуативного й особистого компонентів. Загалом, в основі феноменології віктимної поведінки знаходиться
сукупність особистісних рис, що характеризуються загальною психічною
нестійкістю індивіда, яка зумовлює провокацію агресії відносно себе.
Потрібно звернути увагу на те, що у ситуаціях конкуренції між суперниками можуть виникати агресивні вияви. У цьому випадку окремі студенти
можуть виявляти свою енергію та силу через агресивну поведінку. Згідно з
думкою дослідників агресивна поведінка є специфічною формою дій людини,
які характеризуються демонстрацією переваги у силі або застосуванням сили
відносно іншої людини або групи людей, яким суб’єкт прагне завдати шкоди.
У змістовному плані провідними ознаками агресивної поведінки можна вважати такі її вияви, як:
виражене прагнення до домінування над людьми та використання їх у
своїх цілях;
тенденцію до руйнування;
спрямованість на заподіяння шкоди оточуючим людям;
схильність до насильства (заподіяння болю).
Оскільки агресивна ситуація за своїми характеристиками є різновидом
інтенсивної тривалої стресової ситуації, то вона має серйозні психологічні
наслідки. Так, студент, який потерпає від конкурентної поведінки і сам агресор можуть бути схильні до нервово-психічних розладів (різні розлади поведінки, депресії), що може призвести до скоєння кримінальних злочинів.
Отже, при деяких критичних ситуаціях, пов’язаних із негативною конкурентною поведінкою, у студентів може виникнути потреба у психологічній підтримці та психологічній допомозі.
Небезпека таких критичних ситуацій для студентів у тому, що вони можуть стати підґрунтям для появи: суїцидальної поведінки; наркотичних та
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алкогольних виявів; емоційного розгальмування; страхів та апатії; неявки
чи запізнення на заняття, низької успішності тощо.
Як свідчить практика, причини самогубства серед студентської молоді
бувають різноманітними й залежать від багатьох факторів, у тому числі і від
акцентуації характеру студента й особливостей психотравми, яку він може
отримати як “жертва” негативної конкурентної поведінки.
В істереоїдних особистостей трапляється здебільшого демонстративний тип суїцидальної спроби. Вони на очах у оточуючих можуть намагатися повіситись, порізати вени, отруїтись, знаючи, що їм нададуть допомогу. Внутрішньою мотивацією таких спроб є бажання “покарати ініціатора
психічного чи фізичного терору”, звернути на себе увагу, досягти чогось бажаного. Незважаючи на благополучне завершення таких спроб, з цією особою потрібно провести психокоригуючу роботу, тому що ці реакції можуть
закріплюватись, і при повторних спробах студент може не розрахувати й
справді завдати собі серйозної шкоди.
У лабільно-сенситивної групи осіб самогубство частіше пов’язане з
конфліктною ситуацією з оточуючими його людьми: несправедливим звинуваченням, приниженням особистої честі та гідності, страхом покарання
тощо. Інколи може бути результатом тривалої депресії (при емоційному відторгненні членами студентської групи).
У збудливих осіб часто бувають самопорізи, але не як спроби самогубства,
а як спосіб розрядки емоційної напруженості.
Отже, куратор повинен бути готовим допомогти своєму підшефному
в таких ситуаціях, відвернути його від крайніх рішень. А це потребує від
нього мати уявлення про те, як потрібно діяти і що робити.
З цього приводу цікавою є думка Е. Фромма, який виділяв три психологічних ресурси, що можуть допомогти людині перебороти важкі життєві ситуації: надію, раціональну віру та душевну силу. На думку дослідника,
надія відображає активне очікування і готовність зустрітися з тим, що може
з’явитися на світ. Щодо раціональної віри, то вона є переконанням у тому, що
існує велика кількість реальних можливостей і потрібно своєчасно виявити
ці можливості. Душевна сила є здатністю чинити опір намаганням піддати небезпеці надію та віру [8]. Зважаючи на вищезазначене, куратор повинен уміти
підтримати студентів, які потерпають від негативної конкурентної поведінки,
у важкій для них ситуації, відновити у них надію та віру у краще майбутнє.
Зазначимо, що поняття “психологічна допомога” ми розуміємо, виходячи із визначення, яке запропоноване О. Бондаренком. На його думку, “зміст
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психологічної допомоги полягає у забезпеченні емоційної, смислової та екзистенційної підтримки людини або суспільства у ситуаціях ускладнення,
які виникають у ході їх особистісного та соціального буття” [1, с. 10]. Тобто психологічна допомога покликана відображати певну реальність, певну
соціальну практику, полем діяльності якої є сукупність питань, ускладнень
і проблем, що стосуються психічного життя людини. У контексті дослідження нашої проблеми виникає питання про те, яким повинен бути конкретний зміст тієї “певної реальності”, “певної соціальної практики”, коли
ускладнення та проблеми стосуються такої специфічної категорії молодих
людей, як студенти ВНЗ. Крім цього, потрібно уточнити, хто ж конкретно
може надавати психологічну допомогу та підтримку студентам, які потерпають від конкурентної поведінки у студентському довкіллі.
Ураховуючи результати опитування студентів, ми дійшли висновку, що
таку допомогу й підтримку можуть надавати куратори студентських груп,
викладачі, а також фахівці психологічних центрів, до яких куратори можуть
за необхідності направляти студентів.
Кураторам потрібно стати порадниками й союзниками своїх підшефних, які переживають критичні життєві ситуації, зокрема ті, що пов’язані з
проблемами негативної конкурентної поведінки.
Ураховуючи думку дослідників (О. Бондаренка [1], А. Глухової [2],
Т. Дуткевич [3], А. Поддякова [6], С. Шебанової [9] та ін.), ми дійшли висновку, що в таких ситуаціях куратору потрібно:
вміти будувати (відновлювати) самоповагу студента, який потерпає від
негативної конкуренції;
допомогти студенту у визначенні основних проблем (проблеми);
допомогти мобілізувати свою особистісну систему підтримки;
допомогти усвідомити серйозність того, що відбувається;
допомогти усвідомити потребу затрати часу на позбавлення негативних переживань;
виявити та закріпити його сильні та життєздатні сторони.
Перш за все, потрібно звернути увагу на те, що для надання психологічної допомоги студенту, який потерпає від конкурентної поведінки,
куратор повинен своєчасно отримати інформацію про негативні вияви суперництва серед його підшефних. З цією метою потрібно звернути увагу
на можливі варіанти отримання інформації про конкуренцію серед студентів, а саме:
від студента (за допомогою може звертатися зі своєї ініціативи);
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членів сім’ї студента (за допомогою телефонного зв’язку чи під час особистої зустрічі);
активу студентської групи.
Крім цього, потрібно уважно спостерігати за поведінкою студентів та
проводити з ними індивідуальні бесіди. При цьому бесіду доцільно проводити як цілеспрямовану розмову зі студентом для з’ясування уявлення або
розуміння ними питань, які пов’язанні з міжособистісними стосунками
членів студентської групи у різних ситуаціях їхнього навчання та відпочинку. Зазначимо, що питання потрібно будувати таким чином, щоб їх зміст був
чітким і зрозумілим. Під час бесіди важливо домагатися не лише констатувальної відповіді, а й пояснення, тобто відповідей не лише на запитання
“Що це таке?”, але й “Чому?”, “Як?”, “Яким чином?” тощо.
План бесіди має бути продуманий заздалегідь. При правильному проведенні бесіди можна виявити те, що не завжди вдається зробити за допомогою спостереження:
визначити причини (особливо приховані) проблемної особистісної
взаємодії студентів;
виявити ініціаторів негативної конкурентної поведінки;
виявити психічні стани студента, який потерпає від негативної конкурентної поведінки;
визначити оптимальні шляхи попередження та подолання негативної
конкурентної поведінки серед членів студентської групи.
Зважаючи на погляди психологів, можна виділити два способи психологічної підтримки студентів, які потерпають від конкурентної поведінки,
зокрема – пасивний та активний.
Пасивний спосіб полягає у тому, щоб дати можливість людині “поплакатися”, пожалітися, висловити свої негативні емоції, викликати співчуття.
Терапевтичний ефект цього в тому, що сльози допомагають знімати внут
рішню напругу, оскільки з ними виводяться ферменти – супутники стресу.
Дати полегшення – це одна з найважливіших функцій сліз. Через те куратору потрібно зі співчуттям вислуховувати студента, який потерпає від негативної конкуренції, і той буде відчувати полегшення.
Щодо активних способів, то всі вони будуються на руховій активності.
В основі їх лежить той факт, що адреналін як супутник напруження зникає під час фізичної роботи. Краще всього цьому сприяє заняття студентів
спортом. З усіх видів спорту найшвидше знімають агресивність саме ті види,
які передбачають удари: бокс, теніс, футбол, волейбол, гандбол, бадмінтон
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тощо. Варто зазначити, що навіть спостереження за змаганнями дає вихід
агресії. Уболівальники відчувають ті ж емоції, що і гравці: їх м’язи мимоволі
скорочуються, неначе вони самі змагаються на майданчику. Ці емоції та фізичне навантаження “спалюють” надлишки адреналіну.
Куратору як суб’єкту психологічної підтримки студента, який потерпає
від негативної конкуренції, важливо враховувати низку принципів, серед
яких, наприклад, принцип “виходу почуттів” – якщо дати студенту можливість “вилити” свої негативні емоції, то поступово вони змінюються на
позитивні, треба тільки виявити терпимість і здатність емоційно підтримати людину. До інших принципів також відносять принцип “емоційного
відшкодування”. Мається на увазі те, що часто студент, який звертається з
приводу суперництва, почуває себе потерпілим. Слухаючи, можна так його
і сприймати, сказавши йому про те позитивне, що у нього є. З тим, що людина страждає, не можна не рахуватися, тому що це є процесом “емоційного
відшкодування” пригніченого стану.
Перш за все потрібно відгородити такого студента від негативного
впливу (принижень) членів навчальної групи. Адже він може стати аутсайдером – індивідом з нульовим статусом. Ставлення до таких людей є
звичайно індиферентним. Однак через характерний для членів навчальної групи юнацький максималізм студент, який потерпає від конкурентної поведінки, може стати об’єктом насмішок і навіть знущань інших
членів групи.
Особливе значення для підтримки такої людини може мати індивідуальна бесіда куратора з нею. Куратору протягом усієї бесіди необхідно бути
максимально уважним і зацікавленим співрозмовником, демонструючи
своїм виглядом і поведінкою, що важливіше цієї бесіди у цей момент для
нього нічого не існує. За будь-яких умов індивідуальна бесіда передбачає
захист права людини бути такою, якою вона є, і говорити про те, що вона
відчуває, розраховуючи на поважливе, доброзичливе ставлення до себе,
конфіденційність й анонімність.
Т. Щербан вважає, що з точки зору психології у спілкуванні реалізується потреба в іншій людині. За допомогою спілкування люди організовують
свою діяльність, обмінюються інформацією, виробляють доцільну програму
дій, взаємно впливають одні на одних [10, c. 50]. Отже, ураховуючи вищезазначене, звертаємо увагу на те, що студенту, який потерпає від конкурентної
поведінки, потрібно у критичний момент відкритись, а не замикатися у собі,
тобто мова йде про спілкування з компетентною людиною.
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Куратору потрібно бути готовим до того, що йому доведеться шукати
потрібні слова, щоб заспокоїти людину. Спілкування повинно бути надзвичайно ввічливим і спокійним. Наприклад: “Вам не потрібно хвилюватися,
я докладу всіх зусиль, щоб Вам допомогти”. У деяких випадках доцільно
співчутливо промовчати або ж скористатися техніками відвертання чи релаксації, професійно обігравши напружені моменти бесіди. Подібні реакції
підбадьорювання і підтримки сприяють розвитку розмови, знімають настороженість і гальмування, нівелюють психологічні захисти. Куратор повинен
слідкувати за тим, щоб його вербальні й невербальні реакції не викликали
почуття дисонансу та не видавалися нав’язливими чи стереотипними, а сам
він був щирим і відвертим у своєму бажанні вислухати, зрозуміти й допомогти своєму підшефному. Доброзичлива увага та уміння слухати у деяких
випадках сповна можуть визначити хід бесіди.
До прикладу можна навести методику вербалізації емоційних станів, яку
запропонував К. Роджерс. Зустрічаючи людину, яка переживає емоційно-напружену ситуацію, К. Роджерс рекомендує перш за все дати їй можливість “випустити пару”, іншими словами, виговоритись [7]. Знайшовши уважного слухача й емоційну підтримку, людина може швидко знайти психологічну рівновагу.
Загалом, куратору як суб’єкту запобігання та подолання негативної
конкуренції серед студентів доцільно зі студентами, які потерпають від конкурентної поведінки:
1. Провести індивідуальну бесіду:
дати можливість “випустити пару”, виговоритись, знайти психологічну
рівновагу;
виявити приховані думки та почуття, які пов’язані з переживанням негативних результатів суперництва.
2. Відгородити студента, який потерпає від конкурентної поведінки, від
негативного впливу (принижень) членів навчальної групи:
провести роз’яснювальну роботу серед членів групи;
проінструктувати актив студентської групи;
поінформувати викладацький склад щодо наявності у групі негативних конкурентних виявів та про студентів, які потерпають від конкурентної
поведінки.
3. При хворобливому (інтенсивному) переживанні людини вжити заходів щодо посилення контролю за нею:
організувати надання їй психологічної допомоги (психологами, медичними працівниками);
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при виявленні у студента психологічних проблем (викривлень мислення; заниженої самооцінки та впевненості у негативному до нього ставленні
оточуючих; нестійкості рівня домагань; ознак депресії; високої схильності
до ризику) потрібно направити його до лікувального закладу.
4. За необхідності організувати переведення студента, який потерпає
від конкурентної поведінки, до іншої навчальної групи.
Куратору дуже важливо пам’ятати, що більша частина вищезазначених
явищ можуть мати місце протягом тривалого терміну. Через те йому важливо тримати таку людину під контролем ще тривалий час.
Отже, робота психологічної підтримки студентів, які потерпають від
конкурентної поведінки у студентському довкіллі, потребує від куратора
рішучих дій і, перш за все, не бути байдужим до проблем своїх підшефних,
а свідомо створювати сприятливі умови для формування та підтримки у навчальній групі атмосфери довіри, взаємопідтримки та взаємодопомоги.
Для цього потрібно активно організовувати поведінку й особистісну
взаємодію студентів таким чином, щоб вони не тільки не становили загрози
для їх комфорту, а й сприяли б оздоровленню духовного, морально-психологічного клімату студентської групи. Адже внутрішньогрупова гармонія
сприяє повноцінній життєдіяльності особистості, а, отже, й ефективному
навчанню та дружнім стосункам студентів.
Перспективами подальших розвідок у цьому напрямі ми вважаємо
подальше вивчення проблем негативної конкурентної поведінки серед студентів та розроблення методів усунення цього явища.
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Голярдык Н. А. Практические рекомендации по психологической под
держке студентов, которые страдают от негативного конкурентного пове
дения в студенческой среде
Статья посвящена освещению практических рекомендаций по психологической поддержке студентов, которые страдают от негативного конкурентного поведения в студенческой среде, поскольку работа куратора заключается в том, чтобы создать благоприятные условия для формирования
и поддержания в учебной группе атмосферы доверия, взаимоподдержки и
взаимопомощи.
Ключевые слова: конкурентное поведение, психологическая поддержка,
негативная конкуренция, студенческая среда, практические рекомендаций.
Goliardyk N. A. Guidelines concerning psychological support for the
students who are suffering from the negative competitive behavior in the
student environment
The article is devoted to clarification of practical recommendations for
psychological support for students who are suffering from the negative competitive
behavior in the student environment.
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In general, to prevent and overcome the negative competition among
students the curator should implement the following actions concerning
students who are suffering from the negative competitive behavior: 1) to initiate
individual conversation (to enable “to blow off steam”, to sound off, to find
psychological balance; to reveal hidden thoughts and feelings concerning the
experience of negative results of competition, 2) to protect suffering student from
negative competitive impact (humiliation) of study group members (to conduct
explanatory work among study group members; to instruct active student of the
group, to inform teaching staff about negative competitive availability of in the
group and about students who are suffering from competitive behavior; 3) to
take measures to strengthen control over suffering student if there is the painful
(intensive) human experience (to organize psychological assistance, with a student
who is identified to have psychological problems (distortions of thought; low selfesteem and confidence in negative attitude towards him/her; volatility of claims;
signs of depression, high risk appetite) should send him/her to a medical call; 4) if
necessary, to transfer the student who is suffering from competitive behavior into
another study group.
It is important for curator to remember that most of the above mentioned
phenomena may occur over the long period of time. That is why it is essential to
keep a student under control for a long time as well. Curators should become their
students’ advisers and allies who experience critical life situations, including those
related to the problems with negative competitive behavior. It is needed to actively
organize personal behavior and interaction with students so that interaction is
not a threat for the students comfort, but contribution to the improvement of
the spiritual, moral and psychological climate within the student group, since
intragroup harmony promotes individual’s full life, and, therefore, effective
training and friendly students’ relations.
Keywords: competitive behavior, psychological support, negative competition
student environment, practical recommendations.
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УДК 159.9:072,152
Валентина Анатоліївна ГРІШКО-ДУНАЄВСЬКА
старший викладач кафедри англійської мови
Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

ОСНОВНІ ПІДХОДИ
ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ
В НАУКОВО-ПСИХОЛОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
У статті автор розглядає різні категорії щодо вивчення поняття
“взаємодія” в науково-психологічній літературі, аналізує основні підходи до
вивчення проблеми взаємодії, яка є не лише об’єктом міждисциплінарних досліджень, а виступає однією з базових психолого-педагогічних категорій і є
досить актуальною проблемою сучасності. Взаємодія розглядається як процес впливу суб’єктів один на одного, який характеризується виникненням
зв’язків, взаємозумовленістю і опосередкованістю їхньої спільної діяльності
або спілкування. Загалом, автором розглядається взаємодія, яка здійснюється у двох формах: спілкуванні і спільній діяльності.
Ключові слова: взаємодія, педагог, діяльність, спілкування, педагогічне
спілкування, суб’єкт-суб’єктна взаємодія.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У наш час традиційні педагогічні засоби вступили в суперечність із вимогами освіти. Виховання та
навчання в тому вигляді, в якому вони існують у традиційно монологічній
вищій школі, стають недостатніми. Необхідна розробка нових психологічних підходів до розуміння сутності взаємодії між педагогом та суб’єктом
навчання. Сутнісною основою сучасної парадигми навчання та виховання
є особистість суб’єкта навчання, орієнтація педагога на гуманні, демократичні принципи навчання, взаємини співпраці, взаємоповаги та взаєморозуміння. І як наслідок, навчально-виховний процес ставатиме більшою
56

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

© Грішко-Дунаєвська В. А.
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СЕРІЯ: ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

мірою особистісно насиченим та особистісно значущим, тобто зростатиме
цінність як особистості викладача, так і суб’єкта навчання, їх взаємодія,
взаємозалежність та взаємовплив у навчально-виховному процесі набиратимуть усе більшої ваги.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано ви
рішення проблеми та на які опирається автор. Аналіз досліджень низки
науковців (М. Боришевського, Л. Грімак, Є. Єгорової, В. Кан-Калика, С. Кондратьєвої, Н. Кузьміної, О. Кульчицької, О. Леонтьєва, В. Моргуна, Б. Ломова,
А. Петровського, В. Рибалки, Н. Пов’якель та ін.), свідчить, що проблема реального становища суб’єкта навчання, проблема його активності та самоактивності в навчально-виховному процесі належать до найважливіших, особливо, коли мова йде про суттєву перебудову педагогічного процесу і приведення його у відповідність до практичних запитів сьогодення.
Аналіз наукової літератури демонструє, що низка зарубіжних і віт
чизняних дослідників вивчали проблему взаємодії суб’єктів навчання
в найширшому розумінні цього поняття. Значний вклад у дослідження
проблеми взаємодії внесли психологи А. Адлер, Б. Ананьєв, А. Бандура,
Е. Берн, В. Бехтєрєв, Дж. Брунер, Л. Виготський, Ч. Кулі, К. Левін, О. Леонтьєв, А. Маслоу, Дж. Мід, В. М’ясищев, К. Роджерс, С. Рубінштейн, З. Фрейд,
Е. Фромм, Е. Холл, К. Хорні та ін.
Метою статті є вивчити поняття “взаємодія”, розглянути та проаналізувати основні підходи до вивчення проблеми взаємодії у вітчизняній та
зарубіжній психолого-педагогічній літературі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття “взаємодія” є предметом вивчення різних наук, таких як філософія, психологія, педагогіка, соціологія,
соціальна психологія, антропологія, культурологія тощо. У сучасному словнику
термін “взаємодія” трактується як філософська категорія, яка виражає процес
впливу різних об’єктів один на одного, їх взаємозв’язок, взаємоперехід, породження одним об’єктом іншого” [14]. З точки зору філософії “взаємодія” – це
об’єктивна й універсальна форма руху, розвитку, що визначає існування і структурну організацію будь-якої матеріальної системи. Взаємодія як матеріальний
процес супроводжується передачею матерії, руху та інформації, вона відносна,
здійснюється з певною швидкістю і в певному просторі – часі [1]. Саме через
взаємодію людина пізнає природні та суспільні явища, закономірності, процеси,
орієнтується в оточуючій реальності, визначає способи мислення та поведінки.
Крім того, з цим поняттям пов’язана також потреба людини у спілкуванні, навчанні, освіті, особистісному розвитку [1].
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А. Леонтьєв [9] у своїх дослідженнях розглядає взаємодію як узгоджену діяльність, яка передбачає досягнення спільних цілей і результатів щодо
вирішення учасниками важливої для них проблеми або завдання. Дослідник стверджує, що в умовах взаємодії завжди є активність обох сторін,
хоча міра її виявлення різна. Активність, на думку І. Зимньої, є основною
характеристикою взаємодіючих сторін у процесі будь-якої взаємодії живої
матерії. У людини, яка має вищу форму розвитку живої матерії, активність
виявляється на всіх рівнях її організації. При цьому взаємодія є одним із основних способів активізації саморозвитку й самоактуалізації особистості.
З точки зору психології поняття взаємодії трактується як процес безпосереднього або опосередкованого впливу об’єктів (суб’єктів) один на одного,
що породжує їхню взаємну обумовленість і зв’язок [7]. Саме причинна обумовленість становить основну особливість взаємодії, коли кожна із взаємодіючих сторін виступає як причина іншої і як наслідок одночасного зворотного
впливу протилежної сторони, що визначає розвиток об’єктів та їх структур.
Крім того, під взаємодією в психології зазвичай розуміється не тільки вплив
людей один на одного, але й безпосередня організація їх спільних дій, що дозволяє групі реалізувати загальну для її членів діяльність.
Вивчення категорії “взаємодія” в психології наводиться з точки зору
трьох основних напрямків: взаємодія як процес діяльності (Г. Андрєєва,
М. Каган, А. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін.); взаємодія як процес спілкування (В. Кан-Калик, Я. Коломинський, А. Леонтьєв, М. Лисина, Б. Ломов)
та взаємодія як міжособистісні стосунки (Н. Кузьміна, В. М’ясищев, Н. Обозов, К. Платонов, В. Рубцов, Г. Щедровицький та ін).
Загалом, у психології взаємодію трактують як:
прямий або опосередкований вплив суб’єктів один на одного, який характеризується виникненням зв’язків і їх взаємозумовленістю [15];
процес взаємного одночасного впливу різних об’єктів один на одного,
їх взаємну зумовленість, що виявляється в асиметричності суперечливого
діалектичного відношення таких глобальних, всеохоплюючих елементів
дійсності, як людина і світ [19].
У соціальній психології взаємодію розглядають як форму організації
діяльності людей. У структурі взаємодії виокремлюють дві сторони: внут
рішню, або змістову (сукупність відносин особистості з соціальним оточенням) та зовнішню, або формальну (вияв цих відносин) [16].
Аналіз літератури свідчить, що вивчення взаємодії у психології здійснюється за такими основними напрямками: уточнення категорій статусу са58
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мого поняття “взаємодія”, виокремлення компонентів її структури та зміст у,
визначення його місця в розвитку психічних процесів індивіда, а також у
системних процесах більш високого порядку [3].
Згідно з дослідженнями О. Леонтьєва, взаємодія характеризується як
соціальна, колективна діяльність, вплив людини на людину [9]. Взаємодія
розглядається як багаторівневе явище, у якому виділяють співробітництво
як вищий рівень взаємодії. Одним із важливих аспектів взаємодії є її “психологізм”, тобто ставлення до другої особи.
Відомо, що поняття “взаємодія” сьогодні є не лише однією з базових психолого-педагогічних категорій, але й виступає об’єктом міждисциплінарних
досліджень. Взаємодія – це своєрідне втілення зв’язків, взаємин між людьми, котрі, вирішуючи спільні завдання, доповнюють один одного і досягають успіху у вирішенні поставлених завдань. Природно, що змін зазнають і
суб’єкти, і ті об’єкти, на які спрямована взаємодія [20].
Сьогодні педагогічна наука оперує поняттям “педагогічна взаємодія”,
яка розглядається як одна з основних категорій педагогіки. У педагогіці
поняття “взаємодія” зустрічається в дослідженнях щодо вивчення особ
ливостей навчального процесу, педагогічного спілкування, педагогічної
діяльності тощо.
Упродовж останніх десятиріч посилюється інтерес психологічної науки
й педагогічної практики до проблеми взаємодії педагогів і вихованців, яка
розглядається, насамперед, у контексті педагогічного спілкування (І. Булах,
С. Вітвицька, Л. Долинська, В. Казанська, В. Микитюк, Т. Яценко).
Педагогічне спілкування як предмет досліджувалось багатьма педагогами і психологами, а саме: Г. Балл, І. Бех, Н. Гоноблін, Н. Кузьміна,
В. Кан-Калик, О. Ковальов, О. Леонтьєв, Н. Побірченко та ін.
Аналіз наукової літератури дає можливість виокремити декілька аспектів вивчення проблеми педагогічного спілкування, а саме:
як один із найважливіших складників професійної діяльності викладачів, що передбачає наявність у педагога спеціальних комунікативних здіб
ностей, які є структурним елементом педагогічної культури, її специфічним
компонентом (М. Богданова, М. Боришевський, Н. Гоноблін, Н. Кузьміна,
Є. Єгорова, С. Максименко та ін.);
складову частину професійної діяльності педагога (опанування педагогом низкою технічних прийомів, за допомогою яких він реалізує різні способи взаємодії, розвиває спілкування (С. Батракова, Г. Гаврилова, В. Кан-Калик, В. Синявський та ін.);

№1
2015

59

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

проблему взаєморозуміння між педагогом та учнем, тобто опанування
вмінням налагоджувати конструктивний контакт, коли досягається повне
розуміння один одного (О. Бодалєв, З. Вяткіна, О. Киричук, О. Кульчицька,
В. Панок та ін.);
певну культурну спільноту, яка потребує вивчення тих норм, які реалізуються в педагогічному спілкуванні. Перш за все, – це проблеми педагогічної етики (Д. Крюкова, В. Моргун, Д. Ніколенко, Н. Пов’якель, Л. Проколієнко, І. Страхов та ін.).
М. Лісина через поняття взаємодії дає характеристику спілкування,
вважаючи, що останнє є нічим іншим, як взаємодією двох або більше людей, спрямованою на узгодження і об’єднання їхніх зусиль з метою налагоджування стосунків і досягнення спільного результату. Автор зазначає,
що спілкування – це особливого роду взаємодія, своєрідний вид активності
людини, що передбачає ініціативний вплив людини на свого партнера.
Д. Фельдштейн вважає, що взаємодія – це насамперед вид людської
діяльності, “діяльнісне ставлення людей один до одного” [17]. Практично
ставлячи знак рівності між поняттями “спілкування” та “взаємодія”, він
зменшує значення останнього і підпорядковує спілкування та взаємодію тій
діяльності, на фоні якої вони відбуваються.
Загалом щодо розуміння співвідношення понять “взаємодія” і “спілкування” у психолого-педагогічній літературі існує три підходи. Перший
підхід ґрунтується на тотожності даних понять. У найбільш концентрованому вигляді цей підхід викладений у роботах О. Леонтьєва, що розглядав
спілкування як взаємодію з іншими людьми, як внутрішній механізм життя
колективу [8]. Взаємодія людей не може протікати в іншій формі, крім спілкування, без спілкування взаємодія неможлива. Близька до даної позиції
й точка зору О. Волобуєвої. Так, на її думку, “…спілкування є взаємодією,
змістом якої є взаємне пізнання й обмін інформацією за допомогою різних
засобів комунікації з метою встановлення взаємовідносин, сприятливих
для процесу спільної діяльності” [5].
Другий підхід полягає у розгляді взаємодії як більш широкого комплексного явища, стороною або формою якого є спілкування. Дана точка
зору подана в роботах А. Гончарова, Б. Ломова, В. Крисько, А. Мощенко,
В. М’ясищева, М. Обозова, М. Рибакової, Ю. Ханіна тощо. Взаємодія людини
з людиною може здійснюватися за допомогою різних контактів. М. Обозов
розглядає контакт як форму взаємодії, що характеризується безпосередніс
тю, просторово-тимчасовою близькістю людей [13]. Виділяється зорова
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взаємодія (рух людей по вулиці), зорово-кінестетична (рух людей у метро),
а також маніпулятивна взаємодія (наприклад, спільне керування літаком,
робота на конвеєрі тощо). Б. Ломов виділяє такі форми взаємодії, як взаємодія людини із предметним світом (людина–ЕОМ) або взаємодія людини із
природою, що іноді в популярній літературі називають спілкуванням. Дані
форми взаємодії не є спілкуванням. На його думку, спілкування є вищою
формою взаємодії, де можливий взаємний обмін знаннями, уміннями, інтересами, рисами характеру, ціннісними орієнтаціями [11].
У цьому підході можна виділити дослідження, автори яких, розглядаючи спілкування як форму взаємодії, трактують його як комунікативну
діяльність. Так, на думку Ю. Ханіна, спілкування – це, у першу чергу, комунікативна поведінка членів групи і колективу [18]. А. Мощенко розглядає
спілкування як комунікативну взаємодію [12]. Виходячи із цього, виділяються два види взаємодії – комунікативна взаємодія (спілкування) і педагогічна взаємодія (спільна діяльність). На думку М. Обозова, спілкування – це
така специфічна взаємодія, при якій обов’язковий взаємний обмін думками
й почуттями з утворенням загального фонду цих думок і почуттів [13].
Третій підхід поданий у роботах Г. Андрєєвої, яка досліджує взаємодію
як складову спілкування людей поряд з соціальною перцепцією та комунікацією. Вона обґрунтовано зазначає, що, незважаючи на зв’язок між спілкуванням та взаємодією, що об’єктивно існує, розвести ці поняття між собою
досить важко [2]. Тлумачучи поняття “спілкування” як “реальність міжособистісних і суспільних стосунків”, автор визначає взаємодію як інший порівняно з комунікативним, бік спілкування [2, с. 101]. На її думку, це “той бік,
який фіксує не тільки обмін інформацією, але й організацію спільних дій, що
дозволять партнерам реалізувати деяку спільну для них діяльність” [2, с. 101].
Таким чином, підхід до розуміння взаємодії як інтерактивної складової спілкування дозволяє, з точки зору Г. Андрєєвої, з одного боку, виключити відрив
взаємодії від комунікації, а з іншого – уникнути їх ототожнення.
Фундаментальне дослідження співвідношення категорій “спілкування”, і “взаємодія” у психології здійснюється в працях О. Бодальова, який,
як і Г. Андрєєва, обґрунтовує генетичну близькість цих понять і одночасно
показує їх незведеність один до одного. Автор справедливо вважає, що у
багатьох конкретних актах взаємодії спілкування як вид діяльності має
самостійне значення. Відбувається це за безпосередньої реалізації потреб
людей у контакті, міжособистісному спілкуванні. Однак у здебільшого
міжособистісна взаємодія, яка позначається як спілкування, майже завж-
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ди виявляється вплетеною в ту чи іншу діяльність і виступає як умова її
виконання. Таким чином, О. Бодальов розмежовує поняття діяльності і
взаємодії, обґрунтовуючи специфіку кожного з них в умовах контакту людей один з одним.
Щодо співвідношення категорій “взаємодія” і “діяльність” у психології
склалися два підходи: діяльність розглядається як форма взаємодії та взаємодія трактується як сторона спільної діяльності. Представники першого
підходу (А. Гончаров, Г. Давидов, А. Журавльов, Б. Ломов) виходять із положення, що взаємодія є основною формою існування й функціонування соціальних систем. Вона може бути реалізована як взаємодія між суб’єктами
або ж як взаємодія типу суб’єкт-об’єкт. Перша реалізується як спілкування,
друга – як діяльність. Отже, спільна діяльність і спілкування є основними
формами реалізації взаємодії [6].
Прихильники другого підходу (О. Леонтьєв, М. Обозов, В. Парфьонов)
розглядають взаємодію як сторону спільної діяльності. Так, на думку М. Обозова, у спільній діяльності можна виділити дві взаємозалежних сторони – предметну діяльність і взаємодію, у тому числі і спілкування [13]. Аналогічна позиція представлена в О. Леонтьєва, який стверджує, що взаємодія – це колективна
діяльність, що розглядається не з боку змісту або продукту, а в плані її соціальної організації.
Таким чином, на підставі аналізу психолого-педагогічної літератури
можна зробити висновок про те, що в сучасній психології немає єдиної думки щодо місця взаємодії серед інших психічних явищ і процесів, що значною мірою ускладнює і її власну характеристику. Вона розглядається і як
самостійна категорія, і як інтерактивний бік спілкування, і як варіант діяльності індивіда, і як вид людської діяльності загалом.
У межах нашого дослідження будемо розглядати взаємодію як процес впливу суб’єктів один на одного, який характеризується виникненням
зв’язків, взаємозумовленістю і опосередкованістю їхньої спільної діяльнос
ті або спілкування. Оскільки взаємодія здійснюється у двох формах: спілкуванні й спільній діяльності (хоча їхній поділ деякою мірою умовний, тому
що спільна діяльність не може бути реалізована без елементів спілкування
і, у свою чергу, спілкування часто виступає як компонент або засіб спільної
діяльності), то ми використовуємо категорію взаємодії, у якій відображено
процеси і спілкування, і спільної діяльності.
Аналіз літератури свідчить, що сутність категорії “спілкування” активно досліджували різні науки з другої половини XX ст. (філософія, со62
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ціологія, психологія, лінгвістика, педагогіка). Спілкування є надзвичайно
складним і неоднозначним явищем, тому наявні різні підходи до розуміння
цього феномена: філософський, соціальний, діяльнісний, системний, маніпулятивний, особистісний тощо.
Зокрема, у психолого-педагогічних джерелах простежуються такі підходи до розуміння спілкування:
трактування спілкування як складової діяльності, яка охоплює перцептивну, комунікативну та інтерактивну сторони і як інтраіндивідний процес
може бути керованим (О. Леонтьєв, Б. Ломов, Є. Мерлін та ін.);
визначення спілкування як самостійної психологічної категорії, яка
має такі характеристики: суб’єкт-суб’єктний зв’язок тих, хто спілкується, активність, творчу позицію, відвертість між партнерами. (Г. Андрєєва,
О. Бодальов, В. М’ясищев, Б. Паригін та ін.).
Педагогічний аспект досліджували Т. Аргентова, М. Березовін, О. Богданова, В. Кан-Калик, Р. Ковальов, Я. Коломінський, Р. Кричевський та ін.
Аналіз підходів цих учених до розуміння сутності процесу спілкування дає
змогу визначити його як форму навчальної взаємодії викладача і студентів,
яка охоплює елементи соціальної та особистісної спрямованості.
За Б. Ломовим, спілкування є однією з найважливіших форм, що відоб
ражає процес взаємодії людей. Спілкування – це взаємодія двох або більше
людей, що складається з обміну інформацією пізнавального або афективно-оцінювального характеру.
Низка дослідників, досліджуючи психологічні проблеми взаємодії
суб’єктів педагогічного процесу, визначали характерні відмінності різних
сторін спілкування, підкреслюючи роль їх певних психологічних характеристик, особливо таких характеристик, як психолого-педагогічна спостережливість, глибина емпатії, точність соціальної перцепції [4].
Т. Щербан у своєму дослідженні розкриває зміст такого різновиду
спілкування, у якому реалізуються здатності вчителя і учня до взаємин,
як навчальне спілкування, трактуючи його як особливий вид взаємин між
людьми (у якому здійснюється не лише передача знань, а й розвиваються
прагнення і вміння самостійно набувати нових знань, досвіду), як процес
спільної роботи вчителя і учня, у якій ця форма взаємодії будується на активному зворотному зв’язку, що організує, регулює і збагачує кожного з
учасників цього процесу [20]. Структура навчального спілкування, з точки
зору дослідниці, характеризується єдністю зовнішньої, поведінкової, операційно-дієвої сторони та внутрішньої, глибинної, яка включає в себе моти-
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ваційно-смислові, ціннісні характеристики та емоційно-емпатійні можливості особистості і відіграє визначальну, детермінуючу роль щодо першої.
Спілкування та взаємодію у спілкуванні вивчали представники психоаналізу, біхевіоральної, когнітивної та гуманістичної психології. У кожному
з цих напрямків розкрита “своя” специфіка об’єкта дослідження. Хоча дана
проблема не є новою для психологічної науки, однак питання про те, що
входить у поняття спілкування, яка його структура та функції і на сьогодні
залишаються дискусійними. Існує декілька наукових підходів до проблеми
взаємодії суб’єктів у спілкуванні: соціологічний, соціально-психологічний,
загальнопсихологічний, інформаційно-семантичний тощо. У філософській
літературі неодноразово зверталась увага на недостатню інтегрованість цих
підходів. До цього часу ведуться пошуки методології для комплексного міждисциплінарного вивчення спілкування.
У психологічній науці колишнього СРСР проблема спілкування вивчалась у двох напрямках. Перший представлений у дослідженнях спілкування
в контексті діяльнісного підходу (П. Гальперін, Д. Ельконін, А. Запорожець,
П. Зінченко, О. Концева, О. Леонтьєв, М. Лісіна, О. Лурія, Г. Луков, С. Рубінштейн та ін.) Науковці, які представляють даний напрямок, вважають,
що діяльність людини – це предметна та психічна взаємодія з навколишнім
світом, тобто всі суб’єкт-суб’єктні та всі суб’єкт-об’єктні відносини [10].
Спілкування ж розглядається ними або як особливий вид діяльності, або ж
виводиться з категорії діяльності.
Інший напрям передбачає дослідження проблеми з точки зору психічної взаємодії (В. Ананьєв, В. Бехтєрєв, О. Бодальов, Г. Ковальов, О. Лазурський, В. М’ясищев, М. Обозов, К. Платонов та ін.), основним об’єктом
якої є особистість, яку ми сприймаємо як “ансамбль взаємовідносин”, її
ядро складає індивідуально-цілісна система суб’єктивного оцінного ставлення до дійсності. Низка науковців, які досліджували психологічні особ
ливості взаємодії суб’єктів спілкування, наголошували на специфічних
відмінностях різних сторін спілкування, які є складовими цього процесу, що можуть використовуватись для з’ясування особливостей взаємодії
у різних людей. Як ми вже зазначали вище – це і психолого-педагогічна
спостережливість [4], і рівень глибини емпатії (Н. Жинкін), і точність соціальної перцепції (А. Деркач) тощо. Але основним є те, що науковці неодноразово у своїх дослідженнях підкреслювали, що сфера професійного
педагогічного спілкування з часом деформується, з чим і пов’язана поява значної кількості педагогічних прорахунків та труднощів (Т. Буякус).
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Б. Ломов у своїх дослідженнях розглядав методологічні, теоретичні, експериментальні та прикладні аспекти спілкування. Дослідник розкривав
категорію спілкування як суттєву сторону людського буття – взаємодію
на рівні суб’єкт-суб’єктного спілкування [11].
Особливо яскраве, практичне звучання проблеми суб’єкт-суб’єктного спілкування (без використання самого терміна) ми знаходимо в роботах В. Сухомлинського. Без перебільшення можна сказати, що вся педагогічна система В. Сухомлинського побудована на ідеї заміни традиційного суб’єкт-об’єктного контакту педагога з вихованцями якісно іншою
суб’єкт-суб’єктною системою. В. Сухомлинський постійно підкреслював
необхідність спілкуватися з вихованцем “як з рівним собі, як з однодумцем”, наголошував також на винятковій ролі активної позиції вихованця як
у спілкуванні з вихователем, так і стосовно себе і взаємодії з навколишніми. Також велику увагу у своїх роботах і практичній діяльності приділяв
В. Сухомлинський здатності вихователів і вихованців взаємно проникати
у внутрішній світ один одного – світ думок, почуттів і переживань, умінню
педагога стати на точку зору іншого, тобто “дивитись на світ очима тих, кого
ми виховуємо”.
Л. Гапоненко суб’єкт-суб’єктний характер педагогічного спілкування
розглядає як принцип його ефективної організації, що полягає у рівності
психологічних позицій, взаємній гуманістичній установці, активності педагога та учнів, взаємопроникненні їх у світ почуттів і переживань, готовності
прийняти співрозмовника, взаємодіяти з ним.
Низка науковців стверджують, що категорія відносини може розглядатися і як готовність до визначеної взаємодії, і як реально діючий зв’язок
у рамках “суб’єкт-об’єкт”, “суб’єкт-суб’єкт”. Відносини в рамках “суб’єктоб’єкт” і “суб’єкт-суб’єкт” не є ідентичними. Так, загальним для одного й
іншого зв’язку виступає, наприклад, активність (або вираженість) відносин,
модальність (позитивна, негативна, нейтральна), широта, стійкість тощо.
Водночас суттєвим розходженням відносин у рамках суб’єкт-об’єктного і
суб’єкт-суб’єктного зв’язку є односпрямованість і взаємовідносини. Тільки
за умови наявності взаємовідносин можливе створення “сукупного фонду”
загального і нового міжсуб’єктного утворення (думок, почуттів, дій). Коли
важко сказати, де своє, а де чуже, і те й інше стає нашим [13] .
Наше дослідження було б неповним без теоретичного аналізу підходів
зарубіжних науковців щодо сутності суб’єкт-об’єктної та суб’єкт-суб’єктної
взаємодії. У науковій літературі виокремлюють два підходи, а саме: інтелек-
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туалістичний підхід, представлений у концепції Ж. Піаже; інтеракційний, – у
роботах У. Джемса й Дж. Морено та культурно-історична теорія, розроблена
Л. Виготським і розвинена О. Леонтьєвим, Д. Ельконіним й іншими психологами. Характерною рисою концепції Ж. Піаже є те, що джерелом розвитку
особистості виступає взаємодія у системі відносин “суб’єкт-об’єкт”. Основними рисами особистості, виходячи з позиції Ж. Піаже, є свідомість, критичність, відповідальність. Ці риси формуються спочатку в системі взаємин між
суб’єктом і об’єктом та поширюються на систему “суб’єкт-суб’єкт”.
З позицій представників даного підходу, у разі спілкування, у тому числі
і педагогічного, що реалізується за “суб’єкт-об’єктними” принципами, тільки
один з партнерів виступає в повноправній ролі суб’єкта, у той час як другому партнеру відводиться роль простого об’єкта впливів і маніпуляцій з боку
першого. Таким, зокрема, є спілкування за принципом наказів, розпоряджень,
повчань тощо. До цього ж типу належать і розповсюджені випадки домінування одного з партнерів, асиметрії сторін, що спілкуються, прагнення до затвердження пріоритету одного із співрозмовників, зведення того до абстрактного
“об’єкту” впливу, ігнорування його суверенності і самостійності, а також випадки недовіри і прагнення затвердити єдину і “безперечну” точку зору; егоїзм
і ригідність у спілкуванні, коли з тих чи інших причин спілкування не набуває
ролі справжнього діалогу, а залишається монологічним, що, у свою чергу, негативно впливає на ефективність навчально-виховного процесу (Т. Щербан,
С. Братченко, С. Батракова, В. Горшкова, Г. Кучинський, В. Панок, Л. Петровська, В. Рибалка, В. Синявський, І. Слободянюк, Т. Яценко та інші).
Висновки. Отже, поняття “взаємодія” є не лише об’єктом міждисцип
лінарних досліджень, а виступає однією з базових психолого-педагогічних
категорій і є досить актуальною проблемою сучасності. Взаємодія розглядається як процес впливу суб’єктів один на одного, який характеризується виникненням зв’язків, взаємозумовленістю і опосередкованістю їхньої
спільної діяльності або спілкування. Загалом взаємодія здійснюється у двох
формах: спілкуванні й спільній діяльності.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Таким чином, опираючись на думку, що у рамках суб’єкт-суб’єктного педагогічного
спілкування відбувається передача позитивного знання, оскільки спілкування проходить на міжособистісному рівні, а не на міжрольовому, як при
суб’єкт-об’єктному стилі, подальшим кроком у нашому дослідженні буде
визначення сутності та структури саме суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі вивчення іноземної мови у вищих військових навчальних закладах.
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Гришко-Дунаевская В. А. Основные подходы к изучению проблемы
взаимодействия в научно-психологической литературе
В статье автор рассматривает разные категории изучения понятия
“взаимодействие” в научно-психологической литературе, анализирует основные подходы к изучению проблемы взаимодействия, которое выступает не только объектом междисциплинарных исследований, а также одной
из базовых психолого-педагогических категорий и является достаточно
актуальной проблемой современности. Взаимодействие рассматривается
как процесс влияния друг на друга, которое характеризуется образованием
связей, взаимообусловленностью и опосредованностью их общей деятельностью или общением. Автором рассматривается взаимодействие, которое
происходит в двух формах: в общении и общей деятельности.
Ключевые слова: взаимодействие, педагог, деятельность, общение, педагогическое общение, субъект-субъектное взаимодействие.
Grishko-Dunaievska V. A. Principal approaches for co-operation problem
studying in scientific-psychological problem
In the article the author examines different categories in relation to “cooperation” concept studying in scientific-psychological literature, analyses the
basic approaches towards the problem of co-operation study, that is not only
the object of interdisciplinary researches, but comes forward as one of basic
psychological-pedagogical categories as well. It is a burning issue in teaching and
studying process nowadays. Co-operation is examined as a process of influence
of subjects upon each other, that is characterized by the origin of relations, by an
interconditionality and mediation of their common activity or communication.
On the whole, the author investigates co-operation that can be executed in two
forms : communication and common activities (co-operation).
A communication and interaction in a communication was studied by
the representatives of psycho-analysis, behavioural, cognitive and humanistic
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psychology, philosophy, sociology and others. In each of these directions the
specific of research object is exposed. Although this problem is not new for
psychological science, however the question what is included in the concept of
communication, what its structure and functions are, remains debatable for today.
There are some scientific approaches to the problem of subjects co-operation
in communication: sociological, social-psychological, generally psychological,
informatively-semantic and others. In philosophical literature attention is
repeatedly applied on these approaches insufficient integrating. Up to nowadays
methodology researches are conducted for the complex interdisciplinary study
of communication. The analysis of some scientists approaches to understanding
of essence of communication process gives an opportunity to define it as a form
of teacher and students educational co-operation, that embraces the elements of
social and personality orientation. We accede to the scientists, that communication
is one of major forms, that represents the process of people co-operation. A
communication is co-operation of two or more people, that consists of exchange
of cognitive or highly emotional-estimating character information. The structure
of educational communication, from the point of author’s view, is characterized
by unity ofbehavioural, operation-effective exteriority and internal, deep part,
that includes the motivational-semantic, valued characteristics and emotionalempathic possibilities of personality as well. It plays a determining role in relation
to the first one. Subject-subject character of pedagogical communication is
considered by the author as principle of its effective organization, that consists
in equality of psychological positions, mutual humanistic orientation, activity
of teacher and students, their interpenetration in the world of feelings and
experiencing, willingness to accept an interlocutor, co-operate with him. Thus,
keeping to the idea, that within the subject-subject pedagogical communication
framework the transmission of positive knowledge takes place, as communication
executes at interpersonality level, and not on interrole-play, as in subject-object
style, the next step in our research will be to determine the essence and subjectsubject co-operation structure in the process of foreign language studying at the
higher military educational establishments.
Keywords: co-operation, teacher, activity, communication, pedagogical
communication, subject-subject co-operation (interaction).
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ОСОБЛИВОСТІ ҐЕНЕЗИ
ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ
МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
У статті здійснюється аналіз емпіричного дослідження особливостей
ґенези професійного мислення майбутніх психологів у процесі фахової підготовки. За допомогою комплексу діагностичних методик на підставі положень авторського інтегративно-миследіяльнісного підходу виявлено, що
професійне мислення майбутніх психологів протягом професійного навчання
функціонує у межах предметно-орієнтованого й діяльнісно-орієнтованого
рівнів (за репродуктивним типом миследіяльності). Статистично значущої різниці коефіцієнтів розвиненості професійного мислення у майбутніх
психологів на всіх етапах навчання у вищій школі не виявлено, що вимагає
внесення суттєвих змін до змісту та форм і методів їх фахової підготовки.
Ключові слова: професійне мислення, майбутні психологи, інтегративно-миследіяльнісний підхід, миследіяльність, діагностика.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Соціальні, економічні,
політичні та культурні перетворення, що відбуваються в Україні на сучасному етапі цивілізаційного розвитку, ставлять нові вимоги до особистості,
яка в складних життєвих ситуаціях має характеризуватися стійкою системою цінностей, розвиненою ідентичністю, самоорганізацією, рефлексивністю та критичністю мислення. Це, у свою чергу, актуалізує суспільну по70
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требу в психологічній науці та практиці, зростанні вимог до професійної
компетентності психологів, їх фахової підготовки, що має бути спрямована
не тільки на формування в них знань і вмінь, вузьку професійну підготовленість, але й на розвиток екстрафункціональних, понадситуативних, метакогнітивних властивостей.
Системоутворювальним компонентом професійної компетентності
психологів, розвиток якого має забезпечуватися у процесі їх фахової підготовки, стає професійне мислення – надскладний феномен, що в сучасній
психологічній науці визначають як вищий пізнавальний процес пошуку,
виявлення та зняття проблемності (М. М. Кашапов [3]), практичне мислення людини в процесі вирішення професійних завдань (Ю. К. Корнілов [4]),
опосередковане та узагальнене відображення фахівцем професійної реальності (О. К. Тихомиров [5]).
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що сучасна психологія акцентує увагу на розумінні мислення як особливого виду
мисленнєвих процесів, які забезпечують вирішення особистістю проблем її
професійної діяльності та характеризуються: специфічними узагальненнями (Д. Н. Завалішина, Є. В. Конєва), творчим характером (Ю. М. Кулюткін,
О. М. Матюшкін), складно структурованою системою знань, що їх визначає (А. В. Карпов), оперативністю, гнучкістю, критичністю (І. Д. Пасічник),
понадситуативністю (В. О. Мазілов, О. В. Панкратов, В. А. Петровський),
усвідомленістю, рефлексивністю (О. С. Анісімов, Ю. В. Громико, І. М. Семенов, С. Ю. Степанов).
Дослідженню окремих механізмів і властивостей професійного мислення психологів присвячені праці Г. С. Абрамової, Р. М. Загайнова, М. М. Кашапова, Н. П. Локалової, В. А. Семиченко, М. О. Холодної, Л. Б. Шнейдер та ін.
Віддаючи належне наявним дослідженням зарубіжних (Ж. Бартон, М. Стефен, Р. Стратфорд, Х. Уелман та ін.) і вітчизняних науковців
(Н. І. Пов’якель, М. Л. Смульсон, Ю. М. Швалб, Н. Ф. Шевченко, Л. Ф. Щербина та ін.), присвяченим особливостям розвитку інтелектуальних функцій,
мисленнєвих компетенцій студентів психологічних напрямів підготовки,
слід зазначити, що на сьогодні залишаються недослідженими психологічні
механізми й закономірності розвитку професійного мислення, особливості
його ґенезу у майбутніх фахівців у процесі навчання у вищій школі.
Метою статті є презентація результатів емпіричного дослідження ґенези професійного мислення майбутніх психологів, методологічним підґрунтям якого став авторський інтегративно-миследіяльнісний підхід.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Авторська наукова позиція, презентована у монографії [1], дозволяє інтегрувати основні ідеї діяльнісного та миследіяльнісного підходів у розумінні сутності професійного
мислення, а саме: положення про те, що, з одного боку, воно є діяльнісним
за своєю природою, має однакову будову з практичною діяльністю, а його
одиницями є мисленнєві дії. З іншого боку, професійне мислення є соціальною субстанцією, що існує у соціокультурному, професійному просторі,
визначається соціальними, професійними нормами.
Професійне мислення психолога нами визначено як надскладний, інтегративний, поліпроцесуальний і полісистемний феномен; особливий вид
мислення, що забезпечує вирішення фахівцем проблем його професійної діяльності і професійного розвитку, функціонує на предметно-орієнтованому,
діяльнісно-орієнтованому та методологічному рівнях завдяки різнорівневій
рефлексії. Предметом орієнтованого рівня розвитку професійного мислення психолога, що функціонує у сфері ситуаційно-професійних ускладнень,
є проблемна професійна ситуація, яка, у свою чергу, фокусується на психічній організації клієнта. За своїми властивостями це рівень практичного
мислення – мислення в дії. Предметом наступного – діяльнісно-орієнтованого рівня є його професійна діяльність, що набуває такої властивості, як
проблемність. Це рівень “мислення про свою діяльність”. Воно, на відміну
від попереднього, набуває більшої вербалізованості в контексті проговорення про себе, внутрішнього діалогу, втрачає конкретність і швидкість актуалізації знань; втрачає особистісну, емоційну модерацію й набуває ознак
теоретичного мислення.
Третім змістовним рівнем професійного мислення психолога є методологічний рівень, що “обслуговує” його мисленнєву діяльність, тобто
є мисленням про мислення, або метамисленням; його предметом є власне професійна миследіяльність фахівця, а результатом – нове знання про
власну професійну діяльність та самого себе. Механізмом переходу предметно-орієнтованого на діяльнісно-орієнтований та методологічний рівні
професійного мислення психолога є рефлексія, причому перехід із першого
на другий рівень відбувається завдяки предметній, діяльнісній рефлексії, а з
другого на третій – вона набуває статусу методологічної рефлексії – рефлексії рефлексії (А. В. Карпов, Г. П. Щедровицький та ін.).
Очевидним є те, що фахова підготовка майбутніх психологів має бути
спрямована на цілісний розвиток їх професійного мислення, що передбачає
здатність функціонування на всіх трьох рівнях миследіяльності, свідомої
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актуалізації її основних психологічних механізмів: вербалізації, об’єктивації, схематизації, метафоризації, рефлексивних виходів, нормування.
З метою визначення особливостей ґенези професійного мислення у
майбутніх психологів у процесі традиційного навчання у ВНЗ як констатувальний етап наукового пошуку було здійснено емпіричне дослідження,
учасниками якого були 482 студенти (ІІ–IV курсів) та магістранти напрямів
підготовки 6.030103 Практична психологія та 6.030102 Психологія, освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” та “магістр” трьох класичних університетів Запорізької та Дніпропетровської областей.
Виходячи з положень авторського інтегративно-миследіяльнісного
підходу, а також ураховуючи те, що діагностика професійного мислення
фахівців має: 1) бути комплексною; 2) передбачати процедури вербалізації
та візуального (графічного, схематичного) для об’єктивізації мисленнєвого пошуку; 3) враховувати обов’язковість визначення ступеня адекватності
миследіяльності фахівця існуючим у соціальному і професійному середовищі науковим нормам; 4) включати методики виявлення рівня здатності фахівця “вийти у рефлексивну позицію”, що передбачає не тільки діагностику
рівня його рефлексивності, а виявлення рівня розвиненості рефлексії методологічного рівня за допомогою методу словесних самозвітів, був розроблений та обґрунтований комплекс діагностичних методик. До нього ввійшли
авторські методики: “Моделювання професійного мислення у процесі вирішення проблемних професійних ситуацій”; “Професійні метафори” (на
матеріалі “однопсиший” Д. О. Леонтьєва); “Словесний самозвіт”; “Схематизація”; а також “Методика визначення рівня рефлексивності” (А. В. Карпов,
В. В. Пономарьов) та “Методика визначення егоцентричної спрямованості”
(Т. І. Пашукова) (їх опис та верифікація подані у [2]).
Отримані під час емпіричного дослідження результати дали підстави
стверджувати таке. По-перше, у процесі здобуття вищої психологічної освіти у майбутніх фахівців поступово збільшується швидкісність актуалізації
професійних знань і підвищується згорнутість мисленнєвої діяльності під
час вирішення професійних проблемних ситуацій. Це виявляється у зворотному кореляційному зв’язку між обсягом продуційованого тексту в процесі
вирішення професійної проблемної ситуації та терміном навчання майбутніх психологів (r = -0,68, при P ≤ 0,05) при його прямому кореляційному
зв’язку зі швидкістю актуалізації професійних знань (r = 0,6, при P ≤ 0,05).
По-друге, у процесі фахової підготовки у студентів-психологів збільшується частота вияву діяльнісно-орієнтованого рівня професійного мис-
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лення. Якщо серед студентів II курсу в 5 % осіб спостерігається тенденція
до аналізу власної професійної діяльності під час вирішення проблемних
ситуацій, то серед студентів III курсу їх кількість становить уже 19,2 %,
IV курсу – 36,2 % та магістрантів – 73,1 %. Крім того, констатовано позитивну динаміку частоти актуалізації механізму об’єктивації мисленнєвої діяльності, що забезпечує розвиток її системності. Про це свідчить зростання
кількості висунутих гіпотез вирішення професійних проблемних ситуацій і
визначених її детермінант та суб’єктів. Так, 76,7 % студентів-другокурсників
та 63,7 % третьокурсників висували 1–3 гіпотези, 69,6 і 69,2 %, відповідно, –
до 2 суб’єктів та детермінант. Серед студентів IV курсу 48,8 % сформулювали від 3 до 5 гіпотез вирішення проблемних ситуацій з 3–5 суб’єктами
та детермінантами. Найбільша кількість висунутих гіпотез та визначених
суб’єктів і детермінант була виявлена у магістрантів – 43,7 % з них сформулювали більше ніж 5 гіпотез, суб’єктів та детермінант професійної проблемної ситуації. Це свідчить про поступове вдосконалення мисленнєвих процесів діяльнісно-орієнтованого рівня, зростання частоти вияву діяльнісної
рефлексії, розвиток здатності майбутніх психологів до побудови алгоритму
вирішення проблемної ситуації та слідування йому.
По-третє, існує позитивний прямий кореляційний зв’язок між терміном
навчання майбутніх психологів у ВНЗ та ступенем володіння ними механізмом
метафоризації (r = 0,82, при P ≤ 0,01), який забезпечує рівневий рух професійного мислення та визначає його критичність. Так, студенти ІІ та ІІІ курсів виявляли значні труднощі як у процесі пояснення смислу метафори (6,25 % досліджуваних взагалі не змогли надати власне розуміння смислу виразу навіть
із підказкою, а у 16 % це розуміння виявилось хибним, майже 35 % використовували побутові терміни), так і в процесі її інтерпретації іншим (майже 45 %
студентів не змогли пояснити свою інтерпретацію групі). Більшість студентів
IV курсу та магістрантів у тексті інтерпретації метафори актуалізували знання
відповідних психологічних теорій, виявили здатність пояснити смисл висловлювання іншим, і лише 11,4 % з них використовували побутову лексику. Близько 3 % випускників виявили здатність будувати власну професійну метафору
за поданою аналогією. Це дає змогу стверджувати те, що ґенеза професійного
мислення у майбутніх психологів відбувається завдяки ускладненню, узагальненню та вербалізованості актуалізованих професійних знань, що виявляється
в розумінні метафоричного смислу висловлювань.
По-четверте, у процесі фахової підготовки відбувається розвиток загальної рефлексивності майбутніх психологів. Так, більшість студентів II
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курсу виявляли низький та середній рівні її розвиненості (25,8 та 59,8 %,
відповідно). Серед студентів III курсу низький рівень рефлексивності був
виявлений у 12,5 %, середній – у 51,1 %. Більшість студентів IV курсу виявила середній та достатній рівень здатності до аналізу власного мислення і
змісту свідомості іншої людини (48,8 та 27,5 %, відповідно). У магістрантів
був отриманий найвищий показник розвитку рефлексивності (у 40,7 % –
достатній рівень, у 12,9 % – високий). Отже, це свідчить про те, що процес
фахової підготовки майбутніх психологів сприяє розвитку їх здатності до
аналізу власної поведінки, мислення і змісту свідомості іншої людини.
Крім того, кількісний та якісний аналіз отриманих даних дав змогу стверджувати про те, що у процесі фахової підготовки відбувається рух рефлексивності майбутніх фахівців від переважно ретроспективної, спрямованої на аналіз
здійсненої діяльності та реалізованої поведінки до проспективної, яка характеризує здатність студента-психолога до проектування власної діяльності та миследіяльності. Так, серед студентів II та III курсів виявлено переважання ретроспективної рефлексії та рефлексії теперішньої діяльності при незначній актуалізації
проспективної спрямованості рефлексивних процесів (13,4 та 18,9 % її актуалізації з 29,6 % можливих); 64,5 % бакалаврів і 71,1 % магістрантів виявили загальну
проспективну спрямованість рефлексії. Це свідчить про удосконалення, ускладнення рефлексивних здібностей майбутніх фахівців, зростання частоти актуалізації механізму рефлексивних виходів, що, у свою чергу, забезпечує генеративну
функцію – актуалізацію механізму їх саморозвитку.
По-п’яте, існує загальна позитивна динаміка розвитку децентричності
майбутніх психологів у процесі їх фахової підготовки та, відповідно, негативна динаміка їх егоцентричності. Так, серед студентів II та III курсів переважав середній рівень децентричності (51 та 43 % опитаних). У студентів IV
курсу домінував достатній рівень розвиненості децентричності (42 %), у магістрантів значно переважав достатній рівень розвиненості децентричності
(59 %) при незначних показниках початкового та середнього рівнів (2,7 та
9,4 %); 29 % магістрантів виявили високий рівень здатності до координації
і зміни власної мисленнєвої позиції. Це свідчить про поступове зростання
здатності майбутніх фахівців до рефлексивного виокремлення і співвіднесення вихідної позиції з іншими можливими, визначення нової перспективи та про зменшення їх загальної егоцентричної спрямованості, еготизму.
По-шосте, у процесі фахової підготовки можна простежити становлення
здатності майбутніх психологів до схематизації та нормування власної миследіяльності. Так, констатовано незначну динаміку рівня здатності до схемати-

№1
2015

75

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

зації тільки в межах початкового (100 % студентів ІІ курсу, 96,2 % – ІІІ курсу,
88,1 % – IV курсу та 79,6 % магістрантів) та середнього рівнів (4 % студентів
ІІІ курсу, 11 % – IV курсу та 20,4 % магістрантів). Нормування власної мисленнєвої діяльності здійснюють 1,5 % студентів IV курсів та 4,7 % магістрантів.
Отримані якісні показники й кількісні дані створили необхідні емпіричні
підстави для констатації недостатньої зорієнтованості змісту і форм сучасної
професійної підготовки на їх урахування. Так, емпірично підтверджено рівневий характер розвитку професійного мислення у майбутніх психологів, його
залежність від предметної спрямованості. Проте тільки у 2,7 % магістрантів
виявлено показники методологічного мислення, актуалізованої методологічної
рефлексії (здебільшого як результат власного професійного досвіду та участі
у спеціальних тренінгових програмах поза межами ВНЗ, у тому числі спрямованих на активізацію професійної миследіяльності); більшість майбутніх
психологів (100 % студентів II курсу, 96,2 % – III курсу, 88,1 % – IV курсу та
79,6 % магістрантів) має початковий рівень оволодіння рефлексивними і методологічними знаннями. Таким чином, перебіг мисленнєвої діяльності майбутніх фахівців відбувається в межах предметно-орієнтованого та діяльнісно-орієнтованого мислення в площині актуального, дійсного.
Установлено нелінійність, дискретність та неперервність етапів розвитку
професійного мислення у майбутніх психологів, проте виявлені порушення більшістю студентів (100 % осіб II та III курсів, 48 % – IV курсу та 47,2 % магістрантів)
розгортання їх логіки у процесі вирішення проблемних професійних ситуацій,
неусвідомленість ними механізмів мисленнєвого пошуку. Крім того, констатовано, що професійне навчання майбутніх психологів у ВНЗ не зорієнтоване на єдність розвитку змістових і процесуальних складових їх професійного мислення.
Це підтверджується початковим рівнем (100 % студентів II курсу, 80,8 % – III курсу, 63,8 % – IV курсу та 53,6 % магістрантів) розвиненості їх здатності до схематизації, ситуативністю рефлексивних виходів, порушенням родо-видової схеми
понять, які використовуються.
Узагальнення отриманих даних дає можливість констатувати репродуктивний тип мисленнєвої діяльності майбутніх фахівців, що функціонує
в межах предметно-орієнтованого та діяльнісно-орієнтованого мислення
у площині ситуаційно-професійних ускладнень. Результати статистичної
обробки за всіма критеріями дали підстави стверджувати про відсутність
статистично значущої різниці коефіцієнтів розвиненості професійного
мислення у майбутніх психологів на всіх етапах навчання у ВНЗ (t факт. =
= 1,26 при t табл. = 2,84 для P ≤ 0,05 ).
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Висновки. У цілому результати здійсненого емпіричного дослідження засвідчили переважно початковий рівень розвиненості професійного
мислення у майбутніх психологів, що зумовлює необхідність розробки та
впровадження в практику роботи ВНЗ системи психолого-педагогічного
супроводу, яка забезпечується: 1) коригуванням варіативної складової зміс
ту навчальних програм підготовки; 2) коригуванням змісту, форм і методів
викладання фахових навчальних дисциплін з метою побудови змісту відповідно до поетапної специфіки оволодіння студентами психологічними знаннями, а також упровадженням: нетрадиційних лекцій (бінарних і проблемних); методу аналізу проблемних професійних ситуацій з використанням
прийомів “картографування концепту”, структурування мислення, підказки тощо; методу схематизації; евристичних методів; методів моделювання
мислення; методу метафоризації; 3) створенням системи забезпечення самостійної роботи студентів з фахових дисциплін; 4) коригуванням програми навчальної практики студентів; 5) розробкою та проведенням ігрових
проектних методів; 6) організацією діяльності психологічної служби ВНЗ;
7) цілеспрямованою роботою з викладачами психологічних дисциплін.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку полягають, на
нашу думку, у теоретичному осмисленні й експериментальному вивченні
типології професійного мислення фахівців, визначенні специфічних умов
розвитку професійної миследіяльності академічних і практичних психологів, розробки методів її активізації в системі неперервної освіти.
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Гура Т. Е. Особенности генезы профессионального мышления буду
щих психологов в процессе профессиональной подготовки
В статье осуществляется анализ эмпирического исследования особенностей развития профессионального мышления будущих психологов в процессе обучения в высшей школе. С помощью комплекса диагностических
методик на основе положений авторского интегративно-мыследеятельностного подхода выявлено, что профессиональное мышление будущих психологов в процессе профессионального обучения функционирует в пределах
предметно-ориентированного и деятельностно-ориентированного уровней
(по репродуктивному типу мыследеятельности). Статистически значимой
разницы коэффициентов развития профессионального мышления у будущих психологов на всех этапах обучения в высшей школе не выявлено, что
требует внесения существенных изменений в содержание и формы их профессиональной подготовки.
Ключевые слова: профессиональное мышление, будущие психологи, интег
ративно-мыследеятельностный подход, мыследеятельность, диагностика.
Gura T. The features of genesis of the future psychologists’ professional
thinking during the vocational training
The article presents the results of the empirical research the features of genesis
of the future psychologists’ professional thinking during the vocational training.
The complex of diagnostic methods based on the provisions of the the
authors’ integrative and thinking activity approach. The authors’ approach allows
one to integrate the basic ideas of activity and thinking activity approaches to
understanding the essence of professional thinking, that is: the idea that, on the
one hand, it is an activity by its nature, it has an identical structure with a practical
activity, and its units are thinking actions. On the other hand, professional thinking
is a social substance that exists in the socio-cultural and professional contexts, and
is defined by social and professional norms.
We define the psychologists’ professional thinking as a highly complex,
integrative, multiprocessual and multisystem phenomenon; a special kind of
thinking that determines a person to solve problems in his professional activity
and professional development; it functions at object-oriented, activity-oriented
and methodological levels through different levels of reflection.
The structure of the specialist’s professional thinking is caused by the
peculiarities of his professional activity and professional development; it has
a multiarea and multicomponent unity of procedural and content-related
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components. Their organization is represented by levels and stages on the
background of the interaction between the two systems: an actual (activity) and
potential (project), the division of which is relative.
The results of empirical research showed that professional thinking of the
future psychologists functions within the subject-oriented and action-oriented
levels (for reproductive type of ther thinking activity) at all stages of vocational
training.
The analysis of the obtained diagnostic results indicates such features of
the development of the professional thinking of the future psychologists who
participated in the empirical research as: functioning at the object-oriented level,
the low ability to build the problem solution algorithm; the situational access to
beyond paradigm space; the situatedness of the orientation to probability and
statistical regularities; the incapacity for methodological reflection; the situational
ability to change their own thinking position etc. This requires a significant change
in priorities of higher education of the future psychologists, a search of new forms
and methods to provoke their professional thinking activity at all stages of the
professional development.
Keywords: professional thinking, future psychologists, integrative and mental
activity approach, thinking activity, diagnostics.
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СУБ’ЄКТНА АКТИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ
В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КЕРІВНИКІВ ОРГАНІВ
ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
У статті проаналізовано сутність суб’єктивної активності особис
тості керівників органів охорони державного кордону. Розкрито психологічні аспекти суб’єктивної активності. Проаналізовано зміст системи менеджменту зарубіжних країн: Японії, Німеччини, Франції, Швеції, Фінляндії.
Ключові слова: керівник, суб’єкт, суб’єктність, активність, саморозвиток, підготовка керівників.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Основною метою підготовки керівників органів охорони державного кордону (ООДК) на психологічних засадах є процес розвитку та формування професійно-психологічної
підготовленості і підвищення рівня управлінської діяльності в ситуативних
змінах оперативно-службової діяльності. За даними наукових досліджень
95 % засобів психологічного впливу відбуваються на основі наявності психічних функцій людини (інстинкти, відчуття, почуття та ін.) та її природних
потреб (відпочинок, їжа, спілкування, сексуальні потреби та ін.). Будь-яка
природна дія перестає бути природною, коли до неї залучається людська
свідомість. Тому суб’єктна активність керівника ООДК завжди викликала науковий інтерес дослідників для ефективного забезпечення функціонування організації та необхідність конкретизувати зміст для пояснення
сутнісного розуміння суб’єктності в контексті саморозвитку керівника.
80

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

© Журавльов В. В.
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СЕРІЯ: ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Слід зазначити, що з нормативної точки зору практична підготовка не передбачає безпосередньої психологічної підготовки керівників ООДК, хоча
її необхідність не викликає сумнівів. Водночас очевидно, що психологічна підготовка нерозривно пов’язана з професійною підготовкою, але вона
має свій зміст, специфіку, форми і методи, без урахування яких не можна
вирішувати завдання підготовки керівних кадрів. У цілому психологічна
складова перетворює процес професійної підготовки в цілісну систему, яка
здатна реагувати на вимоги/потреби організації в необхідному потенціалі
керівної ланки ООДК. Сучасний керівник, як показує практика, без шляхів
саморозвитку не здатний забезпечити позитивну динаміку функціонування
і реалізацію потенціалу підпорядкованої організації.
Суб’єкт-об’єктні відносини в процесі саморозвитку особистості керівника мають характер управління. Особистість керівника є суб’єктом діяльності, якщо її активність спрямована на зміну себе і паралельно на впровадження необхідних змін в процес функціонування організації. На наш
погляд, актуально розглянути суб’єктний підхід, який є одним із пріоритетних у методологічному плані в сучасній вітчизняній психології в процесі
саморозвитку особистості керівника ООДК.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішен
ня даної проблеми та на які опирається автор. Важливість аналізу психологічних особливостей людини як суб’єкта діяльності, суб’єкта власної активності відзначалася неодноразово. Класичними з цієї точки зору є роботи Б. Г. Ананьєва,
В. А. Брушлінського, С. Д. Максименка, О. К. Осницького, В. А. Петровського,
С. Л. Рубінштейна, В. І. Слободчикова, В. О. Татенка, Т. М. Титаренко, В. Е. Чудновського, В. М. Ямницького та ін., які побудову методологічних категорій психології починають з аналізу категорії “діяльність” і закінчують постановкою проб
леми людини як суб’єкта цієї діяльності.
У сучасній вітчизняній психології суб’єктний підхід є одним із перспективних у методологічному плані. За своїм змістом він має неоднознач
ний науковий підхід та погляди, а саме: суб’єктно-дієвий (К. АбульхановаСлавська, Б. Ананьєв, А. Брушлинський, Г. Костюк, С. Максименко, С. Рубінштейн, В. Татенко та ін.), суб’єктно-об’єктний (Л. Алексєєва, Л. Бурлачук,
В. Осьодло та ін.), системно-об’єктний (З. Карпенко, О. Сергієнко), суб’єкт
но-буттєвий (М. Боришевський, В. Знаков, М. Савчин та ін.).
Мета статті – поглибити наукові погляди на проблему методології підготовки керівників ООДК до професійно-управлінської діяльності на основі суб’єктної активності особистості.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема функціонування керівників ООДК неоднозначна і багатоаспектна, однак реалізацію психологічного підходу до її вивчення, на нашу думку, можна розкрити через
поняття “суб’єкт” і “суб’єктність”, які дають змогу показати особливості/
характеристики суб’єктної життєтворчості керівників і вияву їх суб’єктної
активності в цілому.
Аналіз суб’єктної активності вимагає чіткого розуміння й використання таких понять, як “суб’єкт” і “суб’єктність”, оскільки є проблема їх надто широкого розуміння й абсолютизації. Разом з тим генетично вихідною
гносеологічною передумовою вивчення проблеми суб’єктності є дослідження категорії суб’єкта, яку традиційно розглядають як джерело активності,
спрямованої на об’єкт [9; 10].
На думку О. М. Леонтьєва, суб’єкт реалізує свої відносини у сукупності
діяльностей. Основним завданням психологічного дослідження є вивчення
процесу об’єднання, пов’язування діяльностей суб’єкта, у результаті якого
формується його особистість, що в свою чергу вимагає аналізу предметної
діяльності суб’єкта, завжди опосередкованої процесами свідомості й самосвідомості, які поєднують окремі діяльності між собою [8].
Концепція, що найбільш чітко і повно визначає феномен суб’єктної активності особистості, наведена у працях К. О. Абульханової-Славської [1]. Людина
має свободу вибирати свій спосіб життя – свідомий, орієнтований на активну побудову нею власного життя, або стихійний, пущений на самоплив процес життєдіяльності. Перший спосіб пов’язаний із виробленням суб’єктом стратегії життя,
яка має три ознаки: 1) формулювання суб’єктом головних цілей життя й етапів
їх досягнення; 2) розв’язання суперечностей, що виникли на шляху досягнення
життєвих цілей; 3) творчий підхід до життя, що ґрунтується на гармонійному поєднанні потреб суб’єкта з виробленими ним самим цінностями [1, с. 8].
Будучи імманентно активним, людський індивід проте не народжується, а стає суб’єктом у процесі спілкування, діяльності й інших видів своєї
активності [7, с. 4]. Отже, розглянувши основні теоретичні погляди на
проблему суб’єкта, ми доходимо до висновку, що як суб’єкт більшість учених розуміють джерело активності, самодетермінації, саморозвитку, самоорганізації, інтегруюче начало психологічних властивостей людини щодо
активного перетворення умов свого існування, субстанцію, яка об’єднує
свідомість і психічні процеси.
Суб’єктність у діяльності й поведінці, процесах сприйняття, ухвалення
рішень тощо пов’язана перш за все з індивідуальними особливостями осво82
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єної людиною перетворюючої активності: індивідуальними особливостями
поставлення і розв’язання завдань (мисленнєвих чи предметних). І специфіка суб’єктності визначається функціями регуляції активності, актуальними в цей момент для людини або актуальними з погляду перспективи.
По суті питання про розвиток суб’єктності керівників ООДК і є питанням про розвиток інструментарію, розвитку засобів об’єктивування: “Специфічність саморозвитку, самоорганізації суб’єкта в тому і полягає, що у
процесі становлення, розвитку людини активність, що виникає у відповідь
на дії навколишнього середовища, змінюється власною активністю щодо пошуку того, що має значення для її життєдіяльності: з чим слід взаємодіяти і
що слід перетворити у власних інтересах” [7]. Таким чином, сама “суб’єктна
інстанція” містить “…можливість і потребу розгортання всієї системи психіки і саму себе як її регулятивно-розвивальний центр” [11, с. 249].
Таким чином, “…суб’єкт завжди “наявний” і завжди перебуває у стані
самостановлення, самовдосконалення і саморозвитку” [11, с. 257]. Основою
професійної підготовленості керівників ООДК повинно стати духовне розкріпачення, звільнення від впливу середовища і водночас перенесення на
себе відповідальності за власне життя, свій життєвий успіх, визначений для
себе сенс життєдіяльності і розвиток підпорядкованої організації.
На наш погляд, у межах суб’єктного підходу ми отримуємо можливість
запропонувати структуру саморозвитку керівника, забезпечити обґрунтований підбір та розподіл на керівні посади. Особистість керівника у суб’єкт
ному просторі виступає в різнопланових соціальних ролях, що дає змогу
займати різні позиції в організації і виконувати різні функції для забезпечення управлінської діяльності. Це можна побачити на основі аналізу зарубіжного досвіду управління організаціями [12].
Японська система менеджменту визнає пріоритетність людини як основного фактора виробничо-господарської діяльності. У бідній на природні ресурси країні традиційно культивується принцип: “Наше багатство – людські
ресурси”. Особливості японської системи менеджменту полягають у таких
положеннях: орієнтація на стратегічне та довгострокове планування (рівень
планомірності в японських організаціях прямо пов’язаний з рівнем усвідомлення їхньої діяльності); застосування нестандартної гнучкої організаційної
структури; організування підприємств на трирівневій основі (кейейся, канріся, іппанся); побудова моделі підпорядкування в організаціях на засадах соціальних норм та традицій (“он”, “гірі”, “амай”, “нейндзі” та ін.); гарантія зайнятості постійним працівникам (застосування принципу по-життєвого найму);
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щорічне зростання заробітної плати залежно від віку, стажу та кваліфікації;
застосування розгалуженої системи матеріального (дворічна виплата бонусів, надання надбавок на утримання сім’ї, оплата проїзду до місця роботи,
харчування тощо) та нематеріального стимулювання (культивування корпоративного духу, організація колективного відпочинку та ін.); неформальна
організація контролю та орієнтація на самоконтроль; ретельне контролювання якості та витрат сировини через “гуртки якості”; використання системи “рінгі” під час прийняття управлінських рішень; мінімізація конфліктів
завдяки дотримуванню соціальних норм, принципу колективізму, використанню принципів “ва” та “немавасі”; відмова від власних переконань заради
збереження гармонії у групі; продукування універсальних працівників “екст
ра-класу” на засадах навчання без відриву від виробництва, застосування
горизонтальної та вертикальної ротації тощо. З метою підвищення ефективності діяльності українських підприємств пропонується застосовувати окремі елементи японського менеджменту, а саме: впровадження гуртків якості;
орієнтація на довгострокові цілі, а не на негайні максимальні результати без
створення умов для перспективної діяльності; залучення до прийняття рішень усіх працівників організації та формування корпоративного духу; застосування гнучкої організаційної структури управління, яка дала б змогу
вирішити проблему взаємозамінності тощо.
Доцільно було б розглянути й німецьку систему менеджменту, яка до
половини XX ст. базувалась на жорсткому беззаперечному автократизмі. З
середини 60-х років під керівництвом Р. Хена поетапно розроблено “модель
Гарцбурга”, яку згодом було успішно втілено на німецьких підприємствах. Ця
модель базується на ліберальному стилі керівництва та передбачає делегування
відповідальності і повноважень, що чітко зафіксовано в посадових інструкціях
усіх працівників та в “Загальній директиві управління”. “Модель Гарцбурга” базується на самостійності працівників у прийнятті рішень у межах існуючих повноважень, використанні системи консультування та колегіального співробітництва, здійсненні чіткого контролю тощо. Використання елементів цієї моделі
на українських підприємствах дало б змогу мобілізувати потенціал працівників, надати їм певний рівень самостійності, забезпечити прозорість контролю
та доступ до необхідної інформації, обумовити рівень відповідальності кожного працівника, що зможе задовольнити потребу персоналу в самореалізації,
причетності та підвищити якість управлінських рішень.
Особливої уваги заслуговує шведська система менеджменту. Сьогодні
Швеція характеризується найвищим доходом на душу населення, високим
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рівнем зайнятості, надійністю соціальних гарантій, підвищенням темпів
економічного зростання. Це все сформувало особливості шведської системи менеджменту, які полягають у таких положеннях: застосування системи
неперервного навчання усіх працівників, пріоритетне вирішення соціальних проблем персоналу, створення сприятливих умов праці, високий соціальний статус робітників підприємств, значний вплив профспілок тощо.
Фінська школа менеджменту є однією з наймолодших та найефективніших, доказом чого є економічні успіхи країни. Найвідомішими авторами
сучасного фінського менеджменту є Тімо Санталайнена, Еєро Воутілайнена Пертті Порреніє, Йоуко X. Ніссена та інші. Протягом останніх двох
десятиліть вони працювали над концепцією менеджменту, що спрямовує
управлінців на результативність. Управління за результатами еволюційно
змінило систему управління за цілями. Управління за результатами – це
сукупна система управління, мислення і розвитку, за допомогою якої досягають цілей, визначених та узгоджених з усіма працівниками організації. Управління за результатами полягає в поясненні працівникам змісту
їхньої трудової діяльності, результатів, яких вони повинні досягти, тому
воно суттєво відрізняється в кожній організації. Праця за такою системою не має примусового характеру, тобто її зміст, місце та час виконання обумовлюються результатами та персоналом організації. При цьому
значна увага концентрується на визначенні ключових результатів; відповідній організації роботи з високим рівнем делегування повноважень та
відповідальності; мотиваційних механізмах, що закладені в самій системі;
контролюванні поточних та кінцевих, планових і випадкових результатів;
серйозному ставленні до регулювання. Також виділено новий тип бажаного керівника, що орієнтований на результативність.
У Франції вважають, що ефективне управління є запорукою розвитку
підприємств, промисловості та країни. Управління, на думку французьких економістів, починається з виконання елементарних завдань та закінчується визначенням основних напрямів розвитку фірми. При цьому процес управління
здійснюється у такій послідовності на засадах зворотної дії: завдання – інформація – рішення – виконання – оцінка. За рівнем значущості операції управління поділяють на планування, пілотаж (чисте управління), регулювання. У
французькому менеджменті розрізняють основні й додаткові функції за принципом їхньої наявності у діяльності підприємств. Вважають, що основні функції існують та виконуються на усіх підприємствах, при цьому їхня відносна вага
залежить від специфіки організації. Класифікація основних функцій є досить
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різноманітною. Дж. Обер-Кріє виділяє такі основні функції: адміністративну,
комерційну, технічну та фінансову. Більш конкретизованою є класифікація
функцій за Д. Ру і Д. Сульє, які виділяють такі основні функції, як управління,
кадри, маркетинг, виробництво, облік і фінанси.
Результати дослідження свідчать про те, що системи менеджменту провідних розвинених країн базуються на визнанні пріоритетності людського
фактора та створенні умов для його саморозвитку. Привнесення суб’єктивного у процес діяльності, пізнання, спілкування тощо, – один із полюсів
розгляду суб’єктності, пов’язаної з її сутністю.
Висновки. Професійна суб’єктність може бути наведена як суб’єкт
ність, що реалізовується і розвивається за допомогою суб’єктної активності у просторі професійної діяльності. Суб’єктність у діяльності керівників ООДК розглядається як ставлення до професійно-управлінської
діяльності, яка визначається особистими поглядами, інтересами та рівнем
професійної підготовленості суб’єкта. Вияв суб’єктивного можна простежити в таких процесах, якими є самоствердження, індивідуальний стиль
управлінської діяльності, стратегія поведінки, самостійність, делегування
відповідальності і повноважень, застосування системи консультування та
колегіального співробітництва, застосування гнучкої системи управління
в організації тощо.
Суб’єктну активність необхідно розглядати як аспект професійної зрілості керівників ООДК, який розкривається у відповідальному ставленні до
управлінської діяльності та її результатів, майстерності у виконанні професійних обов’язків, прагненні до креативності й самореалізації в умовах ситуативних змін, реалізації ефективних моделей потенціалу організації тощо.
Основною умовою розвитку суб’єктної активності керівника ООДК
виступає активність самого суб’єкта управлінської діяльності, яка сприяє
вияву і реалізації його психологічного потенціалу, а основними механізмами на цьому шляху є самоорганізація, індивідуально-професійна підготовленість, саморегуляція, система відносин з персоналом тощо.
Зарубіжний досвід побудови системи менеджменту підтверджує позицію того, що суб’єктна позиція забезпечує розуміння й усвідомлення керівником себе як суб’єкта соціальної активності, здатності до здійснення
професійної активності, є формою і результатом самовизначення в системі
цінностей та відносин, зовнішній вияв якої відображається в діяльності та
реальній поведінці керівної ланки.
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Перспективи подальших розвідок у даному напрямі будуть присвячені визначенню психологічних складових керівника як суб’єкта управлінської
діяльності.
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Журавлёв В. В. Субъектная активность личности в контексте разви
тия руководителя органов охраны государственной границы Украины
В статье проанализировано сущность субъектной активности личнос
ти руководителя органа охраны государственной границы. Раскрыты психологические аспекты субъективной активности. Проанализировано содержание системы менеджмента зарубежных государств: Японии, Германии,
Франции, Швеции, Финляндии.
Ключевые слова: руководитель, субъект, субъектность, активность,
саморазвитие, подготовка руководителей.
Zhuravlov V. V. Subject activity of person in the context of development of
heads of state border protection bodies of Ukraine
A contemporary manager, in practice, is unable to ensure the positive
dynamics of the operation and realization of the capacity of a subordinate
organization without self development.
The subject-to-object relations in the process of self-development of manager’s
personality are of managerial character. In our view it is important to consider the
subjective approach which is one of the priorities in terms of methodology in
modern domestic psychology in the process of self-development of a head of a
border protection body.
The operational problem of heads of border protection bodies is ambiguous
and multifaceted, however the realization of a psychological approach to its
research, in our opinion, can be revealed through the concepts of “subject” and
“subjectivity” that enable to show the particularities/characteristics of subjective
life creativity of managers and demonstrations of their subjective activity in
general.
Professional subjectivity may be provided as subjectivity which is imp
lemented and developed through subjective activity in the area of occupation.
The subjectivity in the work of heads of border protection bodies is considered as
attitude to professional and administrative activity which is defined by personal
views, interests and level of professional training of a subject. The demonstration
of subjective can be seen in such processes as self-affirmation, individual style
of management, strategy of behavior, self-sufficiency, delegation of responsibility
and authority, application of the system of counseling and peer cooperation,
utilization of flexible management in the organization and so on.
The subjectivity should be considered as an aspect of professional maturity
of heads of border protection bodies which is revealed in the responsible attitude
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to managemental activity and its results, excellence in performing of professional
duties, aspiration for creativity and self-realization in terms of situational changes,
implementation of effective models of organization’s potential etc.
The main condition for development of subjectivity of a head of a border
protection body is the activity of a subject of management, which contributes
to the development and realization of his psychological potential and the basic
mechanisms in this way are self-organization, individual and professional
preparedness, self-regulation, the system of relations with personnel.
The international practices in building of management system confirms the
position that a subjective position provides understanding and self- perception
by a manager as a subject of social activity, the ability to perform professional
activity is the form and the result of self-determination in the system of values and
relations, the expressive symbol of which is displayed in activity and real behavior
of senior management.
Keywords: manager, subject, subjectivity, activity, self-development, prepa
redness of manager.
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УДК 159.923.2
Юрій Володимирович КОВАЛЬЧУК,
старший викладач кафедри спеціальних дисциплін
Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ
ДО ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ
ОСОБИСТОСТІ ОФІЦЕРА
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО ПІДРОЗДІЛУ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У статті аналізуються останні роботи, присвячені вивченню психологічних особливостей професійної Я-концепції з метою визначення основних напрямів досліджень з цієї проблематики. На основі аналізу автор
робить висновки щодо перспективності використання у вивченні професійної Я-концепції офіцерів оперативно-розшукових підрозділів прикордонного
відомства дослідження кар’єрних орієнтацій, самоефективності та самооцінки, які відіграють суттєву роль у підвищенні успішності професійної
діяльності з охорони державного кордону.
Ключові слова: професійна Я-концепція, кар’єрні орієнтації, самоефективність, самооцінка.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Аналіз професійної
Я-концепції неможливий без виявлення її базової “батьківської” категорії – загальної Я-концепції, адже професійна Я-концепція “успадковує” її
основне смислове та функціональне навантаження. Зазначений аналіз вже
був нами проведений [1], а його результати стали підґрунтям для виявлення
основних характеристик професійної Я-концепції особистості. У роботах
В. В. Лопати [2] та А. В. Якимчука [3] окремі елементи професійної Я-концепції офіцерів оперативно-розшукових підрозділів (ОРП) вже було роз90
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глянуто, проте комплексне дослідження її психологічних особливостей до
цього часу не проводилося. Водночас, саме професійна Я-концепція як сукупність уявлень про власний професійний розвиток “відповідає” за відсутність внутрішніх конфліктів, гармонію і добробут, за відчуття своєї успішності в професії та кар’єрі. З огляду на важливу роль, яку відіграють офіцери ОРП у боротьбі з організованою злочинністю на державному кордоні,
виявлення характеристик їх професійної Я-концепції постає важливим науковим і практичним завданням, розв’язання якого сприятиме підвищенню
ефективності їх діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано ви
рішення даної проблеми та на які опирається автор. Науковці виділяють
кілька видів професійної Я-концепції. Зокрема, можна виділити реальну й
ідеальну професійні Я-концепції. Перша – це уявлення особистості про себе
як про професіонала, а друга більше співвідноситься з професійними бажаннями та надіями [4].
В. М. Козієв виділяє чотири види професійної Я-концепції: актуальне
Я, тобто те, яким себе бачить професіонал; ретроспективне Я, тобто яким
себе оцінює професіонал порівняно з початком роботи; ідеальне Я, тобто
яким професіонал хоче стати; рефлексивне Я, тобто як, з точки зору професіонала, його сприймають інші. На основі цієї типології з’являється можливість вивчення динаміки розвитку професійної самосвідомості та фіксації змін. В. М. Козієв обґрунтовує зв’язок між рівнем майстерності професіонала та розвитком тієї чи іншої складової професійної самосвідомості.
Так, розвиток актуального Я пов’язаний з високим ступенем ефективності
рефлексивного Я, тобто розумінням того, як тебе оцінюють інші [5].
Актуальними для нашого дослідження є роботи зарубіжних авторів,
які пропонують іншу класифікацію, що відповідає практичним цілям різних досліджень [6]. У ній професійна Я-концепція розглядається на трьох
рівнях:
індивідуальному – передбачає, що самосприйняття “виводиться” виключно зі сприйняття відмінностей і спільностей з іншими людьми;
відносному – ґрунтується на самосприйнятті, але вже на базі діадичних
зв’язків та рольових взаємин зі значущими іншими;
колективному – ґрунтується на самосприйнятті, яке пов’язане із
членством у соціальних групах і з протиставленням “своїх” та “чужих” груп.
Дослідження на цих трьох рівнях професійного середовища Я-концепції дозволили отримати певні результати. Так, у багатоетапному експери-
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менті Габріеля і Гарднера було виявлено, що у рамках роботи в одній організації між чоловіками та жінками не існує значущих відмінностей. Лише
на рівні індивідуальної Я-концепції жінки більш схильні приділяти увагу
процесам, що пов’язані з відносною Я-концепцією, а чоловіки – з колективною, тобто для перших самосприйняття будується на основі порівняння
себе зі значимими іншими в рамках міжособистісного, а для других – у рамках міжгрупового спілкування [7]. Показово, що людей з високим рівнем
“індивідуальної” Я-концепції відрізняли більш яскраво виражені унікальні
установки щодо себе, у той час як суб’єктивні норми, продиктовані сім’єю,
друзями, засобами масової інформації, були більш значущі для людей з вираженою “колективною” Я-концепцією [8].
Ще однією ланкою психологічного аналізу професійної Я-концепції є
питання про стадії її розвитку, яке вирішується дослідниками у контексті
теорії Д. Сьюпера. На основі узагальнення стадій професійного становлення за Д. Сьюпером дослідниця Л. Б. Шнейдер виділяє такі [9]:
стадія пробудження (дитинство і рання юність): за рахунок предметних і соціальних вимог сім’ї та оточення, розвиваються основні професійно-релевантні здібності, інтереси та цінності, здобуваються загальнопрофесійні уявлення та поняття. Професійні бажання, які виникають, ще детерміновані лише потребами та є нестабільними або фіксованими нереалістично;
стадія дослідження (юнацтво, рання дорослість): відбувається спеціалізація професійних уподобань та реалізація першого професійного рішення. Важливо, що сприйняття і дослідження професійного світу може початися з випадкового вибору, і лише потім реальність може сприйматись під
кутом зору професійних перспектив і можливостей;
стадія встановлення та консолідації (після завершення професійної
освіти) складається із фаз проби (відразу після початку трудової діяльності)
і стабільності (фаза кристалізації професійної Я-концепції). Ця стадія характеризується найбільшим імпульсом професійного творення і розвитку,
але в той же час саме на ній можливі найбільш важкі професійні кризи, які
здатні часто приводити до повторення циклу розвитку професійної Я-концепції, починаючи з першої стадії;
стадія збереження: підпорядкована лейтмотиву прагнення до захисту
свого раніше досягнутого професійного статусу. Успішність цієї стадії (обіймання керівних посад або протидія інноваціям, до яких людина може бути
не готова) залежить від низки особистісних характеристик та успішності
побудови кар’єри;
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стадія пенсіонерства: означає відхід із професійного життя і передбачає аналіз досягнутих результатів. Наявність у людини чіткої професійної
Я-концепції, що відповідає реальним можливостям, робить імовірність реалізації кар’єрних планів високою, а виникнення гострих особистісних криз
після виходу на пенсію – низькою.
Отже, проведений нами аналіз наукових досліджень дає можливість
виділити низку властивостей професійної Я-концепції:
1. Професійний розвиток є безперервним процесом реалізації та
“кристалізації” професійної Я-концепції.
2. Розвиток професійної Я-концепції є не завжди усвідомленим процесом, проте завданням самої людини є досягнення максимального ступеня
усвідомленості та ясності професійної Я-концепції, а також керованості та
контрольованості.
3. Вплив соціального оточення і поточної професійної ситуації виявляється у постійному коригуванні аспектів професійної Я-концепції.
4. Задоволеність роботою залежить від того, якою мірою індивід знаходить адекватні можливості для реалізації своїх інтересів, здібностей, особистісних якостей у професійних ситуаціях, тобто від ступеня узгодженості
зовнішньої соціальної ситуації та професійної Я-концепції [9].
Останній постулат постає найважливішим для виявлення суб’єктивної
успішності професійного і кар’єрного розвитку: саме професійна Я-концепція, з нашої точки зору, як сукупність уявлень про власний професійний
розвиток “відповідає” за відсутність внутрішніх конфліктів, гармонію і добробут, за відчуття своєї успішності у професії та кар’єрі. Тому з практичної
точки зору є надзвичайно важливою “мозаїчна” відповідність між базовими
характеристиками і шкалами Я-концепції та реальністю професійної і організаційної дійсності.
Як свідчить аналіз наукової літератури, особливістю більшості досліджень
є термінологічне нерозуміння ситуації та розмаїття методів психологічного
дослідження, які використовуються для вивчення професійної Я-концепції
особистості, що відкриває шлях для подальших напрацювань з цієї тематики.
Тому, метою статті є аналіз основних психологічних підходів до вивчення професійної Я-концепції та визначення перспектив їх використання у дослідженні
професійної Я-концепції офіцерів ОРП прикордонного відомства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Один з підходів до вивчення професійної самооцінки пов’язаний з науковим пошуком спільних точок, що зв’язують різні організаційні та внутрішньоособистісні зміни. За-
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значимо роботу О. В. Єфрюшкіна, у якій він порушує питання про вплив
системи установок щодо сприйняття організаційного середовища (організаційної культури) на складові Я-концепції та виділяє ініціативність, ступінь позитивності оцінки свого підприємства тощо [10]. В інших недавніх
дослідженнях аналізувався вплив параметрів Я-концепції на уявлення про
організаційну справедливість [11], зв’язок виразності того чи іншого рівня
Я-концепції і відносин між співробітниками в організації [12].
Ще один напрям досліджень пов’язаний з вивченням самоефективності
та її місця у структурі професійної Я-концепції. Сам термін “самоефективність” був запропонований А. Бандурою і позначає переконаність людей
у своїй ефективності, яка, у свою чергу, впливає на рівень їх мотивації, що
відображається у величині та тривалості зусиль з виконання завдання. Високий рівень самоефективності передбачає відсутність стратегії уникнення
у разі труднощів, що виникають. Джерела поповнення інформації про свою
самоефективність, за А. Бандурою, можуть бути такими: успішне виконання
діяльності; навчання через спостереження; низький рівень емоційного збудження (тривожності); соціальне схвалення. Оскільки очікування від своєї
самоефективності поведінково специфічні, то можна виділити безліч типів
самоефективності залежно від виду діяльності [13]. Одним з таких видів
можна назвати професійну самоефективність (вважаємо, найважливіший
елемент професійної Я-концепції) – переконання індивіда в тому, що він
здатний демонструвати таку поведінку, яка дозволить йому досягти бажаного результату у професії та роботі [14]. У дослідженнях професійної само
ефективності було виявлено, що її високий рівень, за рідкісними винятками,
позначається позитивно на пошуку роботи, позитивно впливає на праце
влаштування (у вигляді кількості та якості пропозицій роботи). Цікаво, що
кількість проведених здобувачем співбесід не позначається безпосередньо на
рівні самоефективності. Також не отримано однозначних результатів щодо
виявів активності у пошуку роботи [15].
Одним з найважливіших елементів у структурі професійної Я-концепції виступають кар’єрні орієнтації, що виражають спрямованість особистос
ті на норми і цінності у сфері кар’єри, що характеризуються когнітивними,
емоційними та поведінковими компонентами і формуються протягом професійної соціалізації. Більш коротко їх можна визначити як “спрямованість
на певне кар’єрне рішення або вибір у сфері кар’єри” [9, с. 126]. Більш змістовно і широко їх визначають як уявлення про свої здібності, ціннісні орієнтації, мотивації, сенси і потреби, що належать до просування у професійній
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діяльності [16]. Серед багатьох робіт, які присвячені концепціям кар’єрних
орієнтацій, варто виділити теорію “Якорів кар’єри” американського організаційного психолога Е. Шейна. Вона містить як теоретичні, так і практичні
рекомендації для роботи кар’єрного консультанта. У роботі Е. Шейна представлено вісім кар’єрних “якорів” [17].
Л. Готтфредсон підкреслює важливість аналізу позапсихологічних,
культурних та соціальних факторів, які від початку закладають ставлення
до того чи іншого професійного шляху. Відповідно, центральним для її теорії став чинник сумісності “Я” та обраної професії з точки зору навколишнього середовища за двома параметрами: гендер і престиж.
Як свідчить аналіз наукової літератури, важливою складовою професійної
Я-концепції є самооцінка. Найбільшого поширення дослідження самооцінки
як однієї з “емоційних” змінних Я-концепції набули у 1990-ті роки. Науковці
припускали, що чим нижча самооцінка, тим складніше людині справлятися зі
своєю професійною роллю. Це припущення було підтверджене у низці досліджень як бізнес-кар’єри, так і кар’єри в академічному середовищі [18].
Для нас, виходячи з цілей нашого дослідження, найбільш важлива так
звана професійна самооцінка. А. А. Реан розглядає професійну самооцінку
як найважливішу компоненту у структурі професійної Я-концепції. У ній він
виділяє операціонально-діяльнісний і особистісний аспекти. Перший виражається в оцінці свого професійного рівня та рівня компетентності, другий –
в оцінці своїх особистісних якостей у зв’язку з ідеалом образу “Я-професійного”. Також у професійній самооцінці можна виділити самооцінку результату
і потенціалу (тобто оцінку досягнутого і віру у можливості). Зазначимо, що
низька самооцінка результату не завжди свідчить про наявність комплексів
неповноцінності: у поєднанні з високою самооцінкою можливостей вона є
фактором професійного саморозвитку особистості [4].
Відносно зв’язку загальної та професійної самооцінки доречно навести
результати, отримані А. В. Садковою. У рамках масштабного дослідження
державних службовців нею були виділені чотири крайні групи з різним поєднанням рівнів професійної та загальнолюдської самооцінки. Було виявлено, що значна частина працюючих осіб ідентифікує свої особистісні успіхи з професійними. Також були отримані цікаві результати про наявність
якісних психологічних відмінностей осіб з високою і низькою самооцінкою, яка залежить від рівня соціальних досягнень (наприклад, психологічні
особливості рядових співробітників з низькою і високою самооцінкою і їх
керівництва з високою і низькою самооцінкою значно відрізняються) [5].
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Схожі дані наводять і класики зарубіжної соціальної психології.
Д. Майерс пише, що поширена думка про неадекватність завищеної самооцінки компенсується даними про більш успішну адаптацію таких
людей унаслідок того, що їм треба менше думати про свої переживання,
що залишає більше простору для професійної діяльності. Їм також легше
працювати з аудиторією і з незнайомими людьми. Людям із завищеною
самооцінкою властива наявність почуття помилкової унікальності та помилкового консенсусу – класичних соціально-психологічних феноменів,
описаних Д. Майерсом [19].
Висновки. Проведений нами аналіз наукової літератури дозволяє зробити такі висновки:
у варіативному ряду змінних професійної Я-концепції науковці надають перевагу кар’єрним орієнтаціям, у яких віддзеркалюються настанови
щодо особистісного професійного розвитку;
важливе місце в структурі професійної Я-концепції належить само
ефективності, яка відіграє суттєву роль у підвищенні успішності професійної діяльності і ступеня задоволеності нею;
найпопулярнішими у психології є дослідження професійної самооцінки, яку більшість дослідників вивчають як центральний елемент професійної Я-концепції;
відсутність єдиного підходу до розв’язання питань про те, чим є професійна Я-концепція і професійна ідентичність, що до них “входить” і як
їх вимірювати, природним чином ускладнює вивчення цієї проблематики.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку полягають у
проведенні комплексного дослідження психологічних особливостей професійної Я-концепції офіцерів ОРП, яке містило б, зокрема, аналіз їх кар’єрних
орієнтацій, самоефективності, самооцінки та інших чинників, що впливають на її характеристики.
Список використаної літератури
1. Ковальчук Ю. В. Психологічні основи дослідження професійної Я-концепції
особистості офіцера оперативно-розшукового підрозділу Державної прикордонної
служби України [Електронний ресурс] / Ю. В. Ковальчук // Збірник наукових праць
Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Педагогічні
та психологічні науки. – 2013. – № 3. – С. 301–312.
2. Лопата В. В. Емпіричне дослідження кар’єрних орієнтацій молодих офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України /
96

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СЕРІЯ: ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
В. В. Лопата // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психол. ім. Г. С. Костюка. – К. : Фенікс, 2013. – Т. Х. – Вип. 24. – С. 325–336.
3. Якимчук А. В. Розвиток у керівників оперативно-розшукових підрозділів
Державної прикордонної служби України здатності до саморегуляції психічної стійкості в екстремальних умовах : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. психол.
наук : спец. 19.00.09 / А. В. Якимчук ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України
імені Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2010. – 20 с.
4. Реан А. А. Психология человека от рождения до смерти : психологический
атлас человека / А. А. Реана. – Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК,
2010. – 651 с.
5. Деркач А. А. Акмеологические основы развития профессионала / А. А. Деркач. – М. : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та ; Воронеж : Изд-во НПО “Модек”, 2004
(ФГУП ИПФ Воронеж). – 750 с.
6. Lord R. G. Leadership processes and follower self-identity // R. G Lord.,
D. J. Brown. : Mahwah, NJ: Erlbaum, 2004. – P. 342–344.
7. Madson L. Gender comparisons in the private, collective, and allocentric selves //
The Journal of Social Psychology, 2001. – № 141. – P. 551–559.
8. Briley D. A. The effect of group membership salience on the avoidance of negative
outcomes: Implications for social and consumer decisions / D. A Briley, R. S. Wyer //
Journal of Consumer Research, 2002. – № 29. – P. 400–415.
9. Акбиева З. С. Психология карьеры и профессионально-релевантное поведение специалиста / З. С. Акбиева, О. П. Терновская, Л. Б. Шнейдер. – М. : Изд-во Моск.
психол.-соц. ин-та ; Воронеж : МОДЭК, 2008. – 327 с.
10. Ефрюшкина О. В. Я-концепция личности в контексте организационной
культуры // Вестник Читинского государственного университета. Серия : Психология, 2009. – № 2 (53). – С. 118–123.
11. Skitka L. J. Of different minds: An accessibility identity model of justice
reasoning // Personality and Social Psychology Review, 2003. – № 7. – P. 286–297.
12. Dukerich J. M. Beauty is in the eye of the beholder: The impact of
organizational identification, identity, and image on the cooperative behaviors of
physicians / J. M. Dukerich, B. R. Golden, S. M. Shortell // Administrative Science
Quarterly, 2002. – № 47. – P. 507–533.
13. Бандура А. Теория социального научения / Альбер Бандура. – СПб. : Евразия, 2000. – 318 с.
14. Nesdale D., Pinter K. Self-efficacy and the job-seeking activities in unemployed
ethnic youth / D. Nesdale, K. Pinter // The Journal of Social Psychology, 2000. – № 140
(5). – P. 608–614.
15. Saks A. M. Change in job search behaviors and employment outcomes // Journal
of Vocational Behavior, 2000. – № 56. – P. 277–287.
16. Почебут Л. Г. Организационная социальная психология / Л. Г. Почебут,
В. А. Чикер. – СПб. : Питер, 2000. – 296 с.

№1
2015

97

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
17. Жданович А. А. Карьерные ориентации в структуре профессиональной Я-концепции студентов : дис. канд. психол. наук : 19.00.03. / А. А. Жданович. – М., 2005. – 277 с.
18. Betz N. Self-concept theory in career development and counseling // Career
Development Quarterly, 1994. – № 43 (1). – P. 32–41.
19. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс ; пер. с англ. З. Замчук. –
7. изд. – М. : Питер, 2004. – 793 с.

Рецензент – кандидат психологічних наук Кірєєва О. С.
Стаття надійшла до редакції 16.07.2015

Ковальчук Ю. В. Основные психологические подходы к изучению
профессиональной Я-концепции личности офицера оперативно-розыск
ного подразделения Государственной пограничной службы Украины
В статье анализируются последние работы, посвященные изучению
психологических особенностей профессиональной Я-концепции с целью
определения основных направлений исследований по этой проблематике.
На основе анализа автор делает выводы о перспективности использования
в изучении профессиональной Я-концепции офицеров оперативно-розыск
ных подразделений пограничного ведомства, исследования карьерных
ориентаций, самоэффективности и самооценки, которые играют сущест
венную роль в повышении успешности профессиональной деятельности по
охране государственной границы.
Ключевые слова: профессиональная Я-концепция, карьерные ориентации, самоэффективность, самооценка.
Kovalchuk Y. V. Basic psychological approaches to the study of professional
personality self-concept of operational and investigation units’ officers of the
state border guard service of Ukraine
Based on the fact that professional self-concept, as a set of ideas about own
professional development, is “responsible” for the sense of professional and career
achievement of an officer of operational and investigation unit, the author analyzes
the results of modern psychological researches in this field, showing major
approaches to determining the levels of professional self-concept as well as gender
differences in its characteristics and stages of its formation. A number of professional
self-concept characteristics have been outlined: continuity, subconscious nature,
sensitivity to the impacts of social environment and current professional situation,
dependence of work satisfaction on the consistency of external social situation
and professional self-concept. Terminological misunderstanding of the situation
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and a variety of psychological research methods used for studying professional
personality self-concept have been specified. Main approaches to the study of
professional self-concept based on the research of career orientations, self-efficacy
and self-esteem, which play an important role in enhancing professional activity
connected with the state border guarding have been suggested.
Based on the analysis of scientific literature it was concluded that modern
researches on professional self-concept mostly study:
career orientations, which reflect guidance on professional development of
personality;
self-efficacy, which plays a significant role in enhancing professional work
and satisfaction thereof;
professional self-esteem, which is regarded by most researchers as a central
element of professional self-concept.
The conclusion about the lack of common approach to solving the issues
about the essence of professional self-concept and professional identity, what they
“encompass” and how they can be measured, naturally make it more difficult to
study this issue.
Prospective direction of further scientific studies is: comprehensive research
of psychological peculiarities of professional self-concept of operational and
investigation units’ officers, that would incorporate, in particular, the analysis of
their career orientations, self-efficacy, self-esteem and other factors affecting its
characteristics.
Keywords: professional self-concept, career orientations, self-efficacy, self-esteem.
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ
ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ
Стаття присвячена питанням психологічного стану при підготовці до
спортивних змагань. Стрижнем цих досліджень є психічні і фізичні навантаження людини під час виконання спортивних дій. Спортивна діяльність
впливає на психічний стан людини. Постійне прагнення людини задовольняти свої потреби в русі, розвивати фізичні якості – сприяло тому, що фізичні
вправи поступово трансформувалися в сучасні види спорту. Фізичні вправи
відокремилися в окремий вид людської діяльності – у спортивну діяльність,
яка відрізняється низкою специфічних особливостей, які відображені у даній
статті.
Ключові слова: спортивна діяльність, психологічний стан, емоційні
переживання, психологічна підготовка.
Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах спортивної
діяльності надзвичайно важливе значення має психологічна підготовка
спортсмена до змагань. За рівності всіх компонентів готовності (фізичної,
тактичної, теоретичної, технічної) психологічна готовність посідає провідне місце в успішному виступі та досягненні поставленої мети. Тому дуже
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важливо підвести спортсмена до змагань психологічно готовим до подолання труднощів в процесі виступу (упереджене суддівство, чисельна перевага
супротивника, програш по ходу зустрічі, матч на майданчику суперника за
підтримки їхніх вболівальників). Спортивна діяльність за своєю наругою
може розглядатися як діяльність в особливих умовах завдяки моральним,
фізичним, психологічним перенавантаженням, які отримує спортсмен у
ході виступу на змаганнях різного виду.
Метою статті є досягнення планомірного розвитку необхідних якос
тей, що сприяють розвитку психічних, технічних і тактичних можливостей
спортсмена.
Виклад основного матеріалу дослідження. Першочерговим завданням
національної політики сьогодні є зміцнення та збереження здоров’я підростаючого покоління. Це завдання можливо вирішити, реалізуючи програму побудови нових спортивних об’єктів, що відповідають вимогам світових стандартів і
залученням до занять спортом більшої кількості молоді. Спорт сьогоднішнього
дня – це одна зі сторін нашої сучасної культури і соціального життя суспільст
ва, що має свій зміст, структуру, закономірності та механізми прояву.
Так, сучасне становлення і розвиток спорту передбачає і характеризується ускладненням не тільки самої діяльності, що ми чітко спостерігаємо,
порівнюючи сучасні досягнення і рекорди з рекордами 20-30–річної давності і появою нових видів спорту, але й ускладненням як технологічного,
так і психологічного процесу і супроводу спортивної діяльності. На спортивній арені сьогодні борються сучасні технології, новітні досягнення в галузі науки і техніки. Він завжди був, і є дослідним полігоном науки, оскільки
основною характеристикою є його “надграничність” фізичних і психічних
навантажень у виконанні спортивної дії. Однією зі складових змісту цих
сучасних технологій є людина. І це одна з головних причин необхідності
нового погляду на проблему психологічного супроводу спорту всіх рівнів.
Особливо на сучасному етапі, коли ведеться боротьба між новітніми спортивними технологіями. Стрижнем цих досліджень є психічні і фізичні навантаження людини під час виконання спортивних дій.
Безперечно, спортивна діяльність впливає на психічний стан людини.
Постійне прагнення людини задовольняти свої потреби в русі, розвивати
фізичні якості сприяло тому, що фізичні вправи поступово трансформувалися в сучасні види спорту. Фізичні вправи відокремилися в окремий вид
людської діяльності – у спортивну діяльність, яка відрізняється низкою специфічних особливостей.
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Спортивна діяльність, як правило, пов’язана:
з різко вираженим свідомим характером, що пояснюється почуттям великої відповідальності і прагненням досягти найбільш ефективного результату, домогтися рекорду у виконанні даної дії. Спортивна діяльність ставить
величезні вимоги до процесів інформації та її переробки, пам’яті й уваги
спортсмена, до його вольових дій і емоційних станів;
оволодінням високою технікою виконання фізичних вправ в обраному виді спорту, вона вимагає від спортсмена спеціального систематичного
і тривалого тренування, у процесі якого він засвоює і удосконалює певні
рухові навички та розвиває необхідні для занять цим видом спорту фізичні
якості (силу, витривалість, швидкість, спритність рухів) і вольові риси характеру (сміливість, рішучість, ініціативність, волю до перемоги й ін);
прагненням до вдосконалення в обраному виді спорту – спрямована до
досягнення найвищих результатів у певному виді фізичних вправ;
спортивною боротьбою, яка набуває особливої гостроти під час спортивних змагань, які є, як і систематичне тренування, обов’язковою складовою частиною спортивної діяльності, яка сприяє розвитку у спортсмена
здатності до максимальних напруг фізичних сил, великої сили і глибини
емоційних переживань, загостреної діяльності всіх психічних процесів;
максимальним виявленням фізичних і духовних сил, спеціальних
умінь і навичок, розвитком моторних здібностей, постійною підтримкою
їх на високому рівні. У зв’язку з цим спортивна діяльність набула складну
структуру і в даний час включає в себе не тільки участь у змаганнях, а й
систематичні тренувальні заняття;
виявом м’язової активності в різних формах під час виконання спеціальних фізичних вправ.
Спортивна діяльність відрізняється сильними і яскравими емоційними переживаннями. Без емоцій спорт неможливий. Насиченість спортивних дій сильними почуттями, їх емоційна захопливість – це одна з найважливіших умов позитивного впливу спорту на особистість людини. Але емоційні переживання у спорті, як і всі інші емоції, можуть бути стенічними
й астенічними і позитивно та негативно впливати на органічні процеси й
поведінку людини.
Серед великого розмаїття емоцій, що виявляються в процесі спортивної діяльності, можна зазначити таке:
1. Емоційні переживання, пов’язані зі значними змінами, що виникають в організмі в процесі спортивних занять. Підвищена м’язова активність,
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складова характерних і необхідних особливостей спортивних занять, якщо
вони протікають нормально, завжди супроводжується образним станом
ейфорії, стенічними почуттями бадьорості і життєрадісності. У випадках
перетренування та ж м’язова активність викликає астенічні емоції: занепад
сил, незадоволення та інше.
2. Емоційні переживання, пов’язані з високим рівнем досконалості у виконанні технічно складних, важких і небезпечних фізичних вправ. Ці емоції
відображають стан підвищеної загальної працездатності організму, переживання успіху у виконанні цієї дії і викликане цим усвідомлення особистої переваги: приємно відчувати себе сильним, спритним, сміливим, відважним,
витривалим, упевненими у своїх силах, здатним виконати не кожному доступну важку вправу. Ці почуття співвідносяться зі здатністю спортсмена направляти великі зусилля волі, спрямовані на подолання значних труднощів,
що є істотною рисою його характеру, мірилом, за допомогою якого не тільки
сам спортсмен, а й навколишні оцінюють його особисту гідність.
3. Емоційні переживання, пов’язані з ходом спортивної боротьби. Ці
емоції завжди мають дуже напружений характер, у них відображаються великі зусилля, спрямовані на досягнення перемоги або найкращого результату.
За інтенсивністю вони набагато перевищують ті емоційні стани, які доступні
людині в його звичайній повсякденній діяльності. Нерідко вони отримують
своєрідне відображення в міміці емоційної напруги. У процесі спортивної боротьби при вдалому виконанні відповідного прийому (наприклад, коли футбольний м’яч забитий у ворота супротивника) емоційне переживання успіху
може досягти ступеня бурхливого афекту радості. При невдачах нерідко нас
тає почуття розгубленості, занепаду сил, невпевненості в собі.
4. Естетичні емоції. Найчастіше вони бувають пов’язані зі сприйняттям
ритму рухів, краси їх форми та інших сторін, що характеризують досконалість виконання фізичної вправи. Ці почуття виникають при заняттях гімнастикою, фігурному катанні на ковзанах і т. д. Велике естетичне значення
мають почуття, що викликаються сприйняттям зовнішньої обстановки, у
якій протікають спортивні заняття, змагання. Її урочистість, гарне зовнішнє
оформлення місця занять, однакова форма, в яку одягнені учасники, присутність численних глядачів, їх уважність, зацікавленість – усе це створює в учасників змагань піднесений емоційний стан і бажання домогтися успіху, показати з найкращого боку свою спортивну підготовленість. Коли ж зовнішня
обстановка спортивних змагань дуже буденна, це може призвести до появи у
спортсмена астенічних емоційних переживань.
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5. Моральні почуття, пов’язані з глибоким усвідомленням суспільного значення своєї спортивної діяльності (відповідальність перед колективом за свої
успіхи і невдачі в спортивному змаганні, стани почуття гордості і т. д.). Вони є
могутнім стимулом мобілізації всіх сил спортсмена на подолання труднощів.
Результат спортивної боротьби дуже часто залежить від моральних почуттів
і прагнень спортсмена. Цьому допомагає почуття відповідальності перед колективом. Спортсмен, що володіє цим почуттям, ніколи не відмовиться від боротьби за інтереси свого колективу, якою б важкою ця боротьба не була.
Центральне місце в психології змагальної діяльності спортсмена посідає дослідження таких психічних станів, як психічне напруження, емоційне
збудження, стрес, передстартове хвилювання. Виділяють три стадії психічного перенапруження:
перша стадія – нервозність. Її ознаки – вередливість, нестійкість настрою, внутрішня (стримувана) дратівливість, виникнення неприємних,
іноді болючих відчуттів у м’язах, внутрішніх органах та інше;
друга стадія – міцна стенічність. Її ознаки – зростаюча дратівливість,
нестриманість, емоційна нестійкість, підвищена збудливість, занепокоєння,
напружене очікування неприємності;
третя стадія – стомлюваність. Її ознаки – загальний депресивний фон
настрою, тривожність, невпевненість у своїх силах, висока вразливість, сенситивність, пригніченість, загальмованість, пасивність, зниження загального тонусу і мотивації діяльності, відсутність звичних бажань.
Важливу роль при підготовці до змагань відіграє мотивація. Мотивацію
можна визначити як напрям і інтенсивність зусилля людини. Напрямок зусилля означає, що людина шукає певні ситуації чи прагне до них. Інтенсивність
зусилля характеризує ступінь зусиль, прикладених людиною в певній ситуації.
Проблема – недостатньо чітке визначення мотивації. Дослідник не завжди знає,
як взаємодіють спортсмени, через це між ними немає порозуміння.
Існують різні види мотивації: внутрішня і зовнішня, комбінована, мотивація у формі змагального стресу, самомотивація.
Важливе значення для результату змагань має психологічна підготовка
до них. Психологічна підготовка до конкретного змагання спрямована на
формування у спортсмена психічної готовності саме до даного конкретного
змагання, тобто на те, щоб перед змаганням і під час його спортсмен перебував у психічному стані, що забезпечує ефективність і надійність саморегуляції поведінки і дій. Головними складовими цього стану є установка на повну
реалізацію всіх своїх можливостей для досягнення мети – перемоги або намі104
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ченого результату, і певний рівень емоційного збудження, що сприяє, з одного боку, вияву необхідної рухової та вольової активності, а з іншого – точності
і надійності управління цією активністю.
Змагальна цільова установка, рівень емоційного збудження (напруженості) залежать від того, яка у спортсмена потреба в досягненні мети. Інтенсивність такої потреби визначається особистою і громадською значимістю
результату змагань. Крім того, обидві складові стану психічної готовності
залежать від того, як високо оцінює спортсмен свої шанси досягти поставленої змагальної мети. Саме на підставі порівняння своїх можливостей з
можливостями суперників і з урахуванням прогнозованих умов майбутнього змагання спортсмен оцінює ймовірність досягнення мети. Для оптимального психічного стану важлива висока суб’єктивна оцінка ймовірності
досягнення мети, оскільки намічена змагальна мета повинна бути реальною, нехай важкодосяжною, але такою, яку спортсмен на даному конкретному етапі своєї підготовленості може добитися.
Виходячи зі сказаного, слід вважати, що психологічна підготовка до
конкретного змагання повинна включати: визначення мети участі у змаганні, створення установки на досягнення цієї мети, формування впевненості
у високій ймовірності такого досягнення. Для всього цього спортсмену потрібно отримати і переробити безліч різної інформації.
Таким чином, можна скласти загальну систему ланок психологічної
підготовки до змагань:
збір достатньої і достовірної інформації про умови майбутнього змагання і особливо про супротивників;
поповнення та уточнення інформації про тренованість, можливості
спортсмена або команди до початку змагання;
правильне визначення та формулювання мети участі у змаганні;
формування суспільно значущих мотивів виступу у змаганні;
ймовірне програмування змагальної діяльності;
спеціальна підготовка до зустрічі з змагальними перешкодами різного
ступеня складності та шляхи їх подолання;
передбачення прийомів саморегуляції можливих несприятливих внут
рішніх станів.
Висновки. Отже, у будь-якому виді спорту умови, в яких проходять
змагання, відрізняються від умов тренувальних занять. Необхідно зазначити, що спортивний результат складається із трьох складових: фізичної
підготовки, функціональної підготовки, удосконалення механізмів нерво-
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во-психічної регуляції діяльності та поведінки людини. Спортивний результат знижується при ослабленні будь-який з цих “трьох опор”. Численні дослідження показують, що негативні форми передстартових станів не
тільки викликають чітко виражений психічний дискомфорт, але і негативно
впливають на готовність до спортивної боротьби і на результат змагання.
Тренерам і психологам необхідно готувати спортсменів не тільки у фізичному і тактичному плані, але і домогтися побороти у них протистояння між
передзмагальними і змагальними факторами.
Психологічна підготовка передбачає планомірний розвиток необхідних
якостей, що сприяють розвитку психічних, технічних і тактичних можливостей
спортсмена. Безпосередня психологічна підготовка до змагань повинна базуватися на інформації про можливих і уявних суперників, стану місць змагань та
ін. Вивчення цих факторів і реальна оцінка рівня досягнень спортсменів – це головне завдання, яке стоїть перед нами. Знання майбутніх труднощів дає можливість шляхом відповідного тренування, у тому числі психологічного, підготувати
спортсмена до необхідних кондицій і показати гарні результати.
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Ковальчук Р. О., Багас О. П. Особенности психологического состояния
при подготовке к спортивным соревнованиям
Статья посвящена вопросам психологического состояния при подготовке к спортивным соревнованиям. Стержнем этих исследований являются
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психические и физические нагрузки человека во время выполнения спортивных действий. Спортивная деятельность влияет на психическое состояние
человека. Постоянное стремление человека удовлетворять свои потребности
в движении, развивать физические качества, чтобы способствовало тому, что
физические упражнения постепенно трансформировались в современные
виды спорта. Физические упражнения обособились в отдельный вид человеческой деятельности – в спортивную деятельность, которая отличается рядом специфических особенностей, которые отражены в данной статье.
Ключевые слова: спортивная деятельность, психологическое состояние, эмоциональные переживания, психологическая подготовка.
Kovalchuk R. O., Bahas O. P. Features of psychological training in to
sports.
Article is devoted to the psychological state in preparation for sports. The
rods of these studies have mental and physical activities of man in the performance
of sports activities. Sports activities affect the mental state. The constant human
desire to meet their needs in motion, develop physical qualities that contributed
to that exercise gradually transformed into a modern sports. Exercise separated
into a separate human activity - in sports activities, wherein a number of specific
features that are reflected in this article.
The primary objective of national policy today is to strengthen and preserve
the health of the younger generation. This problem can be solved by implementing
a program of construction of new sports facilities that meet international
standards and involvement in sport more young people. Sport today - is one of the
sides of our modern culture and social life, has its meaning, structure, laws and
mechanisms of manifestation.
Since the formation and development of modern sport is characterized
by complexity and involves not only the activities that we have clearly seen by
comparing modern achievements and records with records twenty - thirty years
ago and the emergence of new types of sport, but also as the complexity of the
process and psychological process and support of sports activities. In the sports
arena fighting today modern technology, the latest achievements in science
and technology. He always was, and is ground science research, as the main
characteristic is its «nadhranychnist» physical and mental stress in performance
sports action. One of the components of the content of these modern technologies
is the man. And this is one of the main reasons for the need of a new look at the
problem of psychological support sport at all levels. Especially at present, when
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struggles among the latest sports technology. The rods of these studies have mental
and physical activities of man in the performance of sports activities.
Undoubtedly sporting activities affect the mental state. The constant human
desire to meet their needs in motion, develop physical qualities contributed to
that exercise gradually transformed into a modern sports. Exercise separated
into a separate human activity – in sports activities, characterized by a number of
specific features.
Keywords: sports activities, psychological state, emotional distress, psychological
preparation.
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ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА
ГІБРИДНОЇ ЗБРОЙНОЇ БОРОТЬБИ
У статті розглянуто поняття “інформаційна боротьба”, “інформаційне протиборство”, “інформаційна війна” та “гібридна війна”, визначено
їх ієрархічність. Виділено можливі форми, сили та засоби інформаційного
впливу на ймовірного противника у мирний та воєнний час, охарактеризовано декілька специфічних рис, що властиві інформаційній війні.
Ключові слова: вплив, інформаційний вплив, інформаційна боротьба,
інформаційне протиборство, інформаційна війна, гібридна війна.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Один із авторів концепції “гібридної війни”, консультант міністерства ВМФ США Френк Хоффман визначив, що кожній епосі властиві свої специфічні форми війни.
На його думку, сучасна епоха характеризується процесами гібридизації,
у тому числі і у військовій сфері. Традиційні форми війни змішуються з
діяльністю організованої злочинності, іррегулярними конфліктами та тероризмом [1, с. 34–39]. Для характеристики цього феномена він пропонує
застосовувати поняття “гібридна війна”, яке дає змогу оперативно відобразити сутність змін предметності сучасної війни та спонукає до виокремлення нового типу воєнних конфліктів – гібридного [2], інформаційного.
Як зазначає О. Шевченко, предметом цього типу конфліктів (у його
психологічній складовій) є інформація, яка, на відміну від інших ресурсів,
придатна для багаторазового використання численними користувачами [3].
© Матеюк О. А.
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Більшість дослідників розуміє ці конфлікти як інформаційне протиборство,
підмінюючи його війною. Як відмічають М. О. Попов та А. Г. Лук’янець, корені цього слід шукати в досить вільному трактуванні самого терміна “війна”.
Підміна понять “інформаційна боротьба”, “інформаційне протиборство” та
“інформаційна війна” призводить до значної методологічної помилки, оскільки стирається різниця між інформаційною боротьбою в мирний та воєнний
час, між насильницькими й ненасильницькими формами, між внутрішнім і
зовнішнім аспектами інформаційного протиборства, між інформаційною
зброєю та звичайними інформаційними засобами [4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішен
ня даної проблеми і на які опирається автор. Наразі, “інформаційну боротьбу”
майбутнього можна визначити як “…боротьбу сторін за завоювання переваги
щодо кількості, якості та швидкості добування інформації, її своєчасного аналізу
й використання” [5]. Протиборство відображає антагоністичний аспект боротьби й передбачає наявність противника і протидії, унаслідок чого одна сторона
досягає своїх цілей за рахунок іншої в боротьбі за спільний ресурс [6].
М. О. Попов та А. Г. Лук’янець під “інформаційним протиборством”
розуміють дії, що провадяться для досягнення інформаційної переваги
способом впливу на інформацію противника, його інформаційні процеси
й інформаційні системи з одночасним захистом власної інформації, інформаційних процесів та інформаційних систем [4].
Термін “інформаційна війна” вживається в багатьох публікаціях: щодо
явищ, які не підпадають під поняття війни (наприклад, боротьба за володіння засобами масової інформації, комп’ютерне злочинство); органів, що
не уповноважені державою вести війну (наприклад, політичних, етнічних,
релігійних груп, організованої злочинності, окремих індивідів, які озброєні
інформаційними технологіями [5; 6]); усіх рівнів боротьби (індивідуальна,
корпоративна, глобальна інформаційна війна); багатьох традиційних способів боротьби на інформаційному рівні та нетрадиційних, що виникли
завдяки технологічним досягненням XX ст. (радіоелектронна боротьба, хакерська цифрова, кібернетична, комп’ютерна війна) [4].
Мета статті. Розглянути ієрархічність понять “інформаційна боротьба”, “інформаційне протиборство” та “інформаційна війна”, можливі форми, сили та засоби інформаційного впливу на ймовірного противника у
мирний та воєнний час, виділити декілька характерних рис, що властиві
інформаційній війні.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття “інформаційна
війна” трактується у вузькому та широкому сенсах. У вузькому сенсі інформаційна війна іноді трактується як польова інформаційна війна, тобто бойові дії у сфері управління військами. Сюди входять активне використання
засобів розвідки, заходи з уведення супротивника в оману й оперативного
маскування, психологічні операції, послідовне ураження його інформаційних систем, систем бойового управління та зв’язку, а також дії із захисту своїх власних аналогічних систем. У широкому сенсі інформаційна війна іноді
трактується як великомасштабні бойові дії з переважанням інформаційної
складової, що характеризуються застосуванням спеціально призначених
для її ведення військових формувань і високоточної зброї. Якщо основним
засобом досягнення успіху на полі бою у XX ст. були танки, то наразі ним
стає комп’ютер. Це, у свою чергу, передбачає застосування комп’ютерних вірусів, що здатні руйнувати програмне забезпечення технічних засобів органів бойового управління і зв’язку, ініціювати збої у системах управління та
наведення високоточної зброї, тобто значно знижувати бойовий потенціал
супротивника [7].
На думку О. Г. Старунського, поняття “інформаційна війна” наразі
може визначатись як “безконтактна війна майбутнього”. Її полігоном став
Ірак, де вперше у військовій історії в такому масштабі було застосовано високоточну зброю і були проведені комплексні інформаційно-психологічні
операції [8].
О. Ю. Пермяков, В. В. Рябцев, І. Є. Вернер та інші вважають, що одним з
основних типів дій, які проводитимуться в початковому періоді війни, є так
звані інформаційно-ударні (інформаційні) операції, основне завдання яких –
досягнення інформаційної переваги над противником (насамперед в управлінні військами) та захист інформаційного простору власних систем управління.
Інформаційні операції можуть проводитись як традиційними засобами, якими
є ударні компоненти, засоби радіоелектронної боротьби тощо, так і принципово новими (зброя на нових фізичних принципах – електромагнітна, психотрон
на, геофізична тощо), а також засобами програмно-математичного впливу на
інформаційні системи противника [9].
На думку військового керівництва США, у сучасних умовах організація
і ведення психологічних операцій є обов’язковим елементом участі збройних сил у збройних конфліктах різної інтенсивності, миротворчих, гуманітарних і контртерористичних операціях.
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Згідно з керівними документами збройних сил США, вони здійснюють
психологічні операції (в американській термінології – військові психологічні операції (Military Psychological Operations – PSYOPS) – це програми підготовки продукції та (або) програми дій, які впливають на оцінки, думки й
емоції іноземних об’єктів впливу (уряди, організації, групи та індивіди) для
формування їх поведінки, яка відповідає цілям зовнішньої політики США і
задуму відповідних командувачів на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях [8].
Психологічні операції є складовою інформаційних операцій, а також міжнародного суспільного інформування. Заходи психологічних операцій плануються, організовуються і здійснюються до початку, під час і після конфліктів
різного ступеня інтенсивності. У минулому існували значні відмінності між
трьома рівнями ведення психологічних операцій: стратегічним, оперативним і
тактичним. На сьогодні таких глибоких відмінностей немає, оскільки практично неможливо локалізувати будь-яку інформаційну кампанію.
Стратегічні психологічні операції відзначаються як такі, що мають глобальні наслідки. Вони плануються, організовуються та здійснюються на державному рівні. Психологічні операції збройних сил США здійснюються для
підтримки стратегічних психологічних операцій. Вони повинні гарантувати
відповідність дій командувачів театрів воєнних дій у мирний і військовий
час національному плану стратегічних психологічних операцій.
Оперативні психологічні операції здійснюються на всьому театрі
воєнних дій для підтримки відповідних командувачів діями об’єднаної
оперативної групи сил і засобів психологічних операцій або невеликих
тактичних підрозділів психологічних операцій. Оперативні психологічні
операції полягають у широкомасштабній трансляції телевізійних і радіо
програм, розповсюдженні газет, журналів і листівок. Концепція оперативних психологічних операцій збройних сил США передбачає передове
базування невеликих підрозділів сил і засобів психологічних операцій для
підтримки командувачів на театрі воєнних дій. Відповідні матеріали для
них готуються для них командуванням психологічних операцій у Форті-Брегг (штат Північна Кароліна). Ця концепція (під назвою “Reachback”)
здійснюється через передачу інформації за засекреченими каналами зв’язку сухопутних військ США.
Тактичні психологічні операції – це дії сил і засобів психологічних операцій, що здійснюються у певних районах із сфокусованою дією на об’єкти.
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Тактичні психологічні операції проводяться невеликими підрозділами через розповсюдження листівок, трансляції телевізійних і радіопрограм, усне
мовлення та наочну агітацію.
За організацію і здійснення психологічних операцій збройних сил
США безпосередньо відповідає об’єднане командування спеціальних операцій збройних сил США, основним компонентом якого є командування
спеціальних операцій сухопутних військ, яке в адміністративному відношенні також підпорядковується військовому міністерству. У командування спеціальних операцій сухопутних військ є командування зі зв’язків з
цивільною адміністрацією і психологічних операцій, якому підпорядковані регулярні частини і підрозділи психологічних операцій по роботі з
цивільним населенням. У їх складі налічується біля 9 500 осіб особового
складу (зокрема, біля 1 300 осіб – у регулярних військах, біля 8 000 осіб – в
організованому резерві).
Кожен вид збройних сил США має у своєму розпорядженні власні сили
і засоби психологічних операцій. Проте основний потенціал у цій галузі
(близько 85 %) зосереджений у сухопутних військах, які є єдиними із видів
збройних сил, що мають регулярні частини і підрозділи психологічних операцій в мирний час і значні резервні компоненти психологічних операцій з
високим ступенем мобілізаційної готовності. Основним регулярним військовим формуванням психологічних операцій сухопутних військ (і, одночасно,
ядром усієї структури психологічних операцій збройних сил США) є 4-та
(повітрянодесантна) група психологічних операцій у Форт-Бреггу. Її склад:
штаб, штабна рота і п’ять батальйонів психологічних операцій: 1, 6 і 8-й регіональний, 9-й – тактичних психологічних операцій і 3-й батальйон підготовки
та розповсюдження матеріалів психологічних операцій. Чисельність групи
складає 1 135 осіб [8].
На відміну від безпосередньо військовослужбовців, у інформаційній
війні також беруть участь і цивільні особи, які можуть ухвалювати стратегічні рішення як персонал так званих мозкових центрів. Їх основу складають фахівці високої кваліфікації в галузі інформаційних технологій. Саме
тому швидка мобілізація особового складу збройних сил у період розвитку
конфліктів втрачає свою актуальність. Натомість передбачається “мобілізація” інформаційних центрів і вступ їх у війну першими.
Вплив на ймовірного противника може здійснюватися і непрямим
шляхом, наприклад, через Інтернет. У цьому випадку протилежній сторо-
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ні конфлікту не завжди вдасться визначити, що відбувається несанкціонований доступ в інформаційну мережу комп’ютерного хакера або підступи
ворога. Такий характер дій передбачає наявність у кожного “комп’ютерного
солдата” високого рівня незалежності й ініціативи. Він у змозі працювати самостійно, без взаємодії з будь-ким, і вводити в інформаційні мережі
ймовірного противника величезну кількість “баластних” відомостей. Це
призводить до перевантаження каналів зв’язку ймовірного противника
і блокування нормальної роботи його інформаційних систем, зниження
ймовірності дій у відповідь [7].
Висновки. Згідно з результатами наукових досліджень та узагальнень сучасних наукових розробок, збройні конфлікти останнім часом
спонукали виділення декількох характерних рис, що властиві інформаційній війні:
“прозорість” поля бою. Звична “лихоманка бою” поступається місцем
“хірургічним” методам роботи підрозділів інформаційної війни. Оператор
комп’ютера може здійснювати безперервний контроль за ситуацією, спос
терігати за розташуванням своїх військ і військ імовірного противника, за
його об’єктами, концентрацією та переміщенням його сил;
загальна координація дій військ за допомогою створення єдиного каналу управління для всіх бойових підрозділів і підрозділів тилового забезпечення. Усі оперативні функції зазначених формувань (розвідка, управління, зв’язок тощо) у цьому випадку зводяться в єдину систему. Наприклад,
оператор інформаційного центру, який має дані про кількість, склад і координати цілей імовірного противника, проводить розрахунки для їх розподілу за засобами ураження, визначає кількість необхідних боєприпасів тощо;
ведення бойових дій у реальному масштабі часу, тобто негайне реагування на зміну бойової обстановки;
точність ударів, що відрізняються своєрідною чистотою і акуратністю,
що схоже на роботу скальпеля хірурга [7].
Отже, активно поєднуючи людський і штучний інтелект, використовуючи умілу організацію, можна ввести ймовірного противника у стан інформаційного хаосу. Тобто інформаційні технології – це ключ до оволодіння
рештою технологій світу, що стрімко розвиваються. А оскільки вони поступово соціалізуються, а сфери зіткнення інтересів людей усе більше розширюються, то ведення інформаційного протиборства перестає бути заняттям
виключно збройних сил, які для перемоги в сучасній гібридній війні мають
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бути оснащені передовими інформаційними технологіями. Їх огляд і є перс
пективою подальших розвідок у даному напрямку.
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Матеюк О. А. Информационно-психологическая составляющая гиб
ридной вооруженной борьбы
Статья посвящена рассмотрению понятий “информационная борьба”, “информационное противоборство”, “информационная война” и “гиб
ридная война”, определено их иерархичность. Выделены возможные формы, силы и средства информационного влияния на вероятного противника
в мирное и военное время; проведена характеристика нескольких специфических черт информационной войны.
Ключевые слова: влияние, информационное влияние, информационная борьба, информационное противоборство, информационная война, гибридная война.
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Mateyuk O. A. Information and psychological component hybrid armed
struggle
The article discusses the concept of “information battle”, “information
confrontation”, “information war” and “hybrid warfare”, defined by their hierarchy.
Highlight possible forms capabilities informational influence on potential enemy
in peacetime and wartime, described a number of specific features that are
inherent in the information war.
Keywords: impact, effect information, information struggle, confrontation
news, information warfare, hybrid warfare.
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ЗНАЧУЩІСТЬ КОМУНІКАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ
В ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІЙ
ПІДГОТОВЦІ ПРАВООХОРОНЦІВ
У статті висвітлюється значення комунікативного компонента в
професійно-психологічній підготовці фахівців правоохоронної діяльності.
Виокремлюються чинники успішного виконання завдань службової діяльнос
ті співробітників правоохоронних органів у межах міжособистісної взаємодії з різними категоріями населення. Підготовка до професійної діяльності
передбачає застосування планомірних та організованих заходів, спрямованих на засвоєння особистістю професійних знань, оволодіння необхідними
вміннями і навичками, формування професійно важливих якостей особис
тості, що відповідають вимогам професії. Автори акцентують увагу на
тому, що правоохоронна діяльність належить до суб’єкт-суб’єктної, тобто досягнення її цілей відбувається в системі “людина-людина”. Відповідно
успішність такої діяльності багато в чому визначається умінням грамотно
і професійно будувати своє спілкування.
Ключові слова: правоохоронна діяльність, професійна підготовка, психологічна складова, комунікативна компетентність, міжособистісна взаємодія, психологічний вплив.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасних умовах соціально-політичної нестабільності в нашій країні особливого значення набуває психологічна складова підготовки працівників правоохоронних органів,
яким доводиться все частіше діяти у складних, екстремальних умовах. Такі
фахівці повинні вміти адекватно оцінювати ситуацію та бути психологічно
готовими до швидкого й адекватного прийняття рішень в умовах дефіциту
часу, у ситуаціях психологічної напруги й інтелектуального навантаження.
Зазначені умови вимагають від правоохоронців здатності аналізувати і
прогнозувати наслідки своїх дій; емоційної врівноваженості; рішучості та поважного ставлення до людей тощо. Тому якісне виконання правоохоронцями
професійно-службових завдань вимагає не лише наявності необхідних індивідуально-психологічних властивостей, а й спеціальної психологічної підготовки, яка визначає не лише якість та обсяг засвоєних знань і вмінь, а й передбачає
розвиток особистості та реалізацію унікальних людських можливостей.
У процесі навчання у майбутніх правоохоронців повинні не просто
формуватися високоякісні професійні знання та вміння, а й відбуватись
усвідомлення реального зв’язку характеристик професійної діяльності з
параметрами суспільної та особистісної значущості. Цілі навчання не завжди відображають повною мірою соціальні функції майбутньої практичної
діяльності і в результаті формуються поняття теоретичного характеру, які
при зіткненні з реальними умовами не можуть правильно зорієнтувати фахівця на конструктивне вирішення поставлених професійних завдань.
Проблеми, пов’язані з можливістю здійснення психологічного впливу в
процесі міжособистісної взаємодії для досягнення своїх професійних цілей
виникають у спеціалістів різних професій, де ключовою фігурою є людина.
Не є виключенням і співробітники правоохоронних органів. Оскільки основним засобом і умовою успішності їх роботи є професійне спілкування
з різними категоріями осіб, тому основний акцент у професійній підготовці необхідно робити саме на комунікативній сфері. Адже в процесі професійної діяльності фахівців-правоохоронців більшість службових завдань
пов’язані саме з безпосереднім спілкуванням.
Тому проблема комунікативної складової у професійно-психологічній
підготовці правоохоронців є актуальною й потребує системних наукових
розробок відповідно до вимог сьогодення.
Дослідження у сфері психологічної та професійно-психологічної підготовки розпочинаються у вітчизняній психологічній науці, починаючи з
кінця 1950 – початку 1960 рр. Різні трактування і визначення цих понять
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часто пов’язані зі специфікою розглянутої професійної діяльності в кожному конкретному випадку. Адже психологічна підготовка повинна максимально враховувати індивідуальні особливості того, кого навчають, а також
закономірності виникнення й протікання психічних процесів, характерних
для конкретної діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано ви
рішення проблеми та на які опираються автори. Питаннями професійної
підготовки фахівців займались Г. Голубєв, Е. Клімов, К. Платонов, які вивчали умови і фактори професійного самовдосконалення, підвищення кваліфікації, розвитку професійних умінь та навичок. У роботах О. Столяренка,
О. Тімченка здійснений аналіз процесу психологічної підготовки з урахуванням особливостей діяльності конкретних фахівців; дослідження Я. Гур’янова,
А. Журавля, І. Новака, Є. Потапчука присвячені особливостям психологічної
підготовки співробітників прикордонних військ. Проблемам психологічного
забезпечення професійної діяльності правоохоронців були присвячені дослідження багатьох українських вчених, а саме: Н. Іванової, Ю. Ірхіна, Я. Конд
ратьєва, М. Корольчука, В. Манька, І. Юрас, В. Юрченка та ін.
Отже, успішне виконання професійної діяльності передбачає насамперед високий ступінь психологічної та професійної готовності особистості,
тому важливою та невід’ємною частиною професійної підготовки співробітників правоохоронних органів є психологічний компонент, який потребує всебічного вивчення.
Метою статті є висвітлення значущості комунікативної складової у
професійно-психологічній підготовці фахівців правоохоронних органів.
Виклад основного результату дослідження. Підготовка до професійної діяльності передбачає застосування планомірних та організованих
заходів, спрямованих на засвоєння особистістю професійних знань, оволодіння необхідними вміннями і навичками, формування професійно важливих якостей особистості, що відповідають вимогам професії [1]. Крім
того, підготовка висококваліфікованих фахівців неможлива без урахування
специфіки умов і вимог діяльності, що ставляться до особистості спеціалістів. Не викликає сумнівів, що однією з важливих складових у професійній
діяльності правоохоронців є комунікативна.
Психологічна підготовка співробітників правоохоронних органів спрямована на формування в особистості необхідних для виконання завдань
службової діяльності психічних якостей, професійно важливих знань, умінь
і навичок [2; 3]. Сама психологічна підготовка обумовлена особливостями
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професійної діяльності правоохоронців. Відповідно до цього зміст психологічної підготовки має характеризуватися чітко вираженою професійною
спрямованістю. Адже саме професійна спрямованість визначає розуміння і
внутрішнє прийняття майбутнім правоохоронцем цілей і завдань професійної діяльності, а також співзвучних із нею інтересів, настанов, переконань і
поглядів та характеризується стійкістю/нестійкістю, домінуванням соціальних або вузькоособистісних мотивів, далекою чи близькою перспективою.
Правоохоронна діяльність належить до суб’єкт-суб’єктної, тобто досягнення її цілей відбувається в системі “людина-людина”. Відповідно
успішність такої діяльності багато в чому визначається умінням грамотно
і професійно будувати своє спілкування. Правоохоронець як суб’єкт різноманітних міжособистісних контактів бере активну участь у різних видах
ділового спілкування. Йому постійно доводиться вступати в контакт з різними категоріями співрозмовників: особами з кримінального середовища,
бізнесменами, посадовцями, керівниками місцевих органів влади, представниками ЗМІ тощо. Від того, наскільки вміло співробітник входить з ними у
контакт, швидко й успішно це робить, залежить і кінцевий результат його
роботи. Уміння викликати до себе прихильність людини, завоювати її довіру дасть змогу встановити довірчі взаємини, одержати від неї достовірну
оперативно значущу інформацію.
Ураховуючи той факт, що компетентність у спілкуванні працівників
правоохоронної сфери виконує провідну роль під час виконання службових
завдань, можна зробити висновок, що в процесі професійної підготовки цей
напрям є пріоритетним.
Відомий дослідник у галузі юридичної психології Ю. Чуфаровський [6]
вважає, що для здійснення успішного професійного спілкування правоохоронці повинні враховувати три основних положення: уміння зацікавити
співрозмовника темою розмови, створення під час зустрічі атмосфери невимушеності та довіри, коректне й адекватне застосування методів психологічного впливу під час надання необхідної інформації. Для успішного вирішення
службових завдань співробітникам правоохоронних органів недостатньо володіти основами юридичних та психологічних знань, а й необхідно отримати
цілеспрямовану спеціальну психологічну підготовку.
Професійне спілкування співробітника правоохоронних органів організовується відповідно до законів спілкування в цілому, але має певну
специфіку, зумовлену змістом вирішуваних завдань. У процесі міжособис
тісного спілкування правоохоронець займає активну позицію: він висту120
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пає ініціатором розмови, створює необхідну атмосферу, задає тон розмови,
спонукає співрозмовника до відвертості, викликає до себе почуття довіри,
отримує інформацію від осіб, до яких він особисто може не відчувати ні
симпатії, ні прихильності, ні навіть бажання спілкуватись надалі.
У професійній діяльності правоохоронця не рідкими є випадки, коли
співрозмовник неприємний з якихось особистісних міркувань, але є цінним джерелом інформації. У таких випадках співробітник правоохоронних
органів не лише зобов’язаний продовжувати з ним контакти, а й як професіонал не має права зовні демонструвати співрозмовнику своє негативне
ставлення до нього.
Разом з тим слід ураховувати, що у процесі спілкування наявність владних повноважень провокує їх носія на роль “господаря становища”, людини,
яка задає тон і контролює хід розмови. Спілкування в такому стилі може бути
ефективним з особою, яка погано орієнтується в питаннях, що обговорюються, має низьку самооцінку або інші індивідуально-психологічні властивості,
що змушують її займати пасивну позицію в розмові. Зрозуміло, що залежно
від особистості партнера по спілкуванню і конкретної ситуації правоохоронець повинен уміти грати різні соціально-психологічні ролі.
Психологічними умовами реалізації конструктивної стратегії впливу
вист упає діалог та обопільна відвертість. Адже діалог заохочує людей висловлюватись, спонукає слухати, сприяє уточненню власної позиції. Як відомо,
діалог означає – думати, вирішувати проблеми, шукати рішення разом. Діалог як відкритий з обох боків процес передбачає не тільки високий рівень
психологічної культури сторін, але й той факт, що ведення діалогу необхідно постійно навчатися кожній стороні. Крім цього, повинні бути організовані умови для такої діалогічної взаємодії, які передбачають спонтанність і
природність у вираженні суб’єктивних емоцій та почуттів між партнерами
по спілкуванню; безумовне позитивне ставлення до інших людей взагалі та
партнера по спілкуванню зокрема, що є умовою для рівноправної взаємодії;
емпатичне розуміння один одного протягом взаємодії [3].
Сьогодні психологи пропонують декілька типологій стратегій взаємодії,
основними критеріями в яких є ставлення до партнера по спілкуванню як до
суб’єкта або як до об’єкта. Цікавою є типологія, запропонована Є. Доценком. Автор виокремлює п’ять рівнів установок на взаємодію у міжособистісних відносинах: домінування, маніпуляцію, суперництво, партнерство та співдружність [2].
1. Домінування характеризується формуванням ставлення до партнерів по
спілкуванню як до засобу досягнення особистих цілей, ігнорування їх інтере-
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сів і намірів. Стосункам між учасниками взаємодії на такому рівні притаманні
відверті, без маскування, потяги до одержання однобічної користі, пригнічення
опонента, формування покори з його боку. При такому стилі спілкування можуть застосовуватись як відверте навіювання, так і накази.
Така стратегія найбільш ефективна в екстремальних ситуаціях, де необхідне прийняття та виконання важливих для збереження системи рішень
в умовах дефіциту часу, а також при регламентації ієрархічних відносин у
таких системах.
2. Маніпулювання – це прихована форма впливу, яка використовується
для досягнення однобічного виграшу. Найбільш частими способами впливу
на цьому рівні стають провокування, обдурювання, інтрига та натяк. Кінцева спрямованість маніпулятивного впливу диктується прагненням маніпулятора перекласти відповідальність за ситуацію на свою жертву.
3. Суперництво. Партнер по взаємодії уявляється небезпечним та непередбачуваним, силу якого необхідно враховувати. Інтереси іншого враховуються в тій мірі, у якій це диктується завданнями боротьби з ним. Засобами
ведення такої боротьби можуть бути окремі види “тонкої” маніпуляції, чергування відкритих та закритих прийомів впливу, тимчасові тактичні угоди.
4. Партнерство базується на формуванні ставлення до партнера по
спілкуванню як до рівного, думку якого необхідно враховувати. Рівноправні або обережні відносини, узгодженість своїх інтересів та намірів. Головні
засоби впливу базуються на договорі, який, з одного боку, виступає засобом
об’єднання, а з іншого – засобом здійснення тиску.
5. Співдружність. На цьому рівні взаємодії формується позитивне
ставлення до партнера як до самоцінності. Виявляються потяги до сумісної
діяльності, об’єднання зусиль для досягнення близьких або співпадаючих
цілей. Головним інструментарієм взаємодії виступає згода (консенсус).
Успішній міжособистісній взаємодії передує здатність правоохоронця до
реалізації психологічного впливу – сутнісної характеристики життєдіяльності,
оскільки робота фахівців персоніфікованої системи “людина-людина” пов’язана
з регуляцією поведінки інших людей. Відомий науковець В. Куликов розглядає
психологічний вплив як структурну одиницю, компонент спілкування [4]. За
своєю сутністю він є “проникненням” однієї особистості у психіку іншої. Мета і
результат цього проникнення – це зміни, перебудова індивідуальних чи групових
поглядів, відносин, мотивів, станів, настанов.
У ході професійного спілкування співробітник правоохоронних органів здійснює комплексний вплив на джерело інформації таким чином, щоб
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забезпечити ефективність взаємодії, отримати необхідну інформацію та виконати певні професійні завдання.
Здійснення психологічного впливу правоохоронця на певну особис
тість у межах досягнення професійних цілей є однією з важливих складових
успішності професійної комунікації співробітника-правоохоронця. Уміння
здійснювати ним психологічний вплив містить не лише правильний підбір
прийомів і методів, а й визначення цілей, завдань і змісту впливу у процесі
безпосереднього спілкування.
Кожна ситуація здійснення психологічного впливу унікальна, тому вимагає певної підготовки для його реалізації. Одним із найважливіших критеріїв успішності здійснення психологічного впливу є відповідна реакція
на нього об’єкта впливу. У професійній діяльності співробітник правоохоронних органів має справу з безпосереднім спілкуванням, при якому існує
більше каналів для встановлення зворотного зв’язку, за допомогою яких він
має змогу отримати додаткову інформацію про ступінь прийняття змісту
впливу об’єктом спілкування, його реакції на цей зміст.
Для того щоб досягти ефекту активно сприйнятого впливу, правоохоронець повинен допомогти об’єкту впливу усвідомити нюанси та особливості
цього процесу. Тобто об’єкт впливу має співставити свої інтереси, цінності та
цілі зі змістом тих ідей, образів, символів та ідеалів, за допомогою яких буде
здійснювати вплив співробітник правоохоронних органів [1; 5]. Для того щоб
вплив був довготривалим та ефективним, об’єкт повинен відчути свободу вибору, а не факт протистояння з суб’єктом впливу. Цей вибір пов’язаний з новими можливостями, що дадуть змогу об’єкту по-іншому думати, відчувати,
діяти. Тобто під час здійснення психологічного впливу відбувається не спрощення цього вибору, а виникає усвідомлення певних подій, зорієнтованість у
конкретній ситуації, визначення підстав для вибору.
Вплив буде результативним лише у тому випадку, коли він активно сприймається об’єктом, тому правоохоронець має забезпечити психічну активність
особи, на яку цей вплив спрямований. Для того щоб в останнього виникло бажання виконати певні дії, яких від нього очікує співробітник, у першу чергу потрібно досягти з ним взаєморозуміння, без якого неможливо схилити його до
іншої точки зору. Для цього слід ураховувати загальні закономірності психіки
людини та її розвиток. Потрібні знання про закономірності засвоєння людиною
інформації, особливості її сприймання в процесі спілкування, про фактори, що
впливають на активізацію процесу засвоєння інформації, на хід мислення, про
вплив емоційних процесів на мисленнєву діяльність.
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Висновки та перспективи подальшого дослідження. Підсумовуючи
вищевикладене, зауважимо:
психологічна підготовка є складовою частиною професійної підготовки фахівців будь-якої діяльності, але для співробітників правоохоронних
органів вона повинна бути невід’ємною частиною, кінцевим результатом
якої є професійно-психологічна готовність до професійної діяльності з урахуванням об’єктивних та суб’єктивних факторів;
враховуючи суб’єкт-суб’єктний характер правоохоронної діяльності,
маємо констатувати провідну роль цілеспрямованої комунікативної підготовки співробітників правоохоронних органів як складову їх професійно-психологічної підготовки. Також необхідно наголосити на необхідності
постійного вдосконалення комунікативних якостей та самовдосконалення
правоохоронця, адже володіння лише основами психологічних знань не гарантує досягнення бажаного результату в контексті професійної інтеракції.
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Алексеенко С. Б., Герман Л. В. Значимость коммуникативной составляю
щей в профессионально-психологической подготовке правоохранителей
В статье раскрывается значение коммуникативного компонента в профессионально-психологической подготовке специалистов правоохранительной деятельности. Выделяются основные составляющие успешного ис124
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полнения задач служебной деятельности сотрудников правоохранительных
органов в рамках межличностного взаимодействия с разными категориями
лиц.
Подготовка к профессиональной деятельности предполагает применения планомерных и организованных мероприятий, направленных на усвоение
личностью профессиональных знаний, овладение необходимыми умениями
и навыками, формирование профессионально важных качеств личности, которые соответствую требованиям профессии. Авторы делают акцент на том,
что правоохранительная деятельность относится к субъек-субъектной, то есть
достижение ее целей происходит в системе “человек-человек”. Соответственно
успешность такой деятельности много в чем определяется умением грамотно
строить свое профессиональное общение.
Ключевые слова: правоохранительная деятельность, профессиональная подготовка, психологическая составляющая, коммуникативная компетентность, межличностное взаимодействие, психологическое воздействие.
Oleksiienko S., Herman L. Significance of communicative component in
professional psychological training of law enforcement specialists
The article highlights the importance of the communicative component in
the professional psychological training of law enforcement. To identify the factors
of successful performance of the tasks of the service activities of law enforcement
officers in the context of interpersonal interaction with different categories of the
population. Analysis of the activity of specialists of extreme professions suggests
that psychological training of employees of law enforcement bodies aimed at
developing the personality necessary to perform the tasks of service activities
of the mental qualities, professionally important knowledge, abilities and skills.
Itself psychological preparation due to the peculiarities of professional activity
of law enforcement officers. Accordingly, the content of psychological training
should be clearly defined professional orientation. The author focuses on what
law enforcement refers to the subject-subject, that is achieving its objectives
occurs in the system “man-man”. Accordingly, the success of such activities is
largely determined by the ability to competently and professionally to build their
fellowship. In addition, Herman L. V. notes for a law enforcement officer it is not
only important to communicate, but to be able to use the methods of persuasion,
suggestion, infection, manipulation to make a psychological impact, which aims
66 to encourage the impact of the object to the adoption indirectly imposed ideas,
changes in emotional state, attitude to something or someone like that. At the end
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of the article the author argues that: – first-psychological preparation is an integral
part of professional training of any activity, but for law enforcement it should
be an integral part, whose end result is a professionally-psychological readiness
for professional activity taking into account objective and subjective factors; –
secondly – given the subject-subject nature of law enforcement must acknowledge
the leading role of targeted communication training for law enforcement officers
as part of their professional psychological training. Also noteworthy is the need
for continuous improvement of communicative skills and self-improvement
of law enforcement, because the possession of only the basics of psychological
knowledge does not guarantee achievement of the desired result in the context of
professional interaction.
Keywords: law enforcement activity, professional training, psychological
component, communicative competence, personal interaction, psychological
influence.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УМОВ,
ПРИЧИН І ЧИННИКІВ ВИНИКНЕННЯ
ТА ПОШИРЕННЯ ЧУТОК СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ
В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ
У статті здійснено психологічний аналіз умов, причин і чинників виникнення та поширення чуток серед населення в умовах надзвичайної ситуації. Досліджено зміст поняття “чутки” з позицій вітчизняних психологів і
соціальних психологів; визначені умови і причини виникнення та поширення
чуток серед населення, а також чинники циркуляції чуток в умовах надзвичайної ситуації.
Ключові слова: умови, причини і чинники, чутки, населення, надзвичайна ситуація.
Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах надзвичайної ситуації на виникнення паніки серед населення великий вплив мають
чутки, які зумовлені дефіцитом чи надлишком неправдивої інформації, що
часто стає додатковим джерелом сильної психологічної (стресогенної) дії на
людей. Неповна, викривлена інформація та дезінформація здатні негативно
впливати на психіку людей. Адже страх, який завжди є головною причиною паніки, базується ще й на недостатньому знанні можливих наслідків
надзвичайної ситуації. Офіційні повідомлення засобів масової комунікації
додаються іншими джерелами інформації, зокрема чутками, які не тільки
© Потапчук Н. Д.
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доповнюють спеціально організовані повідомлення, але й слугують засобом
перевірки цієї інформації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирі
шення даної проблеми та на які опирається автор. Окремі питання впливу чуток на виникнення та поширення паніки серед населення в умовах
надзвичайної ситуації висвітлені в працях вітчизняних науковців Я. Кальби та В. Москаленко [1; 2]. Типологія причин, умов, принципів і напрямів
створення та поширення чуток розкрита в навчальному посібнику “Кризова психологія” під редакцією О. Тімченка [3]. Характеристика соціально-психологічних чинників виникнення та поширення чуток у контексті
інформаційного простору розглянута в підручнику “Соціальна психологія”
Л. Орбан-Лембрик [4].
Водночас у вітчизняній психології відсутні системні наукові дослідження, які були б присвячені вивченню проблеми виникнення та поширення
чуток в умовах надзвичайної ситуації. Зокрема це стосується виявлення
явищ, які формують причини або створюють можливість виникнення чуток. Зважаючи на це, метою статті є психологічний аналіз умов, причин і
чинників виникнення та поширення чуток серед населення в умовах надзвичайної ситуації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як свідчить практика, чутки з’являються тоді, коли засоби масової комунікації не дають певним подіям роз’яснень, котрі б знімали психічне напруження в людей. Інформація,
яка міститься в чутках, зазвичай задовольняє психічну потребу, інтерес людини чи групи людей, які не задоволені іншими шляхами.
В психологічній енциклопедії чутки визначаються як вид міжособистісної вербальної комунікації, у процесі якої певна інформація про реальні або
вигадані події передається іншим людям. У соціальній психології чутки розглядають як форму стихійної групової поведінки [4; 5]. На думку В. Москаленко, чутки – це неточна, недостовірна інформація, що виникає в результаті
багаторазової інтерпретації якогось факту, події чи явища [2, с. 386]. Водночас
соціальні психологи Н. Ануфрієва, Т. Зелінська та Н. Єрмакова [6, с. 212] розтлумачують це поняття як специфічний вид міжособистісної комунікації, у
процесі якої передається емоційно значуща для аудиторії інформація, повідомлення, що відображають реальні чи вигадані події.
Варто зауважити, що на побутовому рівні чутки ототожнюють із плітками, які прийнято трактувати як чутки про когось, щось, що засноване на
неточних або явно неправдивих фактах. Беручи до уваги викладені вище
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думки, під поняттям “чутки” ми розуміємо специфічну форму недостовірної або частково достовірної інформації, що надходить від однієї особи або
групи, про певні події чи ситуацію. У процесі комунікації зміст, переданий
за допомогою чуток, стає надбанням великої групи людей. Чутки відтворюють громадську думку, настрої, більш загальні соціальні стереотипи й установки аудиторії, власне інформаційну ситуацію в регіоні [2, с. 192].
При вивченні чуток науковці використовують різні критерії їх класифікації: вік, величина і структура аудиторії (її ще називають “ареалом” чутки)
тощо. Так, тривалість чутки пов’язують з гострими актуальними потребами і
настроями, що спонукають масу людей до негайних дій, впливаючи на хід соціального життя та історичних подій і залишаються хіба що в записах мемуарів чи відходять у небуття. В іншому випадку, чутки можуть зачіпати інтереси
обмеженої соціальної групи й не виходитимуть за її межі. Або ж чутки можуть стосуватися масових, але периферійних інтересів, надовго зберігаються
в народній пам’яті, перетворюються в легенду, в елемент національного епосу.
Дослідник психології мас Я. Кальба [1] пропонує проводити класифікацію чуток за такими критеріями, як: експресивний та інформаційний. За
експресивним критерієм розрізняють чутки трьох видів:
чутка-бажання;
чутка-страховисько;
агресивна чутка.
Свідоме поширення чуток-бажань означає спровокувати розчарування щодо бажань, які не збулися. Недосвідченому керівникові доволі часто
може здаватися, що це “добре”, тобто сприятливе і безпечне явище. Проте
циркуляція чуток-бажань дуже часто призводить до руйнівних наслідків.
Чутки-страховиська виникають у періоди соціальної напруги (стихійне лихо, війна, державний переворот тощо) і варіюють від просто песиміс
тичних до відверто панічних. Найбанальніша причина – зростання цін або
зникнення деяких продуктів.
Агресивні чутки виникають там, де є напружені стосунки між соціальними групами, коли стихійні лиха підсилюються ненавистю до якоїсь групи
або особи.
Класифікація чуток за експресивним критерієм ураховує два моменти: однаковий сюжет може мати абсолютно різні емоційні характеристики.
Вирішальним критерієм для експресивної оцінки чутки є не сам сюжет, а
реакція аудиторії. Без урахування цих обставин вірогідність помилкових
експертних оцінок і контрпродуктивних рекомендацій дуже велика.
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Другий критерій класифікації чуток – інформаційний, тобто такий, що
відображає міру достовірності інформації. За інформаційним критерієм
розрізняються чотири різновиди чуток:
абсолютно недостовірні чутки;
недостовірні з елементами правдоподібності;
правдоподібні чутки;
достовірні чутки з елементами правдоподібності.
Вважається, що в досить великій аудиторії чутка не буває повністю
достовірною. Це пов’язано з тим, що у процесі поширення сюжет зазнає
трансформації, спотворюючи вихідну версію, зокрема ці трансформації є
цілком характерні та закономірні [1].
Вивчаючи причини виникнення чуток і те, чому одна чутка живе в межах неформального спілкування довго і спокійно, інша швидко охоплює
велику аудиторію, спонукаючи людей до дій, а деяка – зникає вже при народженні, психологи по-різному намагаються охарактеризувати умови,
причини та чинники виникнення чуток.
У Новому тлумачному словнику української мови [7, с. 617] поняття
“умова” визначається як необхідна обставина, яка робить можливим здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь. А причина
пояснюється як явище, яке обумовлює або породжує інше явище [7, с. 8].
З огляду на це, дослідники проблем кризової психології [3, с. 241] пропонують використовувати таку класифікацію причин та умов появи чуток:
1. Особистісні:
прагнення до компенсації емоційної недостатності;
прагнення індивіда затвердитися в групі, зайняти лідируюче положення;
схильність людини передбачати, що повідомлення виходитиме з надійного джерела;
бажання людей попередити інших про небезпеку;
прагнення розповідача зменшити власну емоційну напругу;
заздрість, озлоблення, вороже ставлення до когось;
механізми психологічного захисту особистості, зокрема проекція, заперечення та ін.;
переживання страху, боязнь, тривоги;
стан когнітивного дисонансу.
2. Ситуативні:
наявність зовнішніх умов, що сприяють виникненню в суспільстві атмосфери невизначеності та невпевненості, що підвищує тривожні чекання людей;
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дефіцит інформації щодо життєво важливих питань;
відсутність інформованості людей про ухвалення важливих державних
і політичних рішень;
бездіяльність в соціальній групі, нудьга й одноманітність;
недоліки в управлінні організацією, несприятливий психологічний
клімат.
При цьому дослідники [3, с. 241] вказують, що до основних категорій
носіїв чуток належать:
особи, що вважають себе лише спостерігачами;
особи, що є спостерігачами, інтереси яких близькі до інтересів активних учасників;
особи, що сприймають себе як активних учасників.
У контексті розгляду питання чинників виникнення та поширення чуток важливим є дослідження змісту самого поняття “чинник”. Так, в психологічному словнику під редакцією В. Берлова [8] зазначається, що чинник – це
той чи інший процес або та чи інша обставина, яка активно впливає на характер, властивість, цілеспрямованість розвитку подій.
Відомий науковець К. Левін [9] виділяє два фундаментальних чинники виникнення чуток: інтерес до теми та дефіцит надійної інформації. При
цьому першим чинником є інтерес до теми – чутка здатна виникнути там
і тоді, де й коли до її об’єкта є інтерес, а масштаб та маршрут поширення
обумовлені конфігурацією зацікавленої аудиторії. Іншими словами, серед
людей, що проживають у зоні виникнення надзвичайної ситуації такий інтерес буде обумовлений наявністю прямої загрози для життя людей чи в
опосередкованому чеканні реалізації цієї загрози.
Другий чинник – дефіцит надійної інформації. Для чутки потрібний не
просто інтерес, а загалом невдоволений інтерес. З огляду на це, Я. Кальба
[1] зазначає, що залежність між вірогідністю виникнення чутки (точніше,
вірогідною інтенсивністю її поширення) і вказаними чинниками можна
зобразити такою схемою:
Ч = І ⋅ Д (І), де Ч – чутка, І – інтерес, Д – дефіцит; знак множення де
монструє, що при нульовому значенні одного із співмножників результат
також дорівнює нулю [1].
Слід зазначити, що під надійністю інформації розуміється не об’єктивна характеристика, а суб’єктивне ставлення аудиторії. Так, помилкове повідомлення із джерела, що користується довірою, усуває дефіцит, тоді як
достовірна інформація з джерела, якому ця аудиторія не довіряє, дефіцит
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зберігає. Таким чином, дефіцит надійної інформації визначається співвідношенням двох складових: кількості офіційних повідомлень на даний час і
довіри до джерела офіційних повідомлень [1].
Варто зазначити, що серед дослідників (Я. Кальба, Г. Почебцов, Л. Орбан-Лембрик та ін.) прийнято виділяти й супутні чинники поширення чуток, а саме:
компенсація емоційної недостатності – той, хто повідомляє інформацію, отримує задоволення від реакції слухача. Слухач також отримує задоволення від сприймання нового, раніше не чутого, невідомого, такого, яке,
на його думку, є надзвичайно важливим;
утвердження особистості – за допомогою тієї чи іншої чутки особа намагається завоювати авторитет у групі, сформувати певну установку, позитивне ставлення щодо себе;
справжнє бажання попередити інших про певну небезпеку, а також
неусвідомлене прагнення зменшити власне особистісне напруження, розділити свій страх, своє хвилювання, особливо це стосується панічних чуток;
особистісне озлоблення, ворожі почуття щодо інших [1; 4].
Водночас Я. Кальба [1] виокремлює також і інші чинники виникнення і
поширення чуток, а саме: чинник особистого статусу (повідомляючи цікаві відомості, людина привертає до себе увагу, підвищує або підтверджує значущість
власної персони в очах тих, хто її оточує, а отже, і у власних очах) та чинник
емоційного балансу (виявляється, що циркулююча чутка здатна тимчасово
оптимізувати емоційний баланс у групі, тобто знижувати або підвищувати
емоційну напругу до оптимального рівня. Якщо група тривалий час живе в напруженому очікуванні, люди випробовують непереборне бажання обговорювати між собою можливі небезпеки. Парадоксальним чином навіть поширення
негативних чуток здатне на якийсь час знизити емоційну напругу – спрацьовує
ефект афіліації (відчуття належності до спільноти). Проте це найчастіше призводить до дисфункціональних наслідків: циркулююча чутка нагнітає страхи і
тим самим тільки підсилює панічні настрої.
Дослідник чуток як циркулюючої форми комунікації Г. Почепцов
[4, с. 198–199] вважає, що чутки належать до категорії повідомлень, які
самотранслюються. Вони циркулюють завдяки дії таких чинників:
по-перше, цілком імовірно, що чутки відображають певні колективні
уявлення, установки і стереотипи;
по-друге, чуткам властивий винятково усний механізм функціонування (потрапляючи до засобів масової інформації, вони дають привід для
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спростувань або підтверджень, але при цьому перестають бути самостійним джерелом інформації);
по-третє, чуткам притаманна змістова яскравість (за їх допомогою часто
транслюється очікувана тією чи іншою аудиторією інформація. Це не відкидає того факту, що такі повідомлення можуть містити як позитивні, так і негативні новини. Головне тут інше: ці новини сприймаються як вірогідні).
Автор підручника з соціальної психології Л. Орбан-Лембрик [4, с. 192]
підкреслює, що психологічний вплив чуток містить три взаємопов’язані
етапи: операційний (вплив суб’єкта), процесуальний (прийняття чи неприйняття впливу об’єктом), результат (реакції у відповідь).
У контексті розгляду проблеми поширення чуток є формула інтенсивності чуток, запропонована відомим американським психологом Г. Олпортом: R ~ і ⋅ а [4, с. 196]. Ця формула означає, що кількість циркулюючих
чуток (R) мінятиметься зі зміною важливості питання для зацікавлених
осіб (і), помноженою на неоднозначність інформації, яка стосується обговорюваної теми (а). Дві необхідні умови – важливість і двозначність – не
додаються, а перемножуються. Якщо ж чи то важливість, чи то двозначність
дорівнюють нулю, чуток немає.
Отже, за Г. Олпортом [4], чутки поширюються тоді, коли події мають
важливе значення в житті людей, а отримані відносно цих подій повідомлення або недостатні, або суб’єктивно двозначні. При цьому двозначність
може зростати, якщо інформація передана неясно або до людини дійшли
суперечливі версії повідомлень чи особа не в змозі зрозуміти отриману нею
інформацію.
В умовах надзвичайної ситуації, особливо в натовпі, чутки є найбільш
розповсюдженим типом інформації. Вони надають значення ситуації, яку
люди не розуміють, і допомагають їм підготуватися до дії. Чутки, що розповсюджуються в натовпі, спрямовуються на те, щоб збуджувати або заспокоювати емоції. Вони не призначені для роздумів, а необхідні для короткочасного сплеску емоцій [3, с. 386].
Чутки є також необхідною формою зв’язку у великій спільноті, постійним процесом інтерпретації подій, проти якої безсилі як засоби масової
інформації, так і система державного управління. Для виникнення чуток
потрібно, щоб дана подія була достатньо важливою, навіть надзвичайною,
яка не тільки турбує людей, але й являє загрозу для їх безпеки та життя.
Інформація, яка передається у вигляді чуток у цій ситуації, повинна бути
незрозумілою та недоступною для перевірки.
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З огляду на це, варто зауважити, що чим безпечніші та простіші чутки,
тим більше шансів на їх розповсюдження в натовпі. Вони сильно впливають
на психіку людини і масову поведінку в умовах надзвичайної ситуації.
На жаль, в Україні відсутні виписані (формалізовані) процедури інформаційного реагування на надзвичайні події (принаймні такі, що відповідають
сучасному стану розвитку інформаційного простору). Це може призвести до
загрозливої ситуації, коли інформаційне реагування здійснюється “навздогін”,
не узгоджено між основними постачальниками інформації з боку органів державної влади. У свою чергу, відсутність інформації або її нестача сприяє виникненню чуток і пересудів, що створює сприятливе середовище для виникнення
панічних настроїв. А паніка може завдати значно більше негативних наслідків,
ніж сама надзвичайна ситуація. Тому своєчасне інформаційне реагування дозволяє зменшити соціально-економічні збитки від надзвичайної ситуації і певною мірою запобігти виникненню значних медико-санітарних втрат.
Висновки. Отже, ураховуючи все вищезазначене, можемо зробити вис
новок про те, що основними умовами виникнення та поширення чуток у
надзвичайних ситуаціях є атмосфера невизначеності та невпевненості людей, що підвищує їхні тривожні очікування, прагнення зменшити власну
емоційну напругу, переживання страху й тривоги. До причин виникнення та циркуляції чуток в умовах надзвичайної ситуації належить дефіцит
об’єктивної інформації або надлишок викривленої інформації, що стає основним джерелом сильної психологічної (стресогенної) дії на людей. При
цьому основним чинником поширення чуток серед населення найчастіше є
бездіяльність у наданні правдивої інформації про ситуацію як самих учасників ліквідації надзвичайної ситуації, так і представників органів влади та
засобів масової інформації. З огляду на це, особлива увага має бути приділена поширенню екстреної інформації, що зорієнтована на донесення до людей об’єктивних даних про ситуацію в режимі реального часу, що значною
мірою запобігає виникненню чуток та паніки.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямку є вивчення
особливостей поведінки учасників ліквідації наслідків надзвичайної ситуації як чинника виникнення та поширення чуток.
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Потапчук Н. Д. Психологический анализ условий, причин и факто
ров появления и распространения слухов среди населения в условиях
чрезвычайной ситуации
В статье проведен психологический анализ условий, причин и факторов появления и распространения слухов среди населения в условиях
чрезвычайной ситуации. Изучено содержание понятия “слухи” с позиций
отечественных психологов и социальных психологов; выделены условия
и причины возникновения и распространения слухов среди населения, а
также факторы циркуляции слухов в условиях чрезвычайной ситуации.
Ключевые слова: условия, причины и факторы, слухи, население,
чрезвычайная ситуация.
Potapchuk N. Psychological analysis of the conditions, causes and factors
of the emergence and spread of rumors among the population in emergency
situations
In the article the psychological analysis of the conditions, causes and factors
of emergence and spread of rumors among the population in emergency situations
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is conducted. The concept of “rumors” from the standpoint of local psychologists
and social psychologists are studied; the conditions and causes of the emergence
and spread of rumors among the population, and the factors circulation of rumors
in emergency situations are selected.
The classification criteria of rumors on various grounds: age, size and levels
of the audience; expressive and informational criteria, etc. are also examined in
the article. The personal and situational causes and conditions for the rumors are
identified. Different approaches of scientists to the study of the notion “factor” are
also characterized in the article; substantiated the relationship between probability
of rumors and a variety of factors for its appearance; revealed the psychological
impact of rumors on the behavior of people in emergency situations.
The formula for the intensity of the rumor, which was proposed by the famous
American psychologist G. Allport is described in the article. The researcher
determined that the rumors spread when the events are important in people’s
lives, and reports on these events are ambiguous. The rumors appear when the
mass media do not give certain events of clarification. They complement specially
organized communication and are a means of verifying that information.
The article also revealed that the rumors are a necessary form of
communication in a large community. They attach importance to the situation
and help people to prepare for action. The rumors exercised a strong influence on
the psyche of individual and mass behavior in emergency situations.
The following conclusions were made: the conditions of the emergence
and spread of rumors among the population in emergency situations is the
atmosphere of uncertainty, the cause of which is the lack of objective information
about the situation and the failure to provide truthful information of participants
of liquidation of emergency situations, representatives of the authorities and
the media. In an emergency situation special attention should be paid to the
dissemination of emergency information about the situation that largely prevents
the occurrence of rumors and panic is emphasized in the article.
The author defined that the prospects for further research are the study of the
behavior of participants of liquidation of consequences of emergency situations as
a factor in the emergence and spread of rumors.
Keywords: the psychological analysis, the conditions, causes and factors,
rumors, the population, emergency situation.
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ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПСИХОДІАГНОСТУВАННЯ
ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ
ОПЕРАТИВНИХ СПІВРОБІТНИКІВ
Стаття присвячена виклaду прoцeдури та рeзультaтiв психодіаг
ностичного дocлiджeння емоційного вигоряння оперативних співробітників Служби безпеки України. За допомогою методики діагностики рівня емоційного вигоряння В. Бойка вивчено міру вираженості дванадцяти
симптомів синдрому вигоряння у трьох експериментальних групах, відіб
раних за ознаками статі, віку та досвіду перебування на оперативних
посадах. Доведено факт особистісних змін оперативних співробітників
під впливом емоційного вигоряння. Зокрема, виникнення емоційного вигоряння в оперативних співробітників веде до змін локус-контролю, здатності стримувати тривожність, ступеня консерватизму особистості.
Установлено характер впливу емоційного вигоряння на результативні
аспекти професійної діяльності оперативних співробітників. Здатність
особистості протистояти цьому синдрому є запорукою успішності цієї
діяльності.
Ключові слова: емоційне вигоряння, оперативний співробітник, професійна діяльність, Служба безпеки України.
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Пocтaнoвкa прoблeми у зaгaльнoму виглядi. Aнaлiз тeoрeтичниx
тa прaктичниx рeзультaтiв вивчeння прoблeми eмoцiйнoгo вигoряння
ocoбиcтocтi у прoфeciї cвiдчить прo тe, щo вoнo є нaйбiльш xaрaктeрним
для прeдcтaвникiв coцioнoмiчниx прoфeciй i рoзглядaєтьcя як дoвгoтривaлa
cтрecoвa рeaкцiя, якa виникaє внacлiдoк тривaлиx прoфeciйниx cтрeciв
ceрeдньoї iнтeнcивнocтi [1]. Як зазначає більшість науковців, потенційними жертвами синдрому емоційного вигоряння стають ті, хто у зв’язку зі
службовими обов’язками багато спілкується з людьми [2–3 та ін.]. Однією з
таких категорій є оперативні співробітники СБУ. Робота з людьми в особливих умовах діяльності потенційно містить небезпеку тяжких переживань,
пов’язаних з робочими ситуаціями, і ймовірність виникнення професійного стресу. I. Aршaвa, O. Чeбикiн, В. Шимкo тa iншi дocлiдники зaзнaчaють,
щo eмoцiйнe вигoряння виявляєтьcя в нeгaтивниx eмoцiйниx пeрeживaнняx тa уcтaнoвкax cтocoвнo cвoєї прoфeciї i cуб’єктiв дiлoвoгo cпiлкувaння
[4–6 тa iн.]. Вoнo виявляєтьcя в нeгaтивниx пcиxiчниx пeрeживaнняx тa
дeзaдaптивнiй пoвeдiнцi як нacлiдoк тривaлиx тa iнтeнcивниx cтрeciв cпiлкувaння. Цe як рeaкцiя нa cитуaцiю з eмoцiйнoю нaпружeнicтю.
Aнaлiз ocтaннix дocлiджeнь i публiкaцiй, в якиx зaпoчaткoвaнo ви
рiшeння дaнoї прoблeми тa нa якi oпирaютьcя aвтoри. Проблемі емоційного вигоряння присвячено чимало сучасних наукових праць. Вивчені симптоми емоційного вигоряння (В. Бойко, Дж. Грінберг, Е. Махер, Б. Пульман,
Т. Ронгінська, Е. Хартман та ін.). Проаналізовані причини, що впливають на
появу емоційного вигоряння (К. Єфремов, Л. Карамушка, К. Кондо, М. Лейтер,
К. Маслач, П. Марко, Дж. Моллі, Т. Форманюк, Г. Фреденбергер, Л. Юр’єва
та ін.). Вплив особистісних ознак на розвиток емоційного вигоряння розглянуто у працях (В. Орел, М. Скугаревська та ін.). Досліджено діагностичні
прийоми вияву емоційного вигоряння та профілактичні заходи щодо його
запобігання (Н. Водоп’янова, О. Лешукова, О. Старченкова та ін.). Ураховуючи це, а також зважаючи на обмаль праць, присвячених вивченню емоційного вигоряння у працівників правоохоронної сфери, зокрема відсутність
досліджень емоційного вигоряння в оперативного складу СБУ, практичні
запити і потреби суспільства, недостатність розвитку досліджень з вивчення психологічних механізмів допомоги фахівцю у стані емоційного вигоряння, зазначена проблема є надзвичайно актуальною.
Мeтoю cтaттi є виклaд прoцeдури та рeзультaтiв психодіагностичного
дocлiджeння емоційного вигоряння оперативних співробітників Служби
безпеки України.
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Виклaд ocнoвнoгo мaтeрiaлу дocлiджeння. Метою проведення дослідження за методикою “Діагностики рівня емоційного вигоряння” В. Бойка
було вивчення міри вираженості дванадцяти симптомів синдрому “вигоряння” у трьох відібраних нами експериментальних групах (розподіл по
групах здійснювався за трьома ознаками стать, вік та досвід перебування
на оперативних посадах). Розглянемо результати, отримані в першій групі,
поділеній у рівних частках за ознакою статі та проведемо порівняльний
аналіз ступеня впливу кожного з 12 симптомів на формування синдрому
“емоційного вигоряння”. Загальний показник фази “Напруження” становить таку сумарну оцінку: для чоловіків – 45,06 бала, для жінок – 46,50 бала. За результатами отриманих даних можна зробити висновок, що відповідно до заданих автором методики критеріїв симптоми “незадоволеність
собою” та “загнаність у кут” є несформованими як у чоловіків, так і у жінок вибраної нами групи, при цьому необхідно відмітити, що зазначені
симптоми більше виражені у чоловіків відповідно – 7,11 і 7,83 бала, ніж у
жінок – 7,01 і 7,24 бала.
Результати тестування за шкалою “тривога та депресія” свідчать про
знаходження зазначеного симптому у стадії формування. Для чоловіків цей
показник становить – 14,02 бала, для жінок – 15,15 бала. Аналіз отриманих
результатів свідчать про більш повільне формування даного симптому в чоловіків. В обох групах досліджуваних є сформований симптом “переживання
психотравмуючих обставин”, для чоловіків цей показник сягає 16,1 бала, для
жінок – 17,1 бала. За отриманими результатами можемо зробити припущення, що розвиток зазначеного симптому безпосередньо пов’язаний зі специфікою оперативної діяльності співробітників СБУ, а більша вираженість показника у жінок – з тим, що під час виконання своїх службових обов’язків жінки
частіше підпадають під вплив психотравмуючих ситуацій.
Загальний показник фази “Резистенція” становить таку сумарну оцінку:
для чоловіків – 67,79 бала, для жінок – 68,23 бала. За результатами отриманих
даних можна зробити висновок, що на відміну від попередньої фази “Напруження” у цій фазі відсутні несформовані симптоми. Так, результати тестування за шкалою “емоційно-моральна дезорієнтація” та “розширення сфери
економії емоцій” свідчать про те, що вони перебувають у стадії формування.
Для чоловіків ці показники становлять – 13,61 і 15,49 бала, для жінок відповідно 13,45 та 15,89 бала. Аналіз отриманих результатів свідчить про більш
повільне формування цих симптомів у чоловіків. Також необхідно зазначити,
що показник “розширення сфери економії емоцій” у жінок перебуває майже
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на рівні сформованості, при визначеній нормі у 16 балів. У цій фазі в обох
групах обстежуваних сформованим є симптом “неадекватне вибіркове емоційне реагування”, для чоловіків цей показник сягає 19,04 бала, для жінок –
19,54 бала та “редукція професійних обов’язків” – для чоловіків цей показник сягає 19,65 бала, для жінок – 19,35 бала. Зазначені показники свідчать про
можливість переходу відповідних симптомів до домінуючих у досліджуваній
фазі або в усьому синдромі емоційного вигоряння.
Загальний показник фази “Виснаження” становить таку сумарну оцінку: для чоловіків – 54,23 бала, для жінок – 52,23 бала. За результатами отриманих оцінок, відповідно до заданої автором методики критеріїв, у нашому
випадку можна зробити висновок, що у зазначеній фазі всі представлені
симптоми як у чоловіків, так і у жінок, перебувають на стадії формування.
При цьому найбільш значимими є симптоми “особистісна відстороненість
(деперсоналізація)” та “психосоматичні і психовегетативні порушення”;
показники розподілилися таким чином: у чоловіків відповідно – 14,84 і
14,14 бала, у жінок – 14,62 і 14,04 бала.
Найменш значущим за ступенем впливу є симптом “емоційного дефіциту”. Також у зазначеній фазі необхідно виділити наявну тенденцію до
того, що більший ступінь впливу виділених симптомів виявляється у чоловіків, ніж у жінок. Подальший аналіз результатів опитування полягав
у порівнянні показників фаз розвитку стресу – “напруга”, “резистенція” і
“виснаження”. Загальний показник за трьома фазами становить таку сумарну оцінку: для чоловіків – 167,08 бала, для жінок – 166,96 бала. Отримані
результати свідчать про більший ступінь впливу досліджуваних симптомів на представників чоловічої статі. За сукупністю отриманих результатів
найбільшу вираженість отримала фаза “Резистенція” в обох категоріях обстежуваних. За класифікацією автора методики вона вважається такою, що
сформувалася. Інші фази перебувають на стадії формування. Також отримані результати дозволяють відмітити домінуючі симптоми для обох категорій респондентів. До них належать у фазі “Напруження” – “переживання
психотравмуючих обставин” та у фазі “Резистенція” – “неадекватне вибіркове емоційне реагування” і “редукція професійних обов’язків”. При цьому
необхідно підкреслити, що такі симптоми є домінуючими як у чоловіків, так
і у жінок.
Аналіз результатів іншої обраної групи, яку було відібрано за віковою
ознакою, надав можливість відстежити ступінь впливу запропонованих автором методики симптомів, які притаманні оперативним співробітникам
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СБУ у різних вікових групах. Для цього було виокремлено 5 вікових груп
(21–25 років, 26–30 років, 31–35 років, 36–40 років та 41–45 років).
Розглянемо отримані результати тестування як у загальному вигляді, так
і за кожною з вікових груп. Загальний показник фази “Напруження” становить таку сумарну оцінку для досліджуваних вікових категорій: 21–25 років –
38,76 бала, 26–30 років – 52,59 бала, 31–35 років – 65,73 бала, 36–40 років –
71,84 бала, 41–45 років – 75,00 балів. За результатами отриманих даних необхідно загострити увагу на симптомах, які є або сформованими, або домінантними у фазі “Напруження” і значущими для формування синдрому емоційного вигоряння для оперативних співробітників СБУ у різних вікових категоріях. Так, відповідно до заданих автором методики критеріїв, у представників
вікової групи від 21 до 25 років за результатами тестування у зазначеній фазі
не виявлено сформованих симптомів. У цій віковій групі можна виокремити
лише синдром “тривога та депресія”, який має показник в 14,27 бала і перебуває на стадії формування. Це можна пояснити тим, що ще не відбулося навантаження функціональними обов’язками, ще й досі спостерігається дещо
спрощений світогляд на робочий процес та все ж таки присутня тривога за
те, аби якомога краще виконати доручене завдання, ураховуючи той факт, що
у співробітника недостатній фаховий досвід.
У представників вікової групи 26–30 років також відсутні сформовані
симптоми, разом з тим 3 з 4 симптомів перебувають на стадії формування та
за отриманими оцінками наближаються до стадії сформованих: “переживання
психотравмуючих обставин” – 14,23 бала, “загнаність у кут” – 14,03 бала та “тривога та депресія” – 15,63 бала. Результати тестування вікової групи 31–35 років
виявили два вже сформованих симптоми – це “переживання психотравмуючих
обставин” – 19,07 бала та “загнаність у кут” – 16,23 бала.
У віковій групі 36–40 років під час дослідження встановлено, що всі
симптоми у фазі “Напруження” є сформованими, але разом з тим не перей
шли до категорії домінантних. Аналіз результатів останньої вікової групи
41–45 років також свідчить про посилюючий негативний вплив специфіки
діяльності оперативних співробітників на синдром емоційного вигоряння.
Разом з тим, окрім сформованих симптомів, у зазначеній віковій категорії
виділяється домінуючий симптом “незадоволеність собою”, його показник
становить – 21,05 бала.
Загальний показник фази “Резистенція” становить таку сумарну оцінку
для досліджуваних вікових категорій: 21–25 років – 40,37 бала, 26–30 років –
51,69 бала, 31–35 років – 56,54 бала, 36–40 років – 62,41 бала, 41–45 років –

№1
2015

141

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

63,11 бала. За результатами отриманих оцінок необхідно зазначити, що у
фазі “Резистенція” наявні симптоми за показниками перебувають на рівні сформованості відповідно до максимальних показників. Симптоми, які
є домінантними, у зазначеній фазі відсутні. Так, відповідно до заданих автором методики критеріїв, у представників вікової групи 21–25 років, за
результатами тестування також, як і у попередній фазі, не виявлено сформованих симптомів. У віковій групі 26–30 років сформованим симптомом
за критеріями оцінки є “неадекватне вибіркове емоційне реагування”, його
показник становить 16,87 бала. Інші симптоми у досліджуваній фазі перебувають на стадії формування. Результати тестування вікової групи 31–35 ро
ків виявили також один вже сформований симптом, це “розширення сфери
економії емоцій” – 16,72 бала.
У віковій групі 36–40 років при дослідженні звертає на себе увагу також
один вже сформований симптом – це “розширення сфери економії емоцій”,
його показник становить – 18,3 бала. Під час аналізу результатів останньої
вікової групи 41–45 років цей симптом також перебуває у стадії сформованості – 18,38 бала.
Загальний показник фази “Виснаження” становить таку сумарну оцінку
для обстежуваних вікових категорій: 21–25 років – 33,68 бала, 26–30 років –
46,58 бала, 31–35 років – 57,75 бала , 36–40 років – 67,38 бала, 41–45 років –
76,24 бала. За результатами отриманих даних необхідно звернути увагу
на симптомах, які є або сформованими, або домінантними у фазі “Виснаження” і значущими для формування синдрому емоційного вигоряння для
оперативних співробітників СБУ в досліджуваних вікових категоріях. Так,
відповідно до заданих автором методики критеріїв, у представників вікової
групи 21–25 років за результатами тестування у зазначеній фазі, як і у попередніх, не виявлено сформованих симптомів.
У віковій групі 26–30 років також відсутні сформовані симптоми. При цьому найбільший бал отримав симптом “емоційний дефіцит”, він сягає 12,73 бала.
Результати тестування вікової групи 31–35 років не виявили вже сформованих
симптомів, але необхідно зазначити, що симптом “психосоматичні та психовегетативні порушення”, який має оцінку 15,08 бала, за встановленими числовими
коридорами наближається до стадії сформованості.
У віковій групі 36–40 років при дослідженні встановлено, що 3 з 4
симптомів перебувають на стадії сформованості, їхні числові показники
становлять відповідно: “деперсоналізація” – 16,08 бала, “емоційний дефіцит” – 17,42 бала та “психосоматичні та психовегетативні порушення” –
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18,97 бала. Аналіз результатів останньої вікової групи 41–45 років також
свідчить про посилюючий негативний вплив специфіки діяльності оперативних співробітників на синдром емоційного вигоряння. Разом з тим,
окрім сформованих симптомів, у зазначеній віковій категорії виділяється
домінуючий симптом – “психосоматичні та психовегетативні порушення”,
його показник становить – 21,17 бала.
Загальний показник за трьома фазами становить таку сумарну оцінку
для обстежуваних вікових категорій: 21–25 років – 113,81 бала, 26–30 років –
150,86 бала, 31–35 років – 180,02 бала, 36–40 років – 201,63 бала, 41–45 років –
214,35 бала. За сукупністю отриманих результатів, для застосування у заходах, спрямованих на психологічний супровід у діяльності психолога при
роботі з представниками різних вікових груп оперативних співробітників
СБУ, необхідно відмітити такі виявлені тенденції. Синдром емоційного вигоряння залежить безпосередньо від вікової категорії оперативних співробітників. Так, за отриманими показниками у вікових групах 36–40 років та
41–45 років усі фази є сформованими. Також необхідно звернути увагу на
сформованість фази “Напруження” у віковій групі 31–35 років.
Аналіз результатів іншої групи, яка відібрана за ознакою досвіду службової діяльності, надає можливість відстежити ступінь та вираженість
впливу запропонованих автором симптомів, які притаманні оперативним
співробітникам СБУ у різних групах, диференційованих за показником
“досвід перебування на оперативній посаді”. Для цього було визначено
5 груп (0–5 років, 6–10 років, 11–15 років, 16–20 років та 21–25 років).
Загальний показник фази “Напруження” становить таку сумарну
оцінку для обстежуваних: 0–5 років – 37,03 бала, 6–10 років – 52,38 бала,
11–15 років – 64,72 бала, 16–20 років – 72,60 бала, 21–25 років – 76,17 бала.
За результатами отриманих даних, необхідно звернути увагу на симптомами, які є сформованими або є домінантними у фазі “Напруження” і значущими для формування синдрому емоційного вигоряння для оперативних
співробітників СБУ у визначених категоріях. Так, відповідно до заданих
автором методики критеріїв, у представників групи з досвідом роботи до
5 років за результатами тестування у зазначеній фазі не виявлено сформованих симптомів. У цій групі можна виокремити лише синдром “тривога
та депресія”, який має найбільший показник – 13,86 бала і перебуває на
стадії формування.
У групі з досвідом роботи 6–10 років також відсутні сформовані симптоми. За отриманими оцінками, два з досліджуваних симптомів наближа-
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ються до стадії сформованих: “переживання психотравмуючих обставин” –
14,11 бала і “тривога та депресія” – 15,74 бала. Результати тестування представників групи з досвідом роботи 11–15 років виявили два вже сформованих симптоми – це “переживання психотравмуючих обставин” – 18,67 бала
та “загнаність у кут” – 16,12 бала.
У групі з досвідом роботи 16–20 років при дослідженні встановлено,
що всі симптоми у фазі “Напруження” є сформованими. Разом з тим вони
не перейшли до категорії домінантних. Найменший показник має симптом
“тривога та депресія” – 16,33 бала. Аналіз результатів групи з досвідом перебування на оперативній посаді 21–25 років також свідчить про посилюючий негативний вплив специфіки діяльності оперативних співробітників на синдром “емоційного вигоряння”. Разом з тим, окрім сформованих
симптомів, у зазначеній категорії можна виокремити домінуючі симптоми –
“загнаність у кут” – 20,97 бала та “незадоволеність собою”, його показник
становить – 21,65 бала. Загальний показник фази “Резистенція” становить
таку сумарну оцінку для обстежуваних: до 5 років – 40,25 бала, 6–10 років –
51,13 бала, 11–15 років – 56,56 бала, 16–20 років – 64,15 бала, 21–25 років –
64,73 бала. За результатами отриманих даних, необхідно зауважити, що є
симптоми, які є або сформованими, або домінантними у фазі “Резистенція”
і є значущими для формування синдрому емоційного вигоряння для оперативних співробітників СБУ у визначених категоріях.
Так, відповідно до заданих автором методики критеріїв, у представників
групи з досвідом роботи до 5 років за результатами тестування у зазначеній фазі
не виявлено сформованих симптомів. У групі з досвідом роботи 6–10 років також сформованим є симптом “неадекватне вибіркове емоційне реагування”, його
оцінка за результатами тестування сягає – 16,46 бала. Результати тестування
представників групи з досвідом роботи 11–15 років дали можливість визначити
сформованим симптом “розширення сфери економії емоцій” – 16,61 бала.
У наступній групі з досвідом роботи 16–20 років при дослідженні встановлено, що сформованим симптомом також є “розширення сфери економії
емоцій”, його кількісний показник складає – 18,39 бала. Аналіз результатів
групи з досвідом перебування на оперативній посаді 21–25 років також свідчить про посилюючий негативний вплив специфіки діяльності оперативних
співробітників на синдром емоційного вигоряння. У цій фазі сформованими симптомами є “емоційно моральна дезорієнтація” – 16,01 бала, “редукція
професійних обов’язків” – 16,01 бала та “розширення сфери економії емоцій”,
його показник становить – 18,79 бала.
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Загальний показник фази “Виснаження” становить таку сумарну оцінку для досліджуваних за категорією досвід роботи: до 5 років – 33,34 бала,
6–10 років – 46,06 бала, 11–15 років – 58,40 бала, 16–20 років – 68,27 бала,
21–25 років – 77,46 бала. За результатами отриманих даних, необхідно звернути увагу на симптомах, які є або сформованими, або домінантними у фазі
“Виснаження” і значущими для формування синдрому емоційного вигоряння серед оперативних співробітників СБУ у визначених категоріях. Так,
відповідно до заданих автором методики критеріїв, у представників групи з
досвідом роботи до 5 років за результатами тестування у зазначеній фазі не
виявлено сформованих симптомів. У групі з досвідом роботи 6–10 років та
11–15 років сформовані симптоми також відсутні.
У групі з досвідом роботи 16–20 років при дослідженні встановлено, що
сформованим симптомом є “деперсоналізація”, його кількісний показник
складає – 16,37 бала, “емоційний дефіцит” – 17,89 бала та “психосоматичні
та психовегетативні порушення” – 18,92 бала. Аналіз результатів групи з досвідом перебування на оперативній посаді 21–25 років також свідчить про
посилюючий негативний вплив специфіки діяльності оперативних співробітників на синдром емоційного вигоряння. У зазначеній фазі всі симптоми
є сформованими, а симптом “психосоматичні та психовегетативні порушення” з показником у 21,51 бала є домінуючим.
Загальний показник за трьома фазами становить таку сумарну оцінку для обстежуваних за критерієм досвіду роботи: до 5 років – 110,62 бала,
6–10 років – 149,57 бала, 11–15 років – 179,68 бала, 16–20 років – 205,02 бала,
21–25 років – 218,36 бала. За сукупністю одержаних результатів, для застосування у заходах, спрямованих на психологічний супровід представників
груп з різним досвідом оперативної роботи, необхідно відмітити такі виявлені тенденції. Синдром емоційного вигоряння залежить безпосередньо,
як і в попередній експериментальній групі, від часу, проведеного оперативними співробітниками на посадах. Так, за отриманими показниками в обстежуваних групах із досвідом роботи 16–20 років та 21–25 років усі фази
є сформованими. Також необхідно звернути увагу на сформованість фази
“Напруження” у групи представників з досвідом роботи 11–15 років.
Висновки. Професійна діяльність оперативного співробітника Служби безпеки України належить до групи професій з підвищеною особистісною відповідальністю за долю людини. Оперативний співробітник як фахівець соціономічної професії за видом своєї діяльності залучений у тривале напружене спілкування з суб’єктами професійної діяльності (різного
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статусу, різних професійних і соціальних груп). Упродовж дня він повинен
прийняти швидко і чимало рішень, оперативно реагувати на втручання
зовнішніх чинників. Насиченість та мінливість подій, підвищена особиста
відповідальність та емоційні навантаження потенційно містять небезпеку
важких переживань, пов’язаних зі службовими ситуаціями, що й засвідчили результати психодіагностичного обстеження.
Дo пeрcпeктив пoдaльшиx рoзвiдoк у дaнoму нaпрямi мoжнa вiднecти
вивчення професійної самоактуалізації оперативних співробітників Служби
безпеки України із різним рівнем емоційного вигоряння; гендерно-вікових
аспектів їхнього емоційного вигоряння; взаємозв’язку між конфліктами і
розвитком емоційного вигоряння серед зазначеної категорії співробітників.
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Сафин А. Д., Андрух И. В. О результатах психодиагностики эмоцио
нального выгорания оперативных сотрудников
Статья посвящена изложению процедуры и результатов психодиагностического исследования эмоционального выгорания оперативных сотрудников Службы безопасности Украины. С помощью методики диагностики
уровня эмоционального выгорания В. Бойка изучены степень выраженнос
ти двенадцати симптомов синдрома выгорания в трех экспериментальных
группах, отобранных по признакам пола, возраста и опыта пребывания на
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оперативных должностях. Доказан факт личностных изменений оперативных сотрудников под воздействием эмоционального выгорания. В частности, возникновение эмоционального выгорания у оперативных сотрудников ведет к изменениям локус-контроля, способности сдерживать тревожность, степени консерватизма личности. Установлен характер влияния
эмоционального выгорания на результативные аспекты профессиональной
деятельности оперативных сотрудников. Способность личности противостоять этому синдрому является залогом успешности этой деятельности.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, оперативный сотрудник,
профессиональная деятельность, Служба безопасности Украины.
Safin, A. D., Andrukh I. V. The psychodiagnoctic`s results of operational
staff `s emotional burnout
The article is devoted to the procedure and the results of psychodiagnostic
research burnout operational staff of the Security service of Ukraine. Working with
people in the special conditions of activity potentially contains dangerous heavy
emotions associated with work situations, and the likelihood of occupational
stress. Burnout manifests itself in negative emotional experiences and attitudes
towards their profession and the subjects of business communication. Given this,
and despite the small number of works devoted to the study of burnout in law
enforcement sphere, in particular, the lack of studies of burnout among operational
staff of the security service of Ukraine, practical demands and needs of society,
lack of development of research on the psychological mechanisms specialist in a
state of burnout, this problem is extremely urgent.
Professional activities operating officer of the Security service of Ukraine
belongs to the group of occupations with increased personal responsibility for the
destiny of man. Operations officer, as a specialist of socionomic profession by the
nature of its activities involved in for a long period of intense communication with
professional actors (of different status, different professional and social groups).
During the day it needs to be made quickly and a lot of decisions to respond
quickly to the intervention of external factors. The richness and variability of
events, increased personal responsibility and emotional stress potentially contains
dangerous heavy emotions associated with business situations, and showed that
the results of psychodiagnostic examination.
Emotional burnout of employees of Security service of Ukraine is considered
as a complex psychophysiological phenomenon, due to the prolonged stay in
situations that are associated with a specific environment and execute professional
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tasks, contains a high emotional demands (frequent professional stress moderate
intensity), causes changes in motivation (long lack of opportunities for career
growth, falling short of expectations in his professional activity), characterized
by impaired interpersonal interaction in the Department (with the support of
colleagues and the existence of a prescriptive style of management) and the lack of
personal self-regulation skills of their own emotional States.
The goal of the study by the method of “Diagnosing the level of emotional
burnout” be V. Boyko was to study the severity of the twelve symptoms of the
syndrome of “burnout” in three selected experimental groups (group assignment
was carried out three characteristics of gender, age and experience in operational
positions). Proven fact personality changes operational staff under the influence of
burnout. In particular, the occurrence of burnout in operative employees leads to
changes in locus of control, ability to contain anxiety, the degree of conservatism
of the individual. The character of the dependence of burnout on the productive
aspects of professional activity of the employees. An individual’s ability to resist
this syndrome is the key to the success of this activity.
According to the obtained results confirmed the assumption that the
development of symptoms of “anxiety and depression” is directly connected
with the specific operational activities of the employees of the Security service
of Ukraine, and large severity index among women with the fact that during the
performance of their duties, women are more likely to fall under the influence of
psycho-traumatic situations.
Keywords: emotional burnout, operations officer, professional activity, Security
service of Ukraine.
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ПРОБЛЕМА КОМФОРТНОСТІ
НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У статті проаналізовано літературу, присвячену проблемі комфорту
у сучасному житті людини. Зазначається, що комфортність відіграє важливу роль у різних сферах життя, зокрема і в педагогічній діяльності. Проведений аналіз дозволив визначити поняття комфортності на заняттях з
фізичного виховання, під яким розуміємо в загальному вигляді стан студента, який почуває себе зручно, затишно, ненапружено.
Ключові слова: комфортність, комфорт, фізичне виховання.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний стан фізичного виховання в умовах переходу на європейські стандарти навчання в процесі впровадження закону про вищу освіту набуває глибоких змін і перебудов. Серед найбільш відчутних і складних змін для вузівського фізичного
виховання є переорієнтація з обов’язкових занять до вибіркових факультативних форм проведення. Відміна підсумкового контролю після завершення вивчення курсу, зниження вимог по відвідуванню занять, розширення
можливостей вибору студентом форм і засобів на заняттях з фізичного
виховання корінним чином впливає на організацію навчального процесу,
© Солтик О. О., Хіміч В. Л.

№1
2015

149

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

вимагає перегляду ставлення викладачів до своєї роботи, спонукає до пошуку нових шляхів підвищення мотивації студентів до занять фізичними
вправами, формування стійкого інтересу й потреби в повноцінній руховій
активності, здоров’язберігаючих технологій, підтримання здорового способу життя.
Одним із перспективних шляхів підвищення ефективності навчального процесу з фізичного виховання, зменшення негативного впливу вищезазначених чинників сучасного фізичного виховання у вищій школі, на наш
погляд, могло би стати покращення комфортності на заняттях з фізичного
виховання.
Зважаючи на недостатнє висвітлення зазначеної проблеми у науковій літературі, зокрема у фізичному вихованні студентської молоді, метою нашого
дослідження стало проведення аналізу проблеми комфортності та визначення шляхів подальшого дослідження комфортності у фізичному вихованні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано ви
рішення даної проблеми та на які опираються автори. Для визначення
проблеми комфортності у фізичному вихованні, її ролі та значення в організації навчального процесу важливим є аналіз комфортності в загальному
вигляді та використання цього поняття в різних сферах життєдіяльності
людини.
Поряд з поняттям комфортності важливо розглянути термін “комфорт”, який є близький за значенням і змістом.
Термін комфорт має іншомовне походження. Так, Н. М. Шанський
стверджує, що це запозичене слово з англійської мови, де “comfort” – це підтримка, зміцнення [4]. За латинню слова сonfortare, foortis означають укріп
лювати, тобто взагалі робити життя спокійнішим і приємнішим. Також час
то зі словом комфорт пов’язують почуття, які виникають у людини, а саме:
відчуття свободи, відсутність турбот або розчарувань, фінансових труднощів. У Великому енциклопедичному словнику комфорт – це побутові зручності; благоустрій та затишок помешкання, загальних закладів і т. д. Схоже
визначення надається у Тлумачному словнику, де під комфортом розуміють
умови життя, перебудови, оточення, сукупність побутових зручностей, що
забезпечує спокій і затишок. Досить часто з комфортом пов’язують стан
внутрішнього спокою, внутрішнього задоволення, відсутність розладу з собою і навколишнім світом.
Використання поняття комфорту знайшло широке використання в інших сферах життєдіяльності людини.
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Так, у користувачів автомобільними засобами під комфортністю розуміють наявність в авто таких додаткових функцій, як сигналізації, системи
охорони та навігації, електропідйомників скла, увімкнення вчасно фар, гідропідсилювач руля, регулювання сидіння і т. д.
Наявність ортопедичних устілок підвищує комфортність взуття.
Комфортність проживання у будинку визначається такими об’єктивними показниками, як якість повітря, його температура в різні пори року,
звукоізоляційні параметри, безпека і надійність матеріалів тощо.
З медичної точки зору комфорт визначає такі поняття, як – сукупність
сприятливих умов навколишнього світу, при яких психічні та фізіологічні
функції людини знаходяться у стані найменшого напруження, комплекс
суб’єктивних відчуттів, пов’язаних зі станом найменшого напруження
фізіологічних функцій організму.
У словнику психологічних термінів комфорт – це комплекс, максимально сприятливий для суб’єкта умов зовнішнього і внутрішнього середовища,
включаючи і фактори психологічні. В умовах комфорту можна відмітити
відсутність напруження психічних і фізіологічних функцій організму. Знач
ною мірою відчуття комфорту залежить від стану гомеостазу, можливостей
організму відтворювати себе, відновлювати втрачену рівновагу, долати опір
зовнішнього середовища [3].
Загалом комфорт – доволі складна категорія, яка визначається різними чинниками. Існують різні види комфорту: функціональний, естетичний,
екологічний, побутовий, інформаційний, економічний, психологічний, соціальний тощо.
Кожен із цих видів комфорту має певне відношення і до сфери фізичної
культури.
Якщо із функціональним комфортом пов’язують зручність експлуатації будь-якого приміщення, то у спортивному залі функціональний комфорт означатиме зручність розміщення функціональних зон, вдале розташування тренажерів та спортивного обладнання.
Естетичний комфорт на заняттях з фізичного виховання обумовлює
позитивний емоційний настрій студентів. При оформленні спортивного залу треба дотримуватись певних правил, щоб задовольнити естетичні
потреби студента. Підбір кольорів, якими покрашені стіни, підлога, стеля,
інвентар впливають на гармонійність предметно-просторового оточення.
Екологічний комфорт створюється оптимальним для організму людини поєднанням температури, вологості, швидкості руху повітря і впливу
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тепла. У приміщеннях спортивних залів, де студенти займаються фізично,
повинно бути завжди чисте і свіже повітря і нормальний шумовий режим.
Екологічний комфорт у спортивних залах створюється, в основному, завдяки системам інженерного забезпечення: вентиляції, кондиціонування по
вітря, централізованого пиловидалення, опалення тощо.
Побутовий комфорт передбачає створення нормальних умов для перебування студента: наявність роздягалень, душових кімнат тощо.
Створення інформаційної комфортності починається з того, наскільки
студент має змогу отримувати повну інформацію про спортивний зал, тренерів, викладачів, види оздоровчо-рекреаційної рухової активності тощо.
Інформованість, кваліфікованість, освіченість викладача, який готовий відповісти на будь-яке питання студента, з одного боку, та наявність системи
вказівників, надписів, позначень, інформаційних довідникових матеріалів у
різних приміщеннях спортивних споруд, з іншого боку, суттєво покращують
інформаційну комфортність на заняттях з фізичного виховання.
Часто у сучасних спортивних клубах, тренажерних залах зустрічається
економічна комфортність, яка полягає у використанні різних систем бонусів, клубних знижок, карток постійних клієнтів, що допомагає мотивувати
та заохочувати постійно займатися на заняттях.
Психологічний комфорт – це відчуття задоволення, прийняття оточення, відповідності стану студента навколишнім умовам існування. Тобто
поняття психологічного комфорту охоплює всі раніше перераховані види
комфорту, оскільки за відсутності хоча б однієї з указаних складових нас
трій студента буде зіпсований.
Поряд із вищезазначеними видами зустрічається соціальний комфорт.
Так, “соціальний комфорт” означає форму соціального блага або певне узагальнення суспільного благополуччя [2]. Створення можливостей самореалізації на заняттях з фізичного виховання, вільного спілкування із одногрупниками, формування себе як особистості має влив на соціальний комфорт.
Також І. А. Ларісова [1] спробувала визначити педагогічно комфортне
середовище. На комфортність має вплив: безпосереднє оточення особистос
ті (однокласники, педагоги, адміністрація, друзі і т. д.), атмосфера навчального закладу, міжособистісні відносини і контакти з іншими людьми.
Існують і інші погляди на комфортність у навчальному процесі. Зокрема виділено три складових комфортності навчального середовища, до
яких було віднесено: психологічну, інтелектуальну і фізичну [5]. Психологічну комфортність утворює позитивний емоційний стан як студента, так
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і викладача; доброзичливі відносини між студентами та викладачем. Інтелектуальна комфортність залежить від задоволеності своєю розумовою діяльністю, можливостями задоволення пізнавальних потреб. Фізична комфортність визначається співвідношенням фізичних можливостей студента
до умов освітнього середовища.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проведений аналіз літературних джерел, присвячених проблематиці комфорту та комфортності,
дає змогу розглянути комфортність на заняттях з фізичного виховання. У
загальному вигляді під комфортністю можна розуміти стан людини під час
заняття з фізичного виховання, яка себе почуває зручно, ненапружено, затишно. Цей стан, на нашу думку, має безпосередній зв’язок із мотиваційною
сферою студента. Адже коли студенту комфортно на занятті, у нього виникатиме бажання постійно відвідувати заняття, краще займатися фізичними
вправами. Як ми бачимо з попередніх визначень, комфортність залежить
від низки різних чинників. Проте, розглядаючи комфортність на заняттях з
фізичного виховання, можемо виділити найбільш важливі чинники.
До найбільш важливих чинників комфортності відносимо стан матеріально-технічної бази, наявність сучасного багатофункціонального обладнання та інвентарю. Спортивні комплекси, ігрові зали, стадіони з біговими
доріжками та легкоатлетичним ядром, басейни, тренажерні зали з відповідним технічним та тренажерним обладнанням, різноманітні ігрові майданчики, тенісні корти тощо дозволяють студентам усебічно розвивати фізичні
якості, покращувати технічну майстерність, удосконалюватись в обраних
видах спорту, збільшувати рухову активність. До якості матеріально-технічної бази важливо додати і стан навчально-допоміжних приміщень та
дотримання санітарно-гігієнічних норм і вимог техніки безпеки на заняттях. Так, наявність гардеробу, роздягалень, душових з теплою водою, кімнат
особистої гігієни та дотримання у них належного порядку значною мірою
доповнює якість занять фізичним вихованням.
До іншого важливого чинника комфортності відносимо особистість
тренера-викладача. Досить часто виникають випадки, коли зниження бажання займатись фізичними вправами студенти пов’язують із непрофесійними діями викладача, його особистісними характеристиками тощо. І
навпаки від дій викладача значною мірою залежить ефективність проведення заняття. Розглядаючи викладача фізичного виховання з точки зору комфортності студентів на заняттях, можна виділити такі показники, як ста
тевовікові характеристики викладача, його зовнішній вигляд, стан здоров’я,
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тілобудова, манера спілкуватись, уміння на власному прикладі показувати
вправи, технічна майстерність, знання предмета тощо.
Також до основних чинників комфортності можуть увійти взаємовідносини у групі студентів. Однорідність групи як за статевими ознаками,
так і за рівнем фізичних можливостей, техніко-тактичною майстерністю
стають передумовами бажання активно займатись фізичними вправами.
Поява конфліктних ситуацій, приниження та образи з боку одногрупників, глузування з відстаючих часто стають причинами погіршення відвідуваності студентами занять, зниження бажання займатися фізичними
вправами.
Досить часто, здебільшого у жіночої статі, причиною пропусків занять з фізичного вихованнях, стає відсутність якісної та зручної спортивної форми чи взуття. Тому наявність зручного гарного спортивного взуття
та одягу може розглядатись як чинник комфортності на заняттях з фізичного виховання.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Загалом усі зазначені чинники мають вплив на комфортність на занятті з фізичного виховання, проте невідома їх вага та значимість. Від чого більше залежить комфорт студента на занятті з фізичного виховання: від особистості викладача,
умов заняття, взаємовідносин у групі чи наявності зручного спортивного
одягу; і яким чином зазначені чинники комфортності відображаються на
ефективності проведення заняття. Саме на вирішення цих завдань і будуть
спрямовані зусилля в подальших наших наукових дослідженнях.
Висновки:
1. Комфортність відіграє важливу роль у життєдіяльності людини, зокрема і навчальній діяльності.
2. Теоретичний аналіз літературних джерел дозволив виділити основні
чинники, які впливають на комфортність на заняттях з фізичного виховання, а саме: стан матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, наявність сучасного спортивного обладнання та інвентарю; особистісні
характеристики викладача; взаємовідносини між студентами у групі, спортивна форма та взуття.
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Солтык А. А., Химич В. Л. Проблема комфортности на занятиях с фи
зического воспитания в высших учебных заведениях
В статье проанализировано литературу, посвященную проблеме комфорта в современной жизни человека. Отмечается, что комфорт играет
важную роль в разных сферах жизнедеятельности, в частности и в педагогической деятельности. Проведённый анализ позволил определить понятие
комфортности на занятиях с физического воспитания, под которым мы понимаем в общем виде состояние студента, который чувствует себя удобно,
уютно, ненапряженно.
Ключевые слова: комфортность, комфорт, физическое воспитание.
Soltyk O. O., Khimich V. L. The Creation of Comfortable Conditions at the
Gym Classes in Higher Educational Establishments
The creation of comfortable conditions, the improvement of comfort at the
gym classes is one of prospective areas of physical education reformation in higher
educational establishments. The author analyzes references that highlight the issue
of comfort in modern life. It has been stated that comfort plays important role in
various spheres of life, namely the pedagogical activity. The conducted analysis
enabled to define the concept of comfort at the gym classes – basically, student’s
conditions under which he feels himself comfortably, cozily, relaxed.
The theoretic analysis of references enabled to reveal the most important
factors predetermining comfort at the gym classes in higher educational
establishments. Basic factors include: material and technical support, sports
equipment, the personality of the teacher, interrelations between students within
a group, the availability of sports uniform.
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Each of the above-mentioned factors has its characteristics that influence
of comfort. For instance, material and technical support depends on the
availability of multifunctional sports buildings and additional premises, modern
gym apparatus, sports equipment in the higher educational establishment. The
personality of the teacher is characterized by a complex of various characteristics:
morpho-functional data, build, sex and age, level of professional knowledge and
skills, technical-tactical skills, etc. Interrelations between students within a group
are characterized by: similarity in terms of physical ability, matching psychology,
available conflict situations, etc. Comfort in physical education also depends on
the availability and quality of sports footwear and uniform.
Each of these characteristics creates comfort for students in the class,
influences on motivation and will to do physical exercises which, in its turn,
predetermines the effectiveness of physical education. At the same time, the value
of the given factors in creation of comfort at the gym classes, the characteristics
of comfort factors influence on student’s motivation, peculiarities of comfort
characteristics by sex distinction still remain unknown. New knowledge
about comfort and its consideration in educational process shall promote the
improvement of physical education in educational establishments, which calls for
further scientific researches.
Keywords: comfort, physical education.

156

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СЕРІЯ: ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

УДК 159.9;339.3
Михайло Іванович ТОМЧУК,
доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри психології КВНЗ
“Вінницька академія неперервної освіти”, м. Вінниця

ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГОТОВНОСТІ
ПРАЦІВНИКІВ ТОРГІВЛІ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ
КОНФЛІКТІВ З ПОКУПЦЯМИ
У статті представлені результати теоретико-експериментального дослідження психологічних проблем готовності працівників торгівлі до
розв’язання конфліктів з покупцями. Проведено аналіз рівнів сформованос
ті таких компонентів готовності, як мотиваційного, когнітивного та
емоційно-вольового. Виявлено низку чинників, які детермінують вияв конф
ліктів у спілкуванні в системі “продавець-покупець”. Установлено суттєві відмінності у конфліктності працівників торгівлі залежно від стажу їх
роботи, сфери торгівлі, індивідуально-психологічних властивостей та ін.
Запропоновані рекомендації працівникам торгівлі з метою попередження
конфліктів з покупцями.
Ключові слова: психологічні проблеми, покупець, продавець, конфлікт,
готовність до розв’язання конфлікту.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Торгівля як сфера обслуговування одна з найважливіших у сучасному суспільстві, оскільки задовольняє
актуальні матеріальні та духовні потреби громадян. Через ускладнення соціально-економічної ситуації в Україні, зниження купівельної спроможності населення, погіршення на цій основі психічних станів людей усе частішими стають випадки неадекватної поведінки покупців, провокування ними конфліктів з працівниками торгівлі. Саме тому формування психологічної готовності
останніх до роботи з такими клієнтами має важливу практичну значущість,
© Томчук М. І.
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сприяє збереженню психічного та фізичного здоров’я людей. Дослідження основних причин, проблем вияву вищезазначених конфліктів між продавцями та
покупцями має важливу науково-практичну значущість та сприятиме розробці й озброєнню працівників торгівлі способами та прийомами попередження
та подолання конфліктів у спілкування з покупцями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано ви
рішення даної проблеми та на яку опирається автор. Аналіз наукових досліджень, які присвячені проблемам міжособистісної взаємодії, конфліктам
у торгівлі, свідчить про актуальність зазначеної проблематики та достатньо
високий інтерес науковців і практиків до її вивчення (К. К. Арзуманян,
М. І. Пірен, С. Д. Максименко, Г. В. Ложкін, Н. І. Пов’якель, Б. І. Хасан та ін.).
Зокрема, психологічні, організаційні, економічні аспекти підприємницької,
торговельної діяльності представлені групою науковців у роботі [2]. Методичний інструментарій дослідження проблеми психологічної готовності
менеджерів торговельних підприємств до конструктивного розв’язання
професійних конфліктів, представлений у роботі К. К. Арзуманян [1]. Разом з тим поза увагою науковців залишились питання основних причин та
умов виникнення деструктивних конфліктів власне між продавцем і покупцем у різних сферах торгівлі, в умовах нестабільного розвитку України та
їх залежність від таких компонентів психологічної готовності менеджера,
торгівлі як мотиваційного, когнітивного та емоційно-вольового. Саме тому
вивчення зазначених проблем і стало метою нашого дослідження.
Базою дослідження психологічних проблем, а саме чинників, особливостей конфліктів між продавцем та покупцем слугувала сфера торгівлі м. Вінниця. Дослідженням було охоплено 304 респонденти, з яких 156 працівників торгівлі та 148 покупців.
Як методичний інструментарій використані такі психологічні методи,
як спостереження, бесіди, аналіз результатів поведінки та діяльності людей,
анкетування та тестування (методика К. Томаса, адаптована Н. В. Гришиною з метою вивчення особистісної схильності до конфліктної поведінки та
виявлення певних стилів поведінки під час вирішення конфліктної ситуації,
методика на вивчення тривожності Ч. Спілбергера – Ю. Ханіна, методика на
вивчення рівня конфліктності Г. В. Ложкіна, Н. В. Пов’якель, методика Басса –
Дарки на дослідження агресивності особистості та ін.).
Як методи математичної статистики використано кореляційний аналіз
за Ч. Спірменом та критерій Стьюдента на виявлення достовірності відмінностей між окремими психологічними показниками.
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Нами була розроблена та апробована на валідність методика на дослідження мотиваційної готовності працівника торгівлі до безконфліктного
обслуговування покупців та анкета з метою виявлення рівня сформованос
ті у них когнітивної готовності до взаємодії з покупцем. Емоційно-вольова
готовність продавців до спілкування з клієнтами визначалась експертами за
результатами спостереження та аналізу їх професійної діяльності. Експертами виступали досвідчені працівники торгівлі та психологи.
За результатами дослідження та кореляційного аналізу встановлено
(на рівні значущості р = 0,01), що чим вища мотиваційна готовність працівника торгівлі до безконфліктного спілкування з клієнтом, тим менша вірогідність вияву ним конфліктної поведінки. Когнітивний компонент готовності зумовлений стажем роботи працівника продавцем, рівнем володіння
ним знаннями та навичками безконфліктного спілкування. Результати дослідження 150 працівників торговельної сфери представлені нами в табл. 1.
Таблиця 1
Сформованість у працівників торгівлі когнітивного компонента
готовності до безконфліктного спілкування з покупцями
Рівні сформованості
когнітивного
компонента
готовності

Стаж роботи у сфері торгівлі
до 5 років,
п1 = 50

6–10 років,
п2 = 50

більше 10 років,
п3 = 50

Низький

48,0 %

30,0 %

24,0 %

Середній

36,0 %

58,0 %

72,0 %

Високий

16,0 %

12,0 %

4,0 %

Як видно з табл. 1, з отриманням практичного досвіду роботи зростає і
рівень сформованості у продавців знань та умінь спілкування, способів уникнення конфліктних ситуацій з покупцями. Разом з тим майже у кожного четвертого працівника, який має стаж роботи більше 10 років, рівень здатності
використовувати методи та прийоми безконфліктного спілкування з клієнтами є низьким. Це свідчить або про низьку мотивацію працівників до такого спілкування, або ж про процеси емоційного вигорання, які також можуть
бути характерні для категорії більш старших за віком працівників.
Емоційно-вольовий компонент психологічної готовності продавця до
безконфліктного спілкування з покупцями зумовлюється як рівнем сформованості навичок та умінь професійного спілкування (на рівні значущості
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р = 0,05), так і рівнем нейротизму, агресивності та тривожності особистості
(на рівні р = 0,01). Так, за результатами дослідження, виявлено рівні вияву
тривожності працівників сфери торгівлі залежно від стажу їх роботи та
виду торгівлі (див. табл. 2, 3).
Таблиця 2
Особливості вияву особистісної тривожності
у працівників торгівлі залежно від стажу їх роботи
Рівні вияву
особистісної
тривожності

Стаж роботи у сфері торгівлі
до 5 років,
п1 = 50

6–10 років,
п2 = 50

більше 10 років,
п3 = 50

Низький

40,0 %

50,0 %

54,0 %

Середній

42,0 %

38,0 %

32,0 %

Високий

18,0 %

12,0 %

14,0 %

Як видно з табл. 2, рівень особистісної тривожності працівників торгівлі у процесі отримання професійного досвіду знижується. Разом з тим майже
кожен 6–8-й працівник виявляє протягом усієї своєї професійної діяльності
високий рівень особистісної тривожності, що зумовлено, на нашу думку, не
стільки особливістю професійних ситуацій, скільки індивідуально-типологічними особливостями продавця. Це підтвердили і результати проведеного нами
дослідження їх агресивності за методикою Басса – Дарки (табл. 4)
Таблиця 3
Особливості особистісної тривожності продавців
залежно від місця роботи (n = 100)
Рівні тривожності продавців

Місце торгівлі
Торговельні підприємства

Міський ринок

Низький

33,0 %

11,0 %

Середній

52,0 %

35,0 %

Високий

15,0 %

54,0 %

Як видно з табл. 3, значно вищий рівень особистісної тривожності виявлений у продавців, які працюють реалізаторами товарів на ринку, у порівнянні з тими, що працюють у різних типах торгових підприємств поза ним.
Зазначене зумовлено, напевне, більш високою нестабільністю, ризиковані160
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стю праці продавців-реалізаторів на ринку, у порівнянні з тими, які працюють у більш нормованих, сприятливих умовах праці в інших торговельних
підприємствах.
Нами виявлено також, що чим більш складнішими, екстремальнішими є умови праці продавців, тим більш високий рівень як соціально-си
туаційної, так і особистісної тривожності виявляється у них. Установлено,
що працівники з високим рівнем тривожності схильні до вияву агресії у
різних її видах, розв’язання конфлікту з покупцями. Результати вивчення особливостей вияву агресивності працівниками торгівлі представлені
нами в табл. 4.
Таблиця 4
Особливості вияву агресивності у працівників торгівлі
за методикою А. Басса і А. Дарки (n = 170)

Негативізм

Роздратування

Підозрілість

Образа

Почуття
провини

Індекс
агресивності

Індекс
ворожості

2. Середньотривожні

Опосередкована

1. Високотривожні

Вербальна

Групи
продавців

Фізична

Види агресивності (в балах)

48

49,6

58,5

38,3

46,5

62,3

60,2

71,5

51,5

60,8

56, 6

64, 3

52, 4

36,4

44, 5

41,4

60,2

42,5

35,6

38,4

Як видно з табл. 4, для високотривожних працівників торгівлі характерні більш високі рівні агресивності в усіх її видах. Результати зазначеного
дослідження за методикою Басса – Дарки та спостереження і аналіз поведінки таких працівників підтвердили наше припущення щодо схильності
високотривожних продавців до розв’язання конфліктів з покупцями. Зазначене вимагає також покращання професійного відбору осіб у заклади
торгівлі та спеціального навчання таких працівників методів та прийомів
емоційно-вольової регуляції у спілкуванні з покупцями.
Співставлення між мотивами праці продавців добре відображається
в тих завданнях, які вони самі ставлять перед собою в роботі. Чим вони
складніші і змістовніші, тим виразніший інтерес продавця до своєї справи,
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а відтак і більшою мірою усвідомлене для нього суспільне значення його
праці, тим меншу схильність до конфліктів з покупцями він виявляє.
Представляло значний науково-практичний інтерес вивчення основних причин розгортання конфліктів у спілкуванні в системі “продавець-покупець”. Так, з опитування нами встановлено, що значно більше
конфліктів з покупцями виникає у продавців продовольчих товарів, у
порівнянні з промисловою групою товарів. Це зумовлено технологією
відпуску продовольчих товарів (зважуванням, з’ясуванням клієнтами
терміну придатності товару і т. д.) та їх більшою значущістю для життєдіяльності людей.
У порядку рейтингу виявлено, що причинами виникнення конфліктів
у спілкуванні є такі: низька культура спілкування або продавця, або покупця, або обох разом (виявлено у 65 % випадків), недостатній професіоналізм
продавця (35 %), негативні психічні стани продавця, чи клієнта (20 %) та
інші. Усе зазначене вимагає адекватного професійного відбору та серйозної
підготовки працівників торгівлі до спілкування з покупцями. У зв’язку з
цим, на основі узагальнення досвіду роботи кращих працівників торгівлі
можна надати певні рекомендації працівникам цієї сфери щодо усунення та
профілактики можливих конфліктів з покупцями:
1. Здійсніть на прохання покупця прості дії: дайте відповідь на нескладне питання, покажіть товар, відміряйте, зважте, упакуйте його і т. д.
2. Виявіть елементарну активність; за власною ініціативою вступіть у
бесіду, запропонуйте товар, продемонструйте, допоможіть вибрати тощо.
3. Посприяйте покупцю здолати сумніви і вагання і відважитися на покупку.
4. Завоюйте стійку прихильність покупців. Обслуговуючи одного покупця, попіклуйтеся про те, яке враження справляють його дії на інших відвідувачів магазину. У будь-якій ситуації залишайтеся витриманим і спокійним, безконфліктним.
5. Потрібно виконувати і перевиконувати план, але й одночасно турбуйтеся про асортимент і якість товарів, пам’ятаючи при цьому, що торгівля, з одного боку, забезпечує розподіл матеріальних благ серед населення, з
іншого – сприяє зростанню економіки держави.
6. Поважайте і любіть людей (не усіх загалом, а кожного окремо) незалежно від їх поведінки і зворотних почуттів.
7. Урешті-решт необхідно досягати стійкого задоволення від роботи,
відчувати свій успіх, суспільне значення власної праці. Не зупинятися на
досягнутому, добиватися постійного професійного зростання.
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Разом з тим, як свідчить практика, більшість продавців (70 %) поки
що обмежуються пасивним обслуговуванням покупців. Потрібна внутрішня настанова, націленість на досягнення якнайкращих результатів у своїй
роботі, в оволодінні мистецтвом торгівлі. Виникнути така настанова може
лише в результаті професійної ідентифікації, ототожнення людини з роллю
продавця. А воно можливе лише тоді, коли не лише власні успіхи, але і всі
прогалини будуть рефлексовані і впливатимуть на його самореалізацію.
Основним засобом виконання завдань, поставлених перед продавцем,
є професійна поведінка. Сутність професійної поведінки продавця стає
зрозумілою, якщо порівняти її як за змістом, так і за формою. Професійна
поведінка має слугувати своєрідним захисним елементом між продавцем і
покупцем, а в скрутних умовах масового спілкування допомагати працівнику торгівлі добиватися якнайкращих успіхів у праці при найменшій нервовій напрузі.
Психологічні принципи професійної поведінки можна окреслити через
такі елементи:
1. Постійна привітність, підкреслена ввічливість до всіх відвідувачів
магазина. Відомо, що, зустрічаючи таку поведінку, більшість людей стають
м’якше, добріше, відвертіше, набувають більшої довіри до співрозмовника і, таким чином, легше піддаються його впливу. Щоб викликати до себе
прихильність покупця, треба дати йому відчути, що він із його інтересами
і турботами не байдужий продавцю. Краще за все це досягається прямим
відкритим поглядом в обличчя, а точніше – в очі людині, і невимушеною
посмішкою. Зрозуміло, посмішка не завжди доречна: у напруженій ситуації
вона може бути сприйнята покупцем як насмішка і тим самим може загост
рити конфлікт. Посмішка має бути природною і гармонізувати з обстановкою і настроєм продавця.
2. Запобігливість, готовність до послуг, до виконання будь-яких прохань
і “капризів” покупців. Коли покупець стикається з небажанням виконати його
прохання, відповісти на його питання, він або відступає і йде або виявляє наполегливість і добивається свого, пригнічуючи опір продавця. Виконання прохання під натиском, проти волі вносить напруженість у взаємне спілкування
продавця і покупця, веде до незадоволеності один одним, псує обом настрій.
Прийняти пропонований підхід до обслуговування покупців простіше, якщо
зрозуміти, що їх “примхливість” найчастіше є наслідком нечіткості або незвичності моделі пошуку, для якої їм не вдається знайти відповідності. Покупець
при цьому може зовсім не думати про продавця і вже, звичайно, не ставить собі
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мету “навмисно” придумувати безглузді прохання і псувати продавцю настрій,
як це іноді уявляється деяким з них. Але навіть якщо “примхливість” не здається, тим більше простіше одразу виконати побажання покупця, ніж вступати з
ним у суперечку, оскільки в цьому випадку покупець буде особливо настирний.
При крайній прискіпливості покупця невимушене виконання всіх його вимог
перетворюється для продавця в бездоганний спосіб захисту.
3. Уважне і доброзичливе ставлення до претензій покупця незалежно від їх тону і справедливості; беззастережне узяття помилок покупця на
“власний рахунок”. Коли продавець стикається з необґрунтованою або грубо
висловленою претензією, першою природною його реакцією буває бажання
захистити справедливість і власну гідність. І продавець одразу ж заперечує
покупцю – чим активніше, тим різкіше претензія. Продавець не враховує,
що покупець висловив зовсім не все, що він думає, і що він частіше за все
підсвідомо або усвідомлено чекає від продавця опору і готовий до боротьби
за свою правоту. Тому прямолінійні заперечення торгових працівників, як
правило, лише підвищують наполегливість незадоволеного покупця. Уважне ставлення до претензій покупця одразу позбавить його враження, що він
зіткнувся зі злим наміром. Побачивши, що до його зауважень поставилися з
розумінням, що до його доводів прислухаються, він заспокоюється і знаходить здатність сприймати аргументи співрозмовника. Проте продавцю краще не сперечатися, а якщо лише є щонайменша можливість, узяти помилки
покупця на себе. Узявши провину на себе, продавець одразу ж пом’якшив
покупця і розрядив обстановку: люди набагато більш охоче прощають чужі
помилки, ніж визнають свої. Ціною невеликої поступки продавець уникнув
напруженості і зберіг спокій і контакт із покупцем.
Якщо претензія або вимога покупця виражені в надмірно різкій формі і
продавцю неприємно і принизливо відповідати на подібний випад, він може
вголос сформулювати сутність сказаного, звільнивши від усього зайвого, що
не має прямого ставлення до справи, а потім відповісти на свою власну репліку.
Коли претензії стосуються розрахунку за покупку, ваги або міри відпущеного товару, продавець не може узяти на себе провину без збитку для своїх
інтересів. У подібних випадках він повинен перш за все визнати свою помилку і запропонувати перерахувати спірну суму (переважити, переміряти товар). Якщо помилка підтвердиться, слід висловити щирі вибачення. Але якщо
з’ясується, що немає рації покупець, тактовний продавець ніколи не стане радіти, а лише підіб’є підсумок. Цим він зайвий раз приверне симпатії тих, що
знаходяться в магазині, і збереже атмосферу спокою і доброзичливості.
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Тому, хто хоче скоротити контакт із покупцем і у разі претензій уникнути ускладнення, може порекомендувати таку формулу: “Не обурююся
ніяким звинуваченням. Виправдовуюся в крайньому випадку і лише за допомогою фактів. Ніколи не захоплююся перемогою”.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, проведене
нами дослідження засвідчило, що у сфері торгівлі, зокрема у спілкуванні
в системі “продавець-покупець”, існує ціла низка психологічних за змістом
проблем, які можна попередити й усунути. Їх вивчення та аналіз сприятиме
у подальшому розробці та апробації програми психокорекції особистісних
рис продавців та навчання їх психологічній культурі взаємин з покупцями.
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Томчук М. И. Психологические проблемы готовности работников
торговли к разрешению конфликтов с покупателями
В статье представлены результаты теоретико-экспериментального
исследования проблем готовности работников торговли к разрешению
конфликтов с покупателями. Проведен анализ уровней развития таких
компонентов готовности, как мотивационного, когнитивного и эмоционально-волевого. Выявлены детерминанты конфликтов в общении в
системе “продавец-покупатель”. Установлены существенные различия у
конфликтности работников торговли в зависимости от стажа их работы,
сферы торговли, индивидуально-психологических свойств и др. Предложены рекомендации работникам торговли с целью предупреждения конфликтов с покупателями.
Ключевые слова: психологические проблемы, покупатель, продавец,
конфликт, готовность к разрешению конфликта.
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Tomchuk M. I. Psychological Problems of Salespeople’s Readiness to
Solving Conflicts with Buyers
The article deals with the theoretical and experimental research of
psychological problems of salespeople’s readiness to solving conflicts with buyers.
The generalization of main researches of salespeople’s conflicts with buyers is
made. The analysis of levels of formation of such components of the readiness
as motivational, cognitive, emotional-will is made. The major influence of the
motivational component of readiness on the cognitive and emotional – will
component is researched. The low level of the formation of the motivational
readiness of a shop-assistaent leads to the manifestation of his low level of
emotional-will readiness to communication, to conflicts, agressiveness in his
communication with buyers.
A number of indicators which determine the manifestation of conflicts in
communication in the system “shop-assistent – buyer” among them objective( the
succumstanses of professional activity, the personality of a buyer and so on) and
subjective (individual-psychological charactristics of shop-assistent’s personality:
anxiety, agressiveness and so on) are researched.
Main distinctions in salespeople’s conflict-making in accordance with their
experience in sales, individual characteristics and so on are researched. Shopassistents wiht high anxiety and agressiveness are mostly inclined to conflict
making. The article deals with the necessity of making an adequate professional
choice of candidates to shop-assistents and rising the level of their communication
psychological culture.
Practical recommendations to salespeople with the aim of their limitting of
their conflicts with buyers, namely the principles, rules of their communication
and conduct with conflict making buyers are made.
Keywords: psychological problems, a buyer, a shop-assistent, a conflict,
readiness to conflict solving.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ
АКМЕОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
У статті проаналізовано сутність поняття “акмеологічна технологія”. Визначено складові компоненти акмеологічної технології та розглянуто її характеристику. Виокремлено акмеологічні риси майбутніх офіцерів-прикордонників, які впливають на їх психологічну готовність до майбутньої професійної діяльності та до підвищення компетентності.
Ключові слова: акмеологічний підхід, акмеологічна технологія, майбутні офіцери-прикордонники, акмеологічні риси.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Останні події, що відбуваються у східних областях України, показують, що знання та практичні навички, отримані офіцерами у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі – НАДПСУ) протягом навчання, не повною мірою забезпечують психологічну готовність
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прикордонного фахівця як особистості, морально та психологічно готової
до служби в умовах бойових дій, здатної застосовувати отримані знання під
час виконання посадових обов’язків в органах охорони державного кордону
та приймати відповідні рішення, у тому числі й щодо використання зброї.
З огляду на ці події, необхідна розробка інноваційних підходів до психологічної підготовки майбутніх офіцерів, що базується на ґрунтовному
переосмисленні шляхів і перспектив становлення особистості фахівця-професіонала в умовах особливого періоду.
Досліджуючи історію і сучасність Прикордонних військ України науковці [7] зазначають, що потрібно почати цілеспрямований пошук перспектив подальшого вдосконалення професійної компетентності майбутнього
офіцера-прикордонника ще під час навчання у НАДПСУ.
На основі проведеного аналізу документальних джерел [8; 9; 11] встановлено, що офіцер Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ) повинен уміти діяти послідовно, нешаблонно, приймати нестандартні рішення
у непередбачуваних професійних ситуаціях. “Досить часто офіцер-прикордонник повинен діяти в умовах просторової та часової обмеженості. Часто
буває так, що обстановка вимагає від офіцера прийняття швидких рішень та
дій, адекватних ситуації, бо він буває єдиним представником держави на державному кордоні” [4, с. 90]. Його професійні обов’язки передбачають: здійснення організації охорони та захисту державного кордону на ділянці відповідальності; управління діями підрозділів органу охорони державного кордону
або відділу прикордонної служби та прикордонних оперативно-розшукових
відділень у проведенні спеціальних заходів щодо пошуку правопорушників;
аналіз кримінологічної характеристики злочинності та виявлення причин і
умов, які сприяли вчиненню злочинів, а також розробку та реалізацію різноманітних заходів їх попередження; уміння працювати з людьми.
Усе вищезазначене базується на особистісній та професійній зрілості
офіцера-прикордонника як фахівця, а тому передбачає використання усіх
надбань акмеологічної науки. Ми повністю поділяємо погляди В. Гладкової
та Н. Кузьміної, С. Пожарського у тому, що без розробки фундаментальних
теоретичних концепцій освіти, що базуються на акмеології, складно досягнути конкретних емпіричних результатів щодо формування високого рівня
професіоналізму фахівця. Вважаємо, що й освітня діяльність в НАДПСУ
потребує внесення акмеологічних інновацій у процес підготовки майбутніх
офіцерів-прикордонників. Саме на основі акмеологічного підходу можливе
забезпечення проведення належного аналізу освітньої діяльності за усіма її
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напрямками, що дозволить вводити необхідні корективи з метою досягнення кінцевого результату – підвищення якості підготовки фахівців.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано ви
рішення даної проблеми та на які опираються автори. Опосередковано
про доцільність використання акмеологічного підходу у процесі формування особистості офіцера-прикордонника як компетентного фахівця ДПСУ
знаходимо у роботах В. Балашова, О. Діденка та В. Чернявського. Зокрема,
вивчаючи формування професійних якостей, В. Балашов акцентує увагу
на необхідності розвитку в майбутніх офіцерів-прикордонників творчого
мислення та ініціативності. О. Діденко наголошує на тому, що в нештатних
ситуаціях, на які так багата професійна діяльність, від офіцера-прикордонника вимагається розумна ініціатива, прийняття нестандартного, часто
непередбаченого інструкціями рішення в умовах неповної і суперечливої
інформації. У роботі В. Чернявського зазначається необхідність формування курсанта-прикордонника як активної, ініціативної та самостійної осо
бистості, що “…здатна самостійно критично мислити, шукати шляхи подолання труднощів реального життя, уміти розв’язувати проблеми, орієнтуватися в інформаційному просторі” [13, с. 35].
Метою статті є обґрунтування доцільності впровадження акмеологічних технологій у процес навчання майбутніх офіцерів-прикордонників.
Виклад основних результатів дослідження. Проведене нами дослідження свідчить, що саме акмеологічний підхід посідає провідне місце у
системі акмеологічних основ навчального процесу. Досліджуючи основні
поняття акмеології, В. Ільїн та С. Пожарський зазначають, що акмеологічний підхід до вивчення явищ передбачає розгляд їх з позицій удосконалення
та гармонії особистісного розвитку. Як стверджують А. Деркач і В. Зазикін,
акмеологічний підхід – “базисна узагальнююча акмеологічна категорія, яка
описує сукупність принципів, прийомів і методів, що дозволяють вирішити
акмеологічні завдання та проблеми” [2, с. 226].
Із акмеологічної точки зору сучасного офіцера-прикордонника можна
розглядати як “правоохоронця-слідопита, який добре технічно оснащений
та поінформований, здатний самостійно, критично мислити, шукати шляхи подолання труднощів реального життя, уміє розв’язувати проблеми,
орієнтуватися в інформаційному просторі та має високий рівень творчого
потенціалу” [13, с. 155]. Виходячи із такого трактування, провідною ідеєю
нашого дослідження є пошук засобів об’єднання професіоналізму офіцера-прикордонника у контексті його особистісного розвитку і професійного
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становлення. Саме ці факти слугували для нас поштовхом для дослідження акмеологічних перспектив, що повинні бути покладені в основу процесу формування психологічної готовності та професійної компетентності у
майбутніх офіцерів-прикордонників.
На основі акмеологічного підходу професійну підготовку майбутнього
офіцера-прикордонника у НАДПСУ можна трактувати як процес досягнення максимально можливого для кожного курсанта розвитку теоретичної та
практичної досконалості і майстерності у навчальній та науковій діяльнос
ті, що сприяє формуванню високого рівня загальної психологічної готовності та
позитивно впливає на весь процес удосконалення професійної компетентності.
З цієї точки зору основна мета застосування акмеологічного підходу полягає у
формуванні у курсантів-прикордонників умінь вирішувати широкий спектр
акмеологічних проблем і завдань, у тому числі у галузі професійної діяльності.
У ході дослідження ми [6; 12] дійшли висновку, що у НАДПСУ освітня
діяльність повинна бути організована таким чином, щоб у максимальній мірі
розвивати особистість курсанта, формувати його “акме” як майбутнього професіонала-фахівця, що відзначається належним рівнем сформованості професійної компетентності. Вважаємо, що випускникові офіцеру-прикордоннику,
що здобув освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста чи магістра,
повинні бути притаманні прагнення до постійного поповнення знань, здатність самостійно ставити і вирішувати різноманітні завдання професійного характеру. Наш власний досвід та тривалі педагогічні спостереження дають підстави для констатації, що саме акмеологічний підхід є найбільш оптимальним
щодо організації навчального процесу та найкраще узгоджується із сучасними
інноваційними методами організації освітньої діяльності у НАДПСУ.
Таким чином, у нашому розумінні акмеологічний підхід передбачає
акмеологічний супровід, що являє собою систему заходів і акмеологічних
технологій їх реалізації, які забезпечують особистісний, професійний та духовний розвиток майбутніх офіцерів-прикордонників як фахівців, яким притаманний належний рівень сформованості професійної компетентності.
Акмеологічні технології, на думку О. Бодальова, виступають засобом
практичного і творчого досягнення поставленої мети у допомозі фахівцеві
у вирішенні проблем самопізнання та самовдосконалення. Цільова спрямованість акмеологічних технологій відображає суспільні, особистісні, діяльнісні проблеми, характеризує спосіб їх розв’язання у вигляді певного набору процедур та операцій. У нашому баченні, застосування акмеологічних
технологій створює умови для всестороннього вияву професіоналізму й
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компетентності офіцера-прикордонника як суб’єкта професійної діяльнос
ті. Саме на впровадження акмеологічних технологій ми робили акцент під
час формування психологічної готовності та професійної компетентності
майбутніх офіцерів-прикордонників під час навчання у НАДПСУ.
Вихідними у трактуванні змісту наукової категорії “акмеологічна технологія” ми взяли ключові позиції Л. Рибалко та С. Яструбова. Зазначені
науковці, на основі узагальнення емпіричних даних, прийшли до розуміння, що “акмеологічна технологія – це інтегровані знання, які розширюють
можливості професійної самореалізації” [10, с. 149]. Згідно з авторським
тлумаченням, акмеологічні технології розглядаються як система, складові якої передбачають психологічний і педагогічний вплив на становлення
майбутнього фахівця. Близьким до попереднього трактування є визначення
акмеологічної кар’єри як “проекту певної акмеологічної системи, що має досить складну структуру” [3, с. 43]. Ми повністю поділяємо думку В. Крижко
у тому, що функціонально-операційний зміст акмеологічних технологій повинен бути тісно пов’язаним зі специфікою профільної підготовки фахівця.
На основі аналізу наукових доробок фахівців [1; 3; 5; 10] ми розглядаємо акмеологічну технологію як програму, що містить систему спеціальних
та психолого-педагогічних завдань; сукупність методів і методик, а також
спеціальних технічних прийомів, засобів і методів контролю й самоконтролю з досягнення поставлених цілей (алгоритми ефективного розв’язування
завдань), які сприяють досягненню майбутніми офіцерами-прикордонниками належного рівня професійної компетентності.
Зупинимося на характеристиці акмеологічних технологій. У цьому аспекті ми брали за основу напрацювання Н. Кузьміної, С. Пожарського, Л. Паутова, а також А. Деркача. Отже, серед акмеологічних технологій виділяють:
вивчення результатів власної праці (колективної, групової, індивідуальної);
моделювання продуктивної, малопродуктивної та непродуктивної
професійної діяльності;
використання порівняльних моделей з метою навчання і корекції професійної діяльності;
стандартизований апарат виміру для вивчення процесу діяльності та
його зв’язки з отриманими результатами з метою корекції.
У цілому акмеологічні технології націлені на розвиток внутрішнього
потенціалу підвищення рівня професійної компетентності та вдосконалення професійної самореалізації майбутнього офіцера-прикордонника. У

№1
2015

171

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ході дослідження ми прийшли до розуміння того, що сутність акмеологічних технологій полягає у тому, що вони будуть ефективними лише у тому
випадку, коли будуть максимально спрямовані на постійний розвиток особистості фахівця, його професійного мислення і діяльності. На основі наукового доробку О. Дубасенюк ми розглядаємо акмеологічні технології як
інтегровану систему, яка вміщує:
технологію проектування і реалізацію програми професійної підготовки курсантів у НАДПСУ;
технологію організації та управління освітньої діяльністю;
технологію формування особистісних акмеологічних рис у курсантів та
виховання духовно-морального потенціалу у майбутніх офіцерів-прикордонників;
технологію успішного навчання та досягнення особистісного й суспільного “акме” кожним курсантом;
технологію акмеологічного супроводу та психологічної підтримки курсантів, що навчаються на першому курсі у НАДПСУ.
Основне завдання акмеологічних технологій, які безпосередньо дотичні
до формування у курсантів психологічної готовності та професійної компетентності – це сформувати й закріпити у самосвідомості курсанта необхідність
у саморозвитку й самореалізації, а також націлити майбутніх офіцерів-прикордонників на самовдосконалення, що стає можливим за допомогою різноманітних прийомів та технік самоактуалізації особистісного і професійного
“Я”. Не менш важливим завданням акмеологічної технології є формування
професійної спрямованості у майбутнього офіцера-прикордонника. О. Діденко
як дослідник формування професійної творчості майбутніх офіцерів-прикордонників констатує, що професійна спрямованість – “це особлива система його
спонукань до застосування своїх сил і здібностей для безпосереднього забезпечення державної прикордонної політики” [4, c. 91]. Автори переконані у тому,
що правильно розвинута спрямованість особистості є обов’язковою умовою
придатності її до служби у правоохоронних органах та військових формуваннях. Подібні підходи знаходимо у дослідженні Г. Фініна. Зокрема науковець
розглядає професійну спрямованість офіцера через війсь
кове покликання,
яке детерміноване потребами суспільства, здібностями і потребами індивіда
до військової діяльності на основі переконання в тому, що військова професія
забезпечить йому можливості для найбільш повної реалізації духовних і фізичних сил та потенцій, самореалізацію і самоствердження в суспільстві на основі
етики служіння Вітчизні як фундаменту життєвої позиції.
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Виходячи із задекларованих вище завдань акмеологічної технології
щодо формування професійної компетентності майбутніх офіцерів ДПСУ,
до складових компонентів акмеологічних технологій ми віднесли:
суб’єкт акмеологічного вдосконалення (курсанти), цілі та завдання
формування психологічної готовності та професійної компетентності особистості майбутнього офіцера-прикордонника;
зміст розвитку та саморозвитку особистості;
моделювання цілісної системи формування психологічної готовності
та професійної компетентності офіцера-професіонала;
організаційні форми та методи зазначеного процесу.
У нашому розумінні, акмеологічна технологія, яка спрямована на розвиток у курсантів належного рівня професійної компетентності – це своєрідна програма, що передбачає систему психологічних та педагогічних зав
дань, включає сукупність методів і методик та спеціальних технічних прийомів і засобів для досягнення висунутих цілей, містить чіткий алгоритм
ефективного розв’язання завдання щодо досягнення майбутніми офіцерами-прикордонниками належного рівня психологічної готовності та професійної компетентності у процесі неперервної освіти (протягом навчання у
НАДПСУ, післядипломної освіти чи курсів підвищення кваліфікації офіцерів-прикордонників).
Акмеологічна технологія тісно пов’язана із розробкою акмеограми,
тобто індивідуальної траєкторії сходження майбутнього офіцера до вершини професіоналізму, що містить конкретні способи переходу з одного
кар’єрного рівня на інший, більш високий. Зупинимося на аналізі акмеограми. У практиці розвитку кар’єри професіонала науковці В. Гладкова та
О. Зубова радять використовувати акмеограму. Зазначимо, що для кожного
курсанта доцільно розробити власну індивідуальну акмеограму. Однак варто акцентувати увагу на тому, що акмеограма повинна містити певні загальні складові, які спрямовані на допомогу науково-педагогічному персоналу
НАДПСУ та самому курсантові щодо узагальнення результатів професійного становлення та вдосконалення під час навчання. Також акмеограма
спрямована на систематизацію даних, які отримано у результаті дослідження. Акмеограму доцільно використовувати задля дослідження сформованості певних показників професійної компетентності майбутніх офіцерів.
Маючи особисту акмеограму, майбутній офіцер-прикордонник може
самостійно прогнозувати професійну самореалізацію, матеріалізуючи влас
ні прагнення у сфері вдосконалення професійної компетентності. Зазна-
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чимо, що акмеограма відображає рівень одиничного і потребує копіткої
індивідуальної праці. Вона є підставою для індивідуального професійного
розвитку особистості. За змістом акмеограма, на думку А. Деркача та В. Зазикіна, – це індивідуальний зріз потенційного в суб’єкті, його перспектив та
інваріантів розвитку, що містить оцінку потенційних можливостей. Вважаємо, що на основі акмеограми можна чітко з’ясувати рівень сформованості
показників (ціннісних орієнтацій, ідеалів, особистісних рис) професійної
компетентності, а також намітити перспективи, що дозволять досягнути
високого рівня професійної самореалізації та побудувати власну успішну
кар’єру офіцера-прикордонника.
Зупинимося на характеристиці акмеологічних інваріантів. Науковці
вважають, що акмеологічні інваріанти – “це основні властивості, якості й
уміння професіонала, які забезпечують високу ефективність і стабільність
діяльності незалежно від її змісту й специфіки. Вони виявляються також у
внутрішніх спонукальних причинах, що забезпечують активний і цілеспрямований саморозвиток, реалізацію творчого потенціалу” [3, с. 42]. Акмеологічні інваріанти фахівці поділяють на загальні та специфічні. Загальні не
залежать від специфіки діяльності й притаманні усім професіоналам (високий рівень саморегуляції, максимально повна професійна самореалізація,
уміння ефективно приймати рішення, висока креативність, сильна адекватна мотивація на досягнення “акме”). Натомість специфічні (спеціальні)
акмеологічні інваріанти відображають зміст і вимоги професійної діяльнос
ті майбутнього офіцера.
У нашому баченні, в акмеограмі доцільно представити такі рівні:
загальний (підструктура професійної кваліфікації, загальні акмеологічні інваріанти);
особливий (підструктура спрямованості особистості, специфічні ак
меологічні інваріанти);
одиничний (підструктура здібностей, характерологічних особливостей, моральних якостей).
Розвиток професійної кар’єри фахівця, на думку науковців, відбувається ефективно лише тоді, коли людина максимально використовує внутрішні
ресурси й ураховує можливий вплив акмеологічних чинників професійного
просування до накресленої мети – здобуття належного рівня психологічної
готовності та професійної компетентності. Таким чином, умовно можна поділити всі акмеологічні чинники кар’єрного розвитку та становлення майбутніх офіцерів-прикордонників на дві сфери:
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загальну (позаслужбову, позапрофесійну);
спеціальну (службову).
Зазначимо, що такий поділ є досить умовним, адже фактори, які діють
у позаслужбовій сфері, мають певне значення для формування кар’єрної
характеристики офіцера, і навпаки, службове становище суттєво впливає
на його ставлення та зв’язки у сім’ї й загалом у суспільстві. В. Гладкова,
О. Горчакова [3, с. 45] до переліку умов, у яких відбувається формування майбутнього висококомпетентного професіонала, відносять: матеріально-технічну базу; соціальні умови навчального середовища; соціально-психологічний клімат.
Належне місце серед акмеологічних основ процесу формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників, на наш погляд,
посідає процес виховання особистісних акмеологічних рис у майбутніх офіцерів-прикордонників, які суттєво впливають на зрілість та готовність до
майбутньої професійної діяльності та до підвищення компетентності. Для
переходу на більш високий рівень професійної компетентності курсанта
НАДПСУ доцільно формувати конкретні професійно важливі якості особистості майбутнього офіцера. До них науковці віднесли: синергетичність;
автономність; контактність; самоприйняття; креативність; толерантність;
відповідальність; глибинність переживань; децентрацію; життєву філософію. Дамо коротку характеристику виокремленим особистісним рисам.
Синергетичність, як стверджує В. Гладкова, передбачає здатність цілісно сприймати світ і людей. Синергетичність допоможе майбутнім офіцерам-прикордонникам розуміти суперечності, які можуть виникати у процесі виконання службових обов’язків із захисту та охорони кордону України.
Автономність виявляється у довірі власним судженням, наявності власної,
незалежної думки та сформованої системи ціннісних орієнтацій. Контакт
ність характеризується високим рівнем комунікативної культури, яка є провідною під час виконання професійних обов’язків на державному кордоні.
Вважаємо, що через великий ризик розвитку конфліктних ситуацій на кордоні офіцер-прикордонник повинен мати високий рівень сформованої комунікативної культури. Самоприйняття включає позитивне сприйняття себе
як майбутнього офіцера та можливість вдосконалення своїх позитивних
рис характеру та зміну негативних характеристик. Креативність, на думку
А. Деркача та В. Зазикіна, передбачає творчу спрямованість особистості.
Як зазначає О. Діденко, творчість повинна бути присутня у професійній діяльності офіцера-прикордонника, адже допоможе знайти нестандартні ви-
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рішення професійних завдань. Децентрація – це здатність розглядати явища з різних точок зору, розуміння і прийняття того, що інші люди можуть
мати іншу позицію. Толерантність включає терпимість до різних думок
(плюралізм), неупереджене ставлення до людей та подій (емпатія). Відповідальність передбачає здатність особистості визнати себе автором певного
вчинку і прийняти всі наслідки від його здійснення. Глибинність переживань передбачає наявність досвіду різноманітних переживань (позитивних,
нейтральних, негативних), відчуття гармонії з оточуючим світом. Життєва
філософія являє собою усвідомлення курсантом власної реальності, пошук
сенсу життя, прагнення до самовдосконалення та набуття життєвого креда
і формування життєвої позиції.
У процесі професійної діяльності науково-педагогічному персоналу
НАДПСУ необхідно сприяти формуванню зазначених особистісних рис, що
суттєво підвищить ефективність формування у курсантів-прикордонників
особистісної зрілості та пришвидшить процес досягнення ними “акме”, а
також слугуватиме відправною точкою у процесі формування певних показників професійної діяльності майбутніх офіцерів. При підготовці майбутніх офіцерів ДПСУ необхідно забезпечити належні умови для творчого
професійного розвитку особистості, що сприятиме вдосконаленню процесу
професійної самореалізації.
Висновки. Таким чином, під час дослідження нами встановлено, що
саме акмеологічний підхід є найбільш оптимальним щодо організації
навчального процесу та найкраще узгоджується із сучасними інноваційними методами організації освітньої діяльності в НАДПСУ. Крім того,
акмеологічний підхід передбачає акмеологічний супровід, що являє собою систему заходів і акмеологічних технологій їх реалізації, які забезпечують особистісний, професійний, психологічний та духовний розвиток
майбутніх офіцерів-прикордонників як фахівців, яким притаманний належний рівень сформованості професійної компетентності. У результаті
дослідження акмеологічну технологію ми розглядаємо як програму, що
містить систему спеціальних та психолого-педагогічних завдань; сукупність методів і методик, а також спеціальних технічних прийомів, засобів
і методів контролю й самоконтролю з досягнення поставлених цілей (алгоритми ефективного розв’язування завдань), які сприяють досягненню
майбутніми офіцерами-прикордонниками належного рівня професійної
компетентності. У цілому акмеологічні технології націлені на розвиток
внутрішнього потенціалу підвищення рівня психологічної готовності та
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професійної компетентності і вдосконалення професійної самореалізації
майбутнього офіцера-прикордонника.
Перспективами подальших наукових розвідок є дослідження акмеологічних інтересів науково-педагогічних працівників НАДПСУ, що працюють з майбутніми офіцерами-прикордонниками.
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Торичный А. В., Алексеенко Б. М. Психологические аспекты подготов
ки будущих офицеров-пограничников к профессиональной деятельно
сти на основе акмеологических технологий обучения
В статье проанализированы сущность понятия “акмеологическая
технология”. Определены компоненты акмеологической технологии и рассмотрена ее характеристика. Выделены акмеологические черты будущих
офицеров-пограничников, которые влияют на их психологическую готовность к будущей профессиональной деятельности и к повышению компетентности.
Ключевые слова: акмеологический подход, акмеологическая технология, будущие офицеры-пограничники, акмеологические черты.
Torichnyi O. V., Oleksienko B. M. Psychological aspects of training of
future officers-border guards to the profession activity based on acmeological
educational technologies
In the article it has been proved that acmeological approach is the most
optimal regarding the organization of educational process and also it coincides
with the modern innovation methods applied within the educational process at
the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. The notion
of “achmeological technology” has been analyzed being the program containing
special and psychological and pedagogical tasks; complex of methods and
techniques of control and self-control oriented towards achievement of educational
tasks (algorithms of efficient tasks solving) that contribute to formation of
appropriate level of professional competence of future officers-borderguards.
The article concerns the determination of components of achmeological
technology and the description of its nature. It has been ascertained that
achmeological technology is closely connected with the acheogram design or
individual trajectory of enhancing of personality of future officer-borderguard to
the high tier containing accurate methods of transition from one carrier level to
higher one. Achmeological features of future officers-bordergaurds influencing
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upon their readiness to future professional activity and to increasing the
competence namely: synergetics, autonomy, sociability, self-perception, creativity,
tolerance, responsibility, emotional experience, decentralization, life philosophy.
Keywords: archeological approach, achmeological technology, future officersborderguards, achmeolgical features.
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Валерій Васильович ХІМІЧ,
кандидат психологічних наук, заступник начальника факультету
підготовки керівних кадрів з навчально-методичної роботи
Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

ФАКТОРИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ
НА ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ, БОЙОВИХ
ТА НАБЛИЖЕНИХ ДО БОЙОВИХ УМОВАХ
Стаття присвячена вивченню факторів, що негативно впливають
на професійну діяльність офіцерів Державної прикордонної служби України
в екстремальних, бойових та наближених до бойових умовах. Визначено та
охарактеризовано основні групи факторів негативного впливу: зовнішні (соціальні та бойові), а також внутрішні (психофізіологічні та психологічні)
фактори.
Ключові слова: професійна діяльність, офіцери-прикордонники, фактори негативного впливу, екстремальні, бойові та наближені до бойових
умови.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Соціальні, політичні й
економічні перетворення, які відбуваються сьогодні в Україні, неможливі
без гарантування її національної безпеки та державного суверенітету. Провідну роль у їх забезпеченні відіграють офіцери Державної прикордонної
служби України (далі – ДПСУ). Сучасні умови охорони державного кордону (далі – ОДК) та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні тісно пов’язані зі стресами та негативними переживаннями.
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Необхідність виконання завдань з ОДК в екстремальних, бойових умовах
або в умовах, наближених до бойових, ставить підвищені вимоги до психологічних якостей персоналу підрозділів ОДК. Вирішальним чинником
ефективної психологічної готовності до прикордонної діяльності є сформованість в офіцера-прикордонника психологічних рис, якостей у поєднанні
з професійно набутими знаннями, навичками і вміннями такої діяльності,
оскільки офіцерський склад ДПСУ виконує завдання з протидії проникненню на територію України організованих, озброєних груп й окремих осіб, які
загрожують суверенітету і цілісності держави, забезпечують оборону й охорону недоторканності її кордонів [1].
Потреба у формуванні психологічної стійкості офіцерів прикордонного відомства до діяльності в бойових умовах особливо загострюється в
умовах тимчасової окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, проведення на частині території Луганської та Донецької областей антитерористичної операції, а також в умовах загальної ситуації, що
склалася внаслідок агресії Російської Федерації стосовно України. У процесі
формування психологічної стійкості до діяльності важливо враховувати та
запобігати негативному впливу різних факторів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядається дана
проблема та на які опирається автор. У своїх наукових пошуках ми опиралися на наукові праці Р. Абдурахманова, М. Варія, М. Головіна, А. Караяні,
І. Ковальської, В. Кожевнікова, П. Корчемного, О. Лисняка, М. Мічуріна,
С. Мула, Є. Потапчука, І. Платонова, І. Рудської, О. Сафіна, І. Столяренка,
О. Сціборовського, О. Тімченка, А. Цоя, які достатньо глибоко розкривають питання діяльності військовослужбовців в умовах неминучого ризику,
однак питання вивчення факторів, що негативно впливають на професійну
діяльність офіцерів-прикордонників в бойових умовах або умовах, наближених до бойових, залишилось недостатньо вивченим.
Метою статті є визначення факторів негативного впливу на професійну діяльність офіцерів-прикордонників в екстремальних умовах, умовах ведення бойових дій або в умовах, наближених до бойових.
Виклад основного матеріалу дослідження. Беззаперечним є факт,
що при рівному співвідношенні сил і засобів, однаковому технічному забезпеченні військ розраховувати на успіх може тільки та армія, особовий
склад якої в морально-психологічному відношенні перевершує противника, здатний зберігати психологічну стійкість і волю до перемоги у будьякій обстановці [2].
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Несення служби прикордонними нарядами навіть у повсякденних умовах
характеризується підвищеною ймовірністю виникнення різних нестандартних
ситуацій, у тому числі і ситуацій, пов’язаних із загрозою життю та здоров’ю
прикордонника. Результати оперативно-службової діяльності (далі – ОСД)
свідчать про постійне вдосконалення тактики дій злочинних угруповань, що
вимагає від воїнів у зелених кашкетах постійного вдосконалення професійної
майстерності. Як зазначав у своїй роботі Є. Потапчук, “прикордонники повинні бути психологічно підготовленими до дій у складних ситуаціях, уміти
контролювати свої психічні стани і меркантильні погляди, протистояти провокаційним діям порушників кордону та позбавлятись негативних емоцій” [3].
Окрім того, під час виконання завдань з ОДК прикордонники перебувають у
постійній бойовій готовності, а отже – готові до ведення бойових дій, що можуть раптово виникнути на охоронюваній ділянці. Безперечно, усе це накладає
на особистість офіцера ДПСУ певний відбиток.
До офіцера-прикордонника ставляться особливі вимоги, які обумовлені
сучасними умовами несення служби, ведення бою або виконання інших невластивих для нього завдань, оскільки існує не лише фізична загроза його життю та здоров’ю, але й ризик виникнення у нього нервово-психічних розладів,
психічної дезадаптації і стресових станів. За поведінкою офіцера, його мімікою,
рухами і тоном відданих наказів підлеглі одразу розуміють стан свого командира, який в нього настрій, тому цілком передбачуваним є їхнє розуміння своїх
шансів на подолання ймовірних перешкод, які виникатимуть у бою.
Офіцерам як керівникам бойових підрозділів необхідно знати специфіку впливу на підлеглих факторів, що визначають їхню поведінку в бою.
Саме від усебічної оцінки факторів негативного впливу на діяльність війсь
ковослужбовця в умовах неминучого ризику, здатності керівника підрозділу протидіяти їх впливу залежить ефективність діяльності командира та
успішність виконання бойового завдання підрозділом.
У своїй роботі Г. Шумков зазначав, що “військова психологія тільки тоді
стане наукою, необхідною для полководця, коли вона відкриє йому секрет бойової сили або працездатності бійця в усіх фазах бойової обстановки, виробить
свої наукові положення про моменти зниження та підвищення працездатності
бійця, укаже засіб боротьби з наступаючим зниженням сили в своїх військах і
вкаже на моменти, що сприяють пригніченню і ослабленню противника” [4].
Успішність діяльності офіцера-прикордонника в умовах бойової обстановки обумовлена як зовнішніми (ситуаційними) умовами, так і рівнем
сформованості у нього основних компонентів психологічної готовності.
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Умови бойової обстановки вимагають від військовослужбовця, незалежно від його належності до роду військ, особливих фізичних, розумових
і психологічних зусиль. Особливості виконання бойових завдань значно
підвищують утомленість воїна, яка переростає у перевтому, що призводить до зниження рівня його бойової активності та боєздатності підрозділу в цілому.
Навіть у повсякденних умовах охорони кордону доволі часто зростає
число негативних психічних станів, таких як смуток, відчуття занепаду, неспокій, страх, у результаті чого у військовослужбовця настає як фізичне, так
і нервово-фізіологічне виснаження, спостерігається підвищення нервозності,
слабшають психічні процеси, а саме увага і пам’ять. Деякі військовослужбовці відчувають стан приреченості через тривале перебування в умовах неминучого ризику, різкої зміни обстановки, очікування застосування противником новітньої зброї, недооцінювання своїх сил та переоцінювання труднощів,
очікування чогось невідомого і нездоланного. Часто такі військовослужбовці
дратівливі, емоційно нестійкі, схильні до вживання алкогольних і наркотичних речовин, скаржаться на головний біль, порушення сну, підвищену психічну стомленість.
Головними причинами виникнення психологічного стресу у бойових
або наближених до бойових умовах є: недостатній обсяг отриманої інформації про реальну військово-політичну обстановку; дефіцит часу на прийняття
ефективного рішення під час ведення бойових дій; динамічність і важкість
прогнозування розвитку подій; невідповідність рівня професійних навичок
умовам, наближеним до бойових; низький рівень або відсутність психологічної підготовленості до діяльності за даних умов; невпевненість у своїх силах,
надійності зброї та техніки; недовіра своїм командирам; відрив від основних
сил; велика відповідальність за виконання отриманого завдання тощо.
Найоптимальнішим станом для військовослужбовця у бою або при
підготовці до нього є загальна змобілізованість усіх його сил, можливостей
і здібностей [5].
Поведінкові реакції та психофізіологічні можливості військовослужбовця в екстремальних, бойових або наближених до бойових умовах цілковито залежать від особливостей його нервової системи, загальних та
спеціальних знань, умінь, навичок, його життєвого досвіду, мотивації до
діяльності. Тому важливо визначити фактори, які негативно впливають на
успішність діяльності та в цілому на поведінку військовослужбовця за даних умов.
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У роботах військових психологів існують різні підходи до класифікації
факторів, які негативно впливають на військовослужбовця в умовах ОСД
та ведення бойових дій.
Є. Потапчук, досліджуючи фактори негативного впливу на психічне
здоров’я військовослужбовця, поділяє їх на фактори суб’єктивного і об’єктивного характеру. На його думку, до факторів суб’єктивного характеру
належать: а) внутрішня (розумова) поведінка військовослужбовця: уявлення про психічне здоров’я та шляхи його збереження; сприйняття та оцінка життєвих ситуацій і ризику, пов’язаного з ними; виникнення та протікання внутрішньоособистісних конфліктів; психологічне самоуправління;
ставлення до здоров’я та здорового способу життя; самооцінка душевного
благополуччя; б) зовнішня (соціальна) поведінка військовослужбовця: активний спосіб життя; вживання здорової їжі; стосунки (відносини) з оточенням; дотримання правил здорового способу життя; шкідливі звички
(вживання та зловживання шкідливими речовинами). До факторів об’єктивного характеру науковець відносить: а) соціальне середовище: сім’ю
військовослужбовця (сімейне оточення); друзів та знайомих; військовий
колектив; військового керівника; професійну діяльність (загрозу для життя
та здоров’я; нераціональний режим військової служби і відпочинку, суттєві порушення режиму дня; часті стресові ситуації тощо); природне середовище (пори року, погоду); б) демографічні фактори: вік (юність; рання дорослість; середній вік, похилий вік, перехідні стани між ними); соціальну
належність; в) стан фізичного здоров’я: рівень фізичного розвитку; рівень
фізичної підготовленості; рівень функціональної підготовленості організму до виконання фізичних навантажень; рівень і здатність до мобілізації
адаптаційних резервів організму, що забезпечують його пристосування до
впливу різноманітних факторів військового середовища [6].
На думку І. Устинова, головними факторами, які негативно впливають
на психічне здоров’я та діяльність військовослужбовців, є: політична нестабільність, відсутність економічного добробуту і негативний стан морального здоров’я суспільства [7].
Польсько-американські дослідники У. Томас і Ф. Знанецький вважають,
що істотний вплив у певний проміжок часу на психічний стан особистості в
екстремальних умовах має сукупність економічних, соціальних, релігійних
та інших цінностей особистості [8].
П. Корчемний, В. Дьяченко, Г. Луків у своїх психологічних дослідженнях зазначають, що фактори, які негативно впливають на психіку та бойову
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діяльність військовослужбовця та військ у цілому, можна поділити на зовнішні та внутрішні [4].
М. Корольчук, розглядаючи умови негативного впливу на оперативно-службову, бойову діяльність, а також психологічну готовність і особистість
військовослужбовця, визначає: загальні – такі, що впливають на особовий склад,
незалежно від військової спеціальності та роду військ, і специфічні – обумовлені
відмінностями ОСД (снайперів, саперів, військовослужбовців високомобільних
десантних військ, підрозділів спеціального призначення тощо) [9].
У сукупності факторів, що сприяють розвитку стресу у воїна важливе місце посідають: вік військовослужбовців; умови військової служби та організація
побуту; особливості розпорядку дня військового підрозділу; дотримання вимог
дисциплінарного статуту; ступінь задоволення потреб військовослужбовців.
Значний вплив на психічний стан військовослужбовців здійснює морально-психологічна атмосфера військового колективу; уміння командира взаємодіяти з
підлеглими і розуміння їх потреб; національні та колективні традиції тощо.
У бойовій обстановці соціальні фактори відіграють вирішальний вплив
на військовослужбовців, оскільки вони виступають основою для формування соціальних мотивів їхньої поведінки і міцних бойових установок. Це
визначається розумінням ними і внутрішнім прийняттям цілей війни, представленістю соціальних, економічних, національних і релігійних інтересів.
П. Корчемний, В. Дьяченко, Г. Луків розглядають бойові фактори як широкий спектр змінних, що визначають стан, реакції і поведінку військово
службовця в бою. На думку військових психологів, до таких факторів належать: особливості застосування і надійність зброї, техніки та засобів захисту;
природно-географічні і природно-кліматичні умови; інтенсивність і тривалість
ведення бойових дій; наявність інформації про противника; співвідношення
обсягу втрат сторін; наявність підрозділів підтримки і злагодженість їх дій;
укомплектованість підрозділів особовим складом та їх професійний рівень [4].
Деякі військові дослідники у своїх наукових роботах виділяють індивідуально-психологічні і психофізіологічні фактори бойової діяльності.
До таких факторів вони відносять наявність досвіду ведення бойових дій,
спрямованість військовослужбовців, розвиток у них когнітивних якостей,
нервово-психічної стійкості.
Серед психофізіологічних факторів, що визначають характер поведінки
військовослужбовців, важливе значення має тип нервової системи. Р. Абдурахманов виділяє три типи нервової системи: сильний, середній та слабкий.
Він зазначає, що вплив негативних факторів бою на військовослужбовців
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зі слабким типом нервової системи викликає серйозні психологічні розлади, які вимагають медичної допомоги, а також призводить до повної втрати боєздатності на певний час. В аналогічних умовах військовослужбовці з
середнім типом нервової системи лише знижують активність бойових дій
на короткий час. Відповідно військовослужбовці з сильним типом нервової
системи у ході бойових дій чи з виникненням ситуацій неминучого ризику
не піддаються відчутному психотравмуючому впливу [10].
Розглядаючи психологічні фактори у своєму дослідженні “Військова
психологія: методологія, теорія, практика”, Р. Абдурахманов, П. Корчемний,
В. Дьяченко і Г. Луків підкреслюють, що військовослужбовець – не сліпе
знаряддя в руках зовнішніх обставин бою і природних інстинктів. Його
поведінка вирішальною мірою визначається спрямованістю особистості,
особливостями характеру, інтелекту, волі, емоцій і здібностей [4; 10].
Таким чином, ураховуючи специфіку діяльності прикордонників, особ
ливості ОСД ДПСУ в бойових умовах, а також узагальнюючи окремі підходи науковців до визначення факторів негативного впливу на діяльність
військовослужбовця, нами було визначено такі фактори, що негативно
впливають на професійну діяльність прикордонника в екстремальних, бойових або наближених до бойових умовах: зовнішні (соціальні і бойові) та
внутрішні (психофізіологічні та психологічні) (див. рисунок).

Класифікація факторів негативного впливу на професійну діяльність офіцера
Державної прикордонної служби України в екстремальних, бойових
або наближених до бойових умовах
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До соціальних факторів, що негативно впливають на професійну діяльність офіцера-прикордонника в екстремальних, бойових та наближених
до бойових умовах, слід віднести несприятливі умови сімейного виховання,
негативне соціальне оточення, низький рівень освіти, незадовільний стан
організації побуту та житлово-побутового забезпечення, особливості професійної діяльності: важкі умови служби, наявність екстремальних ситуацій тощо.
Бойові фактори негативного впливу на професійну діяльність офіцера
ДПСУ містять: недостатність наявної інформації про реальну обстановку, що
склалася; обмеженість часу на прийняття ефективного рішення; різкі зміни
обстановки; інтенсивність і тривалість ведення бойових дій; співвідношення
обсягу втрат сторін; невпевненість у своїх силах, у надійності зброї, техніки та
засобів захисту; недовіра своїм командирам; велика відповідальність за виконання отриманого завдання, за життя та здоров’я підлеглих, а також інших
людей; незадовільний стан укомплектованості підрозділів тощо.
До психофізіологічних факторів негативного впливу на успішність діяльності охоронців кордону належать недостатність досвіду професійної
діяльності в умовах ОСД та бойових дій, побоювання допустити помилкові
дії; втома, фізичні та емоційні перевантаження; психічне та розумове перенапруження; підвищена емоційність, стан тривожності, негативні емоції
через конфлікти, душевні стреси; негативний настрій тощо.
Щодо психологічних факторів, що впливають на професійну діяльність
прикордонників, то до них можна віднести комплекс індивідуальних якос
тей військовослужбовця, його професійно важливих здібностей і навичок,
рівень загальної та спеціальної підготовки, особливостей характеру і готовності військовослужбовця до дій у вирішальний момент. Залежно від ступеня реалізації вони здійснюватимуть або позитивний, або негативний вплив
на їхню професійну діяльність в екстремальних, бойових та наближених до
бойових умовах. Серед найважливіших психологічних факторів негативного впливу можна виділити такі: низький рівень домагань; нерішучість; втрата контролю над собою; відсутність навичок професійної діяльності у бойових умовах; слабка психологічна стійкість; низький рівень психологічної готовності до діяльності в екстремальних, бойових та наближених до бойових
умовах; відсутність мотивації; негативне ставлення військовослужбовців до
свого військового обов’язку тощо.
Висновки. Отже, проведене нами дослідження дозволило визначити
фактори, що негативно впливають на професійну діяльність офіцерів-при-
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кордонників в екстремальних, бойових умовах або в умовах, наближених до
бойових, а саме: зовнішні (соціальні та бойові) та внутрішні (психофізіологічні та психологічні). Від усебічної та повної оцінки зазначених факторів, а
також здатності запобігати та протидіяти їхньому негативному впливу залежить ефективність професійної діяльності офіцера ДПСУ, здатність якісно виконувати бойові завдання.
Перспективою подальших розвідок у даному напрямку є розробка
практичних рекомендацій керівникам органів ОДК та прикордонних підрозділів щодо запобігання та подолання негативного впливу факторів професійної діяльності офіцерів-прикордонників в екстремальних, бойових
умовах або в умовах, наближених до бойових.
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Химич В. В. Факторы негативного влияния на профессиональную
деятельность офицеров-пограничников в экстремальных, боевых и при
ближенных к боевым условиях
Статья посвящена изучению факторов, оказывающих негативное влияние на профессиональную деятельность офицеров Государственной пограничной службы Украины в экстремальных, боевых и приближенных к
боевым условиях. Определены и охарактеризованы основные группы факторов негативного влияния: внешние (социальные и боевые), а также внут
ренние (психофизиологические и психологические) факторы.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, офицеры-пограничники, факторы негативного воздействия, экстремальные, боевые и приближенные к боевым условия.
Khimich V. V. Factors negative impact on the professional activity of
officers-border guards in extreme combat and close combat
Social, political and economic changes occurring today in Ukraine is impossible
without a guarantee of its national security and sovereignty. The leading role played
in securing their officers of the State Border Service of Ukraine. Modern conditions
of border and the sovereign rights of Ukraine in its exclusive (maritime) economic
zone, are closely related to stress and negative emotions. The decisive factor for
effective psychological preparedness border activity is formation of a border
guard officer psychological traits, qualities, combined with professionally acquired
knowledge, skills and abilities such activities, as officers of the State Border Service
of Ukraine performs the task of combating the entry into the territory of Ukraine
organized armed groups and individuals who threaten the sovereignty and integrity,
ensure the defense and protection of the inviolability of its borders.
Officers as heads of military units need to know the specific impact on the
subordinate factors that determine their behavior in battle. It is a comprehensive
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assessment of the negative factors impact on the soldier in terms of imminent risk,
the head unit’s ability to counteract their effect depends on the effectiveness and
success of the commander of a combat mission unit.
Progress of Border Guard officer in terms of the combat situation caused
by both external (situational) conditions and the level of formation in his basic
components of psychological readiness. Features of combat missions significantly
increase fatigue soldier who turns into fatigue, which ultimately leads to a
reduction of its military activity and combat capability of the unit as a whole.
Behavioral and physiological reactions in extreme possibility soldier, combat or
close to combat entirely dependent on the characteristics of the nervous system,
general and special knowledge, skills, his experience, motivation to work. It is
therefore important to identify factors that affect the success of the whole and the
behavior of a soldier in the circumstances.
Given the specifics of the border, especially the operational performance
of the State Border Service of Ukraine in combat, as well as summarizing some
scientific approaches to determining factors, the negative impact on the soldier,
we have identified the following factors that affect the professional activities of
border guards in the extreme, combat or close to combat conditions: external
(social and military) and internal (physiological and psychological). The most
important negative impact of psychological factors are the following: low level of
claims; indecision; loss of control over them; lack of professional skills in combat;
weak psychological resistance; low levels of psychological readiness for activity
in extreme combat and close to combat conditions; lack of motivation; negative
attitude to its military troops obligation etc.
Thus, the comprehensive and complete assessment of these factors, as well
as the ability to prevent and counteract their negative impact depends on the
effectiveness of the professional officers of the State Border Service of Ukraine, the
ability to perform quality combat missions.
Keywords: professional activity, officers, border guards, the negative impact of
factors, extreme, fighting and close to combat conditions.
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ПРОБЛЕМА ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВУ
КОНФЛІКТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА-ПРИКОРДОННИКА
ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У запропонованій статті автор здійснює аналіз професійної діяльнос
ті офіцерів-прикордонників, теоретичний аналіз наукової літератури з
проблеми конфліктності у військових колективах. Досліджено сутність
та особливості прояву конфліктних ситуацій у військових колективах. Детально розкрито зміст умов, що запобігають проявам конфліктності: виваженість кадрової політики прикордонного відомства; високий рівень авторитету керівника відповідного прикордонного підрозділу; високий рівень
організаційної культури прикордонного підрозділу; престиж професійної
діяльності прикордонника та прикордонного відомства в цілому; сприятливий психологічний клімат. Запропоновано рекомендації щодо механізму
врегулювання конфлікту, його організаційних та діяльнісних аспектів. Вис
новки представленої статті розкривають напрямки подальших перспективних досліджень із зазначеної проблеми.
Ключові слова: конфлікт, майбутній офіцер-прикордонник, військовий
колектив, умови, запобігання, конфліктна ситуація.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Актуальною та небезпечною тенденцією сучасної соціально-економічної та політичної ситуації
стало помітне збільшення кількості, гостроти та деструктивності соціаль© Чистяков С. А.
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них конфліктів на різних їх рівнях. Будь-які соціальні зміни супроводжуються зростанням конфліктної напруги у колективах, зокрема у військових.
Нерегульований розвиток конфліктів може послабити будь-яку соціальну
організацію. Конфлікт є тим соціально-психологічним явищем, що привертає до себе увагу все більшої кількості фахівців.
Конфлікт відіграє специфічну роль у психічному житті людей, їхньому розвитку, самореалізації, стосунках із іншими людьми. Центральними суб’єктами конфліктів є конкретні особистості, тому у будь-якій
соціальній спільності необхідно здійснювати особистісно орієнтовану
профілактику [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення цієї проблеми та на які опирається автор. Аналіз рівня розробленості, зазначеної у представленій публікації проблеми, показав, що
специфіку військової організації у вітчизняній та західній педагогічній
та психологічній науках досліджували у межах функціонального підходу
Ч. Москос, С. Хантінгтон, Я. Яновіц; у межах інтеракціоністського підходу –
І. Гофманом, Л. Пенто [8; 9; 11; 12; 13]. Сучасні тенденції розвитку військових
колективів отримали втілення у концепції “армії постмодерну” Ч. Москоса,
у концепції “суспільства ризику” У. Бека, Е. Гідденса, Р. Еріксона [5].
Характерні ознаки військового колективу та військової поведінки розглядались у працях таких вчених, як Е. Богатирьов, О. Віханський, О. Кравченко та ін. Детальний аналіз конфліктів у військових колективах, їхніх причин та обставин міститься у працях Р. Галлімуліна, Є. Панова, М. Феденка [5].
Метою статті є аналіз проблеми запобігання прояву конфліктності
особистості майбутнього офіцера-прикордонника.
Виклад основного матеріалу дослідження. Закономірністю існування
будь-яких колективів є виникнення різноманітних конфліктів. На особливу увагу заслуговують колективи військовослужбовців, оскільки конфлікти
серед військовослужбовців стали невід’ємним атрибутом їхніх взаємодій та
взаємовідносин, що, у свою чергу, має значний вплив на соціальний і психологічний клімат колективу, відображається на якості професійної підготовки, і, врешті-решт, впливає на боєздатність підрозділу [1].
Офіцери за відсутності необхідного досвіду під час здійснення управлінської діяльності відчуватимуть труднощі у розв’язанні конфліктів. Тому
нами проаналізовано деякі аспекти психологічної та соціологічної теорії
конфлікту, а також визначено відповідні умови запобігання конфліктів у
військовому колективі [1].
192

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СЕРІЯ: ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

На особливу увагу заслуговує колектив офіцерів-прикордонників. Специфіка професійної діяльності офіцерів-прикордонників полягає у тому, що
взаємодія один з одним у таких колективах відбувається у процесі виконання
завдань оперативно-службової діяльності, при спільній організації дозвілля
тощо. Процес постійної взаємодії членів військового колективу офіцерів-прикордонників закономірно характеризується появою різних суперечностей.
Варто зазначити, що конфлікт є досить складним соціально-психологічним явищем. Змістовний аналіз вітчизняної та зарубіжної психологічної
літератури доводить, що при розкритті змісту поняття “конфлікт” використовують логіку понятійної схеми опису конфлікту [6].
Наприклад, вчена Л. Петровська виділила такі групи категорій: структура конфлікту, його динаміка, функції та типологія.
Загалом, існує одинадцять груп понять у психологічному аналізі конфлікту. До них належать: сутність конфлікту, його генезис, еволюція конфлікту, класифікація, структура, динаміка, функції, інформація у конфлікті,
попередження та розв’язання конфлікту, методи діагностики та дослідження конфлікту [8].
Сучасна психологічна наука не має загальноприйнятого визначення
сутності конфлікту. За одним підходом конфлікт трактують як зіткнення,
протидію, протиріччя. За другим – як вид спілкування, ситуаційну несумісність, ситуацію незнайденого виходу, тип конкурентної взаємодії [4].
Як свідчить аналіз наукових джерел, проблема конфлікту у військових
колективах характеризується узагальненістю, вона недостатньо зорієнтована на якусь психологічну модель або на опис конфліктної особистості [3].
Аналізуючи конфлікти у колективах прикордонного відомства слід
ураховувати специфіку професійної діяльності зазначеного відомства. Прикордонна служба характеризується такими особливостями: вона ієрархічно
структурована, керована та цілеспрямовано відтворювана з метою забезпечення безпеки особистості, суспільства та держави і здатна до саморозвитку на основі спільної діяльності для досягнення соціально значущих цілей,
усвідомлених більшістю або всіма її учасниками. Водночас прикордонна служба відображає функціонування та розвиток, взаємопереходи між
суб’єктивними та об’єктивними чинниками в організації та управлінні прикордонним підрозділом, діяльністю різних категорій військовослужбовців
і виражається у соціальних змінах, що відбуваються на особистісному, організаційному й інституційному рівнях. Організаційна та діяльнісна специфіка прикордонної служби є іманентними детермінантами конфліктів [2].
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З-поміж великої кількості конфліктів, що мають місце у військових колективах прикордонного відомства, варто відзначити соціальні, діяльнісні, організаційно-управлінські; меншою мірою – структурно-ієрархічні та ціннісні.
Об’єктивною основою конфлікту є незадоволення значної кількості військово
службовців матеріальними, побутовими умовами, змістом служби за контрактом у конкретних підрозділах, а також сукупність соціальних та психологічних
відмінностей серед військовослужбовців та структурні проблеми організації.
Аналіз сучасної психологічної та соціологічної літератури свідчить, що
суб’єктивними передумовами виникнення конфліктів є такі:
недостатня управлінська підготовка частини офіцерських кадрів з точки зору ефективного управління підрозділами у повсякденних умовах;
недотримання прав військовослужбовців;
порушення справедливості в системі службової діяльності;
недостатній облік керівництвом соціальних характеристик підлеглих.
Практично доведено, що соціальним механізмом регулювання конфліктів є система взаємодій та взаємовідносин особистостей та соціальних груп військовослужбовців в умовах психологічної напруги у процесі
спільної професійної діяльності, а також сукупність соціальних інститутів,
способів та форм соціальної взаємодії із конфліктом з метою узгодження
цілей, інтересів та цінностей учасників конфліктних ситуацій. Зазначений
механізм містить цілеспрямовані дії – інституційні впливи – структурні та
динамічні зміни – функціональні зміни.
Існують різні методи запобігання конфліктів, зокрема: організаційні,
економічні, правові, соціокультурні, психологічні, а також силові умови
та методи запобігання та розв’язання конфліктних ситуацій. Особливого
значення для успішного запобігання та врегулювання конфліктів набуває
професійна компетентність керівного складу як поєднання знань, вмінь,
здібностей, навичок виявлення, управління та врегулювання конфліктів з
подальшим їх утриманням у конструктивній фазі, а також оволодіння способами та методами недопущення деструктивних конфліктів у військовому, соціальному та професійному середовищі. Залежно від типу конфлікту,
характерного для колективу прикордонного відомства, можна виокремити
такі умови запобігання конфліктам: виважена кадрова політика прикордонного відомства; високий рівень авторитету керівника відповідного прикордонного підрозділу; високий рівень організаційної культури прикордонного підрозділу; престиж професійної діяльності прикордонника та прикордонного відомства в цілому; сприятливий психологічний клімат.
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Змістом першої умови – виваженої кадрової політики – є правильний
підбір та розстановка кадрів з урахуванням не лише кваліфікаційних показників, але й психологічних якостей персоналу. Це має забезпечити зниження ймовірності прийняття на роботу конфліктних особистостей, що схильні до конфлікту.
Одним з психологічних інструментів вивчення колективу є психологічна діагностика персоналу під час зарахування на навчання з подальшим
їх спрямуванням на відповідне місце служби. Розповсюдженим методом
психологічної діагностики на сьогодні є тестування. Тестування дозволяє
успішно й точно визначати осіб, схильних до конфліктної поведінки, їхні
внутрішні психологічні умови, рівень конфліктності. Це дозволяє не лише
не допустити їх до навчання, але й за необхідності здійснити психологічну корекцію, спрямовану на зниження рівня їхньої конфліктності. Таким
чином, психологічна діагностика допомагає спрогнозувати можливі форми поведінки конфліктних особистостей, визначити способи ефективної
взаємодії з ними, і, відповідно, реалізовувати зважену кадрову політику.
Другою умовою є високий рівень авторитету керівника відповідного прикордонного підрозділу. У психології авторитетна особистість сприймається
як така, яка має безперечні переваги, що сприяють формуванню вертикально
спрямованих взаємовідносин. Високий авторитет керівника, що сформувався
на основі його особистісно-професійних та моральних якостей, є запорукою
стабільності відносин у колективі. Одним з вагомих чинників, що сприяє підвищенню авторитету керівника у колективі прикордонного підрозділу, є розвиток уміння конструктивно та справедливо розв’язувати конфлікти.
Отже, зазначені вміння формуються лише з досвідом та у процесі спеціальної соціально-психологічної підготовки, завдяки виробленню навичок
неконфліктної взаємодії, техніці безконфліктного спілкування, розвитку
вмінь конструктивно долати суперечності, що виникають.
Авторитетною особистість стає за умови оволодіння перевагами, що
дозволяють досягати значущих та позитивних результатів професійної діяльності. Згадані переваги можуть бути інтелектуальними, вольовими, характерологічними, що, у свою чергу, пов’язані із професійними вміннями
та компетентністю. Для будь-якого керівника дуже важливо мати власну
індивідуальну програму, що забезпечує випереджальний особистісно-професійний розвиток. Результатом відсутності такої програми та небажання
розвитку свого професіоналізму є створення передумов для формування
так званого “псевдоавторитету”.
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Як показує досвід, у колективах, де керівник володіє високим авторитетом, конфлікти виникають нечасто, а конфліктні особистості поводяться
досить стримано.
Наступною умовою є високий рівень організаційної культури прикордонного підрозділу. Аналіз практичних досліджень свідчить, що з-поміж
стабілізуючих факторів, що запобігають конфліктам у військовому колективі, є наявність у ньому високої організаційної культури як системи усвідомлених і неусвідомлених уявлень, цінностей, правил, заборон, традицій,
які визнають усі члени колективу. Особливої уваги заслуговує такий аспект,
як наявність позитивних традицій – різновид обмежувачів для конфліктної
особистості. Позитивні традиції є додатковою нормою соціальної регуляції
поведінки. Слід їх заохочувати, але пам’ятати про міру, інакше вони будуть
самоціллю і в результаті – консервативним фактором.
Колективи військовослужбовців з високою організаційною культурою відрізняються сформованою суспільною думкою, що є також міцним
регулятором поведінки людей. Конфліктні особистості є залежними від
думки оточення, його оцінки. Конфлікт може спровокувати ізоляцію таких
особистостей, яку вони переживатимуть болюче, унаслідок чого вони іноді
готові припинити конфліктувати.
Аналіз сучасних психологічних досліджень свідчить, що конфліктність
персоналу прикордонного відомства є нижчою за наявності високої мотивації професійної діяльності, професійних або статусних досягнень. Висока мотивація у деяких випадках навіть елімінує психологічну несумісність.
Відповідного рівня мотивації можна досягти різними способами.
Запобіганню конфліктів у колективі прикордонників сприяє такий не
менш важливий чинник, як престиж професійної діяльності прикордонника та прикордонного відомства в цілому. Престиж прикордонного відомства
є як обмежувачем, так і регулятором поведінки: персонал цінує престижні посади, унаслідок чого у нього підвищується почуття відповідальності,
рефлективної регуляції діяльності, що, безумовно, відображається на поведінці та спілкуванні, підвищуючи в цілому їх нормативність.
У професійній діяльності, спрямованій на підвищення престижу, необхідно враховувати його психологічні характеристики: престижним є те,
що доступне не всім, що обумовлює якісно новий рівень відносин та стимулювання, що пов’язане з високим рівнем професіоналізму і має високу
суспільну цінність та формує певну соціальну дистанцію.
196

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СЕРІЯ: ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Ще однією умовою є наявність сприятливого психологічного клімату. Такий клімат у колективі військовослужбовців є чинником, що суттєво знижує рівень конфліктності персоналу. Якість професійної діяльності
багато в чому залежить не лише від досконалості організації (відомства),
але й від згуртованості колективу, від характеру взаємовідносин у ньому,
його емоційної атмосфери. Часто дружність, взаємодопомога, переважання
позитивних емоцій, простота відносин є основою для формування таких
важливих соціально-психологічних феноменів, як професійний ентузіазм.
Вагомими чинниками, що впливають на клімат колективу є стиль керівництва, мотиви професійної діяльності, характер взаємовідносин персоналу, задоволеність, моральні норми, згуртованість, організованість, численність колективу, наявність неформальної структури тощо.
Особливою умовою зниження конфліктності особистості є орієнтація на
високі, але об’єктивно обумовлені еталони діяльності або поведінки. У зв’язку з цим еталонні моделі повинні мати структурований набір особистісних
якостей, що забезпечують високу ефективність професійної діяльності, високий рівень професіоналізму або досягнення у професійній діяльності значущого соціально-позитивного ефекту.
Особливості формування механізму регулювання конфліктів під час
здійснення професійної прикордонної діяльності передбачають розвиток
таких організаційно-діяльнісних аспектів: структури міжособистісних та
міжгрупових взаємовідносин; системи соціальних інститутів, що функціонують у прикордонній службі; багатосуб’єктних організаційно-діяльнісних процесів; цільової діяльності керівників прикордонних підрозділів;
реактивно-адаптаційної поведінки різних соціальних груп прикордонних
підрозділів.
Зазначені умови покликані запобігати прояву конфліктності особистос
ті. Психологічний зміст зазначених умов є подібним: вони є додатковими
соціальними нормами регуляції поведінки, моральними й етичними “обмежувачами”, що підвищують рівень рефлексії.
Отже, проблема запобігання конфліктам у прикордонних колективах
пов’язана з удосконаленням відносин у підрозділі; формуванням у персоналу вміння організовувати спільну повсякденну професійну діяльність,
умінням згуртувати колектив у надзвичайних ситуаціях; розробкою та реалізацією чітких норм розв’язання частих проблемних ситуацій, спеціальною підготовкою офіцерів у галузі управління конфліктами.
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Висновки. Отже, у проблемі запобігання конфліктам особлива роль
належить керівнику прикордонного підрозділу. Йому необхідно контролювати поведінку персоналу, корегувати їхні вчинки, заохочуючи до проявів
порядності. Керівнику прикордонного підрозділу слід створювати умови задля спільного досягнення успіху, отриманого спільними зусиллями
колишніх опонентів, заохочувати їхню взаємодію.
Перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Подальшими
перспективними напрямами наукових досліджень може бути аналіз проб
лем, що ускладнюють проблему запобігання конфліктам у військових колективах; аналіз інструментальної бази, що покликана забезпечити згаданий процес тощо.
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Чистяков С. А. Проблема предотвращения конфликтности личности
будущего офицера-пограничника как предмет научных исследований
В представленной статье автор проводит анализ профессиональной
деятельности офицеров-пограничников. Исследована сущность и особенности проявления конфликтных ситуаций в воинских коллективах. Выделены и обоснованы организационно-управленческие условия предотвращения конфликтов в воинских коллективах.
Ключевые слова: конфликт, будущий офицер-пограничник, воинский
коллектив, условия, предотвращение, конфликтная ситуация.
Chystiakov S. А. Problem of the future border guard officer’s personality’s
proneness to conflict manifestation prevention as a subject of scientific
research
Current and dangerous trend of modern social and economic and political
situation was a marked by increase in the number, severity and destructiveness
of social conflicts at various levels. Any social changes are accompanied by rising
tension in the groups and in the military staff in particular. Unregulated conflicts
development may weaken any social organization. The conflict is the social and
psychological phenomenon, which attracts attention of a growing number of
professionals.
The conflict plays a specific role in the mental life of people, their development,
self-fulfillment, relations with other people. The central actors of conflicts are
certain individuals, that is why in any social group there is a need of taking the
person-oriented prophylactic measures.
Above listed conditions are aimed at the personality’s proneness to conflict
manifestation prevention. Psychological content of conditions mentioned is alike:
they are additional social norms of the behavior regulation, moral and ethical
«limiters» which increase the level of reflection.
Thus, the problem of conflicts prevention in military groups intercommunicates
with the improvement of relations in the border guard detachment, the formation
of the ability of the daily professional activities organizing among the officers,
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the ability to rally the military staff in case of emergency; development and
implementation of clear rules of the frequent problem situations resolving, special
training for the officers in the field of conflict management.
Keywords: conflict, the future border guard officer, military staff, conditions,
prevention, conflict situation.
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ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ
СПІЛКУВАННЯ У НАВЧАННІ
У статті представлено принципові підходи у дослідженні концепції
навчального спілкування як системи “суб’єкт – предмет – суб’єкт”. На
підставі літературних і власних результатів дослідження розроблена
концепція навчального спілкування, основу якої складає тріада суб’єкт –
предмет – суб’єкт. Застосовано методи логіко-психологічного аналізу й
узагальнення, комплекс психологічних експериментів, методи конструювання та реконструювання, систематизації, типологізації та моделювання. У дослідженні проблеми навчального спілкування застосовані методи: системній аналіз, діяльнісний та особистісний підходи. У дослідженні
розкрито зміст поняття навчального спілкування. Результати теоретичного й експериментального дослідження дозволили встановити, що
функціональну структуру навчального спілкування складають процеси:
відображення, розуміння, доведення.
Ключові слова: принцип дослідження, методи дослідження, навчальне
спілкування, системний аналіз, діяльнісний підхід, профіль навчальних здатностей, метод узагальнень незалежних оцінок.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Розвиток усіх галузей сучасного суспільства постійно потребує глибоких наукових досліджень – пошуків і експериментів, нових розробок. Формою розвитку науки є наукове
дослідження, тобто вивчення явищ і процесів, аналіз впливу на них різних
чинників, а також вивчення взаємодії між явищами за допомогою наукових методів з метою отримання доведених і корисних для науки і практики
© Щербан Т. Д.
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рішень з максимальним ефектом. Наукове дослідження – цілеспрямоване
пізнання, результатом якого виступають система понять і теорій. Представлена праця розглядає таке наукове дослідження, як спілкування у навчанні.
При визначенні змістових характеристик діяльності традиційно покладається така її ключова ознака, як відношення суб’єкта і об’єкта [1; 3; 7
та ін.]. Проте діяльність, як засвідчують результати досліджень останнього
часу, включає і ставлення людини до інших людей, однак конкретні функції і
сутність останнього залишаються не розкритими (у кращому випадку лише
припускається, що ставлення імпліцитно притаманне діяльності). До того ж
психологічний аналіз і поняттєвий апарат, як правило, розроблялися щодо
одного з аспектів відношень “суб’єкт – об’єктного” чи “суб’єкт – суб’єктного”. Натомість питання про співвідношення різних видів, форм і рівнів діяльності у психології, зокрема педагогічній, розроблено недостатньо.
У зв’язку з цим постає необхідність доповнення категорії спілкування такою її стрижневою характеристикою, як відношення “суб’єкт – суб’єкт(и)”, адже
для психології навчання особливу вагомість відіграють ситуації, коли суб’єкти
спілкування мають різний обсяг знань, умінь та навичок, зокрема у системі
“вчитель – учень”. Таким чином, указаний контекст утворює новий предмет наукового дослідження педагогічної психології, а саме – навчальне спілкування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано ви
рішення проблеми та на які опирається автор. Особлива увага надавалася
спілкуванню в контексті вивчення його впливу на свідомість суб’єкта у працях
таких психологів, як В. Ю. Борєв, А. А. Брудний, А. А. Деркач, В. А. Кан-Калик,
А. В. Коваленко, О. О. Леонтьєв, А. П. Назаретян, В. Ф. Петренко, Є. В. Селез
ньов, В. І. Степанський, O. K. Тихомиров, Ю. А. Шерковін та ін. В українській
психології вагомий внесок у дослідження проблеми спілкування зробили
Г. О. Балл, О. Ф. Бондаренко, Ж. П. Вірна, О. К. Дусавицький, М. М. Заброцький,
Г. С. Костюк, В. В. Клименко, О. М. Леонтьєв, С. Д. Максименко, Ю. І. Машбиць,
С. О. Мусатов, М. В. Савчин, В. А. Семиченко, І. О. Синиця, Н. В. Чепелєва та
ін. Як приклад міждисциплінарного підходу до проблеми спілкування й комунікації можна навести роботи філософів (В. Г. Афанасьєва, Д. І. Дубровського,
О. А. Феофанова, Ю. А. Шрейдера), мовознавців (А. А. Волкова, Ю. М. Лотмана,
Я. Пруха), соціологів (А. І. Тимуша). Проте, у жодному із наведених вище наукових підходів проблема спілкування у навчанні не виокремлювалася як предмет
спеціального дослідження.
Мета дослідження. Таким чином, об’єкт дослідження представленого
дослідження – навчальне спілкування. Предмет дослідження – характерис
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тики й закономірності навчального спілкування. Тоді метою дослідження є
розробка концептуально-методологічних засад психології навчального спілкування між учнем і вчителем.
Виклад основного матеріалу дослідження. Предмет дослідження визначив характер методичного інструментарію. Застосовано методи логіко-психологічного аналізу й узагальнення, комплекс психологічних експериментів,
методи конструювання та реконструювання, систематизації, типологізації та
моделювання. У дослідженні проблеми навчального спілкування застосовані
методи: системний аналіз, діяльнісний та особистісний підходи.
Системний підхід – один з головних напрямків методології спеціального
наукового пізнання і соціальної практики, мета і завдання якого полягають у
дослідженні об’єктів як складних систем. Системний аналіз теорій діяльностей, дозволив відкрити новий предмет психології – навчальне спілкування за
системою суб’єкт – предмет – суб’єкт. Отже, розкрито зміст самого поняття
навчального спілкування як особливого виду взаємин між людьми (у якому
здійснюється не лише передача знань, а й розвиваються прагнення і вміння
самостійно набувати нових знань, досвіду), як процесу спільної роботи вчителя і учня, у якій ця форма взаємодії будується на активному зворотному
зв’язку, що організує, регулює і збагачує кожного з учасників цього процесу.
Навчальне спілкування як різновид спілкування, у якому реалізуються
здатності вчителя і учня до взаємин, і має на меті актуалізацію відношень, а
саме: перетворення потенційного в учневі та вчителеві на актуальні – творчі
здібності учня та майстерність вчителя як транслятора культури. Навчальне
спілкування є продуктом розвитку міжособових зв’язків у системі “суб’єкт –
предмет – суб’єкт”. Учитель як суб’єкт навчальної діяльності сприяє продуктивному засвоєнню змісту предмета навчання, його розумінню, відображенню
і відтворенню учнем як суб’єктом навчальної діяльності.
Загальнонауковою методологією вивчення вказаного вище об’єкта дослідження є діяльнісний підхід, який набув значного поширення в сучасних наукових розробках. Зазначений підхід указує на певний компонентний
склад людської діяльності. Серед найсуттєвіших її компонентів: потреба –
суб’єкт – об’єкт – процеси – умови – результат. Це створює можливість комплексного дослідження. Сутність застосованого підходу полягає у виділенні в
системних об’єктах структурних елементів і визначенні їхньої ролі у системі.
Елементи і зв’язки між ними створюють структуру системи. Кожний елемент
виконує свої специфічні функції, які “працюють” на загальносистемні функції. Якщо узяти три основні психологічні категорії: свідомість, діяльність і
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здатності вчителя, то ми одержимо вияви її у специфічних формах [4; 5]. Діяльність розглядається як групова чи колективна діяльність. Під останньою
розуміється така взаємодія групи людей, які досягають загальних цілей, що
не замикаються усередині групи, а виходять далеко за її межі. Діяльнісний
підхід дав можливість з’ясувати будову процесу спілкування, його функції і
властивості: взаємовідносини, особливості навчального діалогу і його різновиди, способи перевірки точності відображення.
У процесі аналізу навчального спілкування як діяльності виділено такі
його структурні компоненти: предмет спілкування – підручник, інша людина, партнер як суб’єкт спілкування; потреби у спілкуванні – прагнення
людини до пізнання й оцінки інших людей, а через них та з їх допомогою –
до самопізнання і самооцінки; мотиви спілкування – те, заради чого людина включається в спілкування. Відповідно до заданого предмета спілкування мотиви останнього мають втілюватися або “опредметнюватися” [5]
у тих об’єктах, заради пізнання й оцінки яких людина вступає у взаємодію
з оточуючими, у цьому випадку – педагогічну; дія спілкування – одиниця
діяльності (у цьому випадку педагогічної), цілісний акт, адресований іншій
людині і спрямований на неї як на свій об’єкт; завдання спілкування – те,
на досягнення чого у даних конкретних умовах спрямовані різноманітні дії,
що здійснюються у процесі спілкування; засоби спілкування – передусім ті
розумові операції, за допомогою яких здійснюються дії спілкування; продукти спілкування – утворення матеріального й духовного характеру, що
виникають у результаті спілкування.
Результати теоретичного й експериментального дослідження дозволили встановити, що функціональну структуру навчального спілкування
складають процеси відображення, розуміння, доведення. Показано, що
оптимальний обмін інформацією між учнем і вчителем здійснюється за
умови утворення системи “суб’єкт – предмет – суб’єкт”.
Створеній психологічній концепції навчального спілкування як функціональній системі “суб’єкт – предмет – суб’єкт”, властиві способи передачі,
відображення, розуміння і доведення інформації, лінії зв’язку: прямі та зворотні. Навчальне спілкування – засіб об’єднання для спільних дій, розуміння один одного, громадської думки, формування світогляду.
Продуктивність навчального спілкування визначається рівнем компетентності – опанування системою здатностей до навчального спілкування
вчителя, яка має будову і притаманні їй функції і визначає “профіль навчальних здатностей вчителя”. Здатності вчителя до спілкування розглядаються
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не тільки як вияв його індивідуальності (тому що вчитель завжди неповторна особистість). Якщо вони виявляються в діяльності, то і метод їх вивчення
повинен ураховувати, як вони в ній виявляються і відображаються в інших
людей, у їхній думці про неї в цілому і про її окремі властивості.
Оскільки у спілкуванні людей завжди існує процес взаємного сприйняття людини людиною, то цей процес породжує і взаємну оцінку один
одного [2; 6]. Використання методу спостереження за цими явищами і розуміння його сутності відкрило безліч феноменів психічного: очікування,
прогнозування групою особливості її членів у діяльності, симпатії й антипатії, неусвідомлюваних спонукань, тенденцій і т. ін. Процес взаємної оцінки
людей зрозумілий і пояснений. Вона здійснюється, виходячи з відносин до
людини, до людини як до себе подібної. Це дозволяє ставитися до самого
себе як до людини через характеристику.
Характеристика – це результат вивчення людини людиною. Можна відмінно, різнобічно і глибоко знати людину, але через недбалість написати не об’єктивну характеристику. Матеріали бесід дають докладну характеристику, яка є іноді
надуманою, не відповідає дійсності. Глибина або поверховість, широчінь або однобічність, вірогідність (об’єктивність) або помилковість, упередженість – усе це
властивості психологічного явища у спілкування людини з людиною.
Узагальнення характеристик здібностей вчителя навчального спілкування, що виникають в інших членів групи, складають загальну думку про
нього. Ця процедура відбувається як критичне обговорення кожним кожного. Воно має декілька рівнів:
стихійне, яке можна назвати довільним складанням характеристик
особистостей: коли “усі про всіх знали все”, і всі були “як на долоні”, а приховати що-небудь було нелегко. У більш прихованому, а часом і соціально
замаскованому виді вони все-таки властиві будь-якій контактній групі;
цілеспрямоване – будується на слухах і суспільній думці, які складаються за результатами голосування, виборів на посаду, оцінки на іспитах;
наукове – передбачає об’єктивізацію суб’єктивних вражень фахівця
щодо оцінки здатностей свого колеги за наперед визначеними критеріями.
Причому стихійне і цілеспрямоване складання узагальнених характеристик здібностей вчителя навчального спілкування є не стільки методами,
скільки предметами вивчення із застосуванням наукових методів одержання наукових фактів. Вони дають можливість тільки в загальній формі зрозуміти сутність цих явищ і перейти до дослідження на більш досконалому
рівні – організаційному складанні узагальнених характеристик особистості.
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Складання узагальнених характеристик є методом психологічного вив
чення й оцінки, воно враховує і те, що визначають тести, метод бесід, спос
тереження або психологічний експеримент. Незалежні характеристики цілеспрямовано уточнюють і організують у формі відповідей на питання дані,
отримані методами попередніх рівнів.
Метод узагальнень незалежних оцінок здібностей учителя навчального
спілкування передбачає відповіді на питання про їх властивості, отримані
від самих учителів, що знають досліджувану здатність вчителя у спільній
роботі. Питання про ряд властивостей особистості містять:
перелік необхідних і достатніх зведень для рішення основного, але не
заданого питання;
кожен експерт дає матеріали, відповідаючи на підготовлену систему
питань.
Метод передбачає збір і узагальнення зведень про досліджувану здатність вчителя, отриманих різними особами: кращими і гірше підготовленими за експерта. Ось чому цей метод істотно і принципово відрізняється від
“методу суддів”. Це не вада, а достоїнство цього методу, а розбіжність оцінок
ураховується у процесі узагальнення незалежних характеристик.
Оцінка структурно-психологічних здатностей вчителя до навчального
спілкування спирається на систему питань, що уточнюють вияви тієї чи іншої діяльності людини, у яких оцінювана особистісна якість виявляється
найбільш виразно.
У низці випадків структурно-психологічні характеристики можуть
формалізуватися за методом полярних балів. При складанні незалежних характеристик, оцінювальними балами визначають профіль навчальних здатностей вчителя. Зрозуміло, що він у кожному випадку конкретизується за
завданнями, що стоять перед дослідженнями.
Під час створення цього методу ми виходили з того, що у кожного вчителя є певні здібності. Психологічний механізм виявляє певні природні задатки і обдарування, закладені у людині. Вони пробуджуються, утворюючи
інтерес, прагнення і бажання саме таких, а не інших способів дій і поведінки.
Оскільки схильність учителя виражає якийсь намір, бажання, він згоден на якісь дії, вчинки тощо, виявляє до них інтерес, пристрасть, любов,
має у собі передумови до розвитку цієї здібності як власної якості, психічного стану, то відповіді на питання їх виявляють як об’єктивні факти.
Продуктивність навчального спілкування визначається рівнем компетентності – опанування системою здатностей до навчального спілкування
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вчителя, яка має будову і притаманні їй функції і визначає “профіль навчальних здатностей вчителя”:
спостережливість (дослідницькі);
педагогічний такт (особистісні);
любов до дітей (почуттєві);
здібності до навіювання, впливу на учнів (сугестивні);
здібності проектувати активність учнів (конструктивні);
уміти словом виражати свої думки (мовленнєві);
використання інноваційних методів навчання (дидактичні);
уміння підсилювати думки мімікою і пантомімікою (експресивні);
організація процесу навчання і виховання (організаторські);
здібність проникати у внутрішній світ учня (перцептивні);
знання психології учнів (гностичні);
уміння встановлювати взаємовідносини з людьми (комунікативні);
науково-дослідницькі;
здатність об’єднувати разом різні, несхожі елементи (синектичні);
здатність допомагати народженню думки, почуттів та образу (майєв
тичні).
Проведено дослідження. Усього здійснено – 3 590 виборів із 7 815 можливих. Це – 45,9 %. Отримані результати незалежної експертної оцінки навчальних здатностей вчителів свідчать, що найменш розвинутими до навчального
спілкування є здатності: до навіювання, впливу на учнів (сугестивні); допомога народженню нових думок, почуттів та образів (майєвтичні).
Аналіз наукових літературних джерел, дослідження психології художньої творчості, аналіз конкретного літературного матеріалу, використання
комплексної методики (яка включала в себе методи спостереження, бесіди,
анкетування, а також аналізу продукції дитячої творчості, зокрема створення мелодій та текстів, екранізація текстів, ілюстрації учнів до віршів) дають
підстави говорити про сугестивність художніх образів.
При сприйманні учнем твору зміст його дорівнює тому змісту, який
обумовлений смисловим досвідом людини. Зміст доповнюється, стає таким,
як і структура особистості і який її досвід. Досвід є рамкою і вимагає від
учня бачити і чути те, що йому психологічно близько і потрібно.
Сприймання психологічного твору має особистісний і індивідуальний
характер, його активність тісно пов’язана з діяльністю відтворювальної уяви
та образного мислення. Але все-таки текст спрямовує розвиток учнівських
уявлень, накладає певні обмеження на амплітуду їх індивідуальних коливань.
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Зміст інформації пропускається через мовну свідомість людини, унаслідок
чого змінюється вихідний зміст названої інформації. Виникає ієрархія різно
читань, у визначених ситуаціях вона порушує спілкування навіть на рівні
найближчого значення слова. Якісний аналіз даних, одержаних у процесі
спостереження за молодшими школярами, бесід з ними, продукції дитячої
творчості, дав можливість виявити три рівні сприймання поезії молодшими
школярами. До першого рівня віднесено учнів, які цілісно сприймають поезію внаслідок утворення смислових асоціацій, а доповнення конкретизують
зміст вірша. До другого рівня належать вихованці, які сприймають цілісність
поезії, але позаконтекстові асоціації ведуть до викривлення поетичних образів. До третього рівня відносяться учні, які сприймають окремі деталі і не
сприймають цілісності, довільні асоціації порушують адекватність сприймання. Отже, у процесі розуміння і сприймання художнього твору важливу роль
відіграють асоціації. Одна річ викликає в пам’яті іншу, тому асоціації допомагають упорядкувати всі елементи інформації, що надходить.
Отже, усі особливості сприймання і розуміння творів художньої літератури властиві школярам. Але рівні сприймання і розуміння залежать від
рівня розвитку культури учня, наявності досвіду, цілеспрямованого виховання засобами поетичного слова, а також обумовлені психологічними особ
ливостями віку учнів, а глибина сприймання і розуміння художнього твору
залежить від того, наскільки ці особливості сприймання і розуміння твору і
особливості віку враховуються у викладанні літератури і, зокрема, читання.
Ураховуючи ці особливості асоціативного сприймання поетики, потрібно в школі активізувати сприймання поезії як способу репродукування і творення художніх образів. Головними умовами, які забезпечать таке
сприймання, є:
висока художня якість віршів як навчального матеріалу;
відповідність досвіду учня і поетичної комунікації;
емоційна налаштованість учня на сприймання вірша;
розвинений поетичний слух, поетичне бачення світу;
уміння аналізувати образно-емоційний зміст вірша, давати йому почуттєву оцінку;
схильність до перетворення сприйнятого;
наявність схеми асоціації;
активне використання міжпредметних зв’язків.
Отже, актуальність вивчення сугестивності художнього образу полягає в тому, що він породжує систему додаткових образів, пов’язуючи у ці208
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лісність досвід учня і здобуток поетичного замислу автора твору. Вивчення
поетики відбувається з урахуванням законів асоціативного сприймання і у
системі тріади: суб’єкт – предмет – суб’єкт. У цій тріаді предмет вивчення –
художній образ – включений у навчальну взаємодію учня з вчителем.
Майєвтика – прийом навчального спілкування, розвиток творчих
можливостей дитини за допомогою слова, звуку, кольору, руху, які через
усвідомлення невідомого утворюють більш наочні уявлення про них. Якщо
учитель організовує навчальне спілкування на принципах майєвтики, то він
не тільки формує знання школяра, а й вчить його самостійності, виховує
душу, створює гармонійну особистість.
Майєвтика – це не просто “пологи” думки, що приймає учитель-майєвт,
це ще розвиток творчих можливостей дитини за допомогою слова, а також
звуку, кольору, руху, – словом, виховання ритмом, тому що художня свідомість синкретична: усі види мистецтва взаємно проникають один в одного.
Це доводять дитячі роботи, написані під впливом різних видів мистецтв
одночасно.
Діалог за методом майєвтики має здійснюватися таким чином:
від співрозмовника вимагається визначення предмета, який обговорюється;
якщо відповідь поверхнева або помилкова, ведучий використовує приклади з повсякденного життя і тим самим уточнюється перше визначення;
здійснюється створення більш точної дефініції, яка знову уточнюється
за допомогою нових прикладів або аналогів, і так доти, доки не “народиться” дійсна думка, що відображає спочатку невідомий предмет.
Майєвтика повинна використовуватися разом з іншими методами навчального спілкування, зокрема, разом із мовними засобами:
1) іронією, яка застосовується заради того, щоб співрозмовника викрити у протиріччі висловлювань, думок або у незнанні властивості предмета;
2) індукцією, що піднімає учня до усвідомлення загального поняття,
виходячи з розуміння звичних, буденних уявлень та поодиноких прикладів;
3) дефініцією, що передбачає поступове сходження до правильного визначення поняття через застосування системи суджень і у результаті синтезу вихідних положень.
Висновки. На підставі літературних і власних результатів дослідження
розроблена концепція навчального спілкування, основу якої складає тріада
суб’єкт – предмет – суб’єкт. Розкрито зміст поняття навчального спілкування. Результати теоретичного й експериментального дослідження дозволили
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встановити, що функціональну структуру навчального спілкування складають процеси: відображення, розуміння, доведення. Теоретико-методологічний аналіз процесів комунікації дозволив уточнити структуру, функції
та системний характер навчального спілкування. Продуктивність навчального спілкування визначається рівнем компетентності вчителя, мірою опанування ним комплексу здатностей, який утворює “профіль навчальних
здатностей”. Результати дослідження дають підстави розширити і поглибити уявлення про навчальне спілкування і традиційне, суб’єкт-суб’єктну
взаємодію розглядати як суб’єкт – предмет – суб’єкт.
Перспективним напрямом подальшого наукового дослідження тео
рії і практики психології навчального спілкування є розроблення спеціальних засобів поглибленого розвитку таких його здатностей, як: сугестивних, синектичних та майєвтичних.
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Щербан Т. Д. Принципы исследования общения в обучении
В статье рассматриваются принципиальные подходы в аспекте исследования концепции учебного общения как системы “субъект – предмет – субъект”. На основе имеющихся литературных и полученных автором результатов исследования разработана концепция учебного общения, основу которой
составляет триада субъект – предмет – субъект. В исследовании использо210
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ваны методы логико-психологического анализа и обобщения, комплекс психологических экспериментов, методы конструирования и реконструирования, систематизации, типологизации и моделирования. Проблемы учебного
общения анализировались с помощью таких методов, как: системный анализ,
деятельностный и личностный подходы. В исследовании раскрыто содержание понятия учебного общения. Результаты теоретического и экспериментального исследования позволили установить, что функциональную структуру учебного общения составляют следующие процессы: отображение, понимание, доказательство.
Ключевые слова: принцип исследования, методы исследования, учебное
общение, системный анализ, деятельностный подход, профиль учебных способностей, метод обобщений независимых оценок.
Shcherban T. D. The principles of communication research in teaching
The basic approaches in the study of the concept of school as a system of
communication “subject – object – subject” have been considered in the article. The
concept of school communication, which is based on a triad subject – object –
subject has been developed on bases literature and our own research results.
The method of logical and psychological analysis and synthesis of complex
psychological experiments, methods of construction and reconstruction,
organizing, typology and modeling have been applied. Educational communication
methods have been applied in a study: system analysis, activity and personal
approach/
System analysis of the theory of activity, allowed opening a new subject of
psychology – educational communication of system “subject – object – subject”.
Thus the content of the concept of academic dialogue as a special kind of human
relations as the process of joint work of teacher and student has been revealed in
which this form of cooperation is based on the active feedback that organizes,
regulates and enriches each of the participants in this process.
Activity approach made it possible to clarify the structure of the
communication process, its functions and properties: the relationship, particularly
the academic dialogue and its variants, ways to verify the accuracy of the display.
The content of the concept of academic communication has been revealed.
The results of theoretical and experimental studies have showed that the process
of communication: live, understanding the evidence comprise the functional
structure of the educational component. Theoretical and methodological analysis
of the processes of communication allowed clarifing the structure, function and
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systemic nature of the school of communication. Performance is determined by
the educational level of communication competence of the teacher, the degree of
mastery of their abilities complex that forms a “profile of educational abilities.”
The research results provide a basis to expand and deepen idea of educational
communication and the traditional, subject-subject interaction regarded as a
subject-object-subject.
A promising area for further research of the theory and practice of
educational psychology, communication is the development of special means indepth development of such abilities, as sugestive, synectic and maieutic.
Keywords: principle research methods, educational communication,
systems analysis, approach, learning abilities profile, method of generalizations, of
independent assessments.
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(назва міністерства, відомства, організації)

розглянувши матеріали статті ________________________ автора (авторів)
					(назва статті)

__________________, підтверджує, що в матеріалах не містяться відомості,
(прізвище, ініціали)

заборонені для опублікування у відкритому друці.
Висновок: стаття _______________________ може бути опублікована у
			

(прізвище, ініціали)

відкритому виданні.
Експерт: ______________________________
		

(підпис, ініціали, прізвище)

3. Відомості про автора (авторів) за формою:
Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________
Науковий ступінь та вчене звання _______________________________
Місце роботи ________________________________________________
Посада ______________________________________________________
Ідентифікаційний номер _______________________________________
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