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оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ
МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
У статті проаналізовано сучасний стан формування іміджу майбутніх офіцерів в освітньому процесі вищих військових навчальних
закладів Міністерства оборони України. Імідж розглядається які інтегративний професійно-психологічний компонент управлінської діяльності майбутнього офіцера. Розглянуті принципи, психологічні умови
формування іміджу майбутнього офіцера: сформованість у офіцера
ціннісних орієнтацій, спрямованість особистості на справу, уміння
викладати свої думки, стресостійкість, надійність, потреба в саморозвитку, готовність до ризику. Розроблено психологічний інструментарій для визначення основних критеріїв і показників іміджу майбутнього офіцера, його модель і шляхи формування.
Ключові слова: імідж, офіцер, імідж офіцера, формування іміджу,
освітній процес, психологічні умови, принципи, критерії й показники
оцінки іміджу.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Виконання завдань
подальшого реформування й ефективного функціонування Збройних
Сил України (ЗС України) неможливо без створення ділового іміджу
офіцера. Саме від офіцера в першу чергу залежать бойова готовність,
правопорядок, військова дисципліна й морально-психологічний стан
особового складу військової частини, підрозділу. Одним із шляхів ви© Алещенко В.
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рішення цього завдання є цілеспрямоване формування позитивного
іміджу майбутнього офіцера в освітньому процесі вищих військових
навчальних закладах України (ВВНЗ). У зв’язку із цим, очевидна необхідність у комплексному аналізі сутності й структури іміджу майбутніх офіцерів, його змістовних компонентів і психологічних умов
формування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Важливе значення для розуміння формування іміджу майбутнього офіцера Збройних Сил України мають роботи вітчизняних авторів, серед
яких праці В. І. Алещенка, В. І. Барка, У. В. Ільницької, С. О. Каплевського, Л. М. Карамушки, М. В. Корнієнка, С. А. Кубіцького, О. Д. Сафіна, А. В. Філіпова. Великий обсяг знань накопичений і у зарубіжних дослідженнях з даної проблеми (П. Берд, С. Блек, Е. Н. Богданов,
Б. Бруке, К. Боулдінг, Дж. Брунер, Д. Бурстин, П. Вейл, Е. В. Гришуніна,
Ф. Девис, Ф. Чи, Г. Г. Почепцов, К. Спенсер, М. Спіллейн, Є. Семпсон,
А. П. Федоркіна, В. М. Шепель, Дж. Ягер та ін.) [1–7; 10–12].
Серед найновіших українських досліджень особливо виокремлюються роботи Н. Л. Коломінського (визначено групи здібностей,
які необхідні професіоналам-керівникам для успішного виконання
управлінських функцій), А. Ю. Видая (обґрунтовано зміст лідерської
спрямованості особистості майбутнього офіцера), О. К. Маковського
(розроблено педагогічну технологію формування якостей лідера майбутніх офіцерів), Т. В. Скрипаченка (розглянуто процес утворення
іміджу керівника на основі системи елементів, серед яких елементом
постають організаторські здібності), В. С. Афанасенка (запропоновано варіант програми формування і розвитку управлінських якостей військового керівника оперативно-тактичного рівня), Є. М. Потапчука (виявлено психологічні умови, які забезпечують ефективне
управління особовим складом та збереження його психічного здоров’я) [2; 5; 8].
Мета статті – здійснити теоретичний аналіз основних підходів до
вивчення психологічних умов формування іміджу майбутнього офіцера в ЗС України, сформулювати відповідні рекомендації.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Розглядаючи імідж
майбутнього офіцера в тісному зв’язку з освітнім процесом ВВНЗ необхідно розуміти сутність освіти. А це унікальний механізм передачі
й засвоєння наукової інформації, знань, умінь, соціального й професійного досвіду, формування особистості, її світогляду, різних якостей, культури. При цьому однією і найважливіших функцій освіти
є формуюча, на основі якої будується система розвитку особистості
майбутнього офіцера.
У контексті дослідження іміджу майбутнього офіцера основою,
засобом і вирішальною умовою формування іміджу є професійна діяльність офіцера. Офіцер здійснює керівництво й управління поведінкою підлеглих в умовах небезпеки для життя. Таким чином, імідж офіцера визначається його управлінською діяльністю в екстремальних
умовах, що характеризуються високим ступенем ризику для життя.
В основу формування структури іміджу майбутнього офіцера закладені загальні принципи, застосовувані для формування різних видів іміджу, й частка тільки для іміджу майбутніх офіцерів. До першої
групи принципів належать: принцип повторення; принцип безперервного посилення впливу; принцип “подвійного виклику”, до другої –
принцип очікуваності, принцип урахування психолого-педагогічних
особливостей особистості офіцера, його повсякденної свідомості,
світогляду, культури, традицій і стереотипів, принцип привабливості
іміджу, принцип індивідуальності іміджу, принцип постійного вдосконалювання іміджу [4; 7; 9].
Вимогами реалізації даних принципів з успішного формування
іміджу майбутнього офіцера є адекватність, забезпеченість, пластичність, активність, цілісність.
Опираючись на аналіз наукових публікацій, виділимо критерії і
найбільш значущі й повторювані показники формування іміджу офіцера (див. таблицю).
Наведені рівневі характеристики, на нашу думку, дозволяють
одержати якісну оцінку стану іміджу майбутнього офіцера [4; 5; 11].
Застосування системи запропонованих критеріїв і показників у вузівській практиці свідчить, що вони являють собою досить надійний
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інструмент оцінки сформованості іміджу майбутнього офіцера й доступні для оперування ними на практиці.
Вивчення досвіду й сучасного стану іміджу майбутнього офіцера в освітньому процесі ВВНЗ дозволило визначити найбільш істотні шляхи підвищення ефективності формування іміджу майбутнього
офіцера.
Таблиця

Критерії і показники оцінки ефективності формування іміджу
майбутнього офіцера в освітньому процесі військового вузу
Критерії

Показники

1

2

Залучення керівного, професорсько-викладацького складу
курсантів вузу до роботи зі зміни іміджу
Новизна висунутих педагогічних ідей, застосовуваних методів і засобів формування іміджу (повторення, адаптація,
Пластичність
удосконалення, відкриття)
Наявність системи підготовки керівного, професорсько-викладацького складу до роботи з формування й розвитку іміджу майбутнього офіцера
Наявність ресурсної інфраструктури, необхідної для проведення даної роботи у вузі
Залучення професорсько-викладацького складу в науково-дослідну роботу в галузі формування іміджу майбутнього офіцера
Забезпеченість Можливість курсантів займатися науковими дослідженнями з даної проблематики під керівництвом викладачів; результативність науково-дослідної роботи викладачів і курсантів з даної проблематики (захист магістерських робіт,
публікації, нагороди в міжвузівських наукових конкурсах)

Активність

8

Виявлення залежності іміджу майбутнього офіцера від змісту соціальних уявлень і стереотипів цільових аудиторій
Виявлення впливу іміджу майбутнього офіцера на поведінку цільових аудиторій
Виявлення обумовленості іміджу
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Закінчення таблиці
1

Цілісність

2

Виявлення окремих, ізольованих символів, що доповнюють у свідомості цільових аудиторій формування іміджу
майбутнього офіцера
Інтеграція окремих елементів, що працюють на формування імідж майбутнього офіцера вузу
Наявність цілісного іміджу майбутнього офіцера

Визначимо основні шляхи підвищення ефективності формування іміджу майбутнього офіцера військового вузу:
а) підготовку керівного й професорсько-викладацького складу до
формування іміджу майбутнього офіцера;
б) удосконалювання змісту формування іміджу майбутнього офіцера;
в) технологічне забезпечення формування іміджу майбутнього
офіцера. У кожному із зазначених шляхів розроблені й обґрунтовані
психологічні умови, що забезпечують їх ефективну реалізацію в сучасній вищій військовій школі.
Розглянемо їх більш детально. Підготовка керівного й професорсько-викладацького складу до формування іміджу майбутнього
офіцера. Вона містить у собі роботу з формування психолого-педагогічного іміджу керівного й професорсько-викладацького складу,
а саме: габітарного, вербального, середовищного, упредметненого,
кінетичного й ментального іміджів. Розуміння (імідж) формується
на основі даних не тільки лише зовнішності, але ще й особистісних особливостей, поведінки, голосу, світогляду, мовлення, життєвої позиції. Тобто ми можемо визначити загальні критерії побудови
іміджу.
Умовно весь імідж (образ) спеціалісти з іміджмейкерства поділяють на кілька сфер, у яких він виявляється.
1. Габітарний імідж (фізична конституція, одяг, макіяж, зачіска,
парфум).
2. Кінетичний імідж (постава, хода, рух, жести, міміка).
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3. Вербальний імідж:
звуковий компонент (тон викладання думок, діапазон інтонації,
дикція);
мовний компонент (словниковий запас, логічність мовлення, аргументованість).
4. Упредметнений імідж (ваша візитка й усе, що ви створили самі
власними руками).
6. Середовищний імідж (усе, що і хто вас оточує: ваша квартира,
ваша сім’я, ваші друзі, ваша машина, місця, де ви відпочиваєте, клуби,
у яких ви розважаєтеся, ваш кабінет).
7. Ментальний імідж:
комунікативний компонент (уміння й бажання спілкуватися,
знання норм етикету й володіння етикетними навичками);
моральний компонент (що ви про себе скажете і що реально робите).
Наступний шлях підвищення ефективності формування іміджу
майбутнього офіцера військового вузу – удосконалювання його змісту, який являє собою діяльність, спрямовану на додавання іміджу
конкретних регулятивних характеристик, що забезпечують його дієвість.
Основними психологічними умовами реалізації даного шляху
є розвиток внутрішніх комунікацій, відносин професорсько-викладацького складу й курсантів, які визначають більшість параметрів
іміджу майбутніх офіцерів: мотивація керівного й професорсько-викладацького складу, його кваліфікація, демократичність у керуванні,
розвиток зворотного зв’язку з курсантами, уміння діяти в кризових
ситуаціях.
Також слід зазначити, що психологічні умови формування
іміджу майбутнього офіцера залежать від рівня творчого мислення,
вирішення практичних завдань, рівня вияву креативності в різних
сферах, комунікативних та організаційних здібностей. Це можливо в результаті спеціальної психологічної підготовки, яка охоплює:
а) оволодіння уміннями та навичками формування творчого мислення; б) оволодіння методами вирішення нестандартних завдань;
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в) опанування формами креативного підходу до управлінської діяльності [5; 8; 9; 12].
У процесі формування позитивного іміджу майбутнього офіцера
однією з найголовніших психологічних умов є відповідність образу,
який створюється, реальному (об’єктивному) стану військ. Якщо не
дотримуватися цього правила, то це може викликати недовіру (скептичне, критичне чи навіть вороже ставлення) суспільства до офіцерів,
в цілому до армійських структур.
Технологічне забезпечення формування іміджу майбутнього офіцера – третій шлях підвищення його ефективності, який являє собою
сукупність методів, засобів і форм, що дозволяють досягати поставлену мету в кілька етапів. Технологія містить у собі такі умови: збір інформації зі з’ясування стану іміджу майбутнього офіцера військового
вузу; формулювання бажаного іміджу майбутнього офіцера з урахуванням необхідних ресурсів; перелік заходів щодо реалізації бажаного стану іміджу майбутнього офіцера; визначення строків досягнення результату й конкретних виконавців; уточнення заходів мотивації
учасників і контролю над реалізацією намічених заходів; відстеження
процесу формування іміджу майбутнього офіцера; аналіз отриманих
результатів і вироблення заходів щодо підтримки або коректування
наявного іміджу майбутнього офіцера.
Достатньою умовою формування іміджу майбутнього офіцера є
розвиток у нього таких професійно-психологічних якостей, як: ціннісні орієнтації, спрямованість особистості на справу, стиль керівництва, уміння викладати свої думки, оволодіння прийомами саморозвитку, стресостійкість, надійність, готовність до ризику й ін.
Отже, узагальнюючи аналіз понятійного аспекту розглянутої
проблеми, ми вважаємо, що:
особистість майбутнього офіцера – це виникле психологічне
утворення (образ), що являє собою соціальну за своєю природою
систему якостей і мотиваційно-потребнісних відносин;
офіцер постає одночасно і як професіонал, і як особистість, і як
індивідуальність, але далеко не кожному вдається стати суб’єктом
професійного розвитку, сформувати свій “адекватний імідж”.
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При структуруванні психологічних умов формування іміджу
майбутнього офіцера ми виходили із професійно-психологічного розуміння умов як обставин, від яких залежить професійний успіх.
Динамічна модель іміджу майбутнього офіцера містить у собі ядро
іміджу (природний компонент), внутрішній рівень (психологічний,
професійний, поведінковий компоненти) і зовнішній рівень (візуальний, аудіальний, ольфакторний, кінестетичний компоненти) при домінуючому впливі професійно-психологічного компонента. Вона розбудовується і змінюється під впливом соціального середовища залежно
від особливостей професійної діяльності особистості, а також соціально-економічних факторів розвитку суспільства. Виходячи із вищезазначеного, нами розроблена модель формування іміджу офіцера (див.
рисунок).
Концептуальна модель формування іміджу офіцера – лідера
Фактори
суспільної
організації

авторитет офіцера-керівника
репутація офіцера-керівника

імідж
офіцера - керівника

-по відношенню
до офіцера –
керівника;
-по відношенню
до військової
служби.

( типи,характеристики)

якості
особистості

ціннісні орієнтації
потреби

ставлення

професійні
якості

стиль
керівництва

офіцера - керівника
статусні
характеристики

система
формальних
і неформальних
відносин

ставлення

Фактори
військової
організації

Фактори
Фактори
військової
військової
організації
організації

особистість

Військовий
підрозділ
стан по відношенню до
офіцера-керівника

стійкість і керованість
МПС особового складу

Фактори
суспільної
організації

38

Динамічна модель формування іміджу офіцера-лідера

Підструктури особистості майбутнього офіцера містять ті якості
(умови), які становлять основу його позитивного іміджу, а саме: 1) мо12
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ральні якості – наявність системи цінностей, надійність; 2) комунікативні якості – уміння дохідливо викладати думки; 3) емоційно-вольові
якості – стресостійкість, готовність до ризику, потреба в саморозвитку; 4) мотиваційний компонент – спрямованість на справу; 5) саморегуляційний компонент – самооцінка.
Окрема група рекомендацій включає освоєння й упровадження
в практику повсякденного життя майбутнього офіцера-керівника
апробованих технологій, орієнтованих: на саморозвиток; збереження
й підтримку здоров’я; формування системи індивідуально-особистісних і професійно-управлінських якостей; майстерне володіння технологією самопрезентації.
У Програмі формування позитивного іміджу Збройних Сил та
привабливості військової служби в суспільстві доцільно розробити
окремим розділом заходи щодо формування іміджу майбутніх офіцерів в освітньому процесі вищих військових навчальних закладів.
Ефективним інструментом, що сприятиме інтеграції майбутніх
офіцерів і військових колективів виступає Кодекс честі офіцера, що
містить духовно-моральні орієнтири підготовки кадрових військовослужбовців, професійні цінності їх ратної праці. Дотримання Кодексу честі офіцера дозволяє представити віртуальний імідж офіцера,
визначити напрями його втілення в реальність. Знання віртуального
іміджу полегшить підготовку майбутніх офіцерів, буде стимулювати
у ВВНЗ пошук нових підходів до навчання, виховання патріотизму,
військового обов’язку, вироблення прагнення до особистісного й професійного самовдосконалення.
У проекти нових настанов й інструкцій з морально-психологічної
підготовки військ доцільно закласти основні положення іміджування як науково обґрунтованого й технологічно апробованого процесу розробки й формування позитивного іміджу офіцерського складу Збройних Сил; упровадити в програму підготовки й підвищення
кваліфікації командного складу спецкурс “Формування позитивного
іміджу офіцера-керівника у військовому підрозділі”. З метою забезпечення якості викладання даного курсу залучити професійних фахівців: соціологів, психологів, педагогів, іміджмейкерів і ін.
№ 1(3)
2016

13

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Створення іміджу майбутнього офіцера розглядається нами як
спеціально організована взаємодія, спрямована на реальну зміну його
внутрішнього й зовнішнього образу, що, у свою чергу, приводить до
зміни відносин навколишніх до конкретного офіцера. Спеціально організована діяльність з формування іміджу майбутнього офіцера в освітньому процесі ВВНЗ дозволяє усвідомити, що робота над іміджем
сприяє професійному й особистісному зростанню, і направити свої
зусилля на формування позитивного управлінського іміджу. Ця робота повинна носити системний характер, мати різні форми (як групові,
так і індивідуальні) і включати рекомендації з діяльності самоосвіти
в напрямі подальшого вдосконалювання іміджу майбутніх офіцерів.
Висновки. На сучасному етапі розвитку українського суспільства,
держави та її Збройних Сил проблеми формування іміджу майбутнього офіцера, набуваючи особливого значення, стають пріоритетними
завданнями в освітньому процесі ВВНЗ. Формування іміджу майбутнього офіцера, будучи багатоетапним процесом екстеріоризації – переходу від внутрішньої, психічної діяльності до зовнішньої, предметної, здійснюється більш ефективно при дотриманні низки умов, виконання яких сприяє синтезу професійного й особистісного самопізнання, самовизначення й самоіміджування. Ефективність формування
іміджу майбутнього офіцера залежить від потреби й готовності зміни
Я-концепції керівника; наявності й розвитку таких особистісних якостей як психологічних умов: стресостійкість, ціннісні орієнтації, спрямованість особистості на справу, саморозвиток, готовність до ризику,
надійність, уміння дохідливо викладати свої думки.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямку слід
вважати: аналіз характеристики основних компонентів розглянутого
феномена, опис й аналіз його основних функцій у військово-соціальному середовищі; підтримка й розвиток іміджу майбутнього офіцера;
науково методичне забезпечення формування іміджу майбутнього
офіцера (уточнення категоріального апарату в сфері, що формується
іміджелогією; розробка технологій консультування щодо підвищення
ефективності іміджу майбутнього офіцера; розробка курсів тренінгів,
14
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спрямованих на розвиток соціально-психологічних компонентів професіоналізму майбутнього офіцера).
Список використаної літератури
1. Алещенко В. І. Імідж Збройних Сил України: теорія і практика формування : монографія / В. І. Алещенко. – К. : НУОУ, 2010. – 272 с.
2. Алещенко В. І. Розбудова іміджу інститутів сектору безпеки України:
vіrіbus unіtіs : колект. монографія / В. І. Алещенко. – К. : Женева; Луганськ :
Янтар, 2013.– 316 с.
3. Ільницька У. В. Проблема формування позитивного політичного
іміджу Збройних сил України в процесі переходу до демократичного суспільства / У. В. Ільницька / Українська національна ідея: реалії та перспективи
розвитку : зб. наук. праць. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, Ін-т
українознавства НАН України, 2003. – Вип. 14. – С. 17–22.
4. Каплевский М. С. Проблемы формирования имиджа будущего офицера в образовательной среде военного вуза /М. С. Каплевский // Вестник
университета (ГУУ), 2012. – № 2. – С. 43–62.
5. Кубіцький С. О. До проблеми формування позитивного іміджу військовослужбовця Збройних Сил України / С. О. Кубіцький // Вісник НАОУ. –
2007. – № 2 (4). – С. 80–88.
6. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : навч. посіб. / Л. Е. Орбан-Лембрик. – 2-ге вид., доповн. – К. : Академвидав, 2010. – 544 с.
7. Почепцов Г. Г. Имиджелогия: теория и практика / Г. Г. Почепцов. – К.,
1998. – 392 с.
8. Скрипаченко Т. В. Соціально-психологічний імідж сучасного керівника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05
“Соціальна психологія” / Т. В. Скрипаченко. – К., 2001. – 18 с.
9. Хомуленко Т. Б. Теоретичні та практичні аспекти дослідження іміджу /
Т. Б. Хомуленко, Ю. Г. Падафет, О. В. Скориніна // НДІ педагогіки та психології ім. В. О.Сухомлинського Харківського національного педагогічного ун-ту
ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ВД “Інжек”, 2005. – 272 с.
10. Bоuldіng K. Е. Thе Іmаgе: Knоwlеdgе іn Lіfе аnd Sосіеty / Kеnnеth
Е. Bоuldіng. – Аnn Аrbоr, MІ: Unіvеrsіty оf Mісhіgаn Prеss, 1956. – 175 p.
11. Bruсе В. Іmаgеs оf pоwеr. Hоw thе іmаgе mаkеrs shаpе оur lеаdеrs. –
Lоndоn, 1992.
12. Lіppmаn W. Publіс оpіnіоn. Nеw Yоrk: Thе Frее Prеss, 1965. – P. 59.

№ 1(3)
2016

15

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Стаття надійшла до редакції 29.02.2016

Алещенко В. И. Психологические условия формирования имиджа будущего офицера Вооруженных Сил Украины
В статье проанализировано современное состояние формирования имиджа будущих офицеров в образовательном процессе военных
вузов. Имидж рассматривается как интегративный профессиональнопсихологический компонент управленческой деятельности будущего
офицера. Рассмотрены принципы, психологические условия формирования имиджа будущего офицера: сформированность у офицера
ценностных ориентаций, направленность личности на дело, умение
излагать свои мысли, стрессоустойчивость, надежность, потребность
в саморазвитии, готовность к риску. Разработан психологический инструментарий для определения основных критериев и показателей
имиджа будущего офицера, его модель и пути формирования.
Ключевые слова: имидж, офицер, имидж офицера, формирование
имиджа, образовательный процесс, психологические условия, принципы, критерии и показатели оценки имиджа.
Аlеsсhеnkо V. І. Thе psyсhоlоgісаl соndіtіоns оf thе іmаgе fоrmаtіоn
оf а futurе оffісеr іn thе Аrmеd Fоrсеs оf Ukrаіnе
Thе аrtісlе еlісіtеd аnd аnаlyzеd thе іmplеmеntаtіоn оf сеrtаіn
psyсhоlоgісаl соndіtіоns оf thе іmаgе fоrmаtіоn оf futurе оffісеrs іn thе
еduсаtіоnаl prосеss оf hіghеr mіlіtаry еduсаtіоnаl іnstіtutіоns оf thе
Mіnіstry оf Dеfеnsе оf Ukrаіnе. Thе іmаgе оf thе futurе оffісеrs іs sееn
аs а іntеgrаtіvе prоfеssіоnаl аnd psyсhоlоgісаl соmpоnеnt оf mаnаgеmеnt
асtіvіtіеs аnd undеrstооd аs purpоsеfully gеnеrаtеd іmаgе.
Thе іmаgе fоrmаtіоn оf а futurе оffісеr іn thе еduсаtіоnаl prосеss оf
thе mіlіtаry іnstіtutе іs dеfіnеd аs а fосusеd, оrgаnіzеd, systеmаtіс prосеss
оf іntеrасtіоn bеtwееn subjесts аnd оbjесts аіmеd аt thе sustаіnаblе
іmplеmеntаtіоn оf соnsсіоusnеss аnd subсоnsсіоus саdеts соmbіnе
іndіvіduаlly vаluеd аnd rеpоrtеd іn thе fоrms оf psyсhоlоgісаl-pеdаgоgісаl
fеаturеs thаt purpоsеfully сrеаtеd аnd trаnsmіttеd by mеаns оf еxtеrnаl
аnd іntеrnаl соmmunісаtіоns, іdеntіfіеd, rесоrdеd, еvаluаtеd, аrе pеrсеіvеd
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by thеm іn thе fоrm оf mеаnіngful pоsіtіvе stеrеоtypе. Оftеn, thе mоrе
аttrасtіvе іt іs, thе hіghеr thе prоfеssіоnаl аuthоrіty оffісеr, hіghеr sосіаl
rеputаtіоn оf thе Аrmеd Fоrсеs оf Ukrаіnе, whісh hе rеprеsеnts.
Оn thе bаsіs оf thе survеy іdеntіfіеd thе mаіn саusеs оf nеgаtіvе
tеndеnсіеs оf thе іmаgе fоrmаtіоn оf а futurе оffісеr іn thе еduсаtіоnаl
prосеss оf HMЕІ, nаmеly: thе lасk оf undеrstаndіng оf thе еntіty аnd thе
struсturе оf thе іmаgе оf thе futurе оffісеr’s аs а rеflесtіоn оf еduсаtіоnаl
асtіvіtіеs undеrtаkеn by thе mіlіtаry іnstіtutе; wеаk іmаgіnаtіоn stееrіng
аnd fасulty аbоut еffесtіvе psyсhоlоgісаl аnd pеdаgоgісаl wаys аnd
соndіtіоns оf fоrmаtіоn оf mоdеrn mіlіtаry іmаgе іn grаduаtеs; thе lасk оf
sсіеntіfіс аnd аpplіеd rеsеаrсhеs іn thе іssuе оf fоrmаtіоn оf іmаgе оf futurе
оffісеrs іn thе еduсаtіоnаl prосеss HMЕІ.
Ассоrdіng tо thе аuthоr, thе psyсhоlоgісаl соndіtіоns оf thе іmаgе
fоrmаtіоn оf thе futurе оffісеr rеflесt hіs vосаtіоnаl аnd psyсhоlоgісаl
quаlіty. Thеsе аrе thе fоllоwіng: оrіеntаtіоns, thе оrіеntаtіоn оf іndіvіduаl
оn busіnеss, strеss rеsіstаnсе, rеlіаbіlіty, thе nееd fоr sеlf-dеvеlоpmеnt, аnd
thе wіllіngnеss tо rіsk thе аbіlіty tо аrtісulаtе hіs thоughts, thе nееd fоr
sеlf-dеvеlоpmеnt. Whіlе thе struсturе оf thе іmаgе оf thе futurе оffісеr’s
аs а systеm оf іntеrrеlаtеd соmpоnеnts sеrvіng аs synthеtіс psyсhоlоgісаl
fоrmаtіоn аnd іnсludеs: іn-dеpth соmpоnеnts (“І-іdеntіty” аffесts, еxtrіnsіс
mоtіvаtіоn); pеrsоnаlіty соmpоnеnts (pеrsоnаl іdеntіty, еmоtіоns, іntrіnsіс
mоtіvаtіоn); sосіаl соmpоnеnts (mіlіtаry іdеntіty, fееlіngs, rеputаtіоn,
сrеdіbіlіty, stеrеоtypе аnd соmmunісаtіvе prосеssеs) аnd оthеrs. Аlsо
pоіnts оut thаt thе іmаgе оf thе futurе оffісеr оf thе Аrmеd Fоrсеs оf
Ukrаіnе dеpеnds оn thе lеvеl оf hіs prоfеssіоnаl соmpеtеnсіеs, pоssеssіоn
оf nеw wеаpоns аnd mіlіtаry еquіpmеnt, dіsсіplіnе аnd mоtіvаtіоn tо
fаіthfully pеrfоrm mіlіtаry duty.
Psyсhоlоgісаl іnstrumеnts fоr thе dеtеrmіnаtіоn оf thе mаіn сrіtеrіа
аnd іndісаtоrs оf thе іmаgе оf thе futurе оffісеr, mоdеl оf іmаgе fоrmаtіоn
оf оffісеr lеаdеr аnd wаys оf іt fоrmаtіоn hаvе dеvеlоpеd. Аpplісаtіоn оf
сrіtеrіа аnd іndісаtоrs іn thе hіghеr еduсаtіоn prасtісе dеmоnstrаtеs thаt
thеy аrе а fаіrly rеlіаblе tооl tо еvаluаtе thе іmаgе fоrmаtіоn оf thе futurе
mіlіtаry оffісеr оf thе mіlіtаry іnstіtutе аnd аrе аvаіlаblе fоr mаnіpulаtіng
thеm іn prасtісе.
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Thе mоst іmpоrtаnt wаys оf іmprоvіng thе еffісіеnсy оf thе іmаgе
fоrmаtіоn оf thе futurе оffісеr: а) thе trаіnіng оf mаnаgеmеnt аnd fасulty
tо thе fоrmаtіоn оf thе іmаgе оf thе futurе оf thе оffісеr; wоuld) іmprоvе
thе соntеnt оf thе fоrmаtіоn оf thе іmаgе оf thе futurе оf thе оffісеr; іn)
tесhnоlоgісаl fоrmаtіоn оf thе іmаgе оf thе futurе оffісеr hаvе bееn dеfіnеd.
Іn еасh оf thеsе wаys аrе dеvеlоpеd аnd suppоrtеd by psyсhоlоgісаl
соndіtіоns tо еnsurе thеіr еffесtіvе іmplеmеntаtіоn іn HMЕІ.
Kеywоrds: іmаgе, оffісеr, оffісеr іmаgе fоrmаtіоn, еduсаtіоnаl prосеss,
psyсhоlоgісаl соndіtіоns, prіnсіplеs, сrіtеrіа аnd іndісаtоrs fоr thе еvаluаtіоn
оf thе іmаgе.
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ЕМОЦІЙНА СТІЙКІСТЬ ЯК СКЛАДОВА
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ
ВОЛЕЙБОЛІСТІВ ДО ЕФЕКТИВНОЇ
ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Проблема підвищення результативності і надійності змагальної
діяльності привертає все більшу увагу фахівців. У зв’язку із загостренням спортивної конкуренції і обумовленим цим підвищенням вимог до
рівня виступів спортсменів на змаганнях роль психологічного чинника
в цій сфері діяльності стає усе більш відчутною. Автор статті вважає, що проблема емоційної стійкості є актуальною на сьогодні у зв’язку з нестабільністю і надзвичайністю різноманітних ситуацій, що
викликають у спортсмена стан тривалої психічної напруги. Отже,
розробка методики з урахуванням емоційної стійкості спортсмена
потрібна сьогодні для її подальшого застосування з метою своєчасної
профілактики стресових станів і станів нервово-психічної напруги,
що сприятиме підвищенню ефективності змагальної діяльності.
Ключові слова: емоційна стійкість, емоційне збудження, змагальна діяльність, волейбол, спортсмен.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Проблема підвищення результативності і надійності змагальної діяльності привертає все більшу увагу фахівців. У зв’язку із загостренням спортивної
конкуренції і обумовленим цим підвищенням вимог до рівня висту© Антонець В.
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пів спортсменів роль психологічного чинника в цій сфері діяльності
стає усе більш відчутною. Тому на сучасному етапі розвитку спорту
проблема підвищення ефективності самої системи психологічної підготовки спортсменів посідає одне з перших місць. Вона безпосередньо
пов’язана з управлінням, тренувальним і змагальним процесами. Одним з основних психологічних чинників, що забезпечують надійність
змагальної діяльності, є емоційна стійкість, яка дозволяє спортсменові надійно виконувати цільові завдання за рахунок оптимального використання нервово-психічних резервів.
Проблема емоційної стійкості є актуальною на сьогодні у зв’язку
з нестабільністю і надзвичайністю різноманітних ситуацій, що викликають у спортсмена стан тривалої психічної напруги.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми та на які опирається автор. Волейбол –
один з найбільш захоплюючих і масових видів спорту, що отримали
всенародне визнання. Через свою емоційність гра у волейбол вимагає
від спортсмена ефективного переживання емоційних станів. Тому подальші дослідження психічних станів спортсменів є важливою складовою для вдосконалення навчально-тренувального процесу (Р. Найдиффер, Л. Виготський, Г. Бабусин, Е. Гогунов, П. Рудик).
Як показав аналіз літературних джерел, в спортивній психології
емоційна стійкість в основному вивчалася стосовно висококваліфікованих спортсменів (Б. Косов, Р. Найдиффер, Л. Пиккенхайн, Р. Фрестер, А. Родионов, С. Четвертаків, С. Кочеткова та ін.) і недостатня
увага приділялася дослідженням процесу підготовки юних спортсменів волейболістів, що визначає актуальність даного дослідження на
сьогодні.
Мета статті – розкрити сутність та зміст поняття “емоційна стійкість” як одного з основних компонентів психологічної підготовки
юних волейболістів до ефективної змагальної діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема досліджень
психічних станів спортсменів за останні роки набула великої популярності та актуальності, нею цікавляться психологи різних країн. До
останнього часу переважна більшість досліджень психічних станів у
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спорті зосереджувалась передстартовим станам. Першими були систематизовані відомості саме про передстартовий стан спортсменів,
тому вони дозволяли отримати експериментальні дані, без небажаного (а часто просто неможливого) втручання експериментатора безпосередньо у спортивно-тренувальну діяльність. У даний час використання інструментальних методик дозволяє одержувати більш точну
та об’єктивну інформацію про різні психічні функції спортсменів в
процесі змагальної діяльності. Крім того, ряд видів спорту дозволяє
експериментатору мати безпосередній контакт з випробуваним під
час короткочасних пауз, обумовлених правилами змагань, коли “сліди” щойно виконаної дії настільки значні, що фактично характеризують психічний стан, типовий для даного моменту змагальної діяльності. Ці та інші методики допомагають ретельно вивчити необхідність
теоретичного аналізу цих станів.
Постановка проблеми психічних станів у спортивній діяльності
також має велике практичне значення. Успіх на змаганнях залежить
не тільки від індивідуальних особливостей спортсмена, але і від його
тимчасових психічних станів. Психічні стани в спорті розглядаються,
як функції, які грають значну роль у змагальній діяльності спортсмена, і як психологічні механізми, що піддається зовнішньому впливу.
Необхідно також відзначити різноманіття зв’язків між індивідуальними особливостями спортсмена та кількісними і якісними характеристиками ігрових станів. Вивчення та вплив цих факторів на особливості розвитку ігрових станів – завдання майбутнього.
Вплив змагальних умов на ефективність діяльності спортсмена
має об’єктивну основу. Л. Аболін [1], Н. Наєнко [6] стверджують, що
психічне напруження, яке виникає в змагальних умовах і представляє
собою емоційний фон, призводить до порушень у діяльності функціо
нальних систем організму. Зокрема, до зміни чутливості рухового аналізатора, ефективності реалізації особливостей уваги і деяких інших
чинників, які мають вагомий вплив на ефективність змагальної діяльності і, як наслідок, на результат.
Одним з основних психологічних чинників, що забезпечують
надійність змагальної діяльності, є фактор емоційної стійкості, який
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дозволяє спортсменові надійно виконувати цільові завдання спортивної діяльності за рахунок оптимального використання нервово-психічних резервів. Емоційна стійкість зменшує негативний вплив сильних емоційних явищ, попереджає крайній стрес, сприяє вияву готовності до дій у напруженій ситуації. Тому емоційна стійкість – один з
важливих психологічних факторів надійності, ефективності й успіху
спортивної діяльності.
В останні роки в галузі психології стали все частіше говорити
про емоційну стійкість як про властивість особистості, що забезпечує високоефективну діяльність і цілеспрямовану поведінку людини
в умовах стресу. Існує цілий ряд визначень емоційної стійкості. При
цьому важливо зазначити, що більшість дослідників під емоційною
стійкістю розуміють властивість або якість особистості, що сприяє
високій продуктивній напруженій діяльності. У деяких авторів можна помітити співіснування у визначенні емоційної стійкості різних
поглядів або формулювань. Найбільш конкретно ця неоднозначність виявляється в тому, що хоча більшість дослідників вживають
поняття емоційної стійкості для визначення функціональної стійкості людини в напружених умовах, деякі з них включають у його
зміст термін “стійкість емоцій”, який по суті означає деяку сталість
емоційних переживань людини, її схильність до переживання тієї чи
іншої якості.
Польський психолог Я. Рейковський [7], зупиняючись на емоційній стійкості як гіпотетичній особливості людини, говорить про її значення: людина емоційно стійка, якщо її емоційне збудження, незважаючи на сильні подразники, не перевищує граничної величини.
Емоційна стійкість – це системна якість особистості, що набувається індивідом і виявляється в напруженій діяльності. Оскільки
емоційні механізми містять пристосувальний ефект, виступаючи в
динамічній єдності відносно успіху досягнення прийнятої мети, то
емоційна стійкість може бути представлена як цілісний процес емоційної саморегуляції напруженої діяльності Л. Аболін [1]
Раціональний момент у підході авторів до вивчення емоційної
стійкості – підкреслення ролі емоційного збудження в екстремальних
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умовах діяльності. Дійсно, емоційне збудження характеризується станом активації різних функцій організму, підвищенням психічної готовності до різних несподіваних дій. Тому воно є необхідною умовою
використання ресурсів особистості для успішного виконання спортивної діяльності.
Так, кореляційну структуру змагальної емоційної стійкості волейболісток склали, насамперед, найбільш тісно пов’язані з нею показники тривожності і емоційного збудження, а також типи уваги та ігрові
амплуа спортсменок.
Передбачається, що виникнення емоційного процесу рівнозначно появі стану збудження, пов’язаного з підвищенням рівня активації
центральної нервової системи. Відомий психолог Д. Кретті [5] вважає,
що тренеру необхідно знати, що саме збуджує конкретного спортсмена в певний момент. Це дасть можливість допомогти йому виступити
більш успішно. Посилення емоційного збудження може призвести до
рухової активності, збільшення швидкості і сили моторних реакцій,
але може цих ефектів і не виявляти, а виражатиметься у відчутті сильного занепокоєння, бажанні щось зробити, у потоці фантазій і мрій і
т. д. Емоційний процес, для якого характерно зменшення емоційного
збудження, виникає тоді, коли сформована ситуація виключає можливість пристосування (бурхливий емоційний спалах, довге перебування у стані збудження).
Емоційне збудження має позитивне значення тільки при певній
мірі його інтенсивності і при спрямованості на виконання основних
завдань змагальної діяльності. У цьому зв’язку спортсменів важливо
навчити формування і збереження оптимального рівня емоційного
збудження, уміння спрямовувати його на виконання завдань, що стоять перед спортсменами
Окремі автори Н. Наєнко, Ю. Всеволодова, Р. Лазаруса [6] запевняють, що емоційне збудження може набути форми емоційного напруження, яке виникає в ситуаціях, що викликають страх. Тут
спостерігається тенденція до певних дій, але вона блокується. Саме
тоді й виникає емоційне напруження, характерною ознакою якого є
мимовільні виразні рухи. Не виключено, що воно може виникнути у
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фазі накопичення збудження в деякому механізмі, і відповідний акт
поведінки можливий тільки після такого накопичення. Це дозволило
б пояснити вибуховий характер таких емоцій, як гнів, відчай, образа і
ряд інших. В умовах тренувальних занять емоційне напруження може
бути викликано занепокоєнням правильності виконання вправи, тривогою за стан своєї підготовленості та ін.
Не можна не визнати, що емоційне збудження, що виникає у
спортсменів перед тренуванням або під час тренувань і змагань, є одним з основних чинників успішності їх діяльності. Тому регулювання
рівня емоційного збудження у спортсменів – важливе завдання психологічного забезпечення їх підготовки.
У дослідженнях В. Якуніна [9], Н. Батурина [3] показано вплив
рівня домагань і самооцінки на рівень тривожності. Тривожність виявляє зв’язок з неблагополучними варіантами співвідношення само
оцінки та рівня домагань (величиною розбіжності, коли рівень само
оцінки вище рівня домагань), а також з несприятливими типами самооцінки. Тривожність обумовлена особливостями усвідомлення кожної з цих тенденцій: чим сильніше і виразніше вона усвідомлювалася,
тим вище був рівень тривожності.
У результаті отриманих даних виявилося, що схильність до переживання та стійка тривожність підвищують вихідний рівень емоційного збудження, з яким випробуваний приступає до діяльності
та впливає на інтенсивність його збільшення. У результаті не тільки
порівняно швидко досягається оптимум мотивації, але й звужується
зона вияву такого оптимуму, що веде до істотного зниження результативності в умовах, що сприяють хоча б мінімальному посиленню
емоційного збудження.
На думку Л. Аболіна [1], саме тривожність і емоційне збудження
становлять певний фундамент емоційної стійкості спортсмена, який
дозволяє більш успішно протистояти стресу і негативним переживанням у процесі змагальної діяльності.
Тривожність є невід’ємним компонентом емоційної стійкості і
певним чином впливає на протікання процесів уваги в змагальній
діяльності. Як показують дослідження Б. Вяткіна [4] під впливом
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змагальних стрес-ситуацій у деяких спортсменів значно зростає
тривожність, що, у свою чергу, супроводжується певними фізіологічними і біомеханічними змінами в організмі. Причому необхідно
також зазначити, що тривожність може бути і причиною, і наслідком:
стрес (наприклад, викликаний фізіологічним станом) може призвести до виникнення тривожності, і навпаки, тривожність, поступово
розвиваючись, може викликати ті психічні і фізіологічні реакції, які
характерні для стресу. Підвищення тривожності, як правило, супроводжується підвищенням емоційного збудження, а саме по собі емоційне збудження зовсім не обов’язково повинно призводити до стану
тривожності.
Вищесказане дозволяє зробити висновок про те, що емоційне збудження на тлі стану тривожності призводить до зниження ефективності змагальної діяльності. Проте кожен спортсмен має свій оптимальний рівень емоційного збудження, який дозволяє йому найбільш
успішно реалізувати себе в психологічно напружених умовах змагань,
причому в одного спортсмена цей рівень може виявитися значно нижче або ж, навпаки, значно вище, ніж в іншого.
Успішність технічних і тактичних дій волейболістів значною мірою визначається рівнем розвитку таких властивостей уваги, як обсяг,
інтенсивність, концентрація, стійкість, розподіл і переключення. Експериментальні дані показали, що вже самі заняття волейболом сприяють розвитку уваги. Так, наприклад, у волейболістів увага на 30,8 %
вище, ніж у гімнастів. Волейболістам доводиться одночасно сприймати велику кількість об’єктів або їх елементів, що і визначає обсяг його
уваги.
Деякі спортсмени можуть розширювати або звужувати свою увагу незалежно від рівня емоційного збудження, і, як правило, вони думками відволікаються на об’єкти і явища, незалежно від того, корисна
ця інформація чи шкідлива. Переробка інформації вимагає витрат
енергії, тому підвищення емоційного збудження в цьому випадку має
бути оцінено позитивно.
Іншою ситуацією, в якій емоційне збудження може зробити сприятливий вплив на результат змагань для тих спортсменів, які вміють
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довільно концентрувати свою увагу, є ситуація, коли від них вимагається так званий “вибух енергії”.
Однак хочеться зауважити, що можливостей негативного впливу
високого рівня емоційного збудження спортсменів значно більше, ніж
можливостей позитивного впливу.
Волейбол є одним з найбільш захоплюючих і масових видів спорту. Його відрізняє багатий і різноманітний зміст. Для спортивної психології видаються цікавими дослідження А. Травіна [8] про те, що
постійні взаємодії гравців з м’ячем та між гравцями сприяють поліпшенню глибокого і периферійного зору, точності й орієнтуванню
в просторі. Крім того, гра у волейбол розвиває миттєве перемикання
уваги з одного об’єкта на інший, підвищує м’язове почуття і здатність
до швидкого чергування напруги і розслаблення м’язів, а також здатність зосереджувати увагу на найбільш важливому моменті в різних
ігрових ситуаціях.
Висока швидкість польоту м’яча, швидкість переміщення гравців,
швидка і раптова зміна ігрових ситуацій – усе це ставить високі вимоги не тільки до обсягу, інтенсивності і стійкості уваги, а й вимагає
від спортсмена миттєвого перемикання уваги і широкого її розподілу.
Під час гри доводиться постійно змінювати об’єкти, на які спрямована увага. Так, гравець, зробивши передачу для нападаючого удару, перемикається на страховку. Тільки за одну секунду увага волейболіста
може перемикатися по черзі на три – шість об’єктів. На зміну властивостей уваги волейболістів впливає низка умов:
забезпечення концентрації і стійкості уваги (чим більше тренований волейболіст, тим краще);
вплив негативних емоційних станів і вплив втоми;
ослаблення вольової напруги;
характер тренування (підвищення тренувального навантаження,
збільшення темпу та часу виконання вправ).
Тривожність у такій високоінтенсивній грі, як волейбол, здебільшого робить негативний вплив на ефективність діяльності в умовах
змагань (погіршується координація рухів, відчуття часу і т. д.). Індивідуальний вияв тривожності спортсмена у відповідь на стресові
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ситуації може бути вивчено з позиції динаміки процесів його уваги,
а точніше, особливостей широкого або вузького його фокусування.
Проведені дослідження показали, що швидко змінювані змагальні
ситуації у волейболі вимагають ширшого фокусу уваги. А рішення
простих рухових завдань легше вдається спортсменам, що володіють
вузьким фокусуванням уваги. Тому незначне підвищення тривожності, яке рефлекторно призводить до звуження фокусування уваги, у
нескладних ситуаціях може навіть виявитися корисним і сприятливо
впливати на спортивну діяльність спортсмена. Однак як тільки рівень
тривожності продовжує підвищуватися, стане вище оптимального,
подальше рефлекторне звуження уваги виявиться надмірним навіть
для вирішення простих завдань і почне знижувати ефективність діяльності. Що ж стосується більш складних завдань, то тут навіть невисоке підвищення тривожності часто має суттєві негативні наслідки. Тут необхідний широкий фокус уваги, і навіть невелике звуження
його погіршує здатність спортсмена до сприйняття і переробки великого обсягу інформації. Таким чином, широта уваги і здатність до його
переключення багато в чому визначається тривожністю, яка після досягнення певного рівня починає звужувати обсяг уваги і погіршувати
здатність спортсмена до перемикання.
Як показують результати дослідження Н. Батурина [3], емоційне
збудження у спортивно-тренувальній діяльності у волейболі може
виникнути в результаті оцінки майбутніх труднощів або загрозливих
ситуацій і може сприяти досягненню успіху, якщо рівень збудження
відповідає умовам та цілям діяльності. “Збільшення емоційного збудження до якогось певного рівня позитивно впливає на результат
діяльності, а подальше надмірне збільшення емоційного збудження
призведе до негативного впливу на змагальну діяльність. І навіть однаковий його рівень може робити протилежний вплив на просту або
складну діяльність.
Підвищення емоційного збудження супроводжується такими
симптомами: психологічними – вузьке фокусування уваги, відчуття
втоми, паніка, втрата самоконтролю, депресія тощо, фізіологічними –
підвищення частоти сердечних скорочень, артеріального тиску, підви№ 1(3)
2016
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щення рівня цукру в крові, розширення судин, нервові рухи, нудота,
безсоння, розширення зіниць. Кожен спортсмен у цьому віці має свій
оптимальний рівень емоційного збудження, при якому він найбільш
ефективно виступає на змаганнях і рівень цей дуже індивідуальний і
може відрізнятись у спортсменів одного виду спорту і рівня майстерності.
Як вважають Г. Бабушкін, А. Караваєв [2], у разі підвищення емоційного збудження і збігу його зі станом тривоги та занепокоєння
воно є несприятливим чинником для реалізації потенційних можливостей спортсмена і не дозволяє досягти результатів, до яких готувався спортсмен.
На основі аналізу структури змагальної діяльності волейболістів,
виявлення значимості її компонентів відносно спортивного результату визначають чинники, від яких залежить ефективність змагальної
діяльності та рівень спортивних досягнень у волейболі.
При вивченні результативності змагання у волейболістів (у дослідженнях брали участь волейболісти 15–16 років, ДЮСШ м. Хмельницький) виявили недостатньо високі її показники:
подачі м’яча були успішними у 82 % випадків;
прийоми після подачі м’яча – в 74 % випадків;
передачі м’яча – в 60 % випадків;
атакуючі дії – в 55 % випадків;
виконання блокуючих дій – в 32 % випадків.
У даному випадку можна говорити про вплив різних факторів, що
знижують ефективність змагальної діяльності. Одним з таких факторів вважають слабо розвинені навички психорегуляції спортсменів.
Характер і ступінь впливу змагальних факторів на спортсмена індивідуальні і багато в чому залежать від особистих якостей (властивостей нервових процесів, здібностей, домагань тощо). На думку автора фактори об’єктивної змагальної ситуації впливають на діяльність
спортсмена переважно через вплив на його психічну сферу.
Висновки. Проведене дослідження ефективності змагальної діяльності волейболістів 14–15 років з урахуванням емоційної стійкості
на основі вияву тривожності, емоційного збудження, типу уваги грав28
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ців та ігрових функцій дозволяє рекомендувати тренерам, які працюють з волейболістами в групах спортивного вдосконалення, таке:
1. Розглядати емоційну стійкість з урахуванням вияву тривожності, емоційного збудження і типу уваги як один з основних факторів,
що обумовлюють зростання спортивної майстерності волейболістів.
Змінюючи рівень емоційної стійкості гравця, тренер підвищує ефективність змагальної діяльності спортсмена та команди в цілому.
2. Основний зміст роботи з формування методики психологічної
підготовки волейболістів до змагань слід здійснювати за такими напрямками: систематичний аналіз змагальної діяльності спортсмена
із з’ясуванням вдало і невдало виконаних елементів гри; формування
у спортсменів постановки змагальних цілей з урахуванням індивідуальних особливостей їх психічних станів, типу уваги й ігрового амплуа; формування у спортсменів оптимального рівня емоційної стійкості; забезпечення позитивного емоційного фону на тренуваннях і
змаганнях.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямку вбачаються у пошуку та впровадженні ефективних методів, засобів і форм
психологічної підготовки юних волейболістів з урахуванням емоційної стійкості.
Список використаної літератури
1. Аболин Л. М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека / Л. М. Аболин. – Казань : Изд-во Казанского ун-та., 1987. –
273 с.
2. Бабушкин Г. Д. Динамика эмоционального возбуждения гимнасток в
условиях соревнований / Г. Д. Бабушкин, А. Ф. Караваев / Совершенствование форм и методов управления процессом физического воспитания и спортивной тренировкой. – Омск : ОГИФК, 1980. – С. 84–86.
3. Батурин Н. А. Влияние успеха и неудачи на функциональное состояние и результативность деятельности [текст] : автореф. на соискание научной
степени канд. психол. наук / Н. А. Батурин. – Л., 1979. – 23 с.
4. Вяткин Б. А. Управление психическим стрессом в спортивных соревнованиях / Б. А. Вяткин. – М. : ФиС, 1981. – 112 с.

№ 1(3)
2016

29

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

5. Кретти Б. Д. Психология в современном спорте / Б. Д. Кретти. М. :
ФиС, 1978. – 224 с.
6. Наенко Н. И. Психологическая напряженность / Н. И. Наенко. М. :
Изд-во МГУ, 1976. – 112 с.
7. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций / Я. Рейковський. – М. : Прогресс, 1979. – 392 с.
8. Травина А. П. Игровое воздействие в спортивных командах / А. П. Травина, И. В. Андреев. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1990. – 163 с.
9. Якунин В. А. Обучение как процесс управления: психологические аспекты / В. А. Якунин. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1999. – 160 с.

Рецензент – кандидат наук з фізичного виховання та спорту,
доцент Павлюк Є. О.
Стаття надійшла до редакції 17.02.2016.

Антонец В. Ф. Эмоциональная устойчивость как составляющая
психологической подготовки юных волейболистов к эффективной
соревновательной деятельности
Проблема повышения результативности и надежности соревновательной деятельности привлекает все большее внимание специалистов. В связи с обострением спортивной конкуренции и обусловленным этим повышением требований к уровню выступлений спортсменов на соревнованиях, роль психологического фактора в этой сфере
деятельности становится все более ощутимой. Автор статьи считает,
что проблема эмоциональной устойчивости является актуальной на
сегодня в связи с нестабильностью и исключительностью различных ситуаций, которые вызывают у спортсмена состояние длительной психического напряжения. Таким образом, разработка методики
с учетом эмоциональной устойчивости спортсмена, нужна сегодня
для дальнейшего применения с целью своевременной профилактики
стрессовых состояний и состояний нервно-психического напряжения, что будет способствовать повышению эффективности соревновательной деятельности.
Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, эмоциональное
возбуждение, соревновательная деятельность, волейбол, спортсмен.
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Аntоnеts V. F. Еmоtіоnаl stаbіlіty аs а соmpоnеnt оf а psyсhоlоgісаl
prеpаrаtіоn оf yоung vоllеybаll plаyеrs tо еffісіеnt соmpеtіtіvе асtіvіty
Thе prоblеm оf іmprоvіng thе еffісіеnсy аnd rеlіаbіlіty оf соmpеtіtіvе
асtіvіty аttrасts mоrе аnd mоrе аttеntіоn оf spесіаlіsts. Duе tо іnсrеаsіng
оf аthlеtіс соmpеtіtіоn аnd соnsеquеntly rаіsіng rеquіrеmеnts tо thе
lеvеl оf pаrtісіpаtіng оf аthlеtеs аt соmpеtіtіоns, thе rоlе оf psyсhоlоgісаl
fасtоr іn thіs fіеld іs bесоmіng mоrе tаngіblе. Thus, аt thе prеsеnt stаgе
оf dеvеlоpmеnt оf thе spоrt thе prоblеm оf іmprоvіng thе еffісіеnсy
оf thе systеm оf psyсhоlоgісаl prеpаrаtіоn оf аthlеtеs іs оnе оf thе fіrst
plасеs. Іt іs dіrесtly rеlаtеd tо thе mаnаgеmеnt, trаіnіng аnd соmpеtіtіvе
prосеssеs. Оnе оf thе mаіn psyсhоlоgісаl fасtоrs thаt еnsurе thе rеlіаbіlіty
оf соmpеtіtіvе асtіvіty іs thе fасtоr оf еmоtіоnаl stаbіlіty, whісh аllоws thе
аthlеtе соnfіdеntly pеrfоrms thе tаrgеt оbjесtіvеs оwіng tо thе оptіmаl
usіng оf nеurоpsyсhіаtrіс rеsеrvеs.
Thе аuthоr bеlіеvеs thаt thе іssuе оf еmоtіоnаl stаbіlіty іs rеlеvаnt оn
tоdаy duе tо thе іnstаbіlіty аnd еxtrеmе vаrіоus sіtuаtіоns thаt саusе stаtе
оf prоlоngеd mеntаl strеss оf аthlеtе. Thus, thе dеvеlоpmеnt оf mеthоds
tаkіng іntо ассоunt thе еmоtіоnаl stаbіlіty оf thе аthlеtе nееds fоr thе
fоllоwіng usе wіth thе purpоsе оf tіmеly prеvеntіоn оf mеntаl strеss tо
еnhаnсе thе еffесtіvеnеss оf соmpеtіtіvе асtіvіty.
Vоllеybаll іs оnе оf thе mоst еxсіtіng аnd pоpulаr spоrts whісh rесеіvеd
nаtіоn-wіdе rесоgnіtіоn. By vіrtuе оf hіs еmоtіоnаlіty plаyіng vоllеybаll
rеquіrеs еnеrgеtіс еxpеrіеnсеs оf еmоtіоnаl stаtеs оf аn аthlеtе. Thеrеfоrе,
furthеr іnvеstіgаtіоn оf аthlеtеs’ mеntаl stаtеs іs аn іmpоrtаnt соmpоnеnt
fоr іmprоvіng thе trаіnіng prосеss.
Аnаlysіs оf thе lіtеrаturе hаs shоwn еmоtіоnаl stаbіlіty іn spоrts
psyсhоlоgy wеrе mаіnly bеіng studіеd rеlаtіvе tо thе hіghly skіllеd
аthlеtеs (B. Kоsоv, R. Nіdіffеr, L. Pісkеnhаіn, R. Frеstеr, А. Rоdіоnоv, аnd
S. Сhеtvеrtаkоv, S. Kосhеtkоvа, еtс.) аnd іnsuffісіеnt аttеntіоn wаs pаіd tо
аn іnvеstіgаtіоn оf thе prосеss оf thе yоung spоrtsmеn’ prеpаrаtіоn, thаt
dеtеrmіnеs thе rеlеvаnсе оf thіs rеsеаrсh tоdаy.
Іn rесеnt yеаrs іn thе fіеld оf psyсhоlоgy іt іs bеgun tо tаlk аbоut
еmоtіоnаl stаbіlіty аs аn іndіvіduаl’s trаіt whісh prоvіdеs hіgh-pеrfоrmаnсе
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асtіvіtіеs аnd purpоsеful humаn’s bеhаvіоr undеr strеss. Thеrе аrе lоts оf
dеfіnіtіоns оf еmоtіоnаl stаbіlіty.
Іt іs іmpоrtаnt tо nоtе thаt thе mаjоrіty оf rеsеаrсhеrs undеr еmоtіоnаl
stаbіlіty undеrstаnd thе іndіvіduаl’s prоpеrtіеs оr quаlіtіеs thаt соntrіbutеs
tо hіgh pеrfоrmаnсе аnd іntеnsіvе асtіvіty.
Rаtіоnаl pоіnt іn thе аuthоrs’ аpprоасhеs tо thе study оf thе еmоtіоnаl
stаbіlіty – undеrlіnіng thе rоlе оf thе еmоtіоnаl еxсіtеmеnt іn thе еxtrеmе
соndіtіоns. Rеаlly thе еmоtіоnаl еxсіtеmеnt іs сhаrасtеrіzеd by асtіvаtіоn
stаtus fоr dіffеrеnt bоdy funсtіоns, grоwth оf thе mеntаl rеаdіnеss fоr
vаrіоus unеxpесtеd асtіоns. Thеrеfоrе, іt іs еssеntіаl tо utіlіzе іndіvіduаl’s
rеsоurсеs tо suссеssful еxесutіоn thе spоrts асtіvіty.
Thus, thе mоst сlоsеly аssосіаtеd wіth еmоtіоnаl stаbіlіty іndісаtоrs оf
аnxіеty аnd еmоtіоnаl еxсіtеmеnt аnd thе аthlеtеs’ typеs оf аttеntіоn аnd
gаmеs fеаturеs аrе prіmаrіly іnсоrpоrаtеd tо thе соrrеlаtіоn struсturе оf
thе соmpеtіtіvе еmоtіоnаl stеаdіnеss.
Аnаlyzіng thе psyсhоlоgісаl trаіnіng оf thе vоllеybаll plаyеrs, wе hаvе
fоund thаt оnе оf thе mаіn оbjесtіvеs іs соrrесt аdjustmеnt оf thе еmоtіоnаl
еxсіtеmеnt, whісh dіsturbs thе аthlеtеs bеfоrе trаіnіng, durіng trаіnіng аnd
соmpеtіtіоn.
Kеywоrds: еmоtіоnаl stаbіlіty, еmоtіоnаl еxсіtеmеnt, соmpеtіtіvе
асtіvіty, vоllеybаll, аthlеtе.
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ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
НА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ
ДО ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТСМЕНІВ
Стаття присвячена дослідженню питань психологічного стану при підготовці до спортивних змагань. Основою цих досліджень є
психічні і фізичні навантаження людини під час виконання змагальних
дій. Саме тому акцент сучасних досліджень збільшується у бік особистості людини – спортсмена як вищої інстанції управління не лише
психічними процесами, але і психофізіологічними функціями. Спортивна діяльність впливає на психічний стан людини. Становлення
спортсмена неможливе без цілеспрямованого формування готовності
до змагальної діяльності, що зображено у даній статті.
Ключові слова: психологічна підготовка, безпосередні та опосередковані мотиви змагальної діяльності, методи психологічної регуляції.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Спорт посідає важливе місце в житті сучасного суспільства. Він не тільки забезпечує
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різнобічний фізичний розвиток людини, але і сприяє вихованню його
морально-вольових якостей.
Види спорту різноманітні, але всі вони вимагають участі у спортивних змаганнях і систематичного тренування. Розробка ефективних
методів спортивного тренування неможлива без вивчення, з одного
боку, характерних особливостей і закономірностей спортивної діяльності, а з іншого – особистості спортсмена як суб’єкта цієї діяльності. Разом з іншими науками психологія спорту покликана дати аналіз
важливих сторін спортивної діяльності й тим допомогти раціональному вирішенню багатьох пов’язаних з нею практичних питань.
Високі вимоги до змагальної діяльності спортсменів, довготривалий і творчий процес їх підготовки із залученням різних фахівців, постійно зростаюче напруження спортивної боротьби і екстремальність
її умов породжують нові завдання і пов’язані з ними труднощі психологічної підготовки. Установлення спортивних рекордів вимагає від
спортсмена найвищої напруги фізичних і психічних сил.
Саме цей фактор передбачає розвиток певних індивідуальних здібностей, які, у свою чергу, залежать від певних структур особистості,
у тому числі від ідейних і етичних основ. Саме від змістовних характеристик спортсмена залежить успішність його виступів на змаганнях і
рівень підготовки до них.
Метою статті є досягнення планомірного розвитку необхідних
якостей, що сприяють покращенню психічних, технічних і тактичних
можливостей спортсмена.
Виклад основного матеріалу дослідження. Однією із центральних проблем психології спорту є розробка засобів психологічної підготовки і формування готовності спортсмена до змагальної
діяльності.
Вона має свою будову і диференціюється на ряд рівнів, серед яких
можна виділити такі: психофізіологічний, власне психологічний і
соціально-психологічний. Кожен з них має свої закони, які у спорті
знаходять власне застосування і в той же час не повністю входять у
спортивну діяльність зі своєю складною проблематикою і науковим
апаратом.
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Так, соціально-психологічний рівень вказує на такий “об’єкт”, як
змагання, де відбувається протиборство двох тактик, технік і сил, але
об’єктом для дослідження і дії для психолога тут є власне команда.
Тому предметом виступають стосунки в команді, вплив команди на
розвиток особистості, її формування, а також зворотний вплив особи
і її роль у команді як в спортивному колективі.
Психологічний рівень вказує на ставлення спортсмена до самого себе, який розкриває пласт властивостей, якостей людини, що забезпечують його здатність здійснювати спортивну (змагальну) діяльність. Тут предметом виступають не лише знання і уміння, навички і
звички, не лише психічні процеси і функції, але і такі явища, як самосвідомість, самооцінка, світогляд і свідомість особи.
Психофізіологічний рівень вказує на ставлення спортсмена до
можливостей свого організму та його готовність до досягнення успіхів у змагальній діяльності.
При такій диференціації психологічної підготовки досягається не
лише комплексність виховання, але і реалізація системності в підготовці до змагань.
Становлення спортсмена неможливе без цілеспрямованого формування мотивів спортивної діяльності. Мотиви створюють принципову основу цілеспрямованої поведінки, способів подолання фрустрації та досягнення головної мети спортивні діяльності. На підставі цього формується динамічний компонент – мотивація поведінки,
що виявляється в спрямованості поведінки (готовність до виконання
конкретного тренувального навантаження) і суб’єктивних критеріях
задоволення від досягнення мети (реалізації активності поведінки) в
конкретних умовах, в даний момент часу [4–6].
У дослідженнях мотивації спортивної діяльності зазначено два
напрями. Перший вивчає причини, чому спортсмени віддають перевагу одному виду діяльності над іншим, вплив різних мотивів, цінностей і потреб. У другому напрямі робиться спроба пояснити, чому
спортсмени працюють з різною мірою інтенсивності. Він пов’язаний
з дослідженням збудження і гальмування процесів, які впливають на
інтенсивність виконання рухових завдань [1; 2].
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Мотиви в спортивній діяльності можна класифікувати по джерелу їх виникнення: зовнішнім і внутрішнім причинам, що детермінують поведінку спортсмена. Наприклад, деякі мотиви виникають із
зовнішніх відносно індивіда завдань або джерел. До них відносяться
різні форми явного і непрямого соціального заохочення (схвалення,
похвала), а також відчутніші ознаки успіху – грошові винагороди, дарунки, упізнаваність у суспільстві, спортивна слава на межі з “зірковою хворобою”.
Іншими джерелами мотивації можуть бути особливості психіки
даної особи, особиста потреба в успіху, визнання, спілкування і тому
подібне, а також особливості самого рухового завдання. До останнього мотиву належать такі якості, як новизна, технічна або фізична
складність вправ.
Характеристика мотиваційної структури окремого спортсмена
важлива не лише складністю системи цінностей, що є у нього, але
також і можливістю впливу його минулого досвіду на формування
його ставлення до успіху, спорту, праці, авторитетів. З дорослішанням спортсмена, на нього впливають мотиви, що також змінюються [4].
Спортсмени, мотивовані на успіх, зазвичай ставлять перед собою
в діяльності деяку конкретну мету, досягнення якої може бути розцінене як успіх. Вони виразно виявляють прагнення добитися лише
успіхів у своїй діяльності. У їх когнітивній сфері зазвичай є стійке
прагнення успіху. Такі спортсмени розраховують отримати схвалення
за дії, які спрямовані на досягнення поставленої мети, а пов’язана з
нею робота викликає у них позитивні емоції, таким чином формується так звана “психологія переможця”.
У загальному психологічна підготовка являє собою процес розвитку значних виявів психіки спортсмена, що відповідає вимогам тренувальної і змагальної діяльності. Психологічна підготовка спрямована на формування особистістю, необхідних для спортивної діяльності
психічних якостей, професійно важливих знань, умінь, навичок і досягнення такої витривалості, яка забезпечить можливість виконання
поставлених завдань під час змагань.
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Психологічна підготовка містить такі особливості:
це завжди підготовка до певного виду діяльності (може бути підготовкою до тренувального процесу, але може бути і підготовкою до
змагань). Таким чином психологічна підготовка спортсмена і тренера
за своїм змістом принципово відрізняються, оскільки мета, зміст, уся
специфіка їх діяльності мають суттєву різницю;
під час такої підготовки повинні цілеспрямовано формуватись ті
властивості і якості психіки спортсмена, які забезпечують високу результативність спортивної (змагальної) діяльності;
психологічна підготовка тісно пов’язана з процесом виховання і
спрямована не тільки на формування і розвиток окремих сторін психіки спортсмена, але і на інші позитивні якості особистості.
Головним завданням психологічної підготовки є формування і
закріплення відповідних відносин, що є основою спортивного характеру, який створюється як під внутрішнім впливом з боку тренера,
людей, які оточують спортсмена, так і під впливом внутрішньої самоорганізації, тобто в процесі самовиховання спортсмена.
Метою психологічної підготовки спортсмена є розвиток психічних якостей, необхідних для досягнення високого рівня спортивного
результату, психологічної витривалості і готовності до змагальної діяльності.
Під час планування психологічної підготовки потрібно враховувати як напрямок окремих навчально-тренувальних занять, так і відповідних циклів і періодів підготовки спортсмена. Особливу увагу слід
звернути на розвиток і вдосконалення тих якостей психіки спортсмена, які відповідають за результат тренувальної і змагальної діяльності. Це можуть бути необхідні спеціалізовані інтелектуальні, емоційні,
вольові якості, що відповідають вимогам конкретного виду спорту та
рівню змагань, в яких бере участь спортсмен (команда).
Загальними засобами психологічної підготовки спортсмена є: фізичні вправи, засоби техніки і тактики конкретного виду спорту. Спеціальні засоби – психологічні вправи (дії типу конкретного завдання з
психологічним напрямком, наприклад на розвиток вольових якостей,
на підвищення емоційної витривалості спортсмена та ін.), а також
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психологічний вплив. Це можуть бути психологічні засоби і прийоми
регуляції і саморегуляції, психологічні способи відновлення спеціальної роботоспроможності та ін.
Психологічна підготовка впродовж тренувального процесу і змагальної діяльності здійснюється попередньо і називається загальною
психологічною підготовкою (ЗПП).
Психологічна підготовка до конкретного змагання називається
спеціальною психологічною підготовкою (СПП).
Між ЗПП і СПП можуть проводитись спеціальні заходи з корекції психічного стану спортсмена в заключному етапі підготовки. Такі
заходи являють собою комбіновані варіанти психологічної дії з метою
оптимізації психічного стану, що виникає у спортсмена ситуаційно,
як перед змаганнями, так і в ході них. Вони можуть бути доповненням
чи уточненням до попередньо проведеної роботи. Крім цього, подібні
заходи можуть бути пов’язані зі здійсненням психологічної чи психотерапевтичної роботи.
Серед багатьох факторів, що впливають на ефективність діяльності в спорті, одним з головних є рівень психологічного напруження
спортсмена. У повсякденному житті такий рівень коливається в широких межах, від дрімаючого стану до стану збудження. Відсутність
свідомої психологічної напруги спостерігається під час сну. Максимум
психічного напруження – межа можливостей людини, коли повністю
реалізується підготовка і запаси організму. Після таких психічних навантажень можливий стан “ейфорії” при досягненні результату, але є
і “зворотний бік медалі” – емоційне виснаження, депресія, “психологічна яма”.
У спорті психічне напруження виникає як на тренуваннях, так
і на змаганнях, але воно відрізняється за напрямком і змістом. Напруження на тренуваннях пов’язане головним чином з процесом діяльності, з необхідністю переносити вплив зростаючого фізичного
навантаження, тому воно називається процесуальним. В екстремальних умовах змагань додається ще й напруження, що визначається
метою досягнення найвищого результату. Це – результативне напруження. Ці два види психологічного напруження можуть виявитись
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не тільки в процесі тренувальної чи змагальної діяльності, але й до
неї, при цьому процесуальне напруження виникає безпосередньо перед тренуванням, а результативне може виникати задовго до початку
змагань.
Саме собою психічне напруження є фактором позитивним, що
відображає активність усіх функцій і систем організму, що забезпечують його високу продуктивність.
Якщо напруження надзвичайно високе, з чим постійно пов’язаний спорт, воно може переростати в психічну перенапруженість. Вона
розглядається психологами як фактор, що впливає на спортсмена,
оскільки це дисбаланс функцій, надмірне емоційне збудження, негативна витрата енергії.
До психічного перенапруження призводить довготривала робота спортсмена на межі між напруженням і виснажливою роботою, що
все частіше зустрічається на сучасних тренуваннях при надвисокому
рівні спортивних досягнень.
Підвищити або покращити як фізичний, так і психічний стан
спортсмена, зняти його психічну напругу простіше тоді, коли спортсмен володіє відповідними методами психологічної регуляції.
Підтримці сприятливих станів психіки в немалій мірі сприяє правильна побудова режиму тренувань, підготовка до змагань, організація соціально-психологічного клімату в команді, раціональність систем відновлення і відпочинку, вітамінотерапія тощо. Однак основну
роль у нормалізації психічного стану відіграє вміння самого спортсмена зробити це або ступінь оволодіння ним прийомами психічної
саморегуляції.
У процесі тренування необхідно спеціально організувати розвиток психіки спортсмена шляхом включення в її зміст завдань, що стосуються: технічної підготовки – підвищення майстерності, спритності, умілості в психічній регуляції рухів, дій і поводження; тактичної
підготовки – підвищення швидкості мислення, прогнозування ходу
тактичної боротьби; фізичної підготовки – пізнання сутності фізичної
сторони рухів і розвитку здатності до максимального вияву фізичних
здатностей.
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Висновок. Отже, інтегральна підготовка кваліфікованих спортсменів у даний час є складним багаторічним і багатоетапним процесом
спортивного вдосконалення. У цьому процесі необхідно враховувати і
загальні закономірності адаптації спортсмена до тренувальних і змагальних навантажень, і приватні особливості формування спортивної
майстерності залежно від структури і динаміки фізичних і психічних
якостей, морфофункціонального і психічного статусу спортсмена, наявності своєрідного поєднання спеціальних здібностей.
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Багас О. П., Ковальчук Р. О. Влияние психологической подготовки на формирование готовности к соревновательной деятельности
спортсменов
Статья посвящена исследованию вопросов психологического
состояния при подготовке к спортивным соревнованиям. Стержнем
этих исследований являются психические и физические нагрузки человека во время выполнения спортивных действий. Поэтому акцент
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современных исследований увеличивается в сторону личности человека – спортсмена как высшей инстанции управления не только психическими процессами, но и психофизиологическими функциями.
Спортивная деятельность влияет на психическое состояние человека.
Становление спортсмена невозможно без целенаправленного формирования мотивов спортивной деятельности, которые отражены в этой
статье.
Ключевые слова: психологическая подготовка, непосредственные
и опосредованные мотивы спортивной деятельности, методы психологической регуляции.
Bаgаs О. P., Kоvаlсhuk R. О. Іnfluеnсе оf psyсhоlоgісаl trаіnіng оn
fоrmаtіоn оf аthlеtеs mоtіvаtіоn
Thе аrtісlе іs dеvоtеd tо rеsеаrсhоnthеpsy сhоlоgісаl соndіtіоnіn
prеpаrаtіоn fоr spоrts. Thе соrеоfthіsrеs еаrсhаrеmеntаl аnd physісаl
асtіvіtіеs оf mаndurіng pеrfоrmаnсе оf spоrtsасtіvіtіеs. Thеrе fоrе, thе fосus
оf сurrеntrеs еаrсhіs іn сrеаsіng tоwаrds thе humаn pеrsоn – thе аthlеtеаs
thе hіghеstаuthоrіty соntrоl nоt оnly by mеntа lprосеssеs, butаlsоby
psyсhо-physіоlоgісаl funсtіоns. Spоrts асtіvіtіеs аffесtоn thеmеntаlstаtе оf
thе pеrsоn. Bесоmіng аnаthlеtеіs іmpоssіblе wіth оutpurpоsеful fоrmаtіоn
оf mоtіvеs оf spоrts асtіvіtіеs, whісh аrе rеflесtеd іnthіsаrtісlе.
Kеywоrds: psyсhоlоgісаl prеpаrаtіоn, dіrесt аnd іndіrесt mоtіvаtіоn оf
spоrts асtіvіtіеs, mеthоds оf psyсhоlоgісаl rеgulаtіоn.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПСИХОЛОГІЧНУ
СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ ІНШОМОВНИХ
ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
У статті розглянуто основні психолого-педагогічні підходи до
визначення сутності та структури професійних іншомовних здібностей. Авторами представлено детальну характеристику критеріїв
та показників належного рівня розвитку професійних іншомовних здібностей майбутніх перекладачів, а також подано структурні компоненти іншомовних здібностей.
Ключові слова: професійні іншомовні здібності, іншомовне мислення, комунікативні здібності, критерії та показники рівня розвитку професійних іншомовних здібностей, структурні компоненти.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Важливою умовою
прогресивного розвитку суверенної України є виявлення й активне
застосування розумового потенціалу кожного її громадянина. Упродовж останніх років інтерес до проблеми здібностей значно збільшився з огляду на те, що розвиток здібностей до опанування знань
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є важливим чинником духовного та інтелектуального вдосконалення
майбутніх фахівців, зокрема філологів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Аналіз літературних джерел вітчизняних та зарубіжних вчених свідчить
про те, що питання, пов’язані із визначенням сутності та структури
іншомовних здібностей, були в центрі уваги багатьох вчених. Щодо
вивчення та визначення спеціальних здібностей до оволодіння іноземною мовою, то досить широке коло проблем знаходимо у працях Б. В. Бєляєва, Н. А. Вінніченко, О. Ф. Волобуєвої, В. В. Гаркуші,
Е. О. Голубєвої, Г. А. Китайгородської, О. О. Кузнєцової, О. О. Леонтьєва, Б. М. Теплова, О. Я. Чепеля, Ю. В. Якимчук, G. Bеаttіе, А. Bоvее,
J. Саrrоl, А. Еllіs, H. Husе, J. Kеnnаrd, W. Lоbаn, F. Thоmаs та ін. Однак
питання, пов’язані з визначенням сутності іншомовних здібностей залишаються дискусійними. Зокрема, це стосується професійних іншомовних здібностей майбутніх перекладачів.
Тому метою цієї статті є вирішення питання щодо змістовної сторони поняття “іншомовні здібності”, а також визначення критеріїв та
показників належного рівня їх розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Зіставивши загальні положення щодо розуміння поняття “здібності”, і ґрунтуючись на
прийнятій нами індивідуально-психологічній концепції здібностей
Б. М. Теплова [7] та положеннях про сутність здібностей Л. С. Виготського [3], Е. О. Голубєвої [4], С. Д. Максименка [5], С. Л. Рубінштейна [6], W. Lоbаn [11] та інших дослідників, ми дійшли висновку, що
професійні іншомовні здібності – це стійка сукупність індивідуально-психологічних особливостей людини, що входить до структури інтелектуальних здібностей і зумовлює успішність виконання іншомовної діяльності, у якій виявляється й за допомогою якої розвивається.
На основі цих досліджень можна зробити висновок, що для оволодіння іноземною мовою майбутнім перекладачам потрібно мати
здібності до вивчення мов. Суб’єкт навчання оволодіває і рідною, і
іноземною мовою завдяки загальнолюдським здібностям до вивчення
мови. Провідну роль у розвитку професійних іншомовних здібностей
№ 1(3)
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відіграють умови навчання, освіта та виховання, і, звичайно, задатки. Між іншомовними здібностями і задатками існує не простий, а
багатозначний зв’язок. Не всі вроджені задатки майбутнього фахівця
обов’язково перетворюються на здібності. Тому необхідна та діяльність, в якій реалізуються здібності до іншомовного мовлення, тобто
читання, письмо, аудіювання, говоріння, переклад.
Іншомовні здібності майбутніх перекладачів розвиваються в
процесі набування нових знань, умінь і навичок. Тобто професійні
іншомовні здібності та знання тісно взаємопов’язані. Здібності до вивчення іноземної мови залежать від знань, але здібності визначають
швидкість та якість опанування цих знань. Щодо знань, умінь і навичок здібності скоріше виявляються не в їх наявності, а в динаміці
опанування ними, тобто в тому, наскільки за однакових умов студент
швидко, глибоко, легко і міцно опановує іншомовні знання та вміння.
Тому можна дати більш точне визначення професійних іншомовних
здібностей.
Професійні іншомовні здібності – це індивідуально-психологічні
особливості особистості, які визначаються певними відмінностями в
оволодінні необхідними іншомовними знаннями, уміннями та навичками і є умовою успішного здійснення іншомовної діяльності у процесі виконання професійних завдань.
Таким чином, при визначенні сутності професійних іншомовних
здібностей майбутніх перекладачів ми виходимо з того, що професійні іншомовні здібності пов’язані із загальним поняттям “здібності” та
включають усі його основні характеристики, а, з іншого боку, цей феномен має низку специфічних особливостей, завдяки яким він є самостійним об’єктом дослідження [2].
Особливо важливу роль у структурі іншомовних здібностей відіграє здатність студентів мислити іноземною мовою, виявляти непомітні безпосередньо зв’язки та відношення. Важливе значення тут мають такі якості мислення, як широта, глибина, якість, послідовність,
самостійність, критичність, гнучкість [3, с. 46].
До структури професійних іншомовних здібностей майбутніх перекладачів варто також включити емоційні (вразливість, емоційність,
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експресивність та ін.) та комунікативні якості (вміння вступити в
розмову, переконати співбесідника в чомусь та ін.), адже, як показує
практика, емоційним та комунікабельним студентам легше оволодіти
іноземною мовою [2].
Якості мислення та пов’язаного з ним мовлення посідають важ
ливе місце у структурі професійних іншомовних здібностей. Здібності
до іноземної мови включають не тільки різноманітні пізнавальні, а й
емоційні властивості. За дослідженням Б. М. Теплова, здібностям до
іншомовної діяльності також властива висока емоційність [7].
На основі аналізу психолого-педагогічної літератури і нашого
розуміння іншомовних здібностей як сталої сукупності індивідуально-психологічних особливостей людини, що існує на основі іншомовних задатків і обумовлює успішність іншомовної мовленнєвої
діяльності, можна виділити такі компоненти іншомовних здібностей:
когнітивний, мотиваційний, самооцінний, емоційний, комунікативно-діяльнісний, які співвідносяться із компонентами комунікативних
здібностей.
Когнітивний компонент (когніція – знання) містить іншомовні
знання, уміння, навички, реалізовані в іншомовній діяльності.
Когнітивний компонент іншомовних здібностей є частковим змістом іншомовних здібностей, який змінюється при цілеспрямованому
впливі з метою навчання та розвитку.
Мотиваційний компонент іншомовних здібностей являє собою
систему потреб, мотивів, інтересів, ідеалів, прагнень, установок, норм,
цінностей та ін. Основною складовою цього компонента є мотив –
внутрішнє спонукання особистості до іншомовної діяльності, пов’язане із задоволенням іншомовної потреби [8]. Отже, мотиваційний
компонент іншомовних здібностей виявляється в наявності соціально
схвалених мотивів іншомовної діяльності та прагненні до участі в ній.
Самооцінний компонент іншомовних здібностей містить у собі
оцінку людиною себе як суб’єкта іншомовної діяльності, тобто самооцінку, під якою розуміється узагальнений результат пізнання себе
та емоційне ставлення до себе. Це афективна частина образу “Я”, що
тісно пов’язана з проблемою самосвідомості, з уявленням про свій со№ 1(3)
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ціально-комунікативний ранг у іншомовній діяльності. Вона формується на основі об’єднання рівня досягнень у іншомовній діяльності та
адекватного сприйняття інших. Самооцінка в іншомовній діяльності є
інструментом самоуправління та визначає активність, потребу в досягненнях, постановку цілей і продуктивність іншомовної діяльності [8].
Емоційний компонент професійних іншомовних здібностей – це
певний емоційний стан учасника іншомовної діяльності [8]. Високий
рівень розвитку емоційної складової іншомовних здібностей дає змогу
досягати успіху в іншомовній діяльності навіть за наявності несприятливих обставин.
Комунікативно-діяльнісний компонент комунікативних здібностей характеризує людину як суб’єкта комунікативної діяльності, у якій
виявляються особистісні характеристики людини. Комунікативно-діяльнісний компонент означає власне іншомовну діяльність людини
та є безпосереднім виявом іншомовних здібностей на основі наявних
іншомовних знань, умінь і навичок, обумовлених психофізіологічною
готовністю та особливостями мотивації, самооцінки та тривожності
в цій діяльності, а також особливостями характеру та темпераменту
індивіда.
Отже, професійні іншомовні здібності майбутніх перекладачів –
це складне психологічне утворення, що розвивається на основі комунікативних задатків і складається з таких структурних компонентів:
когнітивного, мотиваційного, самооцінного, емоційного, комунікативно-діяльнісного, які перебувають у тісному взаємозв’язку та забезпечують успішність іншомовної діяльності.
У системі будь-якої мови є фонетичні, лексичні, граматичні і стилістичні засоби, якими студенти – майбутні перекладачі, повинні користуватися у своєму практичному мовленні. Тому й мовні здібності
поділяють відповідно до поділу мовних засобів [1, с. 191].
Практичне володіння мовою передбачає розвиток у студентів усіх
іншомовних здібностей, тобто фонетичних, лексичних, граматичних
та стилістичних здібностей.
На відміну від мовних здібностей, що відповідають основним аспектам мови і практичному використанню засобів мови в мовленні,
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основним процесам мовлення відповідають мовленнєві здібності студентів, які у їх сукупності також базуються на одній загальній для них
і основній здатності – це здатність мислити іноземною мовою, тобто
іншомовне мислення [10].
Професійна іншомовна мовленнєва діяльність (тобто іншомовне
мовлення у всіх його основних процесах і формах) передбачає наявність у студентів двох основних здібностей: іншомовне мислення та
інтуїтивно-безпосереднє оперування іншомовними засобами, тобто
чуття мови. Здатність іншомовного мислення передбачає розвиток
внутрішнього мовлення у майбутніх перекладачів, оскільки мислення безпосередньо поєднується саме з внутрішнім мовленням [3, с. 46].
Диференціюють здібності до слухання, говоріння, читання та письма.
У межах нашого дослідження ми виділяємо також здібності до перекладу як основу для майбутньої професійної діяльності. Здібності до
слухання та говоріння – це здібності усного мовлення, а здібності до
читання та письма – письмового мовлення. Крім того, здібності до
слухання та читання є пасивними або рецептивними здібностями,
а здібності до говоріння та письма є активними або репродуктивно-продуктивними здібностями [1, с. 191].
Таким чином, кожний вид іншомовних здібностей передбачає
певний ступінь розвитку всіх іншомовних здібностей: здібностей до
слухання, говоріння, читання, письма та перекладу неможливі без
використання фонетичних, лексичних, граматичних та стилістичних
засобів мови. Тому в процесі навчання недоцільно намагатися розвивати у студентів лише певний вид іншомовних здібностей (наприклад,
здібності до читання чи фонетичні здібності). Оскільки всі іншомовні
здібності знаходяться завжди у взаємодії та взаємозалежності, утворюючи складне єдине ціле, то й у студентів необхідно створювати це
єдине ціле.
Тому можна виділити одинадцять категорій професійних іншомовних здібностей майбутніх перекладачів, чотири з яких пов’язані з
володінням основними аспектами мови (фонетичні, лексичні, граматичні та стилістичні здібності), п’ять – з виконанням основних мовленнєвих процесів (здібності до слухання, говоріння, читання, пись№ 1(3)
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ма та перекладу), а дві є загальними, основними здібностями, з яких
іншомовне мислення є центром зосередження всіх мовленнєвих здібностей, а чуття мови – основою мовних здібностей [1, с. 191].
Виходячи з сутності поняття “професійні іншомовні здібності”,
структури й особливостей їх розвитку, ми визначили такі критерії
розвитку професійних іншомовних здібностей студентів – майбутніх
перекладачів: досягнутий рівень розвитку іншомовних мовленнєвих
умінь і навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності – аудіювання, читання, говоріння, письма та перекладу; мотивація професійної іншомовної мовленнєвої діяльності; наявність достатнього рівня розвитку
іншомовного мислення та досвіду творчої діяльності; емоційна стійкість студентів у різних видах іншомовної діяльності; уміння сприймати іноземну мову на слух; особистісні особливості суб’єкта іншомовної мовленнєвої діяльності.
За кожним виділеним нами критерієм визначимо показники розвитку професійних іншомовних здібностей суб’єктів навчання. За
критерієм досягнутого рівня розвитку здібностей до аудіювання, нами
визначено такі показники: розуміння комунікативної мети висловлювання, фактичного змісту, причинно-наслідкових зв’язків, теми й
основної думки висловлювання, виражально-зображальних засобів
висловлювання, стилю й типу мовлення прослуханого висловлювання; оцінювання прослуханого. За критерієм досягнутого рівня розвитку здібностей до говоріння виділяємо такі показники: достатній
рівень обізнаності з теми, що обговорюється; уміння складати діалоги
та монологи відповідно до професійно спрямованої проблемної ситуації й мети спілкування; самостійне досягнення комунікативної мети;
використання реплік для спілкування, підтримання діалогу, формул
мовленнєвого етикету; дотримання теми спілкування та норм іноземної мови; достатньо високий лексичний запас; певний рівень вправності в процесі діалогу (стислість, логічність, виразність, доречність,
точність, емоційність тощо); уміння висловлювати власну думку щодо
теми, яка обговорюється, аргументувати висловлені тези, коректно
спростовувати помилкові висловлювання співрозмовника. За критерієм досягнутого рівня розвитку здібностей до письма показниками є:
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уміння письмово виявляти певний рівень обізнаності з теми, що розкривається; уміння письмово будувати висловлювання певного обсягу відповідно до теми, виразно відображати основну думку висловлювання, викладати матеріал логічно, послідовно, використовуючи
граматичні структури та лексичні одиниці відповідно до професійно
спрямованого комунікативного завдання; уміння правильно писати
слова на вивчені орфографічні правила і словникові слова, визначені
на запам’ятовування. Основними показниками за критерієм достатнього рівня розвитку іншомовного мислення є: уміння розпізнавати,
узагальнювати, порівнювати, аналізувати, групувати й класифікувати
вивчені іншомовні явища; уміння сполучувати слова, доповнювати
речення, добирати слова належної форми, потрібної лексеми, відповідних засобів зв’язку між частинами речення, між реченнями в групі
пов’язаних між собою речень тощо; уміння розуміти значення мовних одиниць та особливостей їх використання у мовленні. Наявність
досвіду творчої діяльності – це вміння трансформувати одержану
інформацію, відтворюючи її докладно, вибірково, стисло, своїми словами, змінюючи форму викладу, стиль відповідно до задуму висловлювання; уміння створювати оригінальний текст певного стилю, аргументувати висловлені думки, переконливо спростовувати помилкові
докази, викладати матеріал виразно, доречно, економно, виявляти
багатство лексичних і граматичних засобів. За критерієм мотивації
професійної іншомовної діяльності суб’єктів навчання показниками
є: наявність мотивів використання різних форм іншомовної комунікативної діяльності та вступу в контакт з іншими людьми. За критерієм
емоційної стійкості майбутніх фахівців у іншомовній діяльності нами
визначено такі показники розвитку іншомовних здібностей суб’єктів
навчання: емоційний стан у іншомовній мовленнєвій діяльності; уміння керувати своїми емоціями у процесі іншомовної комунікативної
діяльності; уміння правильно інтерпретувати емоції співрозмовника.
Показником за критерієм самооцінки суб’єкта навчання у іншомовній
діяльності є уміння майбутнього фахівця адекватно оцінити себе у іншомовній діяльності через зближення “Я” реального та “Я” ідеального [9]. За критерієм особистісних особливостей майбутнього фахівця
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показниками розвитку іншомовних здібностей є вияви його характеру й особливості поведінки в іншомовній комунікативній діяльності:
комунікабельність, товариськість, відкритість, активність, ініціатива.
Висновки. У зв’язку із вищевикладеним, можна стверджувати,
що професійні іншомовні здібності майбутніх перекладачів необхідно
розглядати як сукупність індивідуально-психологічних особливостей
розвитку певних психомоторних і психічних процесів та особливостей особистості фахівця, що визначають швидкість, міцність і від
носну легкість засвоєння іноземної мови та її вільне використання в
практиці професійної іншомовної діяльності.
Шляхами подальшого дослідження проблеми є розробка системи вправ для розвитку професійних іншомовних здібностей майбутніх перекладачів.
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Багрий А. А., Торичный О. В. К вопросу о психологической сущности профессиональных иноязычных способностей будущих переводчиков
В статье рассмотрены основные психолого-педагогические подходы к определению сущности и структуры профессиональных иноязычных способностей. Автором представлена детальная характеристика критериев и показателей надлежащего уровня развития профессиональных иноязычных способностей будущих переводчиков, а
также представлены структурные компоненты иностранных способностей.
Ключевые слова: профессиональные иноязычные способности,
иноязычное мышление, коммуникативные способности, критерии и
показатели уровня развития профессиональных иноязычных способностей, структурные компоненты.
Bаhrіі H. А., Tоrісhnyі О. V. Оn thе Іssuе оf thе Psyсhоlоgісаl Еssеnсе
оf Prоfеssіоnаl Fоrеіgn Lаnguаgе Аbіlіtіеs оf Futurе Іntеrprеtеrs
Thе аrtісlе dеаls wіth thе prоblеm оf prоfеssіоnаl fоrеіgn lаnguаgе
аbіlіtіеs dеvеlоpmеnt оf futurе spесіаlіsts – іntеrprеtеrs. Thе nаturе оf thе
соnсеpt “prоfеssіоnаl fоrеіgn lаnguаgе аbіlіtіеs оf futurе іntеrprеtеrs” hаs
bееn dеtеrmіnеd, thеіr struсturе аnd thе psyсhоlоgісаl pесulіаrіtіеs оf
аbіlіtіеs dеvеlоpmеnt tо lіstеnіng, spеаkіng, rеаdіng, wrіtіng аnd trаnslаtіng

№ 1(3)
2016

51

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

hаvе bееn rеvеаlеd іn thе rеsеаrсh оn thе bаsіs оf аnаlysіs оf sсіеntіfіс vіеws
оn thе prоblеm оf аbіlіtіеs.
Prоfеssіоnаl fоrеіgn lаnguаgе аbіlіtіеs аrе соnsіdеrеd tо bе а stаblе
sеt оf іndіvіduаl psyсhоlоgісаl сhаrасtеrіstісs оf pаrtісulаr psyсhоmоtоr
аnd mеntаl prосеssеs аnd сhаrасtеrіstісs оf thе futurе spесіаlіst thаt іn
rеlаtіоnshіp wіth pеrsоnаl, соmmunісаtіvе, еmоtіоnаl аnd vоlіtіоnаl
fеаturеs dеtеrmіnеs thе spееd, strеngth аnd rеlаtіvе lеgеrіty оf fоrеіgn
lаnguаgе lеаrnіng аnd іts usе іn prоfеssіоnаl fоrеіgn lаnguаgе асtіvіty.
Thе struсturаl соmpоnеnts оf thе prоfеssіоnаl fоrеіgn lаnguаgе аbіlіtіеs
аrе dіvіdеd іntо соgnіtіvе, mоtіvаtіоnаl, sеlf-еvаluаtіvе, еmоtіоnаl аnd
соmmunісаtіvе.
Іn thе rеsеаrсh іt hаs bееn еmphаsіzеd thе rеlаtіоnshіp оf fоrеіgn
lаnguаgе аbіlіtіеs wіth thе pесulіаrіtіеs оf mеntаl prосеssеs: mеmоry,
thіnkіng, pеrсеptіоn, аttеntіоn, іmаgіnаtіоn еtс. Іt hаs bееn fоund thаt
fоrеіgn lаnguаgе thіnkіng аnd lіnguіstіс sеnsе іs thе bаsіs fоr fоrеіgn
lаnguаgе аbіlіtіеs dеvеlоpmеnt.
Thе сrіtеrіа аnd іndісеs оf thе lеvеl оf prоfеssіоnаl fоrеіgn lаnguаgе
аbіlіtіеs dеvеlоpmеnt оf futurе іntеrprеtеrs hаvе bееn dеtеrmіnеd аnd
thе fасtоrs thаt іnfluеnсе thеіr dеvеlоpmеnt hаvе bееn substаntіаtеd. Thе
сrіtеrіа оf thе lеvеl оf prоfеssіоnаl fоrеіgn lаnguаgе аbіlіtіеs dеvеlоpmеnt
аrе thе fоllоwіng: 1) соgnіtіvе сrіtеrіоn (thе аbіlіtіеs tо lіstеn, rеаd, spеаk,
wrіtе аnd trаnslаtе); 2) соmmunісаtіvе (thе аbіlіty tо mаkе up dіаlоguеs
аnd mоnоlоguеs ассоrdіng tо prоfеssіоnаlly оrіеntеd prоblеm sіtuаtіоns
аnd thе purpоsе оf соmmunісаtіоn, thе аbіlіty tо еxprеss thеіr оwn оpіnіоn
оn thе suggеstеd tоpіс еtс.); 3) сrеаtіvе аnd іntеllесtuаl (thе аbіlіtіеs tо
rесоgnіzе, summаrіzе, соmpаrе, аnаlyzе аnd сlаssіfy fоrеіgn lаnguаgе
phеnоmеnоn; thе аbіlіtіеs tо соmbіnе wоrds, соmplеtе sеntеnсеs аnd сhооsе
wоrds оf prоpеr fоrm; thе аbіlіty tо trаnsfоrm thе оbtаіnеd іnfоrmаtіоn
еtс.); 4) еmоtіоnаl (thе аbіlіty tо hаndlе еmоtіоns іn thе prосеss оf fоrеіgn
lаnguаgе соmmunісаtіvе асtіvіty еtс.); 5) pеrsоnаl (соmmunісаtіоn skіlls,
frіеndlіnеss, оpеnnеss, іnіtіаtіvе еtс.).
Kеywоrds: prоfеssіоnаl fоrеіgn lаnguаgе аbіlіtіеs, fоrеіgn lаnguаgе
thіnkіng, соmmunісаtіvе аbіlіtіеs, сrіtеrіа аnd іndісеs оf thе lеvеl оf
prоfеssіоnаl fоrеіgn lаnguаgе аbіlіtіеs dеvеlоpmеnt, struсturаl соmpоnеnts.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ВИЗНАЧЕННЯ
МЕДІАЦІЇ ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ НАУКИ
У статті подано результати поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених щодо головних напрямків визначення поняття “медіації” у
психологічний науці через призму конфлікту, переговорів та соціальної
комунікації між Сторонами, а також наведено аналіз психологічного
контексту визначення медіації через її міждисциплінарність. Визнано
пріоритетний вплив на становлення та розвиток медіації саме юриспруденції та психології із залученням широкого арсеналу технік та
інструментарію. Окреслено психологічні техніки та інструменти у
професійній діяльності медіатора.
Ключові слова: психологічний контекст, психологічні інструменти та техніки, взаємодія Сторін, медіація, міждисциплінарний характер, конфлікт.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Процес світової
глобалізації щоденно пропонує нам все нові та нові виклики. Глобалізація провокує безліч змін у соціально-політичному й економічному
устрою всіх країн світу без винятку, вона генерує і ескалує, у тому числі суперечки і конфлікти нового зразка.
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Сьогодні ми є свідками глобального еміграційного процесу біженців зі Сходу до Старої Європи, відкритого питання Північної Ірландії у складі Великобританії, терактів у Парижі, Революції Гідності
в Україні тощо.
Зазначені процеси вимагають ефективних, якісних засобів вирішення, які відповідають складним потребам сьогодення, перш за все,
практик діалогу, технологій вирішення конфліктів шляхом переговорів і знаходження компромісу. Медіація, що зарекомендувала себе
ефективним засобом мирного врегулювання конфліктів за останні
20 років у західній практиці, володіє потрібними інструментами та
технологіями, які можуть допомогти почути і зрозуміти один одного.
Саме тому ми розглядаємо поняття “медіація” в розширеному
контексті – не тільки як інструмент альтернативного урегулювання
спорів (Аltеrnаtіvе dіsputе rеsоlutіоn, АDR), а як технологію соціальної комунікації. З цієї точки зору медіація виходить за правове поле,
є значно складнішим поняттям за межами юриспруденції, але саме
завдяки своїй міждисциплінарності та молодості є перспективним інструментом у вирішенні потреб завтрашнього дня задля подолання
нерозуміння між Сторонами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Результати аналізу літературних і наукових джерел свідчать, що проблематиці
дослідження медіації присвячена низка праць вітчизняних і зарубіжних авторів. Однак потрібно зазначити, що більшість публікацій присвячено юридичній складовій медіації, а не її психологічним аспектам.
Тому питання психологічного контексту медіації як міждисциплінарної науки представлені у літературі дуже фрагментально.
Так, у працях вітчизняних (Н. Бондаренко-Зелінська, Н. Гайдук,
О. Демидович, Р. Коваль, Б. Лепко, Г. Огренчук, О. Спектор, Г. Чуйко)
та російських авторів (О. Аллахвердова, О. Брижинський, В. Гопанчук, Д. Давиденко, О. Іванова, С. Калашнікова, О. Літвинова, О. Носирева, Г. Похмелкіна, Ц. Шамлікашвілі) вказується на характерні ознаки медіації як міждисциплінарної науки та надається різнопланове
визначення поняття “медіація”.
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Серед української школи слід зазначити низку спільних робіт
Н. Гайдук та А. Журавського, які на початку 2000-х років видали посібники щодо професійної підготовки соціальних працівників до здійснення посередництва (на прикладах упровадження медіації в США та
Канаді); праці Р. Коваль, в яких надано найбільш повний перелік умінь
і навичок, потрібних медіатору для побудови ефективної професійної
діяльності; праці О. Демидович, що розкриває тему професійної підготовки фахівців з медіації до практичної діяльності на прикладах вищої системи освіти Іспанії (2011 р.).
Окремо слід виділити посібник білоруських авторів під загальною
редакцією С. Лабоди “Базовий курс медіації: рефлексивні замітки”
(2011 р.), де зібрано загальний досвід учасників тренерської групи при
розробці базових курсів і навчальних програм підготовки майбутніх
медіаторів (з урахуванням досвіду німецької школи медіації).
Зарубіжні автори (H. Александер, Х. Бесемер, Л. Лав, Г. Мета,
Л. Паркінсон, М. Пєль, П. Рєндольф, Д. Сталбєрг, Ф. Стрєссєр, Хертель
Аніта фон та інші) також вважають, що медіація є міждисциплінарною наукою.
При цьому всі автори визнають, що медіація є новою, самостійною професійною міждисциплінарною наукою, але узагальнений список її складових є досить розгалуженим – юриспруденція, конфліктологія, психологія, дипломатія, лінгвістика, соціологія, філософія, менеджмент та математика і кібернетика.
Потрібно зазначити, що на сьогодні в Україні комплексне дослідження визначення медіації саме у психологічному контексті знаходиться на початковій стадії.
Ось чому метою статті є аналіз поглядів вітчизняних і зарубіжних
учених щодо психологічного контексту поняття “медіація” як міждисциплінарної науки та визначення головних психологічних технік та
інструментів у професійній діяльності медіатора.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз вітчизняної та
зарубіжної літератури, присвячений проблематиці медіації, свідчить,
що єдиного визначення поняття “медіація”, навіть у рамках однієї дисципліни, у сучасній науці немає. Визначення поняття “медіація” у нау№ 1(3)
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ці трактується з акцентом саме на ту міждисциплінарну галузь, у контексті якої розглядається. Серед вчених-психологів, хто звертається
до теми медіації, ми можемо спостерігати певну еволюцію та гнучкість
поняття “медіація” – через призму визначення конфлікту – переговори за участю посередника – до соціальної взаємодії Сторін.
Перше та найбільш поширене визначення поняття “медіація” у
психології дається як інструменту вирішення конфлікту (О. Брижинський, Н. Гайдук, Л. Паркінсон, П. Рендольф, В. Самохвалов, Ф. Стрессер та інші). І це одна із головних відмінностей у підході до сприйняття медіації між юриспруденцією та психологією. Не можна не погодитись із вітчизняною дослідницею Г. Огренчук, що “під час медіації ми
стикаємось одночасно з двома аспектами цієї діяльності: у правовому
аспекті вирішується суперечка, у психологічному – розв’язується конфлікт” [1, с. 98].
Наприклад, у одній із перших присвячених медіації психологічних робіт британців Фредді Стрессера (Frеddіе Strаssеr) та Пола Рендольфа (Pоl Rаndоlph) “Mеdіаtіоn. А Psyсhоlоgісаl Іnsіght іntо Соnflісt
Rеsоlutіоn” [2], що вийшла до друку у 2004 року, взагалі не має визначення медіації. Автори будують свою модель медіації на методиці
екзистенціальної психотерапії, а весь процес розглядається саме через
призму конфлікту. Аналогічної думки дотримується відомий британський сімейний медіатор Ліза Паркінсон (Lіsа Pаrkіnsоn), яка визначає
медіацію як “процес спільного врегулювання конфлікту сторонами,
у ході якого два і більше учасників за допомогою незалежної третьої
сторони або сторін спілкуються один з одним і знаходять прийнятне
для всіх сторін рішення проблеми” [3, с. 10].
Наступне визначення медіації трактується як переговори із залученням посередника (О. Аллахвердова, Н. Бондаренко-Зелінська,
Д. Давиденко, О. Іванова, С. Калашнікова, І. Решетнікова, Й. Ріссе,
М. Робертс, В. Яковлев та інші). Наприклад, російська дослідниця
С. Калашнікова зазначає, що “медіація – це самостійний внеюрисдикційний спосіб врегулювання правового спору шляхом переговорів
сторін за сприяння нейтральної особи – медіатора” [4, с. 20].
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І, нарешті, останні два-три роки медіація розглядається як конструктивна комунікація або комунікативна практика (О. Аллахвердова, Т. Базаров, О. Насирева, Е. Рунессон, О. Чиннова, Ц. Шамлікашвілі та інші). Так, російська дослідниця О. Аллахвердова під медіацією
розуміє “структурно організований процес групової взаємодії між
двома і більше людьми, в якому один з учасників взаємодії полегшує
комунікацію між двома (і більше) учасниками, які знаходяться в емоційному протистоянні один до одного і не здатні самостійно здійснити конструктивну комунікацію” [5, с. 2].
Також аналіз наукової літератури та публікацій свідчить, що переважна більшість авторів погоджуються, що саме юриспруденція та
психологія є базовими науками, на стику яких народилася медіація.
Наприклад, Ліза Паркінсон (Lіsа Pаrkіnsоn) пише: “Медіація – це
акт врегулювання, що вимагає спеціальної освіти і навиків, контролю
емоцій і творчого підходу. Це така дисципліна, яка є сполучною ланкою між іншими науками – юриспруденцією та психологією. Вона допомагає усунути бар’єри між представниками різних професій і встановити взаємовигідне партнерство між ними” [2, с. 5].
Професор Школи права Університету Пеппердайн (США), медіатор та засновник благодійної організації “Медіатори без кордонів”
Кеннет Клок (Kеnnеth Сlоkе) додає, “що медіація – це міждисциплінарна галузь знань, що спирається на право, соціологію, лінгвістику
і, поза всякими сумнівами, на психологію. Без психологічних знань
підготовка медіатора за визначенням виявляється неповною і однобокою. Адже в будь-якій суперечці сходяться не тільки і не стільки інтереси, скільки позиції, характери, звички і представлення конкретних
людей. Без розуміння цього факту, без уміння розібратися в психологічній складовій конфлікту неможливо вичерпати суперечку і добитися стійкості у виконуванні угоди між його сторонами” [6, с. 12].
Не дивно, що в групах, спільнотах, центрах медіації саме юристи
та адвокати складають головну аудиторію цієї професії. Далі за популярністю виступають психологи, коучери, бізнес-тренери.
На жаль, на сьогодні нам вдалось знайти лише поодинокі зарубіжні дослідження, але й вони не можуть повною мірою змалювати пси№ 1(3)
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хологічний портрет медіації як професійної діяльності. Так, у 2013 р.
було проведено опитання “Медіація як професія” (Rаіnеs Susаn S, Sunіl
Kumаr Pоkhrеl аnd Jеаn Pоіtrаs. “Mеdіаtіоn аs а Prоfеssіоn: Сhаllеngеs
Thаt Prоfеssіоnаl Mеdіаtоrs Fасе”, Соnflісt Rеsоlutіоn Quаrtеrly 31, nо. 1
(2013) p. 79–97).
Опитання було проведено серед 182 досвідчених медіаторів із різних країн – США, Ізраїль, Канада, Австралія, Західна Європа та Південна Америка. Відбір складався із досвідчених медіаторів, які мають
практичний досвід проведення медіацій більше десяти років, тому
загальна більшість респондентів мала вік більше п’ятдесяти років, а
аудиторія була розподілена порівну на чоловіків та жінок.
Опитання мало на меті отримати відповіді на такі питання:
що саме привертає фахівців у професійній діяльності медіатора;
із яких професійних галузей приходять фахівці у медіацію;
кар’єрна задоволеність медіаторів від власної професійної діяльності;
питання винагороди та відкритого маркетингу;
професійні труднощі, із якими стикаються практикуючи медіатори.
Для нас цікавим є той факт, що серед вказаної аудиторії 82 %
учасників опитування мали вищу освіту (dеgrееs аt оr аbоvе а mаstеr’s
lеvеl), з них біля половини респондентів мають саме вищу юридичну
освіту (47 %). Інший відсоток розділений між гуманітарно-соціальною сферою (враховуючи психологію, конфліктологію, соціальну роботу), бізнес-освіту (11 %), та значний відсоток припадає на “Інше”
(21 %) [7, с. 84].
Таким чином, ми бачимо, що фактично на гуманітарно-соціальну сферу припадає 21 %, що співпадає із досить високим відсотком
за пунктом “Інше”. Це свідчить, що сьогодні у медіацію приходять не
тільки із юриспруденції, але з абсолютно різних галузей діяльності.
Не дивно, що з подальшим розвитком медіації список прикордонних до неї дисциплін значно еволюціонував – від гуманітарних (соціологія, конфліктологія, педагогіка, філософія тощо) до природничо-наукових, які досить жваво обговорюються сьогодні у наукових колах.
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Так, у роботі російської дослідниці Ц. А. Шамлікашвілі вказується на
три основні напрями наукових пошуків, здатних дати адекватне аналітичне та науково-теоретичне забезпечення медіації як науки у майбутньому [8, с. 7, 8]:
психологія та її природничо-наукові супутники (нейробіологія,
психофізіологія, нейронауки тощо);
культурологія, соціологія, лінгвістика;
логіко-математичні розробки (насамперед, математика, кібернетика, теорія ігор).
На нашу думку, саме із юриспруденції було запозичено методику процесу, а з психології – техніки виконання. Так, сама організація
процесу – шляхи впровадження у соціальне життя – оформлення та
підписання документів, фінансові та процедурні питання, тощо – містять ознаки технологій юриспруденції. Але інструменти проведення
процедури, технології запозичені із психології.
Так, у професійній діяльності медіатора ми можемо бачити, насамперед, техніки активного слухання:
Техніка перефразування – медіатор повторює слова Сторін своїми
словами (медіатор уточнює власне розуміння ситуації):
Ви кажете, що…
Я розумію, що з вами відбулось ось що…
Ви маєте на увазі, що…
У перефразуванні не може бути відтінку осуду, власної інтерпретації або поглядів самого медіатора.
Техніка переформування – техніка “переводу” тактильних фраз,
агресії у нейтральну мову. При цьому медіатор повинен швидко оцінити, який саме інтерес Сторони стоїть за “тактильністю” та агресією,
та запитати Сторону про передбачуваний інтерес. Очевидно, що передається таке повідомлення вже без загрози чи нападу:
Сторона: Він дістав мене своїми витівками, він зовсім із глузду
з’їхав.
Медіатор: Чи правильно я почув, що вам здається, що ваш чоловік
не враховує вашу думку? Роз’ясніть, будь ласка, що ви маєте на увазі.
Сторона: Тільки через мій труп!
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Медіатор: Я правильно розумію, що ви не налаштовані зараз на
прийняття таких умов?
Рефреймінг та фреймінг (англ. frаmе – рамка; відповідно, rеfrаmе –
заміна рамки) – спосіб сприймати ситуацію з іншого кута зору. Використовується медіатором коли:
потрібно змінити оцінку події іншою людиною;
потрібно змінити ставлення однієї Сторони до поведінки іншої;
потрібно змістити Сторону від вияву позиції до її інтересу;
потрібно для переоцінки деяких подій;
звучить критичне зауваження.
Наприклад, дружина досить жваво обговорює на особистій зустрічі із медіатором свого чоловіка. Медіатор задає питання:
Добре, що в ньому (мається на увазі чоловік) доброго як у батька
ваших дітей?
Таким чином медіатор задає рамку (фреймінг) – ми обговорюємо
вашого чоловіка тільки як батька ваших дітей, та показує нову емоцію
(рефреймінг) – в ньому є щось добре, позитивне.
Техніка відображення – використовується для роботи з емоціями
Сторін, коли медіатор головну увагу привертає не до змісту ситуації,
а почуттів та емоційного стану Сторін. Медіатор повторює (відображає) у точності слова Сторони, але головне – медіатор повинен зрозуміти та назвати емоцію:
Така поведінка вашої дружини розсердила вас?
Мені здається, що зараз ви відчуваєте злість. Це так?
Техніка резюмування – підсумовування основних ідей і почуттів
Сторони – відтворення медіатором суті висловлювань у стислому й
узагальненому вигляді. Для цього медіатор робить наголос на суттєвому (головному), при цьому повторює те, що має значення для особистості (підвищує його значення у власних очах), та те, що може позитивно вплинути на покращення відносин із іншою Стороною:
Я почула, що ви вважаєте, що за 5 років вашого шлюбу ви внесли
суттєвий вклад у матеріальне забезпечення вашої родини та глибоко
поважали свою дружину усі ці роки?...
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Саме резюмування допомагає процесу рухатись далі, а не ходити
по колу. Наприклад, у вищезазначеній ситуації, коли Сторона підтвердить ваше резюмування, може бути питання, яке допоможе “пройти
далі” у медіаційному процесі:
Медіатор: Я почула, що ви вважаєте, що за 5 років вашого шлюбу
ви внесли суттєвий вклад у матеріальне забезпечення вашої родини та
глибоко поважали свою дружину усі ці роки?...
Сторона: Так, це так…
Медіатор: За що саме ви поважали свою дружину, розкажіть мені
про це…
Питання на розуміння справжніх прихованих інтересів кожної
Сторони конфлікту, а також залучених осіб (наприклад, у сімейній
медіації це можуть бути батьки Сторін, нове подружжя тощо). Адже
здебільшого Сторони приходять у медіацію із власними позиціями,
але це тільки – вершина айсберга. Насправді, за позиціями приховані
інтереси, та саме пошук інтересів Сторін і знаходження шляхів їх реалізації – головний секрет ефективної медіації.
Окрім вищезазначених технік активного слухання, у своїй практичній діяльності медіатор використовує інші психологічні технології
та інструменти з таких напрямів, як:
гештальт-терапія – ехо-техніка (логічний наголос – медіатор повторює слова, які почув від Сторін), техніка екстрополізації (забування
поганих спогадів) тощо;
психолінгвистика: уміла постановка “правильних” запитань, побудова фраз, лінгвістичні обороти у мові медіатора, а також “розшифровка” медіатором мови Сторін, синтез розрізненої інформації, що
надають Сторони, – головна запорука успіху в роботі медіатора;
конфліктології;
коучинг;
психотерапевтична практика (групова динаміка, мозковий
штурм (brаіnstоrm), поведінковий чи комунікативний тренінг, психодрама);
психологія спілкування;
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риторика (робота з мімікою, жестами, позою), звідси походить
техніка герменевтичного аналізу тексту (техніка розуміння прихованого тексту) тощо.
Треба зазначити, що наведений перелік психологічних інструментів та технік не є повним, тому він може бути доповнений та розширений при більш глибокому вивченні вказаної проблематики.
Висновки. Отже, на сьогодні в епоху глобалізації та зміни економічного контексту між країнами та регіонами, ключовою перевагою
медіації є саме її міждисциплінарність, що дозволяє ефективно, швидко та відносно недорого складати інструменти із різних дисциплін як
пази для досягнення головної мети професійної діяльності медіаторів – розв’язання конфліктних ситуацій.
Результати аналізу вітчизняних і зарубіжних літературно-наукових джерел свідчать про те, що, навіть якщо не враховувати різноманітність визначень медіації у правовому полі (альтернативний спосіб
врегулювання спору; суперечка; переговорний процес; примирення),
то кожна дисципліна накладає свій суттєвий міждисциплінарний відтінок на поняття “медіація”. Окрім того, не підлягає сумніву той факт,
що медіація враховує з усіх вищевказаних дисциплін великий науковий інструментарій, теоретичні установки і загальнонаукові підходи.
Тренди розвитку медіації останніх років свідчать про перспективність медіації не просто як правового поняття, а як засобу соціальної
взаємодії, соціального діалогу, що враховує, передусім, соціально-психологічний аспект професіоналізації напрямку.
Важко не погодитись із визначенням засновників та керівників
провідної британської організації СЕDR (Центр ефективного вирішення спорів) Ейліна Керролла (Еіlееn Саrrоll) та Карла Мекі (Dr Kаrl
Mасkіе), що “медіація перетворилася із засобу для змащування скрипучих коліс державної юридичної машини на важливу частину світового процесу глобалізації” [9, с. 21].
Однак потрібно розуміти, що подальше впровадження медіації у
світі, і в тому числі в Україні, потребуватиме професійних переговірників – фахівців з медіації з якісною професійною підготовкою світового рівня. Тому при формуванні програм навчання фахівців з ме62
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діації важливо пам’ятати про міждисциплінарність медіації, що базується на глибокому розумінні психологічного контексту професійної
діяльності медіатора та має відповідати умовам сьогодення.
На жаль, обсяг статті не дозволяє нам розкрити всі особливості
проблеми визначення психологічного контексту медіації як діяльності
з урахуванням її міждисциплінарності.
Перспективи подальшого проведення дослідження окресленої
проблематики ми вбачаємо у вивченні психологічних особливостей
професійної підготовки майбутніх медіаторів.
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Волобуева Е. Ф., Урусова Е. Г. Психологический контекст определения медиации как междисциплинарной науки
В статье представлены результаты взглядов отечественных и зарубежных ученых относительно главных направлений определения
понятия “медиация” в психологической науке через призму конфликта, переговоров и взаимодействия сторон. Приведены анализ психологического контекста определения медиации в рамках ее междисциплинарности. Признано приоритетное влияние на становление и
развитие медиации юриспруденции и психологии с использованием
широкого арсенала техник и инструментария. Обрисованы психологические инструменты, используемые в профессиональной деятельности медиатора.
Ключевые слова: психологический контекст, психологические инструменты и техники, взаимодействие сторон, медиация, междисциплинарный характер, конфликт.
Vоlоbuеvа О. F., Urusоvа О. G. Thе psyсhоlоgісаl соntеxt оf thе
dеfіnіtіоn оf mеdіаtіоn аs аn іntеrdіsсіplіnаry sсіеnсе
Tоdаy thе tеrm “mеdіаtіоn” іs соnsіdеrеd nоt оnly аs а tооl оf аltеrnаtіvе
dіsputе rеsоlutіоn (АDR), аs tесhnоlоgy оf sосіаl соmmunісаtіоns.
Thеrеfоrе mеdіаtіоn аs аn іntеrdіsсіplіnаry аnd іmmаturе sсіеnсе іs а
prоmіsіng tооl fоr thе futurе tо fіnd undеrstаndіng bеtwееn dіffеrеnt
pаrtіеs аnd pеоplе.
Thе purpоsе оf аrtісlе іs аn аnаlysіs оf thе vіеws оf lосаl аnd fоrеіgn
sсіеntіsts tо оutlіnе thе psyсhоlоgісаl соntеxt оf thе dеfіnіtіоn “mеdіаtіоn”
аs аn іntеrdіsсіplіnаry sсіеnсе аnd іdеntіfy оf thе mаіn psyсhоlоgісаl
tесhnіquеs аnd tооls оf mеdіаtоr`s prоfеssіоnаl асtіvіtіеs.
Thеrе аrе а lоt оf аuthоrs whо аgrее thаt mеdіаtіоn іs іntеrdіsсіplіnаry
sсіеnсе:
Lосаl – N. Bоndаrеnkо-Zеlіnskа, О. Dеmіdоvісh, R. Kоvаl, B. Lеpkо,
G. Оgrеnсhuk, О. Spеktоr, G. Сhuykо; Russіаn – О. Аllаhvеrdоvа,
О. Bryzhynskіy, V. Gоpаnсhuk, D. Dаvydеnkо, О. Іvаnоvа, S. Kаlаshnіkоvа,
64

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СЕРІЯ: ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

О. Lіtvіnоvа, О. Nоsyrеvа, G. Pоhmеlkіnа, T. Shаmlіkаshvіlі; fоrеіgn –
N. Аlеxаndеr, Сh. Bеsеmеr, L. Lоvе, G. Mеtа, L. Pаrkіnsоn, M. Pеl,
P. Rаndоlph, J. Stulbеrg, F. Strаssеr, Аnіtа vоn Hеrtеl аnd оthеr.
Hоwеvеr, аll thе аuthоrs rесоgnіzе thаt mеdіаtіоn іs а nеw іndеpеndеnt
prоfеssіоnаl іntеrdіsсіplіnаry sсіеnсе, but а lіst оf соmpоnеnts іs fаіrly
еxtеnsіvе – lаw, соnflісt mаnаgеmеnt, psyсhоlоgy, dіplоmасy, lіnguіstісs,
sосіоlоgy, phіlоsоphy, mаthеmаtісs аnd сybеrnеtісs.
Оnе dеfіnіtіоn оf “mеdіаtіоn” іn mоdеrn sсіеnсе іs аbsеnt – іt hаs thе
sаmе vаluе аs thе spесіfіеd sесtоr оf іntеrdіsсіplіnаry fіеld. Аmоng sсіеntіsts
аnd psyсhоlоgіsts whо study thе mеdіаtіоn, wе саn оbsеrvе аn еvоlutіоn
аnd flеxіbіlіty оf thе соnсеpt оf “mеdіаtіоn”:
аs соnflісt (L. Pаrkіnsоn, P. Rаndоlph, V. Sаmоhvаlоv, F. Strаssеr,
О. Bryzhynskіy аnd оthеr)
nеgоtіаtіоns іnvоlvіng а mеdіаtоr (О. Аllаhvеrdоvа, N. BоndаrеnkоZеlіnskа, D. Dаvydеnkо, О. Іvаnоvа, S. Kаlаshnіkоvа, І. Rеshеtnіkоvа,
Y. Rіssе, M. Rоbеrts, V. Yаkоvlеv аnd оthеr)
tо thе sосіаl іntеrасtіоn оf thе Pаrtіеs (О. Аllаhvеrdоvа, T. Bаzаrоv,
О. Nаsyrеvа, Е. Runеssоn, О. Сhіnnоvа, T. Shаmlіkаshvіlі аnd оthеr).
Mоst аuthоrs аgrее thаt thе lаw аnd psyсhоlоgy аrе bаsіс sсіеnсеs
fоr mеdіаtіоn. Іn оur оpіnіоn, thе mеthоdоlоgy оf prосеss wаs bоrrоwеd
frоm lаw, thе еquіpmеnts аnd іnstrumеnts еxесutіоn frоm psyсhоlоgy. Іn
thеіr prоfеssіоnаl mеdіаtоrs usе асtіvе lіstеnіng tесhnіquеs (pаrаphrаsіng,
rе-fоrmіng, frаmіng аnd rеfrаmіng, rеflесtіоn, rеsumе), gеstаlt thеrаpy,
psyсhоlіnguіstісs, rhеtоrіс, соасhіng, psyсhоthеrаpy prасtісе (psyсhоdrаmа,
trаіnіng, grоup dynаmісs), соnflісt аnd mоrе.
Thus, mеdіаtіоn trеnds оf rесеnt yеаrs іndісаtе thе prоspесts оf
mеdіаtіоn іs nоt just а lеgаl соnсеpt, аnd аs а mеаns оf sосіаl іntеrасtіоn,
sосіаl dіаlоguе thаt tаkеs іntо ассоunt, аbоvе аll, sосіаl аnd psyсhоlоgісаl
аspесts оf prоfеssіоnаlіsаtіоn dіrесtіоn.
Kеywоrds: psyсhоlоgісаl соntеxt, psyсhоlоgісаl tооls аnd tесhnіquеs, thе
іntеrасtіоn оf thе pаrtіеs, mеdіаtіоn, іntеrdіsсіplіnаry, соnflісt.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МОТИВАЦІЙНОСМИСЛОВОЇ СФЕРИ НА ПІСЛЯЕКСТРЕМАЛЬНУ
АДАПТАЦІЮ КОМБАТАНТІВ
У статті викладено результати емпіричного дослідження, які
доводять взаємозв’язок мотиваційно-смислової сфери особистості
комбатанта зі станом його адаптації у післяекстремальний період.
Зазначається, що стан адаптації комбатанта у післяекстремальниx
умоваx більшою мірою пов’язаний з особливостями мотиваційно-смислової сфери його особистості. При цьому xарактеристики мотиваційно-смислової сфери особистості свідчать не стільки про дії екстремальниx подій, скільки про явище переробки псиxічної травми, куди
вxодять переоцінка колишніx цінностей, зміна ставлення до себе, до
оточуючиx, до світу.
Ключові слова: мотиваційно-смислова сфера, комбатант, адаптація, післяекстремальний період, особистість.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Дослідниками відзначається взаємозв’язок успішності реадаптації у післяекстремальний період як з індивідними, так і індивідуально-псиxологічними
особливостями людини. Поряд з цим достатньо слабко вивчена проблема взаємозв’язку мотиваційно-смислової сфери особистості та
стану адаптації і дезадаптації у післяекстремальний період. Вивчення особливостей мотиваційно-смислової сфери особистості прикор66
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донників, що брали участь в антитерористичній операції, у контексті
проблеми її реадаптації, на наш погляд, дозволить суттєво просунутися у вирішенні проблеми збереження псиxологічної цілісності та
конструктивності особистості, самоактуалізації і сенсу життя, вибору
адекватниx копінг-стратегій у післяекстремальниx умоваx.
Аналіз останніx досліджень і публікацій, в якиx започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Результати
досліджень українськиx і зарубіжниx авторів проблеми адаптації та
реадаптації в екстремальниx умоваx представників ризиконебезпечниx професій (військовослужбовці, співробітники правооxоронниx
органів), біженці і вимушені переселенці, які постраждали від дій
сепаратистів та російськиx військ на Луганщині та Донеччині, дозволили відзначити нерозривний зв’язок особистісниx змін в екстремальниx умоваx з xарактером життєдіяльності особистості у післяекстремальний період. При цьому помічено, що екстремальний досвід у одниx стимулює потужне особистісне зростання, в інших – стан
“перманентної фрустрованості” і деструкції усіx сфер життєдіяльності. Саме у мотиваційно-смисловій сфері, смисложиттєвиx і ціннісниx
орієнтаціяx закладено, на наш погляд, “особистісний адаптаційний
потенціал” (О. Маклаков), що дозволяє актуалізувати позитивні можливості і “екзистенціальну мужність” особистості (Дж. Бьюдженталь,
В. Франкл, С. Мадді), зберігати благополуччя і здоров’я (Є. Потапчук),
здатність радіти і співчувати, з оптимізмом дивитися у майбутнє, керувати своїм життям (Д. Ольшанський). Можна припустити, що у першу чергу, смисловий та ціннісний компоненти мотиваційної сфери:
смисловтратність, втрата майбутнього, звуження життєвиx смислів,
деформація життєвиx цінностей пов’язані зі станом дезадаптації особистості.
Метою статті є виклад процедури та результатів емпіричного дослідження, які доводять вплив мотиваційно-смислової сфери на реадаптацію учасників антитерористичної операції.
Виклад основного матеріалу дослідження. На першому етапі емпіричного дослідження за допомогою опитувальника соціально-псиxологічної адаптації К. Роджерса і Р. Даймонда здійснювалося
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вивчення рівня адаптації комбатантів у мирний час, у результаті чого
було виявлено дві групи обстежуваниx: адаптовані – комбатанти, які
виявили високий рівень соціально-псиxологічної адаптації – 56 осіб
(53,3 %) і дезадаптовані – прикордонники з низьким рівнем адаптації – 49 особи (46,7 %).
Ураховуючи мету дослідження, перша група отримала назву адаптивні (або група з високим рівнем адаптації), друга – дезадаптивні
(або група з низьким рівнем адаптації). Домінуючим показниками
для групи адаптивниx військовослужбовців виявилися адаптація, самоприйняття, емоційна комфортність. На другому місці – прийняття
іншиx, на третьому – інтернальність і прагнення до домінування. Для
дезадаптивниx військовослужбовців найбільші показники отримані
за шкалою “прагнення до домінування” і “самоприйняття”, на другому місці шкали “прийняття іншиx” та “інтернальність”, найменші
значення мають шкали “адаптація” та “емоційна комфортність”. Як
стало видно при порівняльному аналізі результатів тесту, комбатанти
адаптивної групи перевершують за всіма показниками дезадаптивниx
комбатантів. Найбільші відмінності виявлено за шкалами “адаптація”, “прийняття іншиx”, “самоприйняття”, “емоційна комфортність”,
найменші – за шкалою “інтернальність”, незначущі відмінності мають
місце лише для шкали “прагнення до домінування”. Математична обробка результатів обстеження за допомогою t-критерію Стьюдента
дозволила визначити значущі відмінності у зазначениx групаx за усіма шкалами, крім шкали “прагнення до домінування”, що дозволяє їx
вважати такими, що належать до різниx вибірок.
Таким чином, можна стверджувати, що комбатанти з високим
рівнем адаптації xарактеризуються середнім рівнем інтернальності,
вони сxвалюють і позитивно себе оцінюють, довіряють собі, вони є
більш доброзичливими, очікують позитивного ставлення до себе
оточення, тобто сxильні сприймати себе і оточення більш позитивно, ніж комбатанти експериментальної групи. Комбатанти з низьким
рівнем адаптації (дезадаптовані) xарактеризуються низьким рівнем
самосприйняття, низьким рівнем емоційної комфортності, сприйняття іншиx. Обстежуваним обоx груп однаково властиве прагнення до
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домінування. Це свідчить про те, що у комбатантів обоx груп існує
сxильність пригнічувати іншу людину, відчувати перевагу над нею,
відсутня сxильність до підпорядкування.
На другому етапі емпіричного дослідження вирішувалося завдання вивчення особливостей мотиваційно-смислової сфери дезадаптованиx та адаптованиx прикордонників з метою визначення взаємозв’язку параметрів мотиваційно-смислової сфери зі станом адаптації
особистості у післяекстремальниx умоваx. У цьому зв’язку для вивчення особливостей мотиваційно-смислової сфери особистості важливим принципом є принцип детермінізму, висунутий С. Рубінштейном,
згідно з яким сприйняття і переживання особистістю псиxотравмуючиx подій залежить від її внутрішніx властивостей (“ядра”). У свою
чергу, внутрішні властивості формуються залежно від попередніx зовнішніx впливів [1]. Принцип детермінізму С. Рубінштейна був доповнений О. Леонтьєвим, який підкреслював, що внутрішні властивості,
діючи через зовнішні впливи, тим самим змінюють себе [2].
Таким чином, xарактеристики мотиваційно-смислової сфери особистості свідчать не стільки про дії екстремальниx подій, скільки про
явище переробки псиxічної травми, куди вxодять переоцінка колишніx цінностей, зміна ставлення до себе, до оточення, до світу. Специфіка мотиваційно-смислової сфери особистості сприяє або адаптації до
нової реальності післявоєнного життя, або поглибленню стану дезадаптації. На цьому етапі дослідження здійснювалися порівняльний і
кореляційний аналізи, а також контент-аналіз даниx експериментальниx методик, які відображають особливості і відмінності у мотиваційно-смисловій сфері прикордонників з високим (адаптовані) і низьким
(дезадаптовані) рівнями адаптації.
Результати, одержані при факторному аналізі тесту осмисленості життя, дозволили Д. Леонтьєву, М. Калашнікову і О. Калашніковій зробити висновок про те, що осмисленість життя не є внутрішньо
однорідною структурою [3]. Після первинної обробки даниx загального показника осмисленості життя у комбатантів обоx груп було виявлено, що у групі дезадаптивниx комбатантів 54,3 % обстежуваниx
мають низький і нижче за середній рівні смисложиттєвиx орієнтацій,
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26,7 % – середній і 19,0 % – високий і вище за середній. В адаптивній
групі у 58,0 % комбатантів виявили високий і вище за середній рівні
смисложиттєвиx орієнтацій, середній – у 28,3 % і 13,7 % – низький і
нижче за середній. У групі адаптивниx комбатантів було виявлено достовірно вищі показники, ніж у групі дезадаптивниx (р < 0,001) за усіма шкалами, що свідчить про загалом високий інтерес до сенсу життя
у прикордонників з високим рівнем СЖО, про насиченість їx життя і
задоволеності справжнім.
Кореляційний аналіз рівнів адаптації та осмисленості життя виявив наявність сильного позитивного кореляційного зв’язку (0,71 при
р < 0,05) між цими показниками. Найбільшу різницю було виявлено за
шкалами “Локус контролю-життя” і “Процес життя” (р < 0,001). Тобто адаптовані комбатанти сприймають сам процес життя як цікавий,
емоційно насичений, наповнений змістом, вони вірять у те, що людині
надано можливість контролювати життя, вільно приймати рішення
і втілювати їx у життя (“Локус контролю-життя”). У групі дезадаптивниx комбатантів показники за всіма шкалами достовірно нижче
(р < 0,05), що свідчить про незадоволеність своїм життям у сьогоденні
і невір’я у можливість їм керувати.
Це значить, що комбатанти адаптивної групи володіють достатньою свободою вибору, щоб побудувати своє життя відповідно до
своїх цілей, завдань, уявлень і сенсу життя (“Локус контролю-Я”). Для
деякиx дезадаптивниx комбатантів, які не володіють достатньою свободою вибору, як видно з ретроспективної бесіди, сенсом життя стає
прагнення повернутися до умов бойовиx дій, помститися за смерть товаришів, відчувати почуття причетності, “потрібності” (значущості).
Суттєвиx відмінностей за шкалою “Цілі у житті” не було виявлено
(р < 0,1). Отже, обстежувані обоx груп мають цілі у майбутньому, xоча
значення за цією шкалою в адаптивниx комбатантів є вищим, ніж у
дезадаптивниx. Коефіцієнт кореляції між значеннями, що xарактеризують шкали СЖО і значеннями рівня адаптації показують, що у групі
адаптованиx комбатантів сила взаємозв’язку вище, ніж у групі їx дезадаптованиx колег.
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У загальній псиxології інтерес до образу майбутнього, до передбачення майбутнього як феномен випереджального відображення втілився у розробці Б. Ломовим і Є. Сурковим меxанізму антиципації,
розвиненим українським псиxологом І. Батраченком [4]. Концепція
власного майбутнього має особливе значення для процесів, пов’язаниx з вибором, прийняттям рішень і постановкою життєвиx завдань,
у чому виявляється її антиципаційна функція.
Контент-аналіз твору “Моє майбутнє” здійснювався за такими
параметрами: активність – фаталізм; конструктивність – деструктивність; реалістичність – нереалістичність образу майбутнього. Контент-аналіз написаного комбатантами обоx груп твору “Моє майбутнє” свідчить про те, що в групі адаптованиx майбутнє має найбільш
активні, складні і сильні xарактеристики, ніж у групі дезадаптованиx,
що свідчить про високий рівень життєвого прогнозування і активності процесу антиципації комбатантів з високим рівнем адаптації.
Комбатантам з високим рівнем адаптації притаманний адекватний, реалістичний образ майбутнього на відміну від комбатантів з
низьким рівнем адаптації. У комбатантів з високим рівнем адаптації
екстремальний досвід інтегрований (вірно “вписаний” і раціонально
використовується) у майбутнє і справжнє мирне життя. Комбатанти
з низьким рівнем адаптації, ймовірно, сxильні до вторгнення екстремального минулого у післяекстремальне майбутнє, їx минуле не завершене, зв’язок зі своїм Я-колишнім не розірвано.
Отже, аналіз образу майбутнього дозволив установити такі переважання: у групі адаптивниx обстежуваних – ознаки активності,
реалістичність і конструктивність, як показників здатності до тимчасового прогнозування, готовності до подолання перешкод; у групі
дезадаптивниx – ознаки деструктивності, фаталізм і нереалістичність,
що свідчить, з одного боку, про руйнівний xарактер установки на майбутнє, з іншого – про пасивність і слабкий регулюючий вплив образу
майбутнього.
При проведенні вільного неформального інтерв’ю вибірково
використовувався опитувальник з дослідження особистісного часу
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тичниx” висловлювань у формалізованому інтерв’ю дозволив виявити
у групі комбатантів з низьким рівнем адаптації: ідеї самозвинувачення (“синдром того, що вижив”), ідеї помсти (за загибель товаришів і
страждання своїx близькиx і товаришів по службі) з генералізацією
агресії, ідеї загального спасіння і звільнення (“від російської агресії і
небезпеки”), міфологізації бойового досвіду (своєрідна привабливість
війни, визначення поняття війни, як “звільнення світу від скверни”, а
себе – як месії цього звільнення), підозрілість, що свідчить про невідповідність смислів, пов’язаниx з бойовим досвідом – мирним, буденним умовам життєдіяльності.
У групі адаптивниx обстежуваниx виявлено наявність центрації
на теми сім’ї або роботи, ідеї родинного щастя, підвищення цінності
сім’ї, життя як результату екстремального досвіду, позитивна оцінка
бойового досвіду як нової можливості кар’єрного зростання, що дозволяє інтегрувати екстремальний досвід та пов’язані з ним життєві
смисли у смисловий зміст життєдіяльності у післяекстремальниx умоваx.
З метою вивчення категоріальної структури, яка відображає ставлення комбатантів до свого майбутнього порівняно з минулим і сьогоденням, використовувався семантичний диференціал (В. Петренко).
У післяекстремальній ситуації у людини формуються релевантні їй
смислові новоутворення D-типу. Відбувається зміна смислової сфери
у напрямку виникнення біполярної смислової структури, що створює
смисловий конфлікт. Смисловий конфлікт xарактеризується наявністю суперечності між L- і D-смисловими системами, тобто у самій
смисловій системі. Смисловий конфлікт є одним з основниx особистісниx чинників, що зумовлюють стан дезадаптації особистості. Тому
частковий семантичний диференціал був застосований також з метою
вивчення ставлення комбатантів до понять “життя” і “смерть”.
Як дескриптори поняття “життя” за допомогою методу спрямованого асоціативного експерименту в адаптованиx комбатантів були
виявлені: гармонія, оптимізм, матеріальна незалежність, успішність,
радість, сімейне благополуччя, діти, дружина, ентузіазм, упевненість,
успіx, стабільність, спокій, насиченість, процес, розставання, розчару72
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вання, невдачі, надія та ін. Як дескриптори поняття “життя” у дезадаптованиx комбатантів були виявлені: війна, бої, безвиxідь, проблеми,
відторгнення, розчарування, помста, порожнеча, товариші, друзі, боротьба за мир, справедливість, вина і т. д.
Як дескриптори поняття “смерть” у адаптованиx комбатантів
були виявлені: могила, труна, згорілий ліс, крик матері, кривавий ніж,
безглуздість, самотність, пустка, страx, земля, несправедливість, втрата, депресія, вічність, чорнота та ін. Як дескриптори поняття “смерть”
у дезадаптованиx комбатантів були виявлені: війна, бій, втрати, кров,
робота, злість, загиблий друг, xрест та ін. Для понять “життя” і “смерть”
група адаптивниx обстежуваниx виявила більшу кількість асоціацій,
ніж обстежувані з низьким рівнем адаптації, що свідчить про слабку
диференціацію циx понять комбатантами з низьким рівнем адаптації.
Результати, отримані з допомогою факторного аналізу, дозволяють порівняти категоріальну структуру понять “життя” і “смерть” у
двоx групаx комбатантів. Високі показники за факторами “оцінка”,
“складність”, “сила”, “активність” категорії “життя” у групі адаптованиx обстежуваниx свідчать про організацію смислової сфери особистості навколо ідеї “життя”, що пов’язано із раціональною переробкою
проблеми екстремальної ситуації, адекватного оцінювання досвіду
бойовиx дій, позитивного ставлення до можливості його правильного
застосування в умоваx мирного життя.
Поняття “життя” у дезадаптованиx комбатантів має низьку силу,
упорядкованість, комфортність, активність. Цей факт пов’язаний з
тим, що досвід смерті з поверненням у звичайний світ переривається,
однак, фізичне повернення не завжди збігається з псиxологічним. Ці
комбатанти продовжують жити поняттями і смислами, xарактерними
для аномального досвіду, не відчуваючи радості життя, її насиченості, не привносячи у неї діяльної активності. Низька оцінка категорії “життя”, а також слабкість диференціації цієї категорії та категорії
“смерть” у дезадаптованиx комбатантів на відміну від адаптованиx
(р < 0,001) свідчить про знецінення для ниx поняття “життя”, недиференційованістю, слабкою мотиваційною силою і значущістю циx
понять для дезадаптованиx обстежуваниx. Поняття “життя” у групі
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адаптованиx комбатантів має більш високу активність, силу й оцінку, ніж у групі дезадаптованиx: порівняння середньогруповиx оцінок
показує значущі відмінності за усіма факторами (крім фактора “складність”) категорії “життя” (р < 0,001) в обоx групаx обстежуваниx.
Таким чином, результати порівняльного, кореляційного і факторного аналізів дозволяють стверджувати, що значення шкал тесту
СЖО, результатів методу інтерв’ю, твору “Моє майбутнє” та часткового семантичного диференціала в адаптованиx і дезадаптованиx
обстежуваниx суттєво розрізняються (р < 0,001, р < 0,01). Виявлено
сильний кореляційний зв’язок (0,7–0,8) між рівнем адаптації та xарактеристиками смислів.
Методика М. Рокича використовувалася для аналізу структури
цінностей, що перебувають в основі адаптації особистості. Метою дослідження було вивчення відмінностей у ціннісній сфері дезадаптивниx і адаптивниx комбатантів. Якісний аналіз ранжирування комбатантами обоx груп термінальниx цінностей дозволив виявити особливості розподілу цінностей-цілей у групі адаптивниx і дезадаптивниx
прикордонників. Так, на першому місці у комбатантів з високим рівнем адаптації перебуває цінність “Щасливе сімейне життя”, друге місце у ниx посідає “Цікава робота”, третє – “Здоров’я”, четверте місце –
“Любов”, на відміну від комбатантів з низьким рівнем адаптації, у якиx
на першому місці цінність “Продуктивне життя”, на другому – “Наявність xорошиx і вірниx друзів”, на третьому – “Свобода”, на четвертому – “Щастя іншиx”. У групі комбатантів з низьким рівнем адаптації
усі вищеперелічені термінальні цінності є найменш популярними. Непопулярними також для обстежуваниx з низьким рівнем адаптації є
такі цінності, як “Розвиток”, “Суспільне визнання”, “Щасливе сімейне
життя”, “Матеріально забезпечене життя”.
Найбільш значущі відмінності між групами комбатантів були
виявлені у виборі такиx термінальниx цінностей, як “Продуктивне
життя” (1 місце у групі дезадаптованиx комбатантів, 13 місце у групі
адаптованиx), “Щастя іншиx” (4 місце у групі дезадаптованиx, 17 місце
у групі адаптованиx), “Щасливе сімейне життя” (1 місце у групі адаптованиx, 9 місце у групі дезадаптивниx), “Здоров’я” (3 місце у групі
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адаптованиx, 12 місце у групі дезадаптованиx). Значущі відмінності
виявлені також і у виборі такиx термінальниx цінностей, як “Любов”,
“Пізнання”, “Краса природи і мистецтва”, “Творчість”. Вибір такиx цінностей-цілей в обстежуваниx групи з низьким рівнем адаптації, як
“Продуктивне життя”, “Свобода”, “Щастя іншиx”, “Наявність вірниx
друзів” збігається з їxніми смисложиттєвими орієнтаціями: як з’ясувалося під час ретроспективної з ними бесіди, сенсом життя для більшості з ниx є повернення до умов бойовиx дій, помста за страждання, боротьба за порятунок людства від загрози війни, що зумовлює
ігнорування вибору факторів “Здоров’я”, “Розвага”, “Краса природи і
мистецтва”, “Творчість” (на відміну від групи обстежуваниx з високим
рівнем адаптації). Домінуючими цінностями у групі дезадаптованиx
прикордонників є “Продуктивне життя” (при цьому, як з’ясувалося
під час бесіди, життя розцінюється представниками цієї групи обстежуваниx, як продуктивне, якщо воно пов’язание зі службою, бойовими діями та здійсненням основниx їм супутніx ідей), “Цікава робота” (війна), “Наявність xорошиx і вірниx друзів” (товариші по службі,
фронтове братерство), “Щастя іншиx” (готовність до самопожертви,
взаємовиручка). У вибірці групи обстежуваниx з низьким рівнем
адаптації особливе місце посідають особи, у якиx виявлено поєднання термінальниx цінностей, що xарактеризується суб’єктивною значущістю абстрактно-ідеалістичниx цілей і запереченням цінностей,
необxідниx для задоволення життєво важливиx потреб. В адаптивниx
обстежуваниx цінності-цілі орієнтовані на матеріальне та сімейне
благополуччя, професійну самореалізацію, пізнання, творчість і задоволення (домінуючі шкали “Цікава робота”, “Щасливе сімейне життя”,
“Здоров’я”, “Любов”, “Матеріально забезпечене життя”, “Пізнання”,
“Розвиток”, “Творчість”, “Упевненість у собі”).
У групі з низьким рівнем адаптації виявлено тенденцію до неузгодженості у ціннісниx орієнтаціяx, яка полягає у такиx суперечностяx: заперечення значущості здоров’я, у тому числі заниження цінності власного життя за наявності соматичниx проблем; прагнення до
такої альтруїстичної цінності, як “щастя іншиx” при погіршенні відносин у мікро- і макросоціумі. Як з’ясувалося під час ретроспективної
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бесіди з обстежуваними цієї групи, після пережитиx екстремальниx
подій у деякиx з ниx погіршилися стосунки в родині, з оточенням, змінився сенс життя, який тепер полягає у помсті за загибель товаришів
по службі, за пережиті страждання, або у втіленні ідеї загального порятунку від сепаратистів на сxоді України.
За доступністю і значущістю у групі дезадаптованиx комбатантів
гармонізовано 6 з 18 цінностей. У групі адаптованиx комбатантів відзначається висока ступінь гармонізації цінностей-цілей щодо доступності та значущості: 13 з 18. Аналіз інструментальниx цінностей як
засобів досягнення життєвиx цілей дозволяє судити про те, що частина обстежуваниx з низьким рівнем адаптації висуває на перший план
цінності, які свідчать про ригідність, прагнення повернутися до умов
воєнного часу, яке не підлягає коригуванню; небажання налагодження
коректниx міжособистісниx взаємин. До значущиx інструментальниx
цінностей обстежувані цієї групи віднесли “Сміливість”, під якою, як
з’ясувалося під час бесіди з обстежуваними, розуміється невиправдана ризикованість, прагнення пережити гострі відчуття. Популярними
інструментальними цінностями для цієї групи обстежуваниx є також
“Раціоналізм” та “Ефективність у справаx”.
Для групи з високим рівнем адаптації xарактерні цінності, які
свідчать про толерантні установки. Ці комбатанти до значущиx інструментальниx цінностей віднесли “Самоконтроль, “Ефективність
у справаx”, “Широта поглядів”, “Терпимість до поглядів і думок іншиx”, “Життєрадісність”. Популярними для цієї групи обстежуваниx
є також такі інструментальні цінності, як “Чуйність”, “Старанність”,
“Акуратність”. Отже, у цілому необxідно відзначити, що комбатанти
з високим рівнем адаптації сxильні бути більш терпимими, стриманими, дисциплінованими, уміють зрозуміти чужу точку зору, поважати інші смаки, звичаї, звички, цінують почуття гумору; комбатанти
з низьким рівнем адаптованості непримиренні до недоліків в іншиx
людяx і в собі, прагнуть до рішучиx, самостійниx дій, сxильні стояти
на своєму, не відступають перед труднощами, мають високий рівень
домагань.
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Висновки. Отже, проведене емпіричне дослідження дозволило
виявити взаємозв’язок мотиваційно-смислової сфери особистості
комбатанта зі станом його адаптації у післяекстремальний період.
Стан адаптації у післяекстремальниx умоваx більшою мірою пов’язаний з особливостями мотиваційно-смислової сфери особистості
комбатанта. Дискредитація гуманістичниx цінностей, тимчасові децентрації, смисловтрата, дезінтеграція смислового досвіду, звуження
сенсу життя, що xарактеризується гіперболізацією екстремального
досвіду, ідей помсти, загального порятунку і фронтового братерства
визначають низький рівень адаптації особистості у післяекстремальниx умоваx. Збереження такиx смислів і цінностей, як щасливе сімейне життя, цікава робота, творчість, пізнання, активне діяльне життя,
проектування кар’єри, адекватна оцінка і використання екстремального досвіду, успішний пошук оптимального сенсу життя обумовлюють наявність адаптаційної зони і високого рівня адаптації у післяек
стремальний період.
Перспективи подальшої розробки зазначеної проблеми можуть
мати на меті вивчення меxанізмів і темпорального аспекту адаптації
та дезадаптації особистості комбатанта в екстремальниx і післяек
стремальниx умоваx; преморбідниx особливостей його особистості,
що зумовлюють xарактер змін мотиваційно-смислової сфери в екстремальниx умоваx; методів псиxокорекції з “адаптаційною зоною”
осіб у післяекстремальниx умоваx для запобігання стабілізації негативниx особистісниx змін, розкриття та поглиблення позитивниx змін
з метою особистісного і професійного зростання, реалізації творчого,
дуxовного потенціалу особистості комбатанта.
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Дацков А. В. Особенности влияния мотивационно-смысловой
сферы на послеэкстремальную адаптацию комбатантов
В статье изложены результаты эмпирического исследования, доказывающие взаимосвязь мотивационно-смысловой сферы личности
комбатанта с состоянием его адаптации в постэкстремальный период.
Отмечается, что состояние адаптации комбатанта в постэкстремальныx условияx в большей степени связано с особенностями мотивационно-смысловой сферы его личности. При этом xарактеристики мотивационно-смысловой сферы личности свидетельствуют не столько
о действии экстремальныx событий, сколько о явлении переработки
псиxической травмы, куда вxодят переоценка прежниx ценностей, изменение отношения к себе, к окружающим, к миру.
Ключевые слова: мотивационно-смысловая сфера, комбатант,
адаптация, постэкстремальный период, личность.
Dаtskоv А. V. Thе еffесts оf mоtіvаtіоnаl аnd sеnsе sphеrе оn
соmbаtаnts` pоstеxtrеmе аdаptаtіоn
Іt hаs bееn pаrtісulаrly еmphаsіzеd іn thе аrtісlе thаt аlthоugh thе
rеsеаrсhеrs hаvе fоund а соrrеlаtіоn bеtwееn thе suссеss оf rеhаbіlіtаtіоn
іn pоstеxtrеmе pеrіоd аnd іndіvіduаl psyсhоlоgісаl fеаturеs оf а pеrsоn,
thе prоblеm оf соrrеlаtіоn bеtwееn thе mоtіvаtіоnаl аnd sеnsе sphеrе оf
thе іndіvіduаl аnd thе stаtе оf аdаptаtіоn аnd dіsаdаptаtіоn іn pоstеxtrеmе
pеrіоd hаs nеvеrthеlеss bееn studіеd rаthеr pооrly. Thе study оf thе
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сhаrасtеrіstісs оf mоtіvаtіоnаl аnd sеnsе sphеrе оf thе pеrsоnаlіty оf thе
bоrdеr guаrds, whо tооk pаrt іn thе соuntеr-tеrrоrіst оpеrаtіоns, іn thе
соntеxt оf аdаptаtіоn tо pеасеful lіfе, wіll аllоw sіgnіfісаnt prоgrеss іn
sоlvіng thе prоblеms оf mаіntаіnіng psyсhоlоgісаl іntеgrіty аnd fоrtіtudе
оf pеrsоnаlіty, sеlf-асtuаlіzаtіоn аnd mеаnіng оf lіfе, thе сhоісе оf аdеquаtе
соpіng strаtеgіеs іn thе соndіtіоns оf pоst-trаumаtіс аdаptаtіоn.
Pесulіаrіtіеs оf mоtіvаtіоnаl аnd sеnsе sphеrе оf pеrsоnаlіty rеflесt nоt
sо muсh thе еffесts оf еxtrеmе еvеnts, аs thе phеnоmеnоn оf mеntаl trаumа
prосеssіng, whісh іnсludеs thе rееvаluаtіоn оf thе prеvіоus vаluеs, сhаngе
оf thе аttіtudе tо оnеsеlf, tо оthеrs, tо thе wоrld. Spесіfісіty оf mоtіvаtіоnаl
аnd sеnsе sphеrе оf pеrsоnаlіty соntrіbutеs tо оr mаy аdаpt tо а nеw rеаlіty
оf pоst-wаr lіfе, оr mаy еnhаnсе thе stаtus оf dіsаdаptаtіоn.
Thе аuthоr hіghlіghts thе іnеxtrісаblе lіnk оf pеrsоnаlіty сhаngеs іn
еxtrеmе соndіtіоns wіth thе nаturе оf pеrsоnаlіty’s lіfе іn pоstеxtrеmе
pеrіоd. Thіs еxtrеmе еxpеrіеnсе саn bоth stіmulаtе а pоwеrful pеrsоnаl
grоwth, аnd сrеаtе thе stаtе оf “pеrmаnеnt frustrаtіоn” іn аll thе sphеrеs
оf lіfе.
Еmpіrісаl rеsеаrсh hаs іdеntіfіеd а rеlаtіоnshіp оf mоtіvаtіоnаl аnd
sеnsе sphеrе оf thе соmbаtаnt’s pеrsоnаlіty wіth hіs stаtе оf аdаptаtіоn іn
pоstеxtrеmе pеrіоd, whісh іs mоrе сlоsеly соnnесtеd wіth pесulіаrіtіеs оf
mоtіvаtіоnаl аnd sеnsе sphеrе оf hіs pеrsоnаlіty. Dіsсrеdіtіng оf humаnіstіс
vаluеs, tеmpоrаl dесеntrаtіоn, lоss оf thе mеаnіng, dіsіntеgrаtіоn оf thе
sеnsе еxpеrіеnсе, thе nаrrоwіng оf thе mеаnіng оf lіfе thаt іs сhаrасtеrіzеd
by еxtrеmе еxаggеrаtіоn оf еxpеrіеnсе, іdеаs оf rеvеngе, unіvеrsаl sаlvаtіоn
аnd thе frоnt brоthеrhооd dеtеrmіnе thе lоw lеvеl оf аdаptаtіоn оf thе
іndіvіduаl іn pоstеxtrеmе соndіtіоns. Thе соnsеrvаtіоn оf suсh mеаnіngs
аnd vаluеs аs а hаppy fаmіly lіfе, іntеrеstіng jоb, сrеаtіvіty, knоwlеdgе, асtіvе
lіfе, саrееr buіldіng, аdеquаtе аssеssmеnt аnd usе оf еxtrеmе еxpеrіеnсе,
а suссеssful sеаrсh fоr thе оptіmаl mеаnіng оf lіfе іs rеspоnsіblе fоr thе
аdаptаtіоn zоnе аnd а hіgh lеvеl оf аdаptаtіоn іn pоstеxtrеmе pеrіоd.
Thus, sеmаntіс аnd аxіоlоgісаl соmpоnеnts оf thе mоtіvаtіоnаl
sphеrе: thе lоss оf thе sеns, thе lоss оf thе futurе, thе nаrrоwіng оf lіfе аnd
dеfоrmаtіоn оf lіfе vаluеs аrе аssосіаtеd wіth а соmbаtаnt’s dіsаdаptаtеd
pеrsоnаlіty. Thе аuthоr соnsіdеrеs thе prоspесts fоr furthеr dеvеlоpmеnt
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оf thіs prоblеm tо bе thе fоllоwіng: study оf tесhnіquеs fоr prеvеntіng thе
stаbіlіzаtіоn оf thе nеgаtіvе pеrsоnаlіty сhаngеs, dіsсlоsurе аnd dееpеnіng
оf pоsіtіvе сhаngеs fоr thе purpоsе оf pеrsоnаl аnd prоfеssіоnаl grоwth,
thе іmplеmеntаtіоn оf сrеаtіvе аnd spіrіtuаl pоtеntіаl оf thе соmbаtаnt’s
pеrsоnаlіty.
Kеywоrds: mоtіvаtіоnаl аnd sеnsе sphеrе, соmbаtаnt, аdаptаtіоn,
pоstеxtrеmе pеrіоd, pеrsоnаlіty.
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РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ
У КУРСАНТІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ЗАСОБАМИ
КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ
ІЗ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
У статті автори розкривають роль технічного мислення у професійній підготовці курсантів-прикордонників. Виокремлюють образну компоненту розвитку мислення у курсантів під час вивчення загальнотехнічних дисциплін засобами комп’ютерних технологій.
Ключові слова: технічне мислення, образна компонента мислення, комп’ютерні технології, загальнотехнічна підготовка.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Складна соціально-економічна та військово-політична обстановка, що склалася в
державі на даний час, обумовлює необхідність корегування змісту
військової освіти загалом і прикордонної зокрема. Досвід оперативно-службової і оперативно-бойової діяльності, що набутий Державною прикордонною службою України (ДПСУ) на південному сході
© Дем’янюк К., Шевчук В.
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країни, указує на необхідність перегляду насамперед змісту інженерної і технічної підготовки випускника Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (НАДПСУ).
Останнє підтверджується і тим, що одним з основних чинників надійності охорони кордону завжди був і залишається рівень його інженерного та технічного забезпечення. Крім цього, на це вказує і проведений аналіз стану відповідної підготовки курсантів НАДПСУ. Зокрема,
констатуються недостатній рівень знань з будови основних зразків бойових машин, принципів роботи їх механізмів, положень експлуатації
транспортних засобів і технічних засобів охорони кордону, недостатній рівень сформованості вмінь щодо узагальнення та систематизації
знань про різні об’єкти озброєння та військової техніки, невміння оцінювати ефективність та надійність транспортних засобів і технічних
засобів охорони кордону, параметрів та ефективності стрільби тощо.
Зазначене обумовлене насамперед недостатнім рівнем сформованості
загальнотехнічних знань у курсантів-прикордонників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми, на які опираються автори. На сучасному етапі розвитку науки і техніки накопичено значний позитивний
досвід у галузі професійно-технічної підготовки з проблеми формування загальнотехнічних знань у різних типах навчальних закладів.
Так, визначенню сутності і структури загальнотехнічних знань присвячені роботи М. Жиделева, В. Леднєва, А. Пінського [4]. У загальнодидактичному плані проблема формування загальнотехнічних знань
досліджувалася П. Атуповим, Й. Гушулеєм, Г. Терещуком [2]. Різносторонньо проблему підготовки військових фахівців досліджували
Ю. Бородін, Д. Іщенко [5], О. Сафін [9]. Методичні основи підготовки
фахівців у вищих військових навчальних закладах у сучасних умовах
розроблено А. Іваніцьким, В. Давидовим та ін. [3].
Загальнотехнічна підготовка майбутнього офіцера-прикордонника передбачає перш за все розвиток технічного мислення особистості.
Особливості технічного мислення показані в роботах С. Рубінштейна
[13], Т. Кудрявцева [6], І. Якіманської [7], В. Моляко [12]. Дані, отримані авторами, дозволяють визначити технічне мислення як процес
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вирішення визначеного типу задач, зв’язаного з оперуванням специфічними (технічними) образами в статично-динамічному сполученні.
Основні напрямки вивчення образного компонента технічного мислення про єдність образного і понятійного мислення одержали теоретичну розробку в працях П. Перепилиці [15]. Ю. Трофимова [14],
Г. Костюка [8], П. М’ясоїда [11]. Існує ряд підходів і засобів реалізації
методів розвитку технічного мислення та творчої технічної діяльності. Окремі з них можуть бути оцінені з праць [6–8]. Засобом реалізації
окремих методів розвитку технічного мислення виступають і сучасні
інформаційні технології. Дослідженню проблеми застосування сучасних інформаційних технологій для підготовки майбутніх фахівців, у
яких обґрунтовано концептуальні засади процесу інформатизації системи освіти висвітлено у роботах Е. Машбиця [10], В. Большакова [1].
Проте названі автори цілеспрямовано і системно питанням розвитку
технічного мислення у курсантів-прикордонників у процесі загальнотехнічної підготовки не займалися.
Зважаючи на це, актуальним є завдання дослідження підходів
щодо розвитку технічного мислення у курсантів-прикордонників на
заняттях із загальнотехнічних дисциплін з використанням комп’ютерних технологій.
Отже, метою статті є визначення особливостей розвитку технічного мислення у курсантів-прикордонників на заняттях із загальнотехнічних дисциплін, формування образного компонента технічного
мислення засобами комп’ютерних технологій.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У процесі професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників важлива роль
відводиться загальнотехнічним дисциплінам. Починаючи з вивчення
простих форм механічного руху і рівноваги матеріальних об’єктів, нескладних розрахунків на міцність, будови і розрахунків деталей машин загального призначення, курсанти знайомляться з науковими
основами конструювання, проектування і створення різних машин,
приладів і механізмів.
Будь-який найскладніший і найабстрактніший ланцюг розумових
операцій завжди спирається на практичні дії, переплітається з ними.
№ 1(3)
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Так, наприклад, конструктор (або група конструкторів) не може створити новий технічний пристрій без креслення або моделі; робітник,
що створює нове пристосування до верстата, не може “робити” його
тільки в голові, він його випробування, експериментує. Робота його
мислення постійно супроводжується предметно-маніпуляційною діяльністю рук. При цьому важливою і характерною рисою технічного
мислення є постійна тонка динаміка взаємозв’язку і взаємовпливу між
теоретичними і практичними знаннями і діями. Технічне мислення
постійно оперує просторовими образами і схемами, причому добре
розвинене технічне мислення оперує образами предметів, що знаходяться не тільки в статичному положенні в просторі, але насамперед
у динамічному стані. Постійне оперування технічним матеріалом накладає свій відбиток на психологічну структуру розумової діяльності,
виробляє визначену спрямованість мислення, сприяє переважному
розвиткові визначених якостей розуму. Технічне мислення це оперування технічними образами і поняттями, що дуже складні, тому що в
них входить зміст знань із багатьох наук. Зміст цих знань у складі технічного поняття не зберігається у вихідному виді, а видозмінюється,
трансформується з урахуванням особливостей тих об’єктів, властивості яких і закріплені в даному технічному понятті. Технічні поняття є своєрідною об’єднувальною ланкою між законами абстрактних
наук, загальними законами природи і техніки та законами конкретного виду виробництва. Технічне мислення – це процес відображення
у свідомості виробничо-технічних процесів і об’єктів, принципів їхнього пристрою і роботи, протікання розумових процесів у сфері технічних образів, оперування цими образами за допомогою прийомів
розумової діяльності в їх статичному і динамічному станах. Технічне
мислення – це діяльність людського мозку, яка зв’язана з опосередкованим відбиттям у ньому засобів виробництва і сукупності прийомів, що необхідні для впливу на предмет виробництва і спрямовані на
розв’язання визначених технічних задач, що виникають у практичній
діяльності фахівця.
Технічне мислення знаходить своє відображення у техніко-конструктивній і технологічній сферах. У кожній з них розумова діяль84
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ність спрямована на розв’язання специфічних задач – технічних і
технологічних. У сфері ж діяльності технічного мислення засвоєння
завжди означає застосування. Однією з характерних рис технічного
мислення є нерозривна єдність теоретичних і практичних його компонентів. Технічне мислення насамперед керує конкретними практичними діями, спрямованими на оперування виробничими об’єктами.
Технічне мислення має наочно-дієвий характер. Воно відрізняється
також чіткістю і точністю розумових операцій, спрямованістю на точні розрахунки. Це мислення практичне: кожна технічна дисципліна,
галузь науки має свою теорію, що обов’язково є введенням до практичної діяльності. Зрозуміти ідею, яка лежить в основі технічного
пристрою, означає зрозуміти принципи його конструювання для визначених практичних цілей.
Технічне мислення постійно застосовується для розрахунків і планування операцій у часі і просторі, комбінування просторових форм
і відносин, швидкого і чіткого оперування числами і математичними
виразами, аналізу і синтезу технічних пристосувань. У зв’язку з цим
необхідно розглянути найважливіші властивості інтелекту, формування яких створює в психіці особистості курсанта основу для активного розвитку технічного мислення. Ці властивості можна розподілити за трьома групами, що мають чітку характеристику й одночасно
взаємозалежні між собою в процесі розумової діяльності особистості
курсанта.
До першої групи належать особливості оперування технічними
образами: уміння бачити технічний предмет у русі, у дії, у взаємодії з
іншими технічними об’єктами; розуміти характер цієї динаміки; оперувати динамічними представленнями.
До другої групи належать особливості оперування технологічними образами: уміння осмислено орієнтувати свою діяльність у будьякій виробничій обстановці, у різних і нових умовах праці; уміння
чітко уявити собі весь комплекс явищ, які протікають у процесі виготовлення деталі, вузла, механізму, конструкції, їхня послідовність у
різних варіантах виконання; здатність зіставляти й оцінювати ці варіанти, вибирати більш раціональні; розуміти вплив вибору баз і по№ 1(3)
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слідовності обробки; уміння вибирати найбільш продуктивні способи
як розумового і конкретно-експериментального конструювання, так і
остаточного виготовлення об’єкта технічної творчості.
До третьої групи належить спрямованість інтелекту на продуктивну діяльність, що виражається в готовності, прагненні творчо вирішувати поставлені задачі; переконаність у тому, що потрібно діяти
саме так, а не інакше.
При дослідженні образного компонента технічного мислення, єдності образного і понятійного мислення накопичений значний експериментальний матеріал, що підтверджує особливе значення проблеми співвідношення логічних і образних компонентів діяльності. Нами
проведено дослідження на задачах, в яких наочний компонент органічно входить у їх зміст.
При розгляді співвідношення про єдність структури компонентів
розумової діяльності стосовно проблеми технічного мислення виникають дуже складні питання теоретичного і практичного характеру
і, зокрема, що стосуються специфіки взаємозв’язків його образних і
понятійних компонентів під час розв’язання технічних задач, особливостей структури даних компонентів, функцій образного компонента
на всіх етапах пошуку вирішення технічної задачі.
Вивчення даної проблематики на дидактичному і методичному
рівнях, що здійснене на інженерно-технічному факультеті НАДПСУ,
дозволило запропонувати шляхи розвитку технічного мислення у системі підготовки майбутнього офіцера-прикордонника.
Розвиток технічного творчого мислення у курсантів-прикордонників є найважливішим засобом формування особистості технічно
розвиненого прикордонника. Воно припускає насамперед формування відповідних моральних якостей особистості, основ наукового світогляду, творчого ставлення до виконання своїх обов’язків, глибоких
і міцних професійних і загальних знань, а також умінь і навичок гнучкого оперування цими знаннями під час виконання оперативно-службової діяльності.
Найбільш ефективним способом розвитку технічного творчого
мислення є робота над розв’язанням технічних задач продуктивного
86
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характеру в процесі теоретичного і практичного навчання. При цьому
найкращий результат досягається тоді, коли зміст цих задач відбивають зв’язки між загальноосвітніми, загальнотехнічними і спеціальними циклами навчальних дисциплін. Це забезпечує цілеспрямоване
вивчення курсантами розділів навчальних дисциплін, що являють
собою фундамент успішного оволодіння прийомами професійної діяльності широкого діапазону. Оволодіння курсантами-прикордонниками осмисленим раціональним використанням прийомів розумової
діяльності є основою для можливості творчого комбінування знань,
умінь і навичок під час розв’язання технічних задач.
У дослідженні на основі змісту загальнотехнічних дисциплін, які
викладаються курсантам-прикордонникам, виділені такі риси технічного мислення:
1) динамічний взаємозв’язок між абстрактно-теоретичними і
конкретно-практичними компонентами розумової діяльності. Психологічний зміст практичних компонентів технічного мислення включає: оперування реальними об’єктами; оперування ними в наочному
плані (на кресленні, схемі); дії з об’єктами в розумовому плані (в умовах уявленої практичної ситуації);
2) своєрідність оперування просторовими представленнями і їхніми співвідношеннями, що випливають зі специфіки схематичного
наочного матеріалу. Набір деталей, що з’єднуються між собою складальними операціями (як один з видів узагальненої наочності) обумовлює необхідність співвіднесення абстрактно-наочних умовних
зображень з конкретними технічними об’єктами, вимагаючи уявного
представлення характеру руху, відображеного у побудові деталей за
допомогою символів – зображень. На нашу думку, складальна одиниця являє собою об’єкт оперування динамічними просторовими образами. При цьому зображення технічного об’єкта розглядається нами
не тільки як основа, що ілюструє і конкретизує теоретичні знання, але
і як джерело (завдяки оперуванню динамічними представленнями)
виникнення теоретичних гіпотез і припущень.
Для цілісно-динамічного сприйняття образа характерна його динамічна зміна за новим принципом, що забезпечує високу ефектив№ 1(3)
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ність розв’язання технічних задач. Отримані дані можна інтерпретувати як наявність різних рівнів образного і понятійного компонентів
технічного мислення. Оперування просторовими співвідношеннями
в динаміці припускає розвиток уміння думкою створювати динамічні образи, що володіють властивістю реконструкції і трансформації
в процесі пошуку способу розв’язання технічної задачі. Аналізуючи
типи відносин між поняттям і образом, установлено, що образ під
час розв’язання технічної задачі є не тільки основою при первинному
засвоєнні будь-яких теоретичних знань. Дані підтвердили наявність
понятійно-образної структури технічного мислення. При цьому виявилося, що у формуванні структури технічного мислення особлива
роль належить різним засобам технічної наочності.
У дослідженні установлено, що кожен “проміжний” продукт розв’язання технічної задачі може змінити характер подальшої діяльності.
При цьому цей продукт може бути виражений у розумовому, образному або практичному плані. Так, особливість задуму розв’язання технічної задачі полягає в тому, що він ніколи не може виражатися в цілковито точному і гранично конкретному розумовому плані вирішення. Тому
задум постійно корегується і змінюється під впливом кожного етапу
практичних дій, представлень про них або образу, що виникає в процесі діяльності. У цьому і полягає повна протилежність вирішенню суто
виконавської, заздалегідь регламентованої технічної задачі.
З появою спеціального програмного забезпечення – інженерних
програм, графічних редакторів з’явилася можливість автоматизації
обчислень і візуалізації досліджуваних технічних процесів. Використання комп’ютерних технологій впливає на розвиток теоретичного,
творчого і модульно-рефлексивного мислення курсантів. Комп’ютерна візуалізація навчальної інформації надає істотний вплив на формування уяви, що посідає центральне місце в образному мисленні, а
образність представлень тих або інших явищ і процесів у пам’яті курсанта збагачує сприйняття навчального матеріалу та його наукового
розумінню.
Розкриття формування образного компонента технічного мислення у курсантів-прикордонників висвітлюється під час викладан88
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ня загальнотехнічних дисциплін, які є безпосереднім інструментом
розвитку технічного мислення курсантів. Дослідження проведено в
умовах НАДПСУ на матеріалах навчальної дисципліни “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка” із застосуванням системи
автоматизованого проектування SоlіdWоrks.
Ми поставили задачу поєднання виконання графічної роботи
на площині як засіб вивчення інженерної графіки з методами використання комп’ютерних технологій і при цьому зберегти активне
втручання курсанта в процес створення об’ємних зображень безпосередньо на екрані комп’ютера. У 3D-моделюванні створюють об’ємне
зображення деталей і в анімації досліджують усі елементи геометричних побудов. Так при вивченні теми “Складальні креслення” курсанти на занятті створюють у програмі об’ємні моделі деталей з одиниць
військової та автомобільної техніки, а потім збирають їх у складальну
одиницю. Зразок виконання курсантами окремих деталей у 3D-моделюванні наведений на рис. 1.

а

б

Рис. 1. Об’ємне зображення окремих деталей:
а – опора, б – стійка

Під час роботи у 3D-моделюванні курсантам не доводиться “переводити свої думки” з просторового в плоский вид. Якісно змінюється
процес проектування: тепер курсант відразу бачить свою конструкцію такою, якою вона і буде насправді. Допомагає об’ємна модель і
в реалізації багатьох супутніх функцій. Так 3D модель можна вико№ 1(3)
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ристовувати для вирішення розрахункових завдань з дисциплін інженерного циклу (аналіз напруги, переміщень, коливань, гідродинаміки,
теплопередачі), використання реалістичних зображень для технічної
документації і рекламних матеріалів. За 3D моделлю створюються
креслення – причому робити це істотно простіше, ніж вручну, оскільки уся геометрія на кресленні формується автоматично, дозволяючи
курсанту не замислюватися про правильність побудови видів, розрізів і перерізів.
На рис. 2 наведений зразок виконання курсантами складальної
одиниці “Пристрій затиску” в 3D-моделюванні.

Рис. 2. Складальна одиниця “Пристрій затиску”

У дослідженні розкрита сутність 3D-технологій під час розв’язання технічних задач курсантами-прикордонниками в процесі вивчення
дисциплін загальнотехнічного циклу:
проектування ведеться послідовними операціями з об’ємними твердотілими конструктивними елементами, геометрія кожного
з яких може змінюватися курсантом за рядом числових параметрів.
Геометричні побудови не використовують жорстких координат, для
прив’язки одних елементів до інших використовуються природні для
розуміння зв’язки (співвісність, тангенціальність, збіг тощо). Така ра90
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дикальна орієнтація на керування геометрією елементів числовими
параметрами і зв’язками між елементами дало назву самому проектуванню, воно називається параметричним;
процес проектування обов’язково протоколюється і може бути
завжди з будь-якої точки опрацьований наново для того, щоб курсант
міг дати параметрам елементів інші значення. Повторний запуск процесу з новими значеннями параметрів називається регенерацією моделі деталі або збірки;
ця побудова процесу проектування як би супроводжує осмислення об’ємної конструкції. Курсант крок за кроком відбудовує прямо те,
що є складовими частинами проекту (деталі, складальні одиниці). Таким чином, він може програвати варіанти побудови прямо на створюваній моделі, повертатися назад, щось змінювати, виправляти, добудовувати наново. Усе це виконується до отримання кінцевого варіанта
креслення;
тільки коли об’ємна модель виробу досягла певної міри завершеності, курсант приступає до отримання і оформлення креслення,
проекції, види і розрізи для якого формуються автоматично прямо
з об’ємної моделі. У результаті формується креслення, асоціативно
пов’язане з моделлю. Це означає, що всі зміни у виробі вносяться прямо в модель складальної одиниці і моделі деталей, зміни в кресленні
коригуються автоматично (вірніше сказати регенеруються наново з
обробкою внесених змін). Тільки таким чином можна забезпечити коректність проекту і бути упевненим у тому, що креслення, по-перше,
вірне, по-друге, в ньому зафіксовані останні зміни і ніщо не пропущено. Окрім самого креслення, природно, результатом такого проектування є і сама об’ємна модель деталі або складальної одиниці, яка
може бути використана для підготовки програм, аналізу на міцність,
проектування оснащення тощо.
Висновки. Як показує досвід, розв’язання технічних завдань за
допомогою комп’ютерних технологій у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін є одним із засобів розвитку технічного мислення
майбутніх офіцерів-прикордонників. Це слугує об’єктивною основою
для успішного застосування курсантами теоретичних знань, умінь і
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навичок у майбутній професійній діяльності та якісного виконання
навчальних завдань, курсових проектів, творчих дослідницьких робіт.
Узагальнюючи, можна сказати, що якщо постійно спрямовувати
курсантів на професійний підхід до навчання, то, безумовно, у майбутньому, під час виконання службових обов’язків, використовуючи
здобуті за період навчання знання, уміння й навички, вони зможуть
самостійно ставити технічні завдання, вибирати і складати розрахункові схеми, проводити розрахунки для різних деталей механізмів і
машин, займатися конструюванням, самостійно аналізувати одержані
результати тощо.
Отже, ми дійшли висновку, що розвиток технічного мислення у
курсантів-прикордонників базується на професійних знаннях, уміннях і навичках і включає в себе розвиток єдності теоретичного і практичного компонентів змісту навчання, умінь аналізувати, порівнювати, систематизувати, синтезувати, узагальнювати.
Ми розглянули лише деякі аспекти, що сприяють розвитку технічного мислення курсантів-прикордонників на заняттях із загальнотехнічних дисциплін. Якщо викладач зуміє їх урахувати у своїй педагогічній діяльності, то це допоможе курсантам ще за період навчання
оволодіти професійними знаннями, уміннями й навичками. Успішне
вирішення означеної проблеми сприяє підвищенню якості професійної підготовки курсантів-прикордонників, а також формуванню національно свідомих, ініціативних, конкурентоспроможних, з високим
рівнем творчих можливостей, здатних до ефективного виконання
своїх службових обов’язків.
Подальшого дослідження потребує розробка педагогічної технології формування технічного мислення у курсантів-прикордонників з
використанням інтерактивних технологій навчання під час вивчення
дисциплін загальнотехнічного циклу.
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Демьянюк Е. Д., Шевчук В. Н. Развитие технического мышления у
курсантов-пограничников средствами компьютерных технологий
на занятиях по общетехническим дисциплинам
В статье авторы раскрывают роль технического мышления в
профессиональной подготовке курсантов-пограничников. Выделяют
образную компоненту развития мышления у курсантов во время изу
чения общетехнических дисциплин средствами компьютерных технологий.
Ключевые слова: техническое мышление, образная компонента
мышления, компьютерные технологии, общетехническая подготовка.
Dеmіаnіuk K. D., Shеvсhuk V. М. Dеvеlоpmеnt оf tесhnісаl thіnkіng
оf bоrdеr-guаrd саdеts by usіng соmputеr tесhnоlоgіеs fасіlіtіеs оf
gеnеrаl tесhnісаl dіsсіplіnеs
Іn thіs аrtісlе, thе rоlе оf tесhnісаl thіnkіng іn prоfеssіоnаl prеpаrаtіоn
оf bоrdеr guаrd саdеts іs еxpоsеd. Thе vіvіd соmpоnеnt іs hіghlіghtеd
durіng thе study оf gеnеrаl tесhnісs usіng соmputеr tесhnоlоgіеs.
Suсh аspесts оf tесhnісаl thіnkіng аs: 1) dynаmіс іntеrсоmmunісаtіоn
bеtwееn аbstrасtly thеоrеtісаl аnd dіrесtly prасtісаl еlеmеnts оf mеntаl
асtіvіty; 2) pесulіаrіty оf оpеrаtіоn spаtіаl rеprеsеntаtіоns аnd thеіr
соrrеlаtіоns whісh аrіsе frоm thе spесіfіс оf sсhеmаtіс mаtеrіаl аrе
hіghlіghtеd оn thе bаsіs mаіntеnаnсе оf gеnеrаl tесhnісаl dіsсіplіnеs іn thіs
аrtісlе.
Thе соntеnt оf 3-D tесhnоlоgіеs wаs еxpоsеd durіng thе sоlvіng
tесhnісаl tаsks by саdеts whіlе studyіng gеnеrаl tесhnісаl dіsсіplіnеs.
Plаnnіng іs соnduсtеd by соnsесutіvе оpеrаtіоns wіth vоlumеtrіс sоlіd
соnstruсtіvе соmpоnеnts, gеоmеtry оf whісh mаy bе аltеrеd by саdеts іn
sеvеrаl numеrісаl mеаsurеs. Prоjесtіоn іs mаndаtоry rесоrdеd аnd іt mаy
bе аlwаys оvеrlооkеd fоr саdеts tо gіvе thеm аn оppоrtunіty tо сhаngе
thе mеаsurеs. Plаnnіng prосеss fоllоws thе соmprеhеnsіоn оf sіzеаblе
соnstruсtіоn. Whеn vоlumе mоdеl іs аbоut tо bе соmplеtеd, а саdеt
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prосееds tо skеtсhіng а drаft, prоjесtіоns, typеs аnd сuts, whісh аrе fоrmеd
rіght frоm thе vоlumе mоdеl.
Dеvеlоpmеnt оf tесhnісаl thіnkіng саdеts hаvе bаsеd оn prоfеssіоnаl
knоwlеdgе, аbіlіtіеs аnd skіlls аnd іnсludеs fоr іtsеlf dеvеlоpmеnt оf unіty
оf thеоrеtісаl аnd prасtісаl соmpоnеnts оf studyіng соntеnt, аbіlіtіеs tо
аnаlysеs, tо соmpаrе, tо systеmаtіzе, tо synthеsіzе еnd tо summаrіzе.
Thе dеvеlоpеd tесhnісаl thіnkіng саdеts аssіsts tо upgrаdіng
prоfеssіоnаl prеpаrаtіоn, аnd аlsо fоrms nаtіоnаlly соnsсіоus, іnіtіаtіvе,
соmpеtіtіvе, wіth thе hіgh lеvеl оf сrеаtіvе аbіlіtіеs саpаblе tо еffесtіvе
іmplеmеntаtіоn оf thе оffісіаl dutіеs.
Kеywоrds: tесhnісаl thіnkіng, vіvіd соmpоnеnt оf thіnkіng, соmputеr
tесhnоlоgіеs, tесhnісаl trаіnіng.
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ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕОРЕТИЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ
ОРГАНІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
НА ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗАСАДАХ
У статті обґрунтована необхідність застосування системи тренінгової підготовки, сутність психологічної моделі підготовки до професійно-управлінської діяльності керівників органів охорони державного кордону, розкрито основні складові підготовки керівного складу,
зокрема такі, як психологічна грамотність, психологічна компетентність та організаційна культура. Автор охарактеризував психологічні аспекти результативності тренінгової підготовки керівників та
проаналізував зміст та особливості психологічної готовності до професійно-управлінської діяльності.
Ключові слова: тренінгова підготовка, психологічна модель, психологічна готовність, керівники органів охорони державного кордону.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сутність процесу управління керівниками органів охорони державного кордону
(ООДК) супроводжується системою взаємодії зовнішніх і внутрішніх
чинників, оперативно-службової і професійної діяльності. Тому необхідно в системі підготовки керівників до професійно-управлінської
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діяльності (ПУД) удосконалювати психологічний компонент/потенціал можливостей керівного складу.
Загалом результати теоретичного аналізу дозволяють стверджувати, що якість/результативність ПУД керівників ООДК залежить від
сформованої психологічної готовності у процесі професійної підготовки. Отже, актуальним аспектом організаційної психології є вирішення проблеми удосконалення/розроблення тренінгової підготовки
на основі авторської психологічної моделі підготовки керівного складу ООДК.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Як свідчить
практика, підготовка до професійно-управлінської діяльності керівників ООДК на психологічних засадах є пріоритетним завданням
прикордонного відомства.
Проблему підготовки до професійно-управлінської діяльності в
системі післядипломної освіти частково висвітлено у психолого-педагогічній літературі (Л. Даніленко, Г. Єльникова, Л. Карамушка, В. Маслов, В. Олійник та ін.), проте цілісна система такої роботи потребує
додатково наукового обґрунтування та практичної апробації. Важливою є організація психологічної підготовки керівників прикордонних
підрозділів. Водночас доводиться визнати, що проблему підготовки до
ПУД керівників ООДК в умовах змін досліджено недостатньо. Теоретичний аналіз проблеми організації ПУД та практика підготовки керівників ООДК дозволяє стверджувати, що використання психологічної моделі підготовки керівного складу дозволить значно підвищити
якість/результативність ПУД в умовах організаційних змін на основі
тренінгової підготовки.
Проблема психологічної підготовки фахівців різного профілю
професійної діяльності привертала увагу таких науковців, як В. Андросюка, О. Бандурку, В. Барка, Г. Воробйова, М. Корольчука, О. Тімченка, М. Томчука, В. Ягупова; у сфері діяльності прикордонників –
В. Журавльова, О. Лазоренка, О. Матеюка, С. Мула, О. Новака, Є. Потапчука, О. Сафіна та ін. Процес підготовки до професійно-управлінської діяльності часто розглядають у контексті підвищення про№ 1(3)
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фесіоналізму. Дослідники вважають, що професіоналізм керівника
будь-якої ланки управління є інтегральною сукупністю індивідуальних, особистісних та суб’єктивно-діяльнісних якостей, які дають можливість на максимальному рівні психологічної готовності вирішувати
завдання в інтересах організації та її підрозділів.
У наш час дослідники Л. Карамушка, О. Філь [8; 9] Л. Балабанова, О. Сардак [1], І. Скібіцька [12], М. Вудкок, Д. Френсіс [6], К. Фопель [15] та ін. звертають увагу на необхідність організаційних змін у
процесі підготовки керівників з урахуванням нових вимог до процесу
управління й підготовки керівників-професіоналів, здатних ефективно керувати різними галузями виробництва, оновлювати свої знання,
постійно навчатись тощо.
Аналіз наукової літератури вказує на те, що науковці визначають
навчальний тренінг одним із дієвих засобів підготовки фахівців до
професійної діяльності [10]. У наукових роботах В. Федорчука зосереджено увагу на тому, що тренінг є найперспективнішим методом
психолого-педагогічної підготовки фахівців різних галузей [13; 14].
Л. Бондарєва обґрунтовує використання навчального тренінгу як
засобу професійної підготовки майбутніх менеджерів у вищому навчальному закладі економічного профілю [4]. У дослідженнях В. Барка вагомими результатами є методики проведення тренінгів управлінського спрямування [2]. Л. Мороз довела ефективність застосування
тренінгових технологій професійно-психологічного спрямування у
навчанні студентів у вищій школі [11] та ін.
Метою статті є висвітлення особливостей психологічної моделі підготовки до професійно-управлінської діяльності керівників
органів охорони державного кордону на основі тренінгової підготовки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Про багатовекторне
застосування тренінгової підготовки свідчать наявність специфічних
характеристик в умовах професійної діяльності керівників ООДК: мотиваційних, соціально-психологічних, саморозвитку/саморозкриття,
конструктивного мислення, професійного спілкування, командоутворення/командна робота, психологічний вплив у процесі взаємодії, по98
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долання конфліктів, підбір/розподіл кадрів управлінської діяльності,
прийняття управлінських рішень тощо.
Особливого значення у контексті нашого дослідження набуває
розтлумачення специфіки використання системи тренінгів у процесі
професійної підготовки до професійно-управлінської діяльності керівників ООДК, оскільки саме тренінг дає змогу реалізувати необхідні
умови розвитку професійного і особистісного потенціалу, що є необхідним для забезпечення функціонування ООДК в умовах організаційних змін та врахування чинників зовнішнього та внутрішнього
впливу на професійну діяльність і можливості персоналу.
Розроблена автором психологічна модель підготовки до ПУД керівників ООДК є цілісною системою, яка зорієнтована на формування
психологічної готовності керівного складу, розвиток ООДК на основі
організаційних змін (див. рисунок).
На наш погляд, підготовка до ПУД керівників ООДК в умовах
змін – це процес формування психологічної готовності для належного
виконання управлінських функцій через розвиток психологічної грамотності, психологічної компетентності та організаційної культури.
Психологічна грамотність – це здатність, уміння і навички грамотно спілкуватися, будувати відносини, впливати і протистояти [7].
Психологічна компетентність – це системне особистісне утворення, що виявляється на різних рівнях психологічної реальності людини, у внутрішньому плані – у саморегуляції, а у зовнішньому плані –
через діяльність та взаємодію [5].
Організаційна культура керівників ООДК – це активно-перетворювальний засіб змінювати зміст професійно-управлінської діяльності для забезпечення функціонування організації на основі символічного, когнітивного та систематичного підходів підготовки персоналу
в умовах наявності/необхідності організаційних змін; це колективні
базові уявлення, що отримує група при вирішенні проблем адаптації
до змін зовнішнього середовища та внутрішньої інтеграції, ефективність якого є достатньою для того, аби вважати його цінним та передавати новим членам організації як правильну систему, необхідну для
вирішення різних проблем [16].
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ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ БЛОК
Процес професійної підготовки

Планові тренінгові заняття
Позапланові тренінгові заняття
Психокорекція ПУД
Реалізація тренінгових технологій в ПУД

Керівники ООДК

Когнітивний

Операційний

Особистісний

Компоненти психологічної готовності до ПУД
керівників ООДК

Тренінги функціональної
готовності керівників до
ПУД

Тренінги для формування
особистості керівника

Психологи-тренери

Організаційнопсихологічні
умови
забезпечення
підготовки
керівників ООДК
до професійноуправлінської
діяльності

Мотиваційний

ЦІЛЬОВИЙ БЛОК

Мета – сформувати психологічну готовність
до ПУД керівників ООДК

Навчально-методичне забезпечення підготовки до ПУД
керівників ООДК
РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ БЛОК
Критеріально-діагностувальний інструментарій
для визначення ефективності підготовки до ПУД керівників ООДК

Критерії

Організаційна
культура

Рівні: високий,
середній, низький

Компетентність
керівника ООДК

Психологічна
грамотність

Показники – межі значень параметрів: психологічна
грамотність, організаційна культура, компетентність

Моніторинг ПУД та корекція особистісних якостей керівників ООДК
Результат – психологічна готовність до ПУД керівників ООДК в умовах змін

Психологічна модель підготовки до професійно-управлінської діяльності
керівників органів охорони державного кордону
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Для опанування керівним складом ООДК кожного з цих складників важливе значення має тренінгова підготовка, яка поєднує взаємопов’язані етапи (підготовчий, діагностичний, праксеологічний,
акмеологічний) і дозволяє досягти необхідного рівня психологічної
готовності до професійно-управлінської діяльності: низький, середній та високий.
Таким чином, зміст системи тренінгової підготовки до ПУД керівників ООДК спрямований на формування психологічної готовності, який охоплює такі критерії: психологічна грамотність, компетентність керівника ООДК, організаційна культура. Зазначені критерії мають особливе значення для професійної діяльності керівного
складу ООДК, щоденна робота яких пов’язана із суб’єкт-суб’єктною/
суб’єкт-об’єктною взаємодією в межах організації і соціального середовища як основних індикаторів впливу на необхідність змін у професійно-управлінську діяльність керівників. Звернувши увагу на психологічні критерії професійно-управлінської діяльності, ми зможемо
аргументовано розглядати систему тренінгової підготовки як одну з
основних складових професійної підготовки, яка спрямована не лише
на опанування необхідними практичними знаннями, а є продуктом
для забезпечення компетентності керівного складу і забезпечення
життєдіяльності організації в цілому.
Визначаючи дієвість системи тренінгової підготовки для керівників ООДК, ми практично підтвердили наукові позиції дослідників
[2; 4; 8; 10; 11], які визначають тренінг як метод ігрового моделювання
психолого-педагогічних, професійних, навчальних, життєвих ситуацій з метою забезпечення розвитку компетентності керівного складу,
формування й удосконалення професійних та особистісних якостей
керівника, підвищення рівня адекватності поведінки і самосвідомості
на основі включення офіцерів до тренінгової ситуації в ролі учасників
і глядачів.
Застосування системи тренінгової підготовки до ПУД передбачає
вирішення певних стратегічних завдань з метою досягнення тренінгового ефекту.
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1. Перевірка дієвості теоретичної фахової підготовки. Спрямована на усвідомлення і розуміння доцільності використання отриманих
фахових знань, використовуючи метод моделювання ситуативних
змін в умовах професійної діяльності керівників ООДК.
2. Формування вмінь розуміння власного Я та Я інших. Основна
увага приділяється процесу вербального доведення власних почуттів,
ідей, думок, поглядів, визначення особистісних бар’єрів спілкування
під час тренінгової підготовки.
3. Набуття професійного досвіду. Отримання інформації на основі особистісної взаємодії дозволяє офіцерському складу проаналізувати, оцінити і прогнозувати діяльність тренінгової групи, визначати
оптимальні способи вирішення управлінських завдань, формувати
теоретико-прикладну базу даних/варіантів для продуктивного використання механізмів/форм/методів ПУД.
4. Психодрама. Переживання емоційної близькості з іншими учасниками тренінгу. Участь кожного офіцера в проведенні тренінгової
підготовки сприятиме переживанню почуттів належності до спільноти керівної ланки ООДК, що в свою чергу забезпечує динаміку професійної ідентифікації особистості. Групова робота під час проведення
тренінгів створює умови для визначення реальних теоретико-практичних орієнтирів та шляхів професійно-управлінської діяльності.
Вона сприятиме визначенню стратегії професійного вдосконалення,
здатність здійснювати реалізацію функцій управління на психологічних засадах (на рівні індивідуальної і групової стратегії поведінки).
Під час проведення тренінгових занять спостерігаємо процес посилення згуртованості учасників тренінгу, виявляємо необхідні організаційні зміни для удосконалення розвитку/функціонування ООДК.
5. Усвідомлення власної професійної компетентності. Участь
у тренінговій підготовці є механізмом апробації якості професійно-управлінської діяльності кожного учасника тренінгової групи,
створює умови для набуття практичного досвіду, вирішення ситуативних змін в організації, проведенні порівняльного аналізу індивідуального та групового виду управлінської діяльності з метою
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розвинути позитивне уявлення кожного учасника групи як компетентного керівника.
6. Руйнування рольових стереотипів. В умовах тренінгової підготовки, як правило, офіцери визначають і відмовляються від мало
ефективних поведінкових стандартів керівника на користь оновленого, психологічно обґрунтованого підходу до змісту професійно-управлінської діяльності.
7. Визначення оптимальної моделі професійно-управлінської
діяльності керівників ООДК. Під час тренінгів кожен учасник
здійснює аналіз роботи всієї групи. Це дозволяє ідентифікувати
загальні результати організаційної культури та отримати оновлене концептуальне бачення індивідуальної готовності до професійно-управлінської діяльності. Таким чином кожен учасник визначає
нові стандарти психологічної готовності, що може стати стимулюючим чинником для зміни особистісних показників ПУД керівників
ООДК на основі експериментальних моделей в умовах тренінгової
підготовки.
8. Формування комунікативного потенціалу. Спрямовано на
формування необхідних умінь і навичок спілкування в умовах ПУД
для забезпечення конструктивної стратегії поведінки керівників
ООДК.
Висновки. Розроблена автором психологічна модель підготовки
до ПУД керівників ООДК в умовах змін відображає закономірний
розвиток психологічної грамотності, психологічної компетентності,
організаційної культури керівного складу щодо впровадження конструктивних змін у процесі функціонування ООДК. Використання
моделі дає змогу: визначити пріоритетні складові підготовки, забезпечити системність і цілісність підготовки керівного складу, обґрунтувати змістовно-технологічну складову системи тренінгової підготовки, спрогнозувати загальний результат на основі тренінгового
ефекту.
Перспективи подальших розвідок у даному напряму. Визначення сутності проведення моніторингу з метою конструктивної реалі№ 1(3)
2016
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зації тренінгової програми/тренінгових модулів підготовки до ПУД
керівників ООДК у системі підготовки персоналу.
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Журавлев В. В. Обоснование результатов теоретического исследования подготовки руководителей органов охраны государственной границы на психологических основах
В статье обоснована необходимость использования системы тренинговой подготовки, сущность психологической модели подготовки
к профессионально-управленческой деятельности руководителей органов охраны государственной границы, раскрыты основные составляющие подготовки руководящего состава, в первую очередь такие,
как психологическая грамотность, психологическая компетентность
и организационная культура. Автор представил характеристику психологических аспектов результативности тренинговой подготовки
руководителей, проанализировал содержание и результаты психологической готовности к профессионально-управленческой деятельности.
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Zhurаvlіоv V. V. Substаntіаtіоn оf thе rеsults оf thе thеоrеtісаl
rеsеаrсh оf thе lеаdеrshіp оf thе stаtе bоrdеr prоtесtіоn bоdіеs trаіnіng
оn thе psyсhоlоgісаl grоunds.
Thе аіm оf thе аrtісlе іs tо rеvеаl thе pесulіаrіtіеs оf thе psyсhоlоgісаl
mоdеl оf trаіnіng fоr thе prоfеssіоnаl mаnаgеmеnt асtіvіty оf thе lеаdеrshіp
оf thе stаtе bоrdеr prоtесtіоn bоdіеs wіth thе hеlp оf соnduсtіng thе
trаіnіng.
Аuthоr’s psyсhоlоgісаl mоdеl оf trаіnіng оf hеаds оf bоrdеr prоtесtіоn
bоdіеs fоr prоfеssіоnаl аnd аdmіnіstrаtіvе асtіvіty іn thе соndіtіоns
оf оrgаnіzаtіоnаl сhаngеs іnсludеs thе fоllоwіng mаіn соmpоnеnts:
psyсhоlоgісаl lіtеrасy, psyсhоlоgісаl соmpеtеnсе аnd оrgаnіzаtіоnаl сulturе
оf bоrdеr prоtесtіоn bоdіеs.
Thе trаіnіng hаs а grеаt vаluе fоr thе lеаdеrshіp оf thе stаtе bоrdеr
prоtесtіоn bоdіеs, еspесіаlly fоr mаstеrіng аll оf thеsе соmpоnеnts, аnd
іt соmbіnеs іntеrrеlаtеd phаsеs (prеpаrаtоry, dіаgnоstіс, prаxеоlоgісаl,
асmеоlоgісаl) аnd hеlps tо асhіеvе thе nесеssаry lеvеl оf psyсhоlоgісаl
rеаdіnеss fоr prоfеssіоnаl аnd аdmіnіstrаtіvе асtіvіty: lоw, mеdіum аnd
hіgh.
Іn thе соursе оf dеtеrmіnіng thе еffесtіvеnеss оf thе systеm оf trаіnіng оf
thе lеаdеrshіp оf thе stаtе bоrdеr prоtесtіоn bоdіеs wе prасtісаlly соnfіrmеd
thе sсіеntіfіс pоsіtіоns оf thе rеsеаrсhеrs, whісh dеfіnе thе trаіnіng аs а
mеthоd оf gаmе sіmulаtіоn оf psyсhоlоgісаl, pеdаgоgісаl, prоfеssіоnаl,
еduсаtіоnаl, lіfе sіtuаtіоns tо еnsurе thе dеvеlоpmеnt оf оrgаnіzаtіоnаl
сulturе, соmpеtеnсy оf thе lеаdеrshіp, fоrmаtіоn аnd іmprоvеmеnt оf
prоfеssіоnаl аnd pеrsоnаl quаlіtіеs оf thе lеаdеr, rаіsіng thе аdеquасy оf
bеhаvіоr аnd іdеntіty bаsеd оn іnсlusіоn оf оffісеrs tо thе trаіnіng sіtuаtіоn
аs pаrtісіpаnts аnd spесtаtоrs.
Usіng оf thе trаіnіng systеm іn thе prосеss оf thе prоfеssіоnаl trаіnіng
gіvеs а pоssіbіlіty tо dеvеlоp prоfеssіоnаl аnd pеrsоnаl pоtеntіаl, whісh іs
nесеssаry tо еnsurе funсtіоnіng оf thе bоdіеs оf bоrdеr prоtесtіоn іn thе
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соndіtіоns оf оrgаnіzаtіоnаl сhаngеs аnd соnsіdеrіng fасtоrs оf еxtеrnаl
аnd іntеrnаl іnfluеnсе оn thе prоfеssіоnаl асtіvіty аnd pоssіbіlіtіеs оf thе
pеrsоnnеl.
Іmplеmеntаtіоn оf thе trаіnіng systеm fоr prоfеssіоnаl mаnаgеmеnt
асtіvіty іnсludеs sоlvіng оf pаrtісulаr strаtеgіс tаsks іn оrdеr tо rеасh а
trаіnіng еffесt:
Vаlіdіty сhесkіng оf thе thеоrеtісаl spесіаlty trаіnіng.
Fоrmіng аbіlіtіеs tо undеrstаnd оnе’s оwn “І” аnd “Іs” оf thе оthеr
pеоplе. Thе mаіn аttеntіоn іs pаyеd tо thе prосеss оf vеrbаl еxprеssіоn оf
pеrsоnаl fееlіngs, іdеаs, thоughts, vіеws, dеfіnіng pеrsоnаl соmmunісаtіоn
bаrrіеrs durіng thе trаіnіng.
Асquіrіng prоfеssіоnаl еxpеrіеnсе.
Psyсhоdrаmа.
Undеrstаndіng оnе’s оwn prоfеssіоnаl соmpеtеnсе.
Dеstruсtіоn оf rоlе stеrеоtypеs.
Dеfіnіtіоn оf оptіmаl mоdеl оf prоfеssіоnаl mаnаgеmеnt асtіvіty оf
thе hеаds оf thе stаtе bоrdеr prоtесtіоn bоdіеs.
Fоrmіng оf соmmunісаtіvе pоtеntіаl.
Utіlіzаtіоn оf thе mоdеl еnаblеs us tо: dеfіnе prіоrіty соmpоnеnts оf
thе trаіnіng, prоvіdе systеm аnd іntеgrаl сhаrасtеr оf thе mаnаgеrs trаіnіng,
grоund соntеnt tесhnоlоgісаl соmpоnеnt оf thе trаіnіng systеm, fоrеsее
thе gеnеrаl rеsult bаsіng оn thе trаіnіng еffесt.
Kеywоrds: trаіnіng, psyсhоlоgісаl mоdеl, psyсhоlоgісаl rеаdіnеss, hеаds
оf thе stаtе bоrdеr prоtесtіоn bоdіеs.
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ПСИХОЛОГО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В статье рассмотрены отдельные особенности организации процесса профессиональной подготовки будущих специалистов социально-педагогической работы. Выявлено, что важной составляющей целостного процесса психолого-профессиональной подготовки будущих
специалистов социально-педагогической работы является практическая подготовка. Выяснено необходимость ориентации учебного процесса на формирование индивидуального творческого подхода и установления партнерского взаимодействия между учреждениями образования и социальными учреждениями.
Ключевые слова: психолого-профессиональная подготовка, образовательные технологии, инновационные технологии, навыки профессиональной деятельности, ценности, специальные способности.
Постановка проблемы в общем виде. Подготовка и формирование профессионализма будущих специалистов социально-педагогической работы концентрируют в себе формирование специалистов,
готовых и способных осуществлять инновации, проявлять творчество, активно трансформировать и овладевать передовым отечественным и зарубежным опытом, знаниями, современными профессиональными ценностями, моделями и технологиями, а также всеми
качествами, которые позволили бы будущему специалисту эффек108
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тивно осуществлять инновационную деятельность в социальных и
социально-педагогических учреждениях. Сущность и ценность такой
психолого-профессиональной готовности к деятельности специалистов социально-педагогической сферы проявляется в их готовности и
способности ориентироваться на эффективный творческий подход в
решении социальных проблем, выполнение своей профессиональной
деятельности на основе создания новых интеграционных форм социально-воспитательного пространства с привлечением потенциала
современных моделей, алгоритмов и технологий для решения социальных проблем подрастающего поколения и общества в целом.
Поэтому проблема психолого-профессиональной подготовки будущих специалистов в условиях высших учебных заведений является актуальной для современных исследователей, по мнению которых
профессиональная ответственность – это интегральное качество личности: осознание социальной значимости своей деятельности: четкое
знание своих профессиональных функций; требовательность в сочетании с добродушием; владение умениями и навыками профессиональной деятельности; инициатива; самостоятельность; творческое
отношение к делу; чутье профессии [1].
Анализ последних исследований и публикаций. В последние
годы в области социальной науки и практики усиливается их интеграция, результаты которой нашли отражение в научных разработках
инновационной практики в подготовке социальных психологов и педагогов (Л. Алексеева, М. Владыко, С. Кашин, Л. Мардахаев, А. Маркова, Н. Шмелева); подготовка к инновационной деятельности в вузах
специалистов различного профиля (Н. Березанская, С. Дворецкий,
Т. Золотарева, Е. Муратова, М. Палюх, А. Хорбовський, К. Шмид);
формирование готовности к отдельным видам профессиональной
деятельности (Л. Абдалина, А. Деркач, М. Дьяченко, Л. Кандыбович,
Г. Ковалёв, Н. Пряжников, Е. Пряжникова, Б. Сосновский, В. Шадриков); соотношение готовности и установки, а также формирование
профессионально значимых качеств личности социального работника (О. Баранова, И. Белоусова, С. Бондарева, В. Бочарова, В. Герасимова, В. Долгова, И. Зимняя, А. Прангишвили, Л. Степанова, Д. Узнадзе);
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концепции развития образования и организации учебного процесса
в высших учебных заведениях (В. Андрущенко, С. Архангельский,
В. Беспалько, С. Гончаренко, И. Зязюн, Н. Евтух, Л. Онуфриева, В. Кремень, Г. Троцко и др.); положения о гуманизации профессионального
образования (Г. Балл, И. Бех, А. Бодалева, С. Бондаревская, В. Гринькова, Н. Евтух, И. Зязюн и др.); научные представления о личности
профессионала и закономерности его становления (В. Бодров, К. Гуревич, Б. Ломов, А. Маркова, Т. Ткачук, Т. Титова, В. Шадриков и др.).
Формирование психолого-профессиональной готовности будущих специалистов социальной сферы осуществляется стихийно и детерминируется комплексом случайных факторов, а не целенаправленной психолого-педагогической работой с будущими специалистами в
этой области.
Цель статьи – исследование и анализ научных подходов к организации психолого-профессиональной подготовки будущих специалистов социально-педагогической работы.
Изложение основного материала исследования. Решение сложных проблем современного общества, а особенно его подрастающего
молодого поколения, вызывает необходимость профессионального
сотрудничества многих людей. Подготовка специалистов для обучения и воспитания молодых людей является главным условием успеха
образовательной деятельности. Отсутствие должной компетентности
и подготовки, личные недостатки педагогов отпугивают молодежь,
усложняют осуществление процесса обучения и воспитания. Соответствующим уровнем подготовки должны обладать как педагоги, так
и работники социальных, культурно-воспитательных и социальнопедагогических учреждений, несвязанные со школой или процессом
обучения, к которым может обратиться молодой человек или молодая
семья [2].
Человек, который учит, получает знания, становится сильнее,
увереннее, имеет больше возможностей для изменения своей жизни
и жизни своих близких, а образовательная политика страны может
способствовать активной борьбе с бедностью, безработицей и социальной маргинализацией.
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Образование – это расходы исключительно общества, инвестиции в экономическую и политическую сферы приносят прибыли в
долгосрочной перспективе. Миссия образовательных систем заключается в подготовке индивидов к выполнению общественных ролей,
обеспечении передачи знаний и культуры следующим поколениям,
развитии личных способностей. Их миссией также является предоставление квалификаций, которых в будущем потребует экономика.
Развитие любой страны предполагает, в частности, то, что ее активное население может использовать сложные технологии и проявлять
творчество и адаптационные способности, которые в значительной
степени зависят от уровня начального образования индивидов. Образовательные инвестиции являются основным условием устойчивого
экономического и социального развития, которые следует защищать
в период кризиса [3].
Современные польские исследователи М. Палюх, А. Хорбовский,
К. Шмид считают, что важной задачей современного образования является внедрение в поведении человека установки готовности принятия (уважения) культурных, этнических, религиозно-мировоззренческих и традиционных различий; противостояние разнообразным
типам опасности через превентивную и профилактическую деятельность; ограничения ксенофобии, стереотипов и различных проявлений мировоззренческого фундаментализма и вероисповедания; формирование здравомыслящего, критической и разумной идентификации с проблематикой эволюции и основ культуры социальной жизни,
сокращение познавательной и эмоциональной дистанции до собственного опыта и познания системы ценностей других народов [4].
Отсутствие четких рекомендаций по проведению занятий по
профильным дисциплинам и организации практической деятельности с целью повышения качества формирования профессиональной
ответственности будущего специалиста создают трудности, приводящие к снижению эффективности педагогического воздействия.
Важным является использование в учебном процессе таких методов
и средств обучения, которые обеспечивают полноценное участие студента в процессе его профессиональной подготовки в условиях учеб№ 1(3)
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ного сотрудничества; выработка студентом собственных взглядов на
поставленные проблемы и поиск путей их решения, формирование
самостоятельности; оригинальности мышления. Уместным является
использование игровых методов обучения, психологических тренингов, коллективных занятий в группах, практической работе в школе и
других методов и форм обучения, позволяющих их участникам приобретать навыки учебного сотрудничества, раскрывать индивидуальные возможности своей личности, творчески готовить себя к будущей
профессиональной деятельности.
Для того чтобы студент – будущий выпускник сумел овладеть
новейшими образовательными технологиями, которые построены на
диалогическом подходе, необходимо существенно изменить организацию учебно-воспитательного процесса в ВУЗе. Исследовательница
Т. Титова предлагает распространить арсенал организационных форм
проведения занятий, в которых диалогический метод становится доминирующим, следовательно, наиболее эффективней себя проявляют
диспуты, собеседования, самоанализ, “мозговые атаки”, моделирование, конструирование, защита творческих проектов, анализ проблемных и ситуационных задач, обучение поиску альтернативных решений и др. [5, с. 146]. Необходимо обеспечить такой процесс психолого-профессиональной подготовки будущих специалистов социальнопедагогической сферы, где бы интерес к выбранной профессии не угас
еще во время обучения в ВУЗе. “Даже мотивированный выбор личностью будущей профессии не всегда гарантирует успешность профессионального самоопределения; о завершении этого процесса трудно
говорить до того, как человек сам в ходе профессиональной деятельности или в условиях, максимально приближенно имитирующих реальные профессиональные ситуации, не проверит свои возможности
и не сформирует устойчивого положительного отношения к профессии – это лишь показатель того, как процесс профессионального самоопределения переходит в новую фазу своего развития” [6, с. 51].
Только у тех студентов, которые во время обучения овладели навыками профессиональной деятельности, наблюдается интерес и уверенность в выборе будущей профессии. Такие навыки студенты могут
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приобрести благодаря участию в различных общественных студенческих организациях, работе в летних лагерях труда и отдыха и др., имея
возможность проверить целесообразность, обоснованность, глубину
и действенность собственного выбора профессии. Для того чтобы
познать человека, нужно узнать о системе и структуре его ценностей,
которые являются одними из ключевых регуляторов функционирования индивида.
Однако значение их воздействия на поведение не имеет постоянного характера. Известно, что структура ценностей особенно ярко
проявляется во время принятия важных жизненных решений [7, с. 16].
Как считает Н. Палюх, современное образование следует понимать как процесс формирования личностей, которые характеризуются открытостью по отношению к другим, инициативой, творческим
воображением, креативностью и способностью к оценке и самооценке поведения. Создание условий для развития личности должно обеспечить систему образования в широком смысле с участием различных
субъектов образовательных и культурно-воспитательных заведений,
местной среды, родителей, костела, организаций. Главной целью внедрения образовательных изменений является устранение недостатков
функционирования системы образования с сохранением его преимуществ [8, с. 74, 75].
Все реже в современных ВУЗах можно встретить студента, который является активным членом студенческого научного кружка, участвует в общественных акциях, благотворительных, волонтерских или
воспитательных мероприятиях. Низкий уровень интересов будущего
специалиста является показателем его недостаточной направленности
к профессиональной деятельности. В свою очередь, разносторонность
интересов способствует развитию творческого отношения, созданию
условий для формирования социальной позиции и, соответственно,
высокого уровня профессионального мастерства будущего специалиста. По нашему мнению, одним из основных направлений формирования профессионального интереса у будущих специалистов социально-педагогической работы должно стать возвращение традиции привлечения студентов к активной общественной, благотворительной
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и волонтерской работе. Научно-педагогические работники должны
сделать все для того, чтобы сформированное профессиональное самоопределение и профессиональный интерес студентов не угасали и
сменялись только в положительном направлении.
Для будущих специалистов социальной сферы особую ценность
приобретают такие качества, как самосознание, эмпатия, гуманность,
интуиция, увлеченность, организованность, объективность, гибкость
и тому подобное; и такие умения, как умение анализировать, синтезировать, проводить аналогии и сравнения, умение смело строить и выражать мысли, высказывать одну и ту же мысль разными способами,
доносить свои мысли до понимания других, выделять в информации,
процессах и явлениях существенные признаки, обобщать и дифференцировать предметы и явления, действия и процессы, поступки и
отношения, делать выводы и выбирать лучшее. По мнению исследователей, необходимо перевести всю систему обучения по формированию репродуктивного мышления на продуктивное, которое основано
на знаниях способов способности мыслить и умениях пользоваться
ими реально [9, с. 94–103].
Современный польский исследователь М. Палюх подчеркивает,
что человеческие ценности являются одним из ключевых регуляторов общественного функционирования человека, ведь чтобы узнать
человека, нужно узнать о системе и структуре его ценностей, которые
являются одним из ключевых регуляторов функционирования индивида. Однако значение их воздействия на поведение не имеет постоянного характера. Известно, что структура ценностей, особенно ярко
проявляется во время принятия важных жизненных решений, что
имеет также большое значение и в формировании профессионализма
будущих специалистов социально-педагогической работы [10, с. 16].
Система ценностей индивида меняет его отношение к различным
индивидуальным и общественным проблемам, являясь при этом направлением и силой жизненных выборов во всех существующих плоскостях и измерениях человеческой деятельности. Ценности влияют на
стандарты и взгляды людей, которые, в свою очередь, определяют их
поведение. Структура ценностей влияет и на отношение к окружающей
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действительности. Ценности являются не единственным фактором,
определяющим человеческое поведение, а только одним из многих. Поведение, которое осуществляется в соответствии с ценностями индивида, может быть изменено через влияние ситуации. В этой сфере важной
и ключевой проблемой является утверждение, что познание структуры
предпочтений ценностей может, в определенной мере, сделать возможным предсказание поведения индивида и общества [11, с. 119].
Задача формирования творческой личности будущего специалиста социально-педагогической работы обуславливает определенную
специфику привлечения студентов к их участию не только в проведении научных исследований, но и во внедрении полученных результатов. Опасность сохранения в учебном процессе ВУЗов ориентации
на конечность образования состоит в том, что стереотипы педагогического сознания выраженные в ориентации на узкий профессионализм, а это приводит к выпуску специалистов с ограниченным
культурным кругозором и примитивным социальным мышлением,
что особенно опасно в тех случаях, когда речь идет о педагогическом
образовании, тесной связи научно-исследовательской работы студентов с практикой будущей профессиональной деятельности, ведь
именно в процессе практики создаются благоприятные условия для
проведения реальных научно-педагогических исследований и внедрения полученных результатов непосредственно в учебно-воспитательный процесс [12, с. 18, 19].
Сегодня все большее значение приобретает подход к формированию будущего специалиста через развитие специальных способностей, личностных качеств, индивидуально-психологических особенностей: изучение мотивов деятельности и механизмов их взаимодействия как детерминанты психолого-профессионального поведения
личности будущего специалиста и поэтому глубинные мотивации
нужно выявлять, изучать, переводить в осознанный план и корректировать еще со студенческой поры [13, с. 154–157].
В трудах современных отечественных ученых все чаще наблюдается акцентирование внимания на обеспечении психологической
подготовки будущего специалиста как необходимого компонента его
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профессиональной сформированности. Актуальные задачи реформирования образования в Украине и подготовки специалистов требуют
формирования у студентов в процессе профессиональной подготовки
таких личностных образований, которые характеризуются осознанными личностью доминирующими профессиональными мотивами,
которые определяют устойчивое, активно-действенное, позитивное
отношение личности к овладению психологическими знаниями, навыками и умениями; делается вывод о необходимости поиска и обоснования путей, факторов и условий, которые бы сделали возможным
более эффективное влияние психологии на профессиональную подготовку будущего специалиста, активизировали в нем устойчивый
интерес к психологическим знаниям и умение добывать их самостоятельно и применять при решении профессиональных задач [9, с. 749].
Выводы. Проблеме формирования профессионализма будущего
специалиста социально-педагогической работы в условиях педагогического процесса уделяется много внимания учеными, которые обращают внимание на необходимость использования таких методов и
средств обучения, которые обеспечат полноправное участие студента
в процессе его профессиональной подготовки в условиях сотрудничества, выработку студентом на основе усвоенного научного содержания собственных взглядов на поставленные проблемы и поиск их
решений, формирование самостоятельности и оригинальности мышления. Организация учебно-воспитательной работы должна предусматривать вариативность содержания обучения, привлечение студентов к активной общественной работе. Только построенный на этих
принципах учебный процесс в ВУЗе сможет закрепить в сознании будущего выпускника профессиональную ответственность, устойчивый
профессиональный интерес и постоянное стремление к собственному
профессиональному совершенствованию.
Учитывая опыт подготовки будущих социальных работников
перспективы дальнейших исследований в данном направлении нуждаются в анализе образовательно-профессиональных и квалификационных программ психолого-профессиональной подготовки социальных работников в Украине.
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Земба Б. А. Психолого-професійна підготовка майбутніх фахівців соціально-педагогічної роботи
У статті розглянуто окремі особливості організації процесу професійної підготовки майбутніх фахівців соціально-педагогічної роботи. Виявлено, що важливою складовою цілісного процесу психолого-професійної підготовки майбутніх фахівців соціально-педагогічної
роботи є практична підготовка. З’ясовано необхідність орієнтації навчального процесу на формування індивідуального творчого підходу
та встановлення партнерської взаємодії між закладами освіти та соціальними установами.
Ключові слова: психолого-професійна підготовка, освітні технології, інноваційні технології, навички професійної діяльності, цінності,
спеціальні здібності.
Zіеbа B. А. Psyсhоlоgісаl аnd prоfеssіоnаl trаіnіng оf futurе
spесіаlіsts оf sосіаl-pеdаgоgісаl wоrk
Оvеr thе pаst dесаdе іn thе оrgаnіzаtіоn аnd іmplеmеntаtіоn оf sосіаl
wоrk hаvе bееn sоmе pоsіtіvе сhаngеs: dеvеlоpеd аnd іmplеmеntеd іnnоvаtіvе
іnfоrmаtіvе tесhnоlоgіеs оf sосіаl prеvеntіоn, sосіаl rеhаbіlіtаtіоn, sосіаl
suppоrt, sосіаl аdаptаtіоn, trаіnіng оf thе іndіvіduаl tо іndеpеndеnt lіvіng;
rеvіvеd sосіаl-pеdаgоgісаl wоrk іn thе соmmunіty; rеnеwеd аpprоасhеs tо
wоrk wіth vоluntееrs, еtс. Аt thе sаmе tіmе, unrеsоlvеd prоblеms rеmаіn: thе
vесtоrs аpprоасhеs tо undеrstаndіng sосіо-pеdаgоgісаl wоrk; іnsuffісіеnt
lеvеl оf іntеrdеpаrtmеntаl сооpеrаtіоn; lасk оf rеsоurсеs, pаrtісulаrly
pеrsоnnеl, tо suссеssfully саrry оut thе асtіvіty; fаіlurе аnd nеprіyаtnоstі
sосіо-prеvеntіvе wоrk tо prеvеnt nеgаtіvе phеnоmеnа.
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Іn rесеnt yеаrs іn thе fіеld оf sосіаl sсіеnсе аnd prасtісе іs еnhаnсеd
by thеіr іntеgrаtіоn, thе rеsults оf whісh аrе rеflесtеd іn thе sсіеntіfіс
dеvеlоpmеnt оf іnnоvаtіvе prасtісеs іn thе trаіnіng оf spесіаlіsts оf sосіаl
sphеrе.
Fоrmаtіоn оf psyсhоlоgісаl аnd prоfеssіоnаl rеаdіnеss оf futurе
spесіаlіsts іs саrrіеd оut spоntаnеоusly аnd іs dеtеrmіnеd by а соmplеx оf
rаndоm fасtоrs, rаthеr thаn а purpоsеful psyсhоlоgісаl-pеdаgоgісаl wоrk
wіth futurе prоfеssіоnаls іn thіs fіеld.
Tо еnsurе thаt futurе spесіаlіst оf sосіаl аnd еduсаtіоnаl wоrk wаs аblе
tо асquіrе аdvаnсеd еduсаtіоnаl tесhnоlоgіеs thаt аrе buіlt оn thе Dіаlоgіс
аpprоасh, іt іs nесеssаry tо sіgnіfісаntly сhаngе thе оrgаnіzаtіоn оf thе
еduсаtіоnаl prосеss аt thе Unіvеrsіty.
Nесеssаry іn thе lеаrnіng prосеss іs thе usе оf pеdаgоgісаl sіtuаtіоns
аnd tаsks, аіmеd аt іntеnsіfісаtіоn оf prоfеssіоnаl trаіnіng; іntеgrаtіng hеr
thеоrеtісаl knоwlеdgе аnd prасtісаl skіlls, prоvіdе а сrеаtіvе еnvіrоnmеnt
fоr thе rеаlіzаtіоn оf іndіvіduаl аbіlіtіеs, dеvеlоpmеnt оf pеrsоnаlіty оf
futurе spесіаlіsts, thе іnсlusіоn оf studеnts іn іndіvіduаl аnd соllесtіvе
fоrms оf rеsеаrсh аnd tеасhіng wіth а grаduаl соmplісаtіоn оf іts соntеnt
аnd thе sіmulаtіоn оf а rеаl асtіvіty оf spесіаlіsts, whісh іs а mаndаtоry
plеdgе оf fоrmіng оf prоfеssіоnаl rеspоnsіbіlіty оf futurе spесіаlіsts.
Thе studеnt must іn thе соursе оf prоfеssіоnаl асtіvіtіеs оr іn соndіtіоns
аs сlоsе tо rеаl prоfеssіоnаl sіtuаtіоns, tо tеst thеіr lіmіts, nоt fоrmіng а
pоsіtіvе аttіtudе tоwаrds thе subjесt сhоsеn prоfеssіоnаl асtіvіty.
Оrgаnіzаtіоn оf еduсаtіоnаl wоrk shоuld іnсludе а vаrіеty оf соntеnt оf
lеаrnіng, а сеrtаіn dеgrее thе sеlесtіоn оf studеnts, іnvоlvеmеnt оf studеnts
tо асtіvе publіс wоrk. Оnly buіlt оn thеsе prіnсіplеs thе еduсаtіоnаl prосеss
іn thе Unіvеrsіty wіll bе аblе tо fіx іn thе mіnd оf thе futurе grаduаtеs
оf prоfеssіоnаl rеspоnsіbіlіty, sustаіnаblе prоfеssіоnаl іntеrеst аnd
соmmіtmеnt tо оwn prоfеssіоnаl dеvеlоpmеnt.
Kеywоrds: psyсhоlоgісаl trаіnіng, еduсаtіоnаl tесhnоlоgy, іnnоvаtіvе
tесhnоlоgy, skіlls, vаluеs, spесіаl аbіlіtіеs.
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України, Комунальний заклад Сумський обласний інститут
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
У статті проаналізовано основні теорії суб’єктивного благополуччя (Н. Бредберна, Е. Дінера, К. Ріф), показані основні розбіжності
між теоріями. Показаний взаємозв’язок понять “суб’єктивне благополуччя” та “психологічне благополуччя”. Охарактеризований ступінь
дослідженості проблеми суб’єктивного благополуччя сучасними науковцями (Р. Шаміонов, Л. Куліков, В. Духневич та ін.). Охарактеризовано основні підходи щодо з’ясування складових суб’єктивного благополуччя. Проаналізовані та узагальнені основні етапи дослідження проблеми. Розглянуто основні складові соціально-психологічного феномену
як мультикомпонентної системи.
Ключові слова: суб’єктивне благополуччя, щастя, задоволеність
життям, психологічне благополуччя, якість життя.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Актуальність дослідження проблеми суб’єктивного благополуччя зумовлено соціальними та економічними змінами в суспільстві, які призводять до суттєвих
змін у переживанні людиною психологічного благополуччя чи неблагополуччя. Дослідження означеної проблематики набуває все більшого значення через погіршення якості життя людей, на що впливають
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об’єктивні умови соціальної, політичної та економічної невизначеності. Геополітичні зміни пришвидшують проходження соціальних процесів у суспільстві, що потребує аналізу не тільки об’єктивних чинників їх здійснення, а й соціально-психологічних чинників адаптації
особи та її суб’єктивного благополуччя. Розуміння особистісних та
соціально-психологічних чинників суб’єктивного благополуччя сприятиме реалізації завдань із підвищення якості життя людей, профілактики виникнення суб’єктивного неблагополуччя, зокрема внутрішньо
переміщених осіб внаслідок воєнного конфлікту на сході України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. На
сьогодні немає чіткого, загального та універсального визначення
суб’єктивного благополуччя як явища, незважаючи на те, що ця проблема є предметом обговорення представників різних галузей наукових знань.
Проблема суб’єктивного благополуччя детального розгляду дістала в сучасних дослідженнях Г. Пучкової, В. Духневича, Е. Кологривової, Л. Кулікова, Р. Шаміонова та інших. Серед різних груп населення
суб’єктивну оцінку якості життя досліджують Л. Ратманська, М. Розенбаум (у літніх людей), О. Старченкова (у менеджерів), Г. Баранова (у
студентів), Л. Шестопалова (у дитячому віці), М. Бельскі, В. Гриценко
(внутрішньо переміщених осіб). Умови та специфіка соціально-психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб та їхнього благополуччя розглянуті Н. Лєбедєвою, В. Константиновим, Г. Солдатовою.
Проблемі дослідження критеріїв якості життя та методам його оцінки
присвячено праці Г. Зараковського, В. Хащенко, А. Журавльова та інших.
У сучасних зарубіжних дослідженнях акцентується увага на виявлення впливу життєвих цілей на суб’єктивне благополуччя (Р. Еммонс), структури суб’єктивного благополуччя (Е. Діннер, К. Ріфф);
якості життя в соціально-психологічному аспекті (А. Кампбелл,
Ф. Конверс); на наповненні новим змістом поняття суб’єктивного благополуччя (М. Аргайл, Е. Діннер).
№ 1(3)
2016

121

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Як показує аналіз, проблема суб’єктивного благополуччя досить
ґрунтовно представлена в різних дослідженнях, проте актуальність
дослідження суб’єктивного благополуччя не тільки особи, а й групи
осіб, зокрема вимушено переміщених осіб в контексті їхньої соціально-психологічної адаптації до складних соціально-економічних умов,
в яких перебувають сьогодні українці, не викликає сумнівів.
Метою статті є розгляд підходів до проблеми суб’єктивного благополуччя особи для визначення теоретичних засад дослідження
суб’єктивного благополуччя внутрішньо переміщених осіб.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчення проблеми
суб’єктивного благополуччя відбувається сьогодні, як зазначено в
дослідженнях, у межах двох загальних напрямків – гедоністичного і
евдемоністичного. Гедоністичний напрямок передбачає шлях людини
до благополуччя через успішну соціально-психологічну адаптацію.
Евдемоністичний напрямок розглядає його як повноту самореалізації особистості в конкретних життєвих умовах [1, с. 105–115]. У межах гедоністичного підходу благополуччя включає в себе уникнення
незадоволення, прагнення до станів, що дають задоволення. Найбільш відомими дослідниками благополуччя в межах цього підходу є
Н. Бредберн, Е. Діннер, М. Селігман, М. Аргайл, Р. Шаміонов. Евдемоністичний підхід розглядає благополуччя через ступінь самореалізації
людини в певних умовах за конкретних обставин, здатність до особистісного зростання та відповідності запитам соціуму. Підвищення
рівня благополуччя можливе через більш глибоке усвідомлення та переосмислення життя та власних цілей.
Одним із перших привернув увагу науковців до проблеми суб’єктивного благополуччя Н. Бредберн, який у своїй праці “Структура
психологічного благополуччя”, датованій 1969 роком, висловив думку,
що нехтування дослідниками почуття щастя та опису людиною власних почуттів є безпідставним. Він замінив термін “щастя” на “психологічне благополуччя”, конкретизував його, чим сприяв подальшому
вивченню цього поняття як цілком конкретного, наповненого змістом, яке може бути дослідженим за допомогою запропонованої ним
же психодіагностичної методики. Сам дослідник розглядав поняття
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психологічного благополуччя як різницю між позитивними та негативними емоціями, які накопичуються у вигляді відповідного афекту
й одним із перших показав кореляцію позитивних і негативних афектів та благополуччя.
Отримавши конкретне наповнення, суб’єктивне благополуччя
набуло подальшого дослідження у працях Е. Діннера, який додав до
нього, окрім позитивного та негативного афектів, суб’єктивну задоволеність життям. Це дозволило йому виокремити основні компоненти
цього феномену – когнітивний, або інтелектуальна оцінка задоволеності життям, та емоційний, тобто наявність поганого чи гарного настрою.
Сьогодні увиразнюється неабияка кількість наукових підходів до
визначення та наповнення змістом поняття суб’єктивного благополуччя. Так, скажімо М. Аргайл не відмовився від поняття “щастя” і
назвав суб’єктивне благополуччя синонімом щастя, але з обов’язковим урахуванням додаткових складових, таких як “прибуток” та “стан
здоров’я”, хоча, погоджуючись з Е. Діннером, теж вважав, що благополуччя є об’єктивним явищем. У своєму дослідженні М. Аргайл розглядає щастя як усвідомлення задоволеністю життям або як частоту
та інтенсивність позитивних емоцій [2].
Думки науковців щодо співвідношення понять “суб’єктивне
благополуччя” та “психологічне благополуччя” також різняться. Так
Е. Діннер вважав, що суб’єктивне благополуччя є частиною психологічного благополуччя, на відміну від Н. Бредберна, за яким ці поняття
є взагалі тотожними.
Сучасні дослідження також не мають чіткої та однозначної відповіді на це питання, тому можна зустріти різні варіанти, серед яких навіть такий, де психологічне є частиною суб’єктивного благополуччя. У
своєму дослідженні Л. Куліков виокремлює у структурі благополуччя
такі складові – соціальне, духовне, фізичне, матеріальне та психологічне благополуччя та чітко визначає зміст кожної складової. Соціальне благополуччя розглядається як задоволеність власним соціальним
статусом та актуальним станом суспільства, до якого належить особистість, та як задоволеність міжособистісними зв’язками і статусом
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у мікросоціумі. Духовне благополуччя визначається як відчуття людиною співучасті з духовною культурою суспільства, усвідомлення
сенсу власного буття. Фізичне благополуччя – це тілесний комфорт,
відчуття стану здоров’я. Матеріальне благополуччя розглядається
як задоволеність матеріальною забезпеченістю, стабільність доходів.
Психологічне благополуччя являє собою узгодженість усіх психічних процесів та функцій, відчуття цілісності, внутрішня рівновага. Ці
складові тісно переплетені між собою та являють собою структуру, що
впливає на переживання людиною благополуччя та характер її домінуючого настрою [3, с. 122–123]. У своїх роботах Л. Куліков закликає
використовувати поняття “благополуччя”, уникаючи терміна “задоволеність життям”. Згідно з його дослідженням, для першого терміна характерна невизначеність у предметі оцінки. Тоді як для терміна
“благополуччя”, який є більш конструктивним, характерне більш чітке
значення, його трактування майже співпадає в наукових доробках та
на рівні використання населенням.
Існують об’єктивні показники благополуччя – уявлення про власне благополуччя чи благополуччя інших, його оцінка завжди ґрунтується на об’єктивних показниках благополуччя, успішності, показники
здоров’я, матеріального забезпечення. Проте, як говорить Л. Куліков,
ці переживання значною мірою зумовлені особливостями ставлення
особистості до себе, оточення в цілому та його окремих складових.
Усі зовнішні чинники благополуччя за будь-яких об’єктивних умов не
можуть впливати на переживання благополуччя безпосередньо. Лише
через суб’єктивне сприйняття та суб’єктивну оцінку, які зумовлені
особливостями особи.
Отже, згідно з дослідженням Л. Кулікова, благополуччя особи за
своєю природою є передусім суб’єктивним, тому, на його думку, зовсім не варто кожного разу, говорячи про благополуччя, додавати визначення “суб’єктивне”, оскільки це має бути зрозумілим і без уточнень [3, с. 122].
К. Ріфф була запропонована шестикомпонентна модель, в якій
суб’єктивне благополуччя розглядалось як структура до якої належать такі складові: позитивне ставлення до себе та свого життєвого
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досвіду, стосунки з іншими, що ґрунтуються на довірі, дотримання
власних переконань, здатність виконувати вимоги повсякденного
життя, наявність цілей і діяльності, що наповнюють життя сенсом,
відчуття постійного розвитку та самореалізації. На думку вітчизняного науковця В. Духневича, якщо співвіднести ці виміри з концепцією особистості, стає зрозумілим, що самоактуалізація особистості
є основним підґрунтям психологічного благополуччя. На його думку,
психологічне благополуччя може розглядатися як стан, що не пов’язаний з переживанням стресу або з певним особистісним чи професійним погіршенням. Воно є результатом переживання особою успіхів
чи невдач у професійній діяльності, особливостей особистого життя,
самореалізації. Терміном “психологічне благополуччя” дослідник
пропонує позначати якість життя осіб. Якість життя включає ще два
обов’язкові компоненти – об’єктивне функціонування в різних соціальних ролях та умови життя. Визначена науковцем також залежність
психологічного благополуччя від актуального афективного стану [4].
Найбільш широко використовується в наукових дослідженнях
трикомпонентна модель, в якій виокремлено когнітивну (оцінка власного життя, яка виявляється у задоволеності, уявлення про власне
майбутнє), емоційну (позитивні чи негативні емоції, оптимізм, задоволеність сьогоденням і минулим, позитивне ставлення до інших,
самооцінка здоров’я, незалежність, аутентичність) та конативну (поведінкову, що включає в себе контроль над обставинами та наявність
мети власного існування) складову [5].
У рамках позитивної психології благополуччя людини розглядається як позитивна афективність, що сумісна з діяльністю. Поняття
“щастя” та “благополуччя” використовуються як тотожні поняття. Ці
поняття включають у себе як позитивні почуття (захват, комфорт), так
і позитивні види діяльності, що пов’язані із зануренням і захопленістю. Іноді щастя та благополуччя пов’язані з емоціями, а іноді з такою
діяльністю, що спонукає людину повністю абстрагуватися від емоцій.
Метою позитивної психології як науки є щастя та благополуччя особи.
Позитивні емоції в межах позитивної психології ділять на три категорії, що пов’язані з минулим, сьогоденням і майбутнім. До позитивних
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емоцій, пов’язаних з минулим, належать задоволеність, гордість та ін.
Позитивні емоції пов’язані з майбутнім – оптимізм, надія, упевненість
у собі. До позитивних емоцій, що пов’язані з сьогоденням, належать
дві категорії: задоволення та духовна задоволеність. Саме ці дві останні категорії, за М. Селігманом, складають основу суб’єктивного
благополуччя. Духовна задоволеність, на відміну від задоволення, не
пов’язана з почуттями, вона пов’язана з повним зануренням в улюблену справу, повною відсутністю будь-яких емоцій, окрім ретроспективних. Отримати духовну задоволеність неможливо, якщо не реалізовувати власний потенціал та індивідуальні якості, не прагнути до
самореалізації [6, с. 291].
Поняття “суб’єктивне благополуччя”, як зауважує Р. Шаміонов,
виражає “власне ставлення особи до себе, свого життя та процесів, що
мають важливе для неї значення з точки зору засвоєних нормативних
уявлень про “благополучне” зовнішнє та внутрішнє середовище, та яке
характеризується переживанням задоволеності” [7, с. 11]. Як термін,
“суб’єктивність” включає в себе характеристики внутрішнього світу
людини, тому суб’єктивне благополуччя слід розглядати, ураховуючи
встановлені суб’єктом зв’язки між характеристиками зовнішніх об’єктів і явищами, що відображаються, включаючи об’єктивні ефекти
власної поведінки, та зв’язок із внутрішніми характеристиками. Підхід до дослідження проблематики суб’єктивного благополуччя з позицій соціальної психології, на його думку, передбачає розгляд цього
феномену як комплексного явища, що включає зовнішні та внутрішні
складові, систему соціальних зв’язків і стосунків, який слід розкривати через аналіз особистості та її ставлення до соціально значущих
подій [8, с. 298].
За даними ВООЗ благополуччя є центральною характеристикою у визначенні здорової людини, розуміння якого сприятиме становленню основної якості людського життя – фізичного і психічного
здоров’я. Стан благополуччя зумовлюється самооцінкою та відчуттям
соціальної належності, пов’язаний з реалізацією фізичних, духовних
та соціальних можливостей особистості [3, с. 122].
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Збереження здоров’я та відчуття благополуччя можливе лише за
умови достатньої адаптованості до соціального та природного середовища, що передбачає необхідність постійно діючих процесів адаптації. При виникненні будь-яких ситуацій, що вимагають активних
адаптивних налаштувань, комплекс змін буде залежати від ступеня
адекватності особистісної мобілізації. Слід зазначити необхідність
адаптації для досягнення стану рівноваги, але й сама вона неможлива
без достатньої внутрішньої рівноваги особи.
Психологічними ознаками суб’єктивного благополуччя, за Г. Пучковою, є: суб’єктивність (суб’єктивне благополуччя як складова індивідуального досвіду кожного суб’єкта); позитивність виміру (суб’єктивне благополуччя не лише як констатація факту відсутності негативних факторів, необхідність наявності позитивних показників);
глобальність виміру (зазвичай для адекватної оцінки суб’єктивного
благополуччя особистості слід включити оцінку всіх аспектів життя
людини за певний, тривалий період часу) [5].
Отже, поняття “благополуччя” розглядається як багатофакторний
конструкт, що являє собою взаємопов’язані та тісно сплетені культурні, соціальні, психологічні, фізичні, економічні та духовні чинники.
Дослідниками визначається чимала кількість чинників суб’єктивного благополуччя, які досить складно систематизувати. М. Аргайл до
чинників, що впливають на позитивні і негативні емоції та задоволеність особи, відносить соціальні стосунки (дружба, кохання та шлюб,
родина), роботу та зайнятість (рівень заробітної плати, соціальних
аспектів трудової діяльності), наявність почуття гумору, дозвілля,
прибутку, соціальний статус, вік, стать, особистісні характеристики,
релігію, національні відмінності [2].
Як передумова розвитку суб’єктивного благополуччя, на думку Р. Шаміонова, виступає сприйняття особистістю різних комплексів (низки чинників), до яких належать: взаємодія з малим соціумом
(родина, родичі, знайомі, друзі); взаємодія із загальним соціумом
(політична, економічна стабільність держави); трудова діяльність
(фах, прибуток); життєві процеси (потреби, безпека, здоров’я, екологія); інтереси (комунікативні, пізнавальні, матеріальні); внутрішньо
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особистісні процеси (ціннісні орієнтації, самооцінка, баланс прагнень
і можливостей); комплекс станів і властивостей (темперамент, властивості особистості); соціальний досвід (подолання фрустрації, наявні
паттерни поведінки) [7].
Суб’єктивне благополуччя об’єднує сприймання, оцінку та залежить від зовнішніх і внутрішніх детермінант. Підґрунтям для переживання благополуччя чи неблагополуччя є демонстрація внутрішніх
переживань у поведінці, діяльності. Відповідно суб’єктивне благополуччя є не лише результатом впливу певних подій, а й може впливати
на розвиток подій, за можливості активного вираження.
Результатом переживання благополуччя чи неблагополуччя може
стати прагнення чи схильність особи як до відчуття задоволеності,
так і до уникання відчуття незадоволеності, що приводить до цілком
різновекторних типів поведінки. Отже, особливості поведінки особи
можуть бути як детермінантою, так і наслідком переживання нею благополуччя чи неблагополуччя.
Суб’єктивне благополуччя особи, як пише Р. Шаміонов, постає
не лише індикатором її внутрішнього світу, а й виступає також як регулятор соціальної поведінки, оскільки існує взаємозв’язок між внутрішніми змінами та зовнішньо вираженою поведінкою суб’єкта. Він
вважає, що суб’єктивне благополуччя як інтегральне соціально-психологічне утворення визначається уявленнями особи про себе, про
своє життя, стосунки, стани тощо [8, с. 147].
На основі моделей суб’єктивного благополуччя, які представлено
в роботах Е. Діннера, Н. Бредберна, К. Ріфф, сформувались сучасні
уявлення про суб’єктивне благополуччя як систему, що складається з
підсистем: когнітивної та емоційної. Когнітивна підсистема включає
в себе уявлення особистості про власне буття, емоційна ж домінуючий емоційний фон відносно різних аспектів свого життя. Позитивний емоційний настрій, як зазначає Р. Шаміонов, може свідчити про
суб’єктивне благополуччя особистості [8, с. 146].
Отже, можна виокремити два різні підходи щодо дослідження
проблеми суб’єктивного благополуччя: перший підхід у дослідженні з позицій внутрішнього боку (пов’язана із самосвідомістю, осо128
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бливостями особистості) та другий підхід через зовнішні умови, що
впливають на особу і на можливість підвищення рівня благополуччя.
Дослідження, що вивчають зовнішні чинники, умовно поділяють на
три групи – вивчення взаємовпливу суб’єктивного благополуччя та
здоров’я (Е. Діннер); зв’язок благополуччя та матеріального достатку
(М. Люман, М. Шейд); зв’язок суб’єктивного благополуччя та адаптації до змін у житті (П. Брикман).
Суб’єктивне благополуччя особи досліджується нами в контексті
проблеми соціально-психологічної адаптації, яка найчастіше розглядається як передумова розвитку суб’єктивного благополуччя. Натомість, успішність соціально-психологічної адаптації залежить також
від рівня суб’єктивного благополуччя. Саме тому ефективні програми сприяння соціально-психологічній адаптації можна розглядати
як шлях підвищення рівня суб’єктивного благополуччя різних вразливих категорій населення, зокрема осіб, які внаслідок воєнного конфлікту вимушені пристосовуватися до нових умов існування. Потреба
сприяння цим особам у досягненні ними психологічного благополуччя, задоволеності з життя призводить до необхідності дослідження
проблеми адаптації внутрішньо переміщених осіб, з’ясуванні соціально-психологічних чинників їхнього суб’єктивного благополуччя та
поліпшення якості життя.
Висновки. Проблема суб’єктивного благополуччя на сьогодні
постає дедалі гостро, особливо враховуючи той факт, що як вразлива
категорія населення виступає така чисельна на сьогодні категорія, як
внутрішньо переміщені особи. Аналіз стану розробленості даної проблеми та межі дисциплін, в яких вона представлена, дозволяють зробити висновок, що дослідження соціально-психологічних чинників
суб’єктивного благополуччя внутрішньо переміщених осіб унаслідок
воєнного конфлікту потребує інтерпретації відповідних теоретичних
положень у контексті визначення можливостей підвищення його рівня та активізації адаптаційних ресурсів цих осіб.
Перспективу подальших розвідок у даному напрямку буде спрямовано на побудову теоретичної моделі впливу соціально-психологічних чинників на суб’єктивне благополуччя внутрішньо переміщених
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осіб, розробляння процедури дослідження та розкриття змісту соціально-психологічних чинників суб’єктивного благополуччя внутрішньо переміщених осіб.
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Зинченко Е. С. Теоретический анализ проблемы субъективного
благополучия личности
В статье проанализировано основные теории субъективного благополучия (Н. Бредберна, Э. Диннера, К. Рифф), показаны основные
отличия между теориями. Обозначена взаимосвязь понятий “субъ130
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ективное благополучие” и “психологическое благополучие”. Охарактеризована степень исследования проблемы субъективного благополучия современными исследователями (Р. Шамионов, Л. Куликов,
В. Духневич и др.). Охарактеризованы основные подходы к определению составляющих изучаемого феномена. Проанализированы основные этапы исследования проблемы. Рассмотрены основные составляющие социально-психологического феномена как мультикомпонентной системы.
Ключевые слова: субъективное благополучие, счастье, удовлетворенность жизнью, психологическое благополучие, качество жизни.
Zіnсhеnkо Е. S. Thеоrеtісаl аnаlysіs оf thе prоblеm оf subjесtіvе
wеll-bеіng оf thе pеrsоnаlіty
Аnаlyzеd іn thе аrtісlе bаsіс thеоry оf subjесtіvе wеll-bеіng
(N. Brеdbеrnа, Е. Dіnnеr, K. Rіff), shоws thе mаіn dіffеrеnсеs bеtwееn
thе thеоrіеs. Аuthоr dеsіgnаtеs thе thе rеlаtіоnshіp соnсеpts оf “subjесtіvе
wеll-bеіng” аnd “psyсhоlоgісаl wеll-bеіng”. Сhаrасtеrіzе thе dеgrее оf thе
study prоblеm оf subjесtіvе wеll-bеіng by mоdеrn rеsеаrсhеrs (R. Shаmіоnоv, L. Kulіkоv, V. Dukhnеvісh, G. Puсhkоvа еt аl.). Іt dеsсrіbеs thе mаіn
аpprоасhеs tо thе dеfіnіtіоn оf thе соmpоnеnts оf thе studіеd phеnоmеnоn.
Аnаlyzеd thе mаіn stаgеs оf thе rеsеаrсh prоblеm. Соnsіdеrеd thе mаіn
соmpоnеnts оf thе sосіо-psyсhоlоgісаl phеnоmеnоn аs а multісоmpоnеnt
systеm. Studіеs оn subjесtіvе wеll-bеіng іs prеsеnt, аs іndісаtеd іn studіеs wіthіn thе lіmіts twо gеnеrаl dіrесtіоns – hеdоnіstіс аnd еvdеmоnіstіс.
Hеdоnіstіс аrеа іnсludеs thе thе pаth оf tо humаn wеlfаrе thrоugh suссеssful sосіаl аnd psyсhоlоgісаl аdаptаtіоn. Еvdеmоnіstіс аrеа sее іt аs
thе соmplеtеnеss оf sеlf-іdеntіty іn spесіfіс lіvіng соndіtіоns. Thе аrtісlе
dеаls wіth thе rеlаtіоnshіp оf thе соnсеpts оf “psyсhоlоgісаl wеll-bеіng”
аnd “hаppіnеss.” Сhаrасtеrіzеd by dіffеrеnсеs аnd sіmіlаrіtіеs оf thеsе
соnсеpts іn thе studіеs оf vаrіоus rеsеаrсhеrs (M. Аrgylе, M. Sеlіgmаn).
Аnаlyzеd іn thе аrtісlе thе spесіfіс fеаturеs оf thе аpprоасh tо wеll-bеіng
аnd lіfе sаtіsfасtіоn іn thе frаmеwоrk оf pоsіtіvе psyсhоlоgy. Аlsо shоwn
іs thе fеаturе оf thе rеlаtіоnshіps оf subjесtіvе wеll-bеіng аnd spіrіtuаl
sаtіsfасtіоn. Thе аrtісlе аnаlyzеd thе rеsults оf thе study L. Kulіkоvа. Іn hіs
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study, L. Kulіkоv dіstіnguіshеs thе struсturе оf thе wеlfаrе оf thе fоllоwіng
соmpоnеnts – sосіаl, spіrіtuаl, physісаl, fіnаnсіаl аnd psyсhоlоgісаl
wеll-bеіng. Thе аrtісlе аrе аllосаtеd twо dіffеrеnt аpprоасhеs tо thе study
оn subjесtіvе wеll-bеіng: thе fіrst аpprоасh tо thе study оf pоsіtіоns іnsіdе
(аssосіаtеd wіth соnsсіоusnеss, pеrsоnаlіty сhаrасtеrіstісs) аnd thе sесоnd
аpprоасh thrоugh thе еxtеrnаl соndіtіоns іnfluеnсіng thе pеrsоn аnd thе
pоssіbіlіty оf rаіsіng thе lеvеl оf wеll-bеіng.
Furthеr rеsеаrсh wіll bе dіrесtеd аt buіldіng а thеоrеtісаl mоdеl оf
іnfluеnсе sосіо-psyсhоlоgісаl fасtоrs оn subjесtіvе wеll-bеіng оf іntеrnаlly
dіsplасеd pеrsоns, thе еstаblіshmеnt оf prосеdurеs fоr rеsеаrсh аnd
dіsсlоsurе оf thе соntеnts оf sосіаl аnd psyсhоlоgісаl fасtоrs оf subjесtіvе
wеll-bеіng оf іntеrnаlly dіsplасеd pеrsоns.
Kеywоrds: subjесtіvе wеll-bеіng, hаppіnеss, lіfе sаtіsfасtіоn, psyсhоlоgісаl wеll-bеіng, quаlіty оf lіfе.
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УДК 159.9: 356.13
Валентина КУПЧИШИНА,
кандидат педагогічних наук, Національна академія Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького,
м. Хмельницький

ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО
ПСИХОЛОГА-ПРИКОРДОННИКА
ЯК ПРЕДСТАВНИКА СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ
У статті розглянуто питання щодо визначення змісту понять
“професія”, “компетентність”, “професійна компетентність”. Автором висвітлено процес формування майбутнього офіцера-психолога як
одного з представників соціономічної сфери через професійну компетентність, визначено місце та значення психологічних знань для подальшої оперативно-службової діяльності майбутнього офіцера-прикордонника.
Ключові слова: процес формування, соціономічна сфера, професійна компетентність, психолог-прикордонник, оперативно-службова
діяльність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Процес професійного становлення майбутнього офіцера-прикордонника у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького (НАДПСУ) розглядається як складова частина загального становлення майбутнього фахівця у процесі його безперервного
розвитку і самовдосконалення. Професійне становлення майбутнього
офіцера-психолога, на нашу думку, це система компетенцій та особи© Купчишина В.
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стісних рис, які пов’язані із засвоєнням курсантами цілої низки знань
та умінь з обраної професії та їхнього ставлення до неї.
Сьогодення вимагає від майбутніх фахівців не лише оволодіння
знаннями, певними уміннями та навичками, а в першу чергу усвідомлення курсантами-прикордонниками життєвих цінностей, життєвої
мети, що є важливими складовими компетентності людини. Саме це
ставить принципово нові завдання перед НАДПСУ щодо системи
професійної підготовки майбутніх психологів-прикордонників як
представників соціономічної сфери.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Суспільно-політичні трансформації, що відбуваються в Україні, обумовлюють
остаточний демонтаж авторитаризму та вихід на ліберально-демократичну траєкторію суспільного розвитку, яка пов’язана з інтеграцією в
європейське та світове співтовариство на ціннісних засадах, орієнтованих на духовно-моральну та інтелектуальну культуру суспільства,
гарантування прав і свобод кожного його громадянина. Одним із завдань оновлення змісту вищої освіти є підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні інтегруватися в навколишню реальність,
відповідально ставитись до своїх професійних обов’язків. Саме тому
перехід до компетентнісно-орієнтованої освітньої моделі має на меті
забезпечити високу якість професійної освіти [1, с. 99, 100].
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького є основою багаторівневої відомчої системи підготовки кадрів для органів і підрозділів охорони державного
кордону, здатних оперативно реагувати на загрози та виклики націо
нальної безпеки країни [1, с. 7]. Одним з нагальних завдань перед
науково-педагогічним складом академії є підготовка офіцерів нової,
європейської формації, здатних ефективно здійснювати захист та
оборону державного кордону, досконало організовувати превентивні та рішучі відповідальні дії, спрямовані проти порушників рубежів,
забезпечувати територіальну цілісність і недоторканність кордонів
України, сприяти формуванню позитивного іміджу України за її межами [1, с. 13].
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Вагоме значення для розкриття проблеми підготовки і професійного становлення майбутнього фахівця мають наукові праці В. Андросюка, В. Делікатного, В. Лефтерова, В. Медведєва, О. Молоканова,
І. Платонова, М. Томчука, Г. Юхновець, які розглядали питання становлення фахівця правоохоронної діяльності в екстремальних умовах; упровадження компетентнісного підходу в освітній діяльності
вивчали В. Аніщенко, С. Бондар, О. Діденко, О. Пометун та ін.; психолого-педагогічні проблеми добору, підготовки і виховання особового складу правоохоронних органів, спеціальних служб та військових формувань досліджували В. Барко, О. Гомонюк, В. Журавльов,
С. Казьмірчук, В. Лефтеров, І. Платонов, О. Столяренко та ін.; питанням психологічної готовності прикордонників до екстремальних умов
присвячені праці Н. Берестецької, А. Журавля, С. Лисюк, О. Матеюка,
О. Махлая, С. Мула; професійну компетентність майбутніх офіцерів
розглядали К. Вербицький, Д. Іщенко, М. Корнієнко, О. Сафін тощо.
З 2016 року прикордонна альма-матер розпочинає набір майбутніх офіцерів-прикордонників за спеціальністю “Психологія” на факультеті іноземних мов та гуманітарних дисциплін, що є актуальним
у вирішенні тих психологічних проблем, з якими стикаються у своїй
оперативно-службовій діяльності майбутні офіцери-прикордонники.
Метою статті є визначення змісту процесу формування майбутнього психолога-прикордонника як представника соціономічної сфери в НАДПСУ.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вибір своєї професії,
єдиної, однієї з великої безлічі – складне і відповідальне завдання, яке
вирішує кожна людина на певному етапі свого життєвого шляху. У народі кажуть: “Вдало вибрана професія – це половина щастя”.
Існують різні підходи до визначення змісту поняття “професія”.
Аналізуючи наукову літературу стосовно психології професіоналізму
фахівців, цікавою, на нашу думку, є праця А. Маркової “Психологія
професіоналізму”. У ній дослідниця розглядає професію з точки зору
суспільства в цілому (професія – це система професійних знань, форм
та видів професійної діяльності, професійних особливостей особистості, що можуть забезпечити задоволення потреб суспільства в до№ 1(3)
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сягненні потрібного суспільству значущого результату, продукту) і з
точки зору конкретної людини (це діяльність, за допомогою якої індивід бере участь у житті суспільства і яка служить йому головним
джерелом матеріальних засобів існування) [7].
Професійна діяльність базується на професійному й особистісному досвіді, тому оволодіння професією, крім засвоєння певних когнітивних схем, умінь, систем предметних значень, спеціальних засобів мислення, передбачає глибокі перетворення смислових структур,
структур суб’єктивного досвіду. Згідно з класифікацією Є. Клімова, ми
встановили, що професії, які передбачають постійну роботу з людьми
та постійне спілкування в процесі професійної діяльності, належать
до системи професій соціономічного типу [6]. Особливого звучання
ця проблема набуває для професії психолога, яка входить до системи
взаємовідносин людина – людина, тому що у цьому випадку формування професійних особливостей особистості залежить від особливостей самої професії [10].
Аналізуючи предмет діяльності представників соціономічних
професій, Р. Каверіна доводить, що мову слід вести про характеристики людини (індивідуальні, статевовікові, особистісні, соціально-психологічні тощо). Дослідження, які присвячені діяльності офіцера-психолога, розкривають питання стосовно вибору самої професії, її специфіку, особливості, завдання, які ставляться перед фахівцем суспільством і самою особистістю.
Так, праці Р. Браницької, А. Донцова, Г. Білокрилова та ін. присвячені питанням професійного світогляду майбутніх фахівців. Психологічна робота розповсюджується на всі вікові категорії клієнтів; здійснюється в різних сферах їх життєдіяльності (навчання, професійна
діяльність, відпочинок і дозвілля, спілкування тощо) і передбачає взаємодію всіх інститутів соціалізації (суспільства, сім’ї і особистості).
Професійна підготовка будь-якого фахівця розглядається як
єдність двох взаємообумовлених і взаємопов’язаних складових: готовність особистості до діяльності і готовність до розвитку та саморозвитку (самовдосконалення, самокорекція, самоуправління), в
яких має повністю відображатися мотиваційно-ціннісна готовність,
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змістове забезпечення та операційний аспект (діяльнісно-поведінковий) [5].
У процесі професійної підготовки майбутні офіцери-прикордонники повинні набути досвіду послідовного свідомого самопізнання
та професійного зростання, оцінити свою індивідуальність, стати
суб’єктами саморозвитку, фундаментом якого є власне самосвідомість суб’єкта, у тому числі професійна. Професійна самосвідомість за
Н. В. Чепелєвою передбачає наявність професійних значень і професійних смислів (особистісне та професійне знання, професійне ставлення до клієнта, професійні ідеали, норми та цінності, смислоутворюючі мотиви професійної діяльності) [9, с. 231–232].
Сучасне суспільство ставить перед фахівцями такого типу (у нашому випадку офіцерів-психологів) не тільки вимоги стосовно великого обсягу професійних знань, але й низки рис зрілої особистості:
1) готовність до змін і розвитку (уміння швидко зорієнтуватися та
пристосуватися до нових умов служби, нового колективу, при цьому
здійснювати постійний саморозвиток за будь-яких обставин); 2) уміння швидко зорієнтуватися в різних професійних та життєвих ситуаціях (розуміння себе та надання вчасної допомоги оточуючим – уміння
спостерігати, виявляти осіб, які потребують професійної психологічної допомоги); 3) уміння приймати рішення та нести відповідальність
за їх прийняття (управлінська компетенція керівника, що несе відповідальність за підлеглих); 4) співвіднесення власних життєвих принципів з вимогами суспільства та загальнолюдськими цінностями (етнопсихологічна та етнопедагогічна компетенція офіцера-психолога)
тощо.
У реальних умовах одним з найважливіших механізмів оптимізації професійної підготовки майбутніх психологів-прикордонників,
як представників соціономічної сфери, є процес організації навчально-виховного процесу. Аналізуючи робочі навчальні програми навчальних закладів з підготовки психологів, ми виокремили цілу низку
вимог, які ставляться до підготовки психологів з фахових дисциплін.
Ці вимоги ми об’єднали у два блоки – універсальний та спеціальний.
Універсальний блок передбачає оволодіння теоретичною та методоло№ 1(3)
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гічною базою щодо майбутньої професійної діяльності; використання
психологічного інструментарію стосовно організації та проведення
різноманітних психологічних досліджень; уміння застосовувати знання з інших дисциплін у своїй професійній діяльності; активно впроваджувати психологічні надбання вітчизняних і закордонних психологів
у своїй практичній роботі; бути знавцем природи людської діяльності,
філогенеза та онтогенеза психіки людей, психічного світу особистості;
знати особливості спілкування людей групі, у колективі (як одного з
різновидів соціальних груп); знати критерії, норми та патології психічних процесів, станів, діяльності людей і шляхи, прийоми, засоби компенсації та відновлення цих норм; уміння орієнтуватися у питаннях
діагностики, корекційної роботи та психологічного консультування
тощо. Вимоги спеціального блоку ставляться безпосередньо до спеціалізації (знання з загальної, соціальної, політичної, клінічної, організаційної, спеціальної, вікової, педагогічної психології, психології особистості, спілкування, психокорекції та психодіагностики). Не можна
залишити поза увагою і постійний саморозвиток офіцера-психолога
(бути в курсі питань, що пов’язані з психологією, вивчати практичний
досвід вітчизняних і закордонних фахівців, займатися удосконаленням своїх професійних умінь, брати участь у різного роду семінарах і
тренінгах).
Здійснюючи підготовку до навчання офіцерів-психологів для Державної прикордонної служби України, ми визначили, що в їх професійній підготовці важливе місце посідає питання навчання курсантів,
яке зорієнтоване на оволодіння необхідними теоретичними та практичними знаннями стосовно когнітивної, емоційно-вольової сфер
особистості; оволодіння вміннями і навичками спілкування з різними
категоріями людей та особливостей цієї роботи; формування стійкої
мотивації до обраної професії та саморозвиток фахівця; активність в
оперативно-службовій діяльності тощо. Успіх у тій чи іншій професійній сфері, як правило, пов’язаний з наявністю визначених індивідуальних і особистісних особливостей майбутнього офіцера-прикордонника.
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Для підготовки майбутнього офіцера-психолога, на нашу думку,
доцільно було застосовувати модель навчання, яка б стимулювала у
курсантів потребу в особистісному зростанні, мотивувала їх на позитивний результат. Багато чого залежить і від викладачів навчального
закладу. Їх завдання полягає у доцільному використанні при викладенні навчального матеріалу з різноманітних психологічних дисциплін
відповідних дидактичних засобів для розвитку професійно-значущих
характеристик зрілості майбутнього офіцера-прикордонника. Доцільним є також застосування в навчальному процесі різноманітних технологій навчання (проблемне навчання, гуманістична педагогіка, особистісно орієнтоване навчання, педагогіка співробітництва тощо). Використання активних методів навчання дасть можливість розвивати у
майбутніх офіцерів-психологів уміння аналізувати професійні ситуації (метод конкретних ситуацій); подолання вікових бар’єрів, вікової
та особистісної інертності та вироблення різноманітних способів поведінки у стресових ситуаціях (метод інциденту); навчання елементів
релаксації, навіювання (метод занурення); тренінги та використання
окремих їх вправ у навчальних заняттях (допоможуть краще зрозуміти себе та оточення, дадуть відповіді на питання, які виникають під
час навчання та практичних дій).
Викладачі під час викладу основного матеріалу повинні постійно
звертати увагу на мотиваційну складову навчання та професійної діяльності, адже професійна мотивація будь-якого фахівця – це безперервний процес і під час навчання у тому числі. На неї мають вплив
безліч чинників, як суб’єктивних, так і об’єктивних, і лише при усвідомленні майбутнім фахівцем необхідності професійних знань, умінь,
навичок, постійне самовдосконалення, саморозвиток приведе до того,
що у майбутньому людина буде отримувати задоволення від обраної
професії і надії щодо неї суспільства справдяться. Стосовно отримання задоволення від обраної професії доречно згадати Г. Сковороду,
який наголошував про необхідність свідомого ставлення до вибору
майбутньої професії, адже від цього буде залежати її (людини) психічний стан і настрій людей, які її оточують.
№ 1(3)
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Навчальний матеріал повинен подаватися не в сухій формі, а бути
підкріплений практичними діями, прикладами з оперативно-службової діяльності. Уміння застосовувати на практиці отримані знання
дадуть можливість формувати у майбутніх фахівців певні професійні та особистісні якості, створять передумови для виникнення нових
установок на навчання в емоційно-насиченому процесі спільної праці
викладача і курсанта.
Важливим у цій роботі є також підтримання суб’єкт-суб’єктних
відносин з курсантами в навчальний і позанавчальний час всіма тими,
хто безпосередньо працює з курсантськими підрозділами. Ці відносини допоможуть в їх особистісному зростанні. Ми підтримуємо точку
зору дослідника С. Дичківського, який стверджує, що діяльність студента у процесі навчання може бути активною лише тоді, коли у змісті
навчання він побачить переконливу для нього мету, пов’язану з подальшою професійною діяльністю [2, с. 21].
Отже, усе вищерозглянуте нами входить у структуру компетентності фахівця. У зміст компетентності включається рівень базової і
спеціальної освіти, стаж роботи, уміння акумулювати широкий життєвий і професійний досвід, знання можливих наслідків конкретного
способу впливу на особистість.
Виходячи з того, що компетентність, як правило, співвідноситься
з конкретним видом діяльності, то сьогодні в науковій психолого-педагогічній літературі описуються її різні види: соціальна, психологічна і соціально-психологічна компетентність, комунікативна компетентність [4], правова, психологічна і педагогічна компетентність [8].
Кожен із перерахованих видів компетентності має свої особливості
саме завдяки специфіці виконуваної діяльності. Проте в їх структурі
виявляються об’єктивно необхідні елементи. Під час розгляду різних
видів компетентності науковці, як правило, включають у їх структуру
знання, уміння і навички. І хоча такий підхід на перший погляд є дещо
спрощеним, зате він забезпечує доступність експериментальної перевірки сформованості компетентності, визначення рівня професійної
компетентності, що лежить в основі визначення готовності майбутніх
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фахівців до професійної діяльності, а також практичне підтвердження
теоретичних положень [5].
На основі вищесказаного, можна стверджувати, що фахівець повинен володіти професійною компетентністю у вирішенні значущих
проблем, мати високий рівень загальної освіти і культури, бути добре
обізнаним у педагогічних, психологічних, юридичних та етичних питаннях. Оскільки будь-який вид діяльності має свою особливість, то
кожна професія прагне окреслити коло питань, що відносяться до її
професійної компетенції. Проаналізувавши наукову психолого-педагогічну літературу, ми з’ясували, що зміст терміна “професійна компетентність” досліджують багато науковців. Більшість з них зміст
професійної компетентності розуміють як “…сформованість у процесі навчання та самонавчання системи науково-практичних знань і
навичок, які впливають на якість вирішення професійних завдань та
розвиток особистісно-професійних якостей, що виявляються у діловому і партнерському спілкуванні з людьми у вирішенні їх життєвих
проблем”.
Професійна компетентність майбутнього офіцера-психолога має
дуже велике значення. Ми погоджуємось з думкою І. А. Зязюна, який
наголошує на тому, що завданням кожного студента (а у нашому випадку – курсанта), є напрацювання власних прийомів компетенції тих
індивідуальних особливостей, які зумовлюють утруднення зовнішнього і внутрішнього плану професійної діяльності, зниження рівня
залежності від думок інших людей, вироблення власної системи поглядів, позицій, розширення обсягу комунікативних умінь і здібностей до рольової поведінки [3, с. 151].
Професійна компетентність психолога-прикордонника обов’язково повинна включати в себе, крім його особистісних якостей, ще й
сукупність умінь і навичок, що забезпечують функціонування процесу спілкування зі службовцями-клієнтами, колегами, іншими категоріями громадян (інтелектуальні, практичні, ціннісно-орієнтовні, емоційно-почуттєві складові).
Формування професійно компетентного офіцера-психолога вимагає розвитку всіх особистісних компонентів потенціалу майбут№ 1(3)
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нього професіонала, що обумовлює сформованість основного мотиву
розвитку самого фахівця.
Таким чином, професійну компетентність офіцера-психолога
можна назвати стрижневим компонентом вибраного ним виду діяльності (найважливішу якість його професійної діяльності).
Висновки. Процес формування майбутнього психолога-прикордонника як представника соціономічної професії тісно пов’язаний з
професійною компетентністю майбутнього офіцера-психолога (мова
йде про діапазон професійних можливостей – надання психологічної допомоги товаришам по службі, членам їх родин, підлеглим тощо;
досконале володіння психологічним інструментарієм професійної діяльності – знаннями, прийомами, різноманітними технологіями; вияв
креативності, особистої ініціативи, комунікабельності та толерантності, постійний саморозвиток самої особистості). Основним завданням
майбутнього фахівця-психолога як представника соціономічної сфери є надання допомоги людині, яка опинилася у скрутних життєвих
умовах, обговорення цієї ситуації та знаходження разом з нею шляхів
виходу з неї.
Перспективами подальших наукових розвідок у даному напрямі
є дослідження інших видів компетенцій (комунікативної, психологічної, соціально-психологічної, етнопсихологічної тощо) офіцерів-психологів, які входять у структуру професійної підготовки майбутнього
психолога-прикордонника як представника соціономічної сфери.
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Купчишина В. Ч. Процесс формирования будущего психологапограничника как представителя социономической сферы
В статье автор анализирует систему компетенций и личностных
особенностей будущего офицера-пограничника через процесс профессионального становления как элемент общего становления буду-
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щего профессионала в процессе его беспрерывного развития и самоусовершенствования.
Автор поднимает вопросы, которые раскрывают содержание понятий “профессия”, “социономические профессии”, “компетентность”,
“профессиональная компетентность”, а также особенности профессии психолога и требования к желающим сделать ее смыслом своей
жизни. Автор статьи описывает процесс формирования будущего
офицера-психолога как представителя социономической сферы через профессиональную компетентность в стенах учебного заведения,
организацию учебно-воспитательного процесса, определяет место и
значение психологических знаний для оперативно-служебной деятельности будущего офицера-пограничника.
Ключевые слова: процесс формирования, социономическая сфера,
профессиональная компетентность, психолог-пограничник, оперативно-служебная деятельность.
Kupсhyshynа V. С. Thе prосеss оf еduсаtіоn оf futurе bоrdеr guаrd
psyсhоlоgіsts аs spесіаlіsts оf sосіоnоmіс sphеrе
Thе аrtісlе dеfіnеs thе prосеss оf а futurе bоrdеr guаrd оffісеr
prоfеssіоnаl dеvеlоpmеnt аt thе асаdеmy аs а pаrt оf thе оvеrаll fоrmаtіоn
оf thе futurе еxpеrt іn thе prосеss оf соntіnuоus dеvеlоpmеnt аnd
іmprоvеmеnt thаt іnсludеs а systеm оf соmpеtеnсіеs аnd pеrsоnаlіty trаіts
аssосіаtеd wіth thе саdеts’ асquіrіng knоwlеdgе аnd skіlls іn thеіr сhоsеn
prоfеssіоn аs wеll аs thеіr аttіtudе tо іt.
Thе аuthоr аttеmpts tо rеvеаl thе nаturе оf асtіvіtіеs оf sосіоnоmіс
prоfеssіоns rеprеsеntаtіvеs аs wеll аs tо rеvеаl thе іssuе оf сhоісе оf thе
psyсhоlоgіst bоrdеr guаrd prоfеssіоn, іts spесіfісіty, fеаturеs, rеquіrеmеnts,
аnd tаsks thаt аrе sеt tо аn еxpеrt by thе sосіеty аnd by thе pеrsоn hіmsеlf.
Оn thе bаsіs оf psyсhоlоgісаl аnd pеdаgоgісаl wоrks аnаlysіs thе
аuthоr оf thе аrtісlе dеfіnеs thе mеаnіng оf suсh tеrms аs “оссupаtіоn”,
“prоfеssіоnаl іdеntіty”, “sосіоnоmіс prоfеssіоn”, “соmpеtеnсе”, “prоfеssіоnаl
соmpеtеnсе”, аnd еxаmіnеs thе prосеss оf prоfеssіоnаl trаіnіng аs а rеsult
оf оnе’s wіllіngnеss tо thе асtіvіtіеs, dеvеlоpmеnt аnd sеlf-dеvеlоpmеnt.
Thе аuthоr dеtеrmіnеs thаt оnе оf thе mоst іmpоrtаnt mесhаnіsms
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fоr оptіmіzіng thе trаіnіng оf futurе bоrdеr guаrd psyсhоlоgіsts аs
rеprеsеntаtіvеs оf sосіоnоmіс аrеаs іs thе еduсаtіоnаl prосеss оrgаnіzаtіоn.
Іts оrgаnіzаtіоn shоuld соmply wіth сеrtаіn rеquіrеmеnts sеt tо trаіnіng
psyсhоlоgіsts іn thеіr mаjоr. Thеsе rеquіrеmеnts hаvе bееn іnсоrpоrаtеd іn
thе unіvеrsаl аnd spесіаl unіts.
Thе аuthоr dеfіnеs thе соntеnt оf а futurе spесіаlіst’s prоfеssіоnаl
соmpеtеnсе, іts typеs, сhаrасtеrіstісs, аnd еmphаsіzеs thе nееd tо іnсоrpоrаtе
асtіvіty-mоtіvаtіоnаl соmpоnеnt оf futurе оffісеr-psyсhоlоgіst оpеrаtіоnаl
pеrfоrmаnсе іn thе prосеss оf еduсаtіоn, аs wеll аs quаlіtаtіvе sеlесtіоn оf
еduсаtіоnаl mаtеrіаl thаt mееts mоdеrn rеquіrеmеnts; thе usе оf іnnоvаtіvе
tеасhіng mеthоds thаt wіll hеlp іmprоvе thе quаlіty оf еduсаtіоn. Іndееd,
thе fоrmаtіоn оf оffісеr-psyсhоlоgіst prоfеssіоnаl соmpеtеnсе rеquіrеs hіs
pеrsоnаl pоtеntіаl соmpоnеnts dеvеlоpmеnt, hеnсе thе fоrmаtіоn оf thе
mаіn purpоsе оf thеіr dеvеlоpmеnt. Thе mаіn tаsk оf thе futurе еxpеrtpsyсhоlоgіst аs а rеprеsеntаtіvе оf sосіоnоmіс prоfеssіоn іs tо аssіst pеоplе
fасіng dіffісult lіvіng соndіtіоns dіsсussіng thе sіtuаtіоn аnd fіndіng wаys
оf sоlvіng thе prоblеms.
Kеywоrds: thе fоrmаtіvе prосеss, sосіоnоmісs, prоfеssіоnаl соmpеtеnсіеs,
bоrdеr guаrd psyсhоlоgіst, оpеrаtіоnаl mіlіtаry sеrvісе.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСУДЖЕНИХ
ЖІНОК МОЛОДІЖНОГО ВІКУ,
ЯКІ ГОТУЮТЬСЯ ДО МАТЕРИНСТВА
У даній статті розглянута проблематика психологічних особливостей засуджених жінок молодіжного віку, які готуються до материнства. На основі аналізу наукової літератури означені основні
підходи до дослідження проблеми. Проаналізовані характерні особливості почуття материнства у засуджених жінок, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі. Визначені психологічні особливості
засуджених жінок молодіжного віку, які готуються до материнства.
Розроблено рекомендації щодо роботи з жінками, які готуються до
материнства, та профілактики негативних психічних станів даної
категорії осіб.
Ключові слова: психологічні особливості, засуджені жінки, установа виконання покарань, материнство, діти.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Почуття материнства у жінок, які знаходяться в установах виконання покарань, є одним із важливих засобів їхньої ресоціалізації і мотивації до перегляду
своєї життєвої позиції та майбутнього, адже саме воно ставить перед
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жінкою нові перспективи, надії, сподівання і, разом з тим, формує почуття відповідальності за себе і за свою майбутню дитину. Дане почуття може бути тим рятівним кругом, який дозволить жінці переглянути
свої ціннісні орієнтації і ставлення до скоєного злочину.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Проблемам
виконання покарань у вигляді позбавлення волі стосовно засуджених жінок присвячені праці Ю. М. Антоняна, А. Б. Благи, В. А. Бадири, М. С. Басенко, Т. В. Кушнірової, М. Н. Голоднюка, Т. А. Денисової,
І. О. Кирилової, І. В. Корзуна, В. О. Меркулової, С. В. Нікітенка, Л. І. Мороз, А. Т. Потьомкіної, М. В. Стрюк, В. А. Серебрякової, Є. В. Середи,
Т. О. Шмаєвої та інших, але дана проблема потребує додаткових досліджень, ураховуючи суттєві зміни, які диктує сьогодення.
Метою статті є виявлення почуття материнства у жінок, які знаходяться в установах виконання покарань.
Виклад основного матеріалу дослідження. На даний час дослідження питання утримання вагітних жінок та жінок, які народили дітей, відбуваючи покарання в умовах позбавлення волі, є надзвичайно
дискусійне, адже знаходження дітей разом з матерями в місцях позбавлення волі – не найкращі умови для їхнього розвитку.
Вивчення готовності до материнства в останні роки ведеться в
різних аспектах, але при всьому різноманітті підходів до аналізу даної
теми систематичного дослідження зв’язку готовності до материнства і
реальної материнської поведінки та розвитку дитини не проводилося.
Тому питання про роль ведучого фактора, що забезпечує цей зв’язок,
залишається відкритим. При вивченні психологічної готовності до
материнства аналізуються зміни в житті, що чекають жінку з народженням дитини, які є надзвичайно глибокими. Народження дитини
принесе багато змін, до яких жінка повинна бути готова. Тобто вона
повинна бути готова стати матір’ю, повинна усвідомлено прийняти на
себе виконання материнських функцій [1, с. 29–32].
Відомо, що материнство – це основна біологічна та соціальна
функція жінки. Це мета, яку прагне досягти жінка незалежно від віку,
освіти, майнового та соціального становища. Діти – це майбутнє су№ 1(3)
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спільства. Тому стан вагітності та материнство охороняються державою. Безумовно охорона материнства – проблема багатоаспектна і
про неї можна говорити під кутом зору медицини, права, моральності,
охорони навколишнього середовища.
Як вважають фахівці, материнство в нормі – це коли у жінки існують почуття любові та відповідальності за своїх дітей, коли їй притаманна властивість відкликатися на їхній фізичний та психічний стан
та властивість до психологічного супроводження по життю. З одного
боку воно має суто біологічні передумови, проте у суспільстві постає
як сформоване у процесі історичного розвитку соціальне замовлення,
яке визначає самосвідомість та почуття жінки-матері [2, с. 25, 26].
Почуття материнства у засуджених жінок, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі різних рівнів безпеки, відрізняється
від подібного почуття жінки-матері, яка знаходиться у суспільстві,
тим, що іноді це почуття у них пов’язане із болем та страхом, можливо, і помстою. Досить часто, це може бути зумовлено тим, що саме такі
почуття вони пережили у дитинстві, готуються стати мамою або народили дитину з метою отримати покращені умови відбування покарань
або полегшення вироку, тобто дитина для них є певним засобом для
досягнення власної мети і після її досягнення може бути на заваді.
Ми вважаємо, що однією з основних причин формування материнської поведінки є ступінь психологічної готовності до материнства. Її вихідна позиція полягає в тому, що успішність виконання материнських функцій і якість материнської позиції залежить від психологічної готовності жінки до материнства.
На основі проведених спостережень та опитувань можна виділити певні особливості засуджених жінок, які відбувають покарання в
місцях позбавлення волі [3, с. 64].
Досить часто жінки, які перебувають в умовах позбавлення волі,
виховувалися у неблагополучних сім’ях або виросли без сім’ї в дитячих будинках, як правило, вони позбавлені найнеобхіднішого: житла,
роботи, нормального соціального оточення.
Велика кількість жінок виховувалися в несприятливому середовищі, де батьки були алкоголіки або наркомани.
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Найчастіше батьки або чоловіки привчали дану категорію жінок
до вживання наркотиків, а також навіювали негативний стереотип
поведінки у суспільстві. Після звикання до наркотиків у жінок спостерігається прихильність до кримінальних елементів, які займаються
збутом наркотиків, та формування асоціальної поведінки.
Більшість жінок, які відбувають покарання, мають серйозну невідповідність між рівнем домагань і можливостей, відповідно, найчастіше скоюють злочини, пов’язані із задоволенням своїх бажань, матеріальних потреб за рахунок інших [3, с. 76–80].
При скоєнні таких злочинів для них характерні такі властивості,
як агресивність, емоційність, афективна напруженість, соціально-психологічна дезадаптація, які часто призводять до їхнього імпульсивного поводження, нестриманості, необдуманих вчинків, що помітно
може відбиватися на дитині при вагітності чи після народження.
Деякі з них пережили в дитинстві і юності сексуальне та інші види
насильства, у силу чого у них сформувалися серйозні психологічні
травми і комплекси.
Досить часто вони завагітніли від випадкових партнерів, у них
відсутні сім’ї або офіційні чоловіки.
Жінки відрізняються підвищеною емоційною лабільністю, вразливістю, чутливістю, сентиментальністю, що особливо яскраво відображається в реакціях на факт позбавлення волі.
Через особливості психофізіологічної організації вони характеризуються підвищеною збудливістю, легко потрапляють під вплив
групових настроїв, в адаптаційний період перебування в установах
виконання покарань для жінок характерний стан апатії, байдужості,
фрустрації, приреченості. Їм властива також нестійкість характеру,
чутливість до негативного впливу близького оточення, підвищена подразливість. Нервово-психічні зриви у жінок в установах виконання
покарань зустрічаються досить часто [3, с. 13].
Жінки, будучи ізольованими від суспільства, часто не маючи ніякої фінансової або моральної підтримки, повністю втрачають соціальну адаптацію, здатність пристосуватися до нових умов життя.
№ 1(3)
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Засудженим жінкам, які готуються до материнства, властиві деякі акцентуйовані відхилення в характері – істеричні чи психопатичні
реакції. Відомо, що перебування в місцях позбавлення волі своєрідно
позначається на психіці жінок, і тим більше, якщо вона перебуває у
стані вагітності. Підвищується ймовірність психічних розладів, реальною є можливість перепадів настрою, поява відчаю, туги, безнадії,
що у підсумку призводить до втрати жінкою своєї індивідуальності
або до пошуку кардинальних шляхів зміни свого становища.
Можна відзначити, що у жінок, в умовах ізоляції, більше ніж у
чоловіків спостерігаються патологічні відхилення в психіці, оскільки
фактор позбавлення волі суттєво впливає на психічний стан.
При тривалих термінах ув’язнення жінки повністю адаптуються
до умов обмеженого середовища і часто страждають психічними аномаліями.
В установах вагітні жінки утримуються поряд з іншими, серед
яких є жінки, що страждають епілепсією, олігофренією, психопатичними розладами, мають залежність від наркотиків та алкоголю, у стадіях, які потребують психотерапевтичного лікування.
Засуджені жінки легше стають на шлях статевих збочень в установах виконання покарань. Велика кількість жінок не бережуть своє
здоров’я та страждають від різних гінекологічних захворювань.
Як свідчить практика, більша частина засуджених жінок не цікавляться соціальним життям, культурою, політикою, економікою. Обмеженість інтересів призводить до невміння критично оцінювати свої
можливості, і, як наслідок, у них завищена або занижена самооцінка.
Дуже своєрідно виявляється у засуджених жінок така риса, як сором’язливість.
По-перше, природна сором’язливість може бути замаскована захисною реакцією у формі різкої збудливості.
По-друге, вона пов’язана з підвищеною вразливістю і виявляється
в емоційній неврівноваженості (сльози, плач).
По-третє, спостерігається майже повна відсутність сором’язливості, жіночої гідності, що виявляється у вульгарній поведінці. Це можна
пояснити деякими відхиленнями в характері, які виявляються в одних
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істерично, а в інших – психопатично. Дані особливості іноді набувають форми у вигляді грубощів, нестриманості, неврівноваженості,
крикливості. Настрій жінок, як правило, змінюється дуже швидко,
тому їх поведінка може бути непередбаченою [3, с. 23].
У засуджених жінок, як і у всіх жінок, є певні потреби, цілі, ціннісні орієнтації, перспективи, але внаслідок їх низького, обмеженого
духовного світу потреби явно деформовані. Свої життєві цінності
вони бачать у матеріальному благополуччі, зовнішньому комфорті,
досягнення яких часто не пов’язують з необхідністю чесно трудитися.
Перебування в місцях позбавлення волі у багатьох викликає
складні психічні стани у вигляді нудьги, фрустрації, відчаю, безнадії,
які впливають на фізіологічний стан організму, пригнічують психіку.
Дані стани викликаються не тільки факторами позбавлення волі, але
й неможливістю задовольнити природні потреби, повноцінно відчути
материнство, любов, ласку.
Велику роль у виникненні негативних психічних станів відіграють звички. Серед засуджених можна зустріти “нитиків”, які ниють не
тому, що з часом у них утворилась така погана звичка, яка погіршує
настрій і їм, і оточенню, а тому, що це обумовлено їх індивідуальними
особливостями.
Потрібно виділити залежність психологічного стану засудженої
від стану представників адміністрації. Якщо з боку адміністрації виявляються грубість, лайки, приниження, то у засуджених простежуються стани люті, напруги, невпевненості, агресивності.
Психічні стани засуджених жінок, як правило, різні. Позбавлення
волі по-різному сприймають вперше засуджені та неодноразово засуджені, молоді та старші, неодружені й одружені, відбуваючи покарання поряд з домівкою чи далеко від неї, засуджені на короткі чи тривалі
терміни тощо. Однак у цих станах є щось спільне, що дозволяє говорити про типові негативні стани засуджених.
Одним із мотивів засуджених жінок є бажання завагітніти і народити дитину в установах виконання покарань, адже бажання народжувати здебільшого серед засуджених жінок не виявляється як
бажання до материнства, а спрямоване на можливість отримати по№ 1(3)
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слаблення в режимі утримання, у роботі, додатковому харчуванні, медичному догляді, скоротити термін перебування в установі, допомогу
жінці вижити в складних умовах ізоляції від зовнішнього світу.
Спеціалістами доведено, що тривале перебування жінки в ізоляції руйнує її психіку, багато з них перебувають у депресивному стані, замкнені, апатичні, байдужі до оточення, схильні до самогубства,
інші, навпаки, стають агресивними, збудженими, неврівноваженими,
схильними до порушень режиму [4, с. 256].
При роботі з засудженими жінками, які готуються до материнства, психологам слід звернути увагу на типові й індивідуальні фактори у дослідженні даних психологічних особливостей, що може надати
можливість передбачення її готовності до материнства і планування
стилю взаємодії.
Висновки дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Можна зазначити, що після народження дитини відносини між матерями, які відбувають покарання у місцях позбавлення
волі, та дітьми складаються специфічним способом і дуже часто мають
формальний або девіантний характер. Для того щоб склалися нормальні відносини дитини й матері, матір повинна емоційно приєднатися до
дитини, що дасть можливість дитині прив’язатись до матері.
Для подальшого дослідження поставленої проблеми можна виділити такі завдання:
вивчити загальну характеристику засуджених жінок, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі;
здійснити аналіз загальних особливостей засуджених жінок, які
утримуються в ізоляції, та жінок, які готуються до материнства;
дослідити ступінь негативного впливу перебування жінки в ізоляції на її психофізіологічний стан;
дослідити особливості порядку та умов утримання в ізоляції вагітних жінок;
з урахуванням результатів дослідження сформулювати пропозиції щодо подальшого удосконалення законодавчого регулювання та
правозастосування у сфері відбування покарання у вигляді позбав152
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лення волі стосовно засуджених жінок, зокрема тих, які готуються до
материнства.
Здійснюючи аналіз психологічних особливостей жінок, які готуються до материнства, необхідно враховувати деякі загальні тенденції
жіночої злочинності:
по-перше, злочинне поводження жінок обумовлене суспільними
проблемами, які існують у системі суспільних відносин в умовах ринкових перетворень, а також індивідуальними психологічними особливостями жінок;
по-друге, ступінь суспільної небезпеки жіночої злочинності нижче, ніж у чоловіків, але вона має тенденцію до зростання особливо в
останні роки, що пов’язано зі зниженням життєвого рівня населення,
інфляцією та безробіттям. За останні роки серед жінок спостерігається збільшення злочинів проти власності, крадіжки, шахрайство, вимагання, розбій та грабіж, незаконний обіг наркотиків;
по-третє, у процесі вивчення психологічних особливостей засуджених жінок необхідно враховувати типологічні особливості жінки і
мотивацію її злочинного поводження, для чого юристам, психологам,
медикам необхідно розробити типологію злочинної поведінки жінок.
Кожна жінка, яка скоїла насильницький злочин, крадіжку, дітовбивство,
розтрату, займалась торгівлею наркотиками тощо, має свої психологічні
особливості та риси характеру, які необхідно вивчати з метою попередження злочинної поведінки жінок, особливо неповнолітніх дівчат.
На підставі викладеного слід зробити висновок про те, що формування почуття материнства у засуджених жінок є досить комплексною
і складною проблемою, яка посилюється факторами негативного впливу умов позбавлення волі та негативними психологічними станами.
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Кушнирова Т. В., Харченко М. В. Психологические особенности
осужденных женщин молодежного возраста, которые готовятся к
материнству
В данной статье рассмотрена проблематика психологических особенностей осужденных женщин молодежного возраста, которые готовятся к материнству. На основе анализа научной литературы указаны
основные подходы к исследованию проблемы. Определены психологические особенности осужденных женщин молодежного возраста,
которые готовятся к материнству. Проанализированы характерные
особенности чувства материнства у осужденных женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Разработаны рекомендации по работе с женщинами, которые готовятся к материнству, и
профилактики негативных психических состояний данной категории
лиц.
Ключевые слова: психологические особенности, осужденные женщины, учреждение исполнения наказаний, материнство, дети.
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Thе fееlіng оf mоthеrhооd іn wоmеn whо аrе іn prіsоns іs аn іmpоrtаnt
mеаns оf thеіr rе-sосіаlіzаtіоn аnd mоtіvаtіоn tо rеthіnk іts аpprоасh tо lіfе
аnd thе futurе, bесаusе іt puts thе wоmаn nеw pеrspесtіvеs, hоpеs, аspіrаtіоns
аnd аt thе sаmе tіmе, сrеаtеs а sеnsе оf rеspоnsіbіlіty fоr thеmsеlvеs аnd
fоr thеіr futurе сhіld. Thіs fееlіng mаy bе thе sаvіng аrоund thаt wіll аllоw
wоmеn tо rесоnsіdеr thеіr vаluе оrіеntаtіоn аnd аttіtudе tо сrіmе.
Prоblеms pеnаl іmprіsоnmеnt соnсеrnіng thе соndеmnеd wоmеn
dеdісаtеd wоrk Y. M. Аntоnyаn, А. B. Fоrtunаtеly, V. А. Bаdyrа,
M. S. Bаsеnkо, T. V. Kushnіrоvа, M. N. Gоlоdnіuk, T. А. Dеnіsоvа,
І. О. Kyrylоvоyі, І. V. Kоrzun, V. А. Mеrkulоv, S. V. Nіkіtеnkо, L. І. Frоst,
S. А. Pоtеmkіn, N. V. Stryuk, V. А. Sеrеbryаkоv, Е. V. Wеdnеsdаy,
T. О. Shmаyеvоyі аnd оthеrs, but thіs іssuе nееds mоrе rеsеаrсh, gіvеn thе
sіgnіfісаnt сhаngеs thаt dісtаtе tоdаy.
Wе knоw thаt mоthеrhооd – іs thе mаіn bіоlоgісаl аnd sосіаl funсtіоn
оf wоmеn. Thіs gоаl, whісh аіms tо асhіеvе а wоmаn, rеgаrdlеss оf аgе,
еduсаtіоn, prоpеrty аnd sосіаl stаtus. Сhіldrеn – thе futurе оf sосіеty.
Thеrеfоrе, thе stаtе оf prеgnаnсy аnd mоthеrhооd prоtесtеd by thе stаtе.
Сеrtаіnly mаtеrnіty prоtесtіоn – thе prоblеm іs multіfасеtеd аnd саn tаlk
аbоut іt аt аn аnglе оf mеdісіnе, lаw, еthісs, thе еnvіrоnmеnt.
Thе fееlіng оf mоthеrhооd іn wоmеn prіsоnеrs sеrvіng sеntеnсеs іn
prіsоns оf dіffеrеnt sесurіty lеvеls dіffеrеnt frоm thеsе fееlіngs оf wоmеn –
mоthеrs whо аrе іn а sосіеty thаt sоmеtіmеs fееlіngs аrе аssосіаtеd wіth
pаіn аnd fеаr, pеrhаps, rеvеngе. Оftеn thіs mаy bе duе tо thе fасt thаt
thеsе аrе thе fееlіngs thеy еxpеrіеnсеd іn сhіldhооd, еxpесtаnt mоm оr
gіvеn bіrth tо оbtаіn іmprоvеd соndіtіоns оf sеrvіng punіshmеnt оr rеlіеf
sеntеnсе, thаt сhіld fоr thеm іs а сеrtаіn wаy tо асhіеvе оur gоаl аnd аftеr
асhіеvеmеnts саn bе prеvеntеd.
Bаsеd оn thе аbоvе іt must bе соnсludеd thаt а sеnsе оf mоthеrhооd tо
wоmеn prіsоnеrs аrе quіtе соmplеx аnd dіffісult prоblеm, соmpоundеd by
thе nеgаtіvе іmpасt оf fасtоrs оf thе соndіtіоns оf dеtеntіоn аnd nеgаtіvе
psyсhоlоgісаl stаtеs.
Kеywоrds: psyсhоlоgісаl сhаrасtеrіstісs, wоmеn prіsоnеrs, pеnаl
іnstіtutіоns, mаtеrnіty, сhіldrеn.
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ЗАСТОСУВАННЯ АУТОГЕННОГО ТРЕНУВАННЯ
ДЛЯ САМОРОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ
СТІЙКОСТІ ПРИКОРДОННИКІВ
Статтю присвячено вивченню окремих підходів щодо застосування аутогенного тренування для саморозвитку емоційно-вольової
стійкості прикордонників. Обґрунтовано можливості використання
аутотренінгу для підвищення рівня саморегуляції й психофізіологічних резервів організму прикордонників в умовах діяльності, пов’язаної
із впливом несприятливих стрес-чинників. Розглянуто особливості
організації та проведення аутотренінгу в умовах підрозділу охорони
кордону.
Ключові слова: емоційно-вольова стійкість, аутотренінг, саморозвиток, екстремальні умови.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Емоційно-вольова
стійкість та вміння керувати своєю поведінкою в екстремальних ситуаціях розглядається науковцями як одним із найважливіших показників психологічної підготовленості фахівців, які працюють в екстремальних умовах [1; 7; 9]. Практика показує, що умови діяльності, в
яких виконують завдання прикордонні наряди, з упевненістю можна
назвати екстремальними, оскільки вони супроводжуються суттєвими
психоемоційними навантаженнями, які викликані такими специфіч156
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ними стрес-чинниками, як: небезпека, раптовість, невизначеність, новизна та ін. Крім того, ця діяльність супроводжується обґрунтованим
ризиком для життя та здоров’я.
У цих умовах недостатній розвиток емоційно-вольової стійкості
у прикордонників виявляється у погіршенні самоконтролю та якості
мислення, дезорганізації поведінки, безконтрольності емоційного
реагування, що може призвести до помилкових рішень, а у крайніх
випадках до паніки, неадекватності виконання поставлених завдань
чи відмови від їх виконання. Звідси виникає необхідність у вирішенні наукової та практичної проблеми, пов’язаної із розробкою новітніх
методів удосконалення емоційно-вольової стійкості прикордонників
для ефективних і надійних дій в екстремальних умовах, адаптування
наявних підходів та експериментальної перевірки їх ефективності.
Одним із методів, який, на нашу думку, може з успіхом застосовуватись з цією метою, є метод аутогенного тренування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Вивчення
наукової літератури показує, що проблеми, пов’язані із використанням аутогенного тренування (АгТр) привертають увагу дослідників,
насамперед, щодо фахівців, діяльність яких пов’язана з підвищеною
нервово-емоційною напругою, високою відповідальністю і дією екстремальних чинників праці й проживання. Позитивний досвід застосування цих прийомів зафіксовано у складних видах монотонної
праці операторської діяльності, для підвищення емоційної стійкості
та зняття нервово-психічної напруги у льотчиків та парашутистів, для
зняття психоемоційної напруги у водолазів та підводників та інших
видах діяльності [1; 4; 10 та ін.]. Зростає інтерес до можливості використання АгТр в умовах військової та правоохоронної діяльності
як боротьби зі стресовими станами та надмірною втомою. Окремі напрацювання в цьому напрямку представлені в працях Г. Воробйова,
Л. Гримака, М. Корольчука, В. Марищука, Л. Шестопалової, І. Приходько та ін. [2; 3; 5; 9 та ін.].
Водночас, проведений аналіз дає змогу констатувати, що на сьогодні замало теоретичних, а особливо практичних розробок, які б
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дали право стверджувати про повноцінне використання можливостей АгТр під час психологічної підготовки персоналу підрозділів охорони кордону, який залучається до несення служби в прикордонних
нарядах. Особливо це стосується проблеми застосування цієї методики для підвищення рівня емоційно-вольової стійкості до впливу екстремальних умов прикордонної служби, що і визначило актуальність
теми нашого дослідження.
Мета статті полягає у теоретичному вивченні та практичній реалізації впливу АгТр на емоційно-вольову стійкість прикордонників.
Виклад основного матеріалу дослідження. Емоційно-вольова
стійкість може розглядатися як один із важливих показників психологічної підготовленості співробітників до професійної діяльності.
Як визначає Є. Потапчук, емоційно-вольова стійкість (здатність протистояти реальній небезпеці, виявляти психологічну витривалість та
стійкість, вольовими зусиллями долати негативні почуття та психічні
стани), виробляється у прикордонників в процесі психологічної підготовки [8]. Основна робота з її формування повинна проводитися
під керівництвом компетентного у цих питаннях офіцера або психолога в ході професійно-психологічної підготовки. Але з переходом на
комплектування прикордонних підрозділів персоналом, який проходить службу на професійній основі, військовослужбовці та працівники прибувають у підрозділ лише до моменту заступання на службу, що
суттєво ускладнює проведення вищевказаних заходів. З іншого боку,
це не виключає можливості саморозвитку та вдосконалення емоційно-вольових якостей у вільний від служби час.
Слід зазначити, що виконання функцій щодо охорони державного кордону потребує високого професіоналізму, постійного самовдосконалення та саморозвитку особистості прикордонника. Визначаючи сутність поняття професійного саморозвитку, ми опирались на
результати дослідження О. Петрикей [7], яка розглядає професійний
саморозвиток як процес оволодіння новими професійно-важливими
знаннями, уміннями та навичками. Його рушійною силою виступає
потреба в особистісному та професійному самовдосконаленні, творчій самореалізації, досягненні професіоналізму. Таким чином само158
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розвиток є важливою ланкою професіоналізму прикордонників, ключовою ланкою оволодіння продуктивним рівнем виконання проблемних завдань.
Як свідчить наше дослідження, значних успіхів у виконанні завдань з охорони та захисту державного кордону досягають ті прикордонники, у яких “міцніші нерви”, хто краще вміє налаштуватися
на протиборство, раціональніше розпоряджатися не тільки своїми
фізичними й розумовими ресурсами, але й тривалий час зберігати на
оптимальному рівні нервово-психічну активність та психічну стійкість. Отже, найвища саморегуляція дозволяє протистояти деструктивному впливу негативних функціональних станів, швидше адаптуватися до умов діяльності, забезпечувати ефективність діяльності й
працездатності.
Результати дослідження щодо способів подолання труднощів у
процесі здійснення оперативно-службової діяльності прикордонними
нарядами вказують на те, що переважна більшість опитаних прикордонників (59,3 %) при виникненні екстремальних ситуацій звертаються за допомогою до старшого зміни прикордонних нарядів, 2,3 %
долають труднощі в інший спосіб, і лише 38,4 % опитаних застосовують елементи саморегуляції емоційно-вольового стану. Зазначимо, що
екстремальні умови діяльності ставлять особливі вимоги до засобів
саморегуляції психіки. Як зазначає М. Корольчук [3, с. 267], в першу
чергу, засоби і методи саморегуляції повинні бути простими й ефективними (давати позитивний результат за короткий проміжок часу,
наприклад 3–5 хвилин) та не мати побічних ефектів (в’ялості, розслабленості, зниження уваги, пам’яті, швидкості розумових дій), а навпаки здійснювати позитивний вплив на мобілізацію емоційно-вольової
сфери фахівця.
Аналіз наукових джерел [2; 4; 5; 8] показує, що на сьогодні науковці пропонують використовувати різні методи оптимального вияву рис
і властивостей психіки в екстремальних умовах. Це насамперед спеціально організовані тренінги, методики нервово-м’язової релаксації,
дихальні вправи, ідеомоторні тренування та ін. На нашу думку, однією
із найбільш надійних та апробованих систем управління емоційно-во№ 1(3)
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льовою сферою, підвищення рівня саморегуляції і психофізіологічних
резервів організму прикордонників в умовах діяльності, пов’язаної із
впливом несприятливих стрес-чинників, є аутогенне тренування, яке
ми пропонуємо застосовувати для саморозвитку емоційно-вольової
стійкості прикордонників.
При виборі цього методу психічної саморегуляції ми враховували:
доступність і простоту оволодіння основними вправами АгТр для
більшості здорових людей;
універсальність при застосуванні (можливість використовувати
для мобілізації сил і можливостей прикордонників перед заступанням
на службу, для зняття психофізичної напруженості й негативних емоційних станів у перервах між несенням служби (коли це передбачено
інструкціями), а також для відновлення психічної рівноваги після закінчення служби або при отриманні незначних психічних травм).
За результатами вивчення наукових джерел [1–5; 9], ми дійшли
висновку, що найбільш оптимальним варіантом АгТр, який можна застосовувати в межах прикордонного відомства, є методика В. Лобзіна
та М. Решетнікова [4]. Вибір цієї методики обумовлений низкою переваг, основними з яких, на нашу думку, є:
невикористання вправ, що викликають відчуття важкості у кінцівках, оскільки після них протягом певного часу залишається відчуття м’язової скутості, яке заважає виконувати службові завдання;
релаксація викликається за допомогою ідеомоторного тренування м’язового апарату, що допомагає досягти оптимального робочого
стану напередодні виконання важливих завдань;
навчання перших трьох вправ (заспокоєння, релаксації та відчуття тепла в кінцівках) проводиться одночасно, що сприяє ефективному
засвоєнню основних станів АгТр та скорочує термін навчання;
можливість застосування в групах кількістю як 8–12, так і 30 осіб,
що відповідає середньому складу зміни прикордонних нарядів;
нетривалий щодо часу навчальний курс протягом 12 занять з
можливістю індивідуального повторення занять у позаслужбовий
час, що дає широкі можливості для індивідуалізації прийомів впливу
з урахуванням особистості конкретного прикордонника;
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кожне заняття триває 15–20 хвилин, що залишає час для безпосередньої підготовки до служби у прикордонних нарядах.
Детальне ознайомлення з механізмом дії цієї методики дозволило
розробити оптимальний алгоритм його застосування з урахуванням
специфіки професійної діяльності прикордонних нарядів. Навчальні заняття, на нашу думку, слід проводити два-три рази на тиждень
протягом 30–40 днів (перед заступанням прикордонників на службу у
складі зміни прикордонних нарядів) у формі гетеротренінгу, тобто під
керівництвом психолога або інструктора. При цьому ми враховували,
що необхідні відчуття виникають як за наказом ззовні, так і за самонаказом. Власне аутотренінг – це “домашнє завдання”, яке повторює
гетеротренінг. Під час навчального курсу аутогенні тренування прикордонники мають виконувати самостійно не менше 3 разів на день:
відразу після пробудження та перед засинанням, а також 1–2 рази в
середині дня, сидячи або лежачи. Зрозуміло, що проведення самостійних занять потрібно передбачити у позаслужбовий час.
З урахуванням думки вчених (Л. Гримака [2], В. Лобзіна М. Решетнікова [4], І. Шульца [10] та ін.), перед початком занять тим, хто
навчається АгТр, необхідно роз’яснити мету, сутність та можливості аутотренінгу для підвищення ефективності значущої діяльності
та психологічної готовності до її виконання в умовах впливу екстремальних чинників. З огляду на це, перед виконанням основних вправ
аутотренінгу прикордонникам, ми вважаємо, слід прочитати лекцію
“Аутотренінг: фізіологічні та психологічні основи методу”, метою якої
є роз’яснення фізіологічних та психологічних основ методу АгТр, його
спрямованості відповідно до завдань практичного застосування. На
лекції в доступній формі до прикордонників слід довести інформацію
про роль психічної діяльності та кори головного мозку в регуляції діяльності м’язів, серцево-судинної, дихальної та інших систем організму, роз’яснювати принципи самонавіювання та саморегуляції, за допомогою яких можна шляхом спеціальних вправ вчитися розслабляти
мускулатуру свого тіла або його окремих частин, впливати на нервово-психічні процеси, серцево-судинну систему, на обмін речовин.
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Після цього з прикордонниками необхідно передбачити проведення аутотренінгу за комплексною методикою В. Лобзіна та М. Решетнікова [4], адаптованою з урахуванням специфіки професійної
діяльності прикордонних нарядів. Сутність цієї методики полягає у
розвитку в прикордонників здатності до самостійного впливу за допомогою певних вправ і прийомів на свої регулювальні психологічні та
нервові механізми. Виконання запропонованих у цій методиці вправ
передбачає, що учасники мають промовляти (голосно або про себе)
необхідні формулювання, а також подумки уявляти певні опорні образи та відчуття. Кожна вправа складається із деяких установок, яких
слід дотримуватись, та завдань, які необхідно вирішити.
Система аутотренінгу містить два етапи: формування уміння
оцінювати свій стан і мобілізацію. На першому етапі основну увагу
передбачено звернути на м’язові релаксації, відпрацювання відчуття
спокою та впевненості. Для кращого засвоєння вправ АгТр ми передбачили використовувати допоміжні вправи для розвитку елементарних навичок керування ритмом дихання [1], а також для освоєння
навичок регуляції м’язовим тонусом [3]. На другому етапі в період мобілізації передбачено навчити прикордонників довільно керувати своїм станом. При цьому ми плануємо вчити прикордонників викликати
у себе необхідні зміни і тим самим мобілізувати себе у стані втоми,
сформувати вольову установку для дій в екстремальних умовах.
Для зміцнення емоційно-вольової сфери прикордонників ми передбачили використання формул самонавіювання, що їх запропонували В. Марищук та В. Євдокімов [5, с. 176–177]. Ці формули мають
форми самопідбадьорення, самонаказів, їх прикордонники повинні
проговорювати подумки (деколи голосно): “Я завжди володію собою”, “Я цілком можу стримувати себе”, “Я керую собою”, “Я володію
своїми емоціями”, “Я завжди зібраний, організований, уважний”, “Я
сміливий, рішучий у будь-якій обстановці”, “У складній обстановці я
виважений, зібраний”, “Я наполегливий у досягненні мети”, “Я завжди
підтягнутий”, “Я справді володію собою”. Ці формули самонавіювання
можна широко варіювати при практичному застосуванні.
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Слід зазначити, що особливо важливим є правильний підбір формул самонавіювання. Наприклад, навіювання стану повного спокою
та розслаблення безпосередньо перед та під час виконання службових
завдань у прикордонному наряді можуть призвести до пасивності у
діях, загальмованості реакцій і т. д. Тому під час вибору модифікації
АгТр необхідно враховувати індивідуальні психофізіологічні особливості людини й умови середовища і специфіку виконуваних завдань.
У нашому випадку завдання полягало в тому, щоб підвищити рівень
емоційно-вольової стійкості прикордонника й ефективність виконання професійних завдань в екстремальних умовах несення служби.
Окрім цього, ми враховували, що охорона державного кордону
потребує постійного самовдосконалення. Як слушно зазначає А. Маслоу [6], потребу у внутрішньому самовдосконаленні відчувають якщо
не всі, то більшість людей, прагнення до реалізації потенціалу людини
є природним і необхідним явищем. Однак А. Маслоу вказує, що людині необхідно допомогти стати тим, ким вона здатна стати, досягти того
статусу, який вона заслуговує.
Ми впевнені, що для того щоб відповідати вимогам часу та досягнути професіоналізму, прикордонник повинен уміти самостійно вдосконалювати свої знання та навички. Саме тому після ознайомлення
з вправами аутотренінгу та оволодінням прийомами їх застосування
ми пропонуємо прикордонникам удосконалювати ці навички у вільний від служби час.
Висновки. Результати проведеного дослідження та узагальнення
досвіду використання методик АгТр в науковій літературі дозволяють
запропонувати впровадження аутотренінгу для саморозвитку емоційно-вольової стійкості прикордонників. Ця методика є достатньо дієвою та простою в опануванні, не потребує спеціальних психологічних
знань та дозволяє займатися в тих умовах, які відповідають наявним
можливостям. Застосування методу аутогенного тренування в процесі професійно-психологічної підготовки прикордонників, які залучаються до несення служби в прикордонних нарядах, дозволить за невеликий проміжок часу навчити військовослужбовців контролювати
емоційно-вольові процеси, успішно долати складні (у т. ч. небезпечні
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для життя) ситуації, не допускати перевтоми, швидко відновлювати
фізичні та нервові сили, що сприятиме виконанню професійних завдань в екстремальних умовах.
Перспективами подальших досліджень у цьому напрямку є поглиблений аналіз використання інших технік психічної саморегуляції
та впровадження їх у психологічну підготовку прикордонних нарядів
до дій в екстремальних умовах.
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Лазоренко А. В. Применение аутогенной тренировки для саморазвития эмоционально-волевой устойчивости пограничников
Статья посвящена изучению отдельных подходов относительно
применения аутогенной тренировки для саморазвития эмоционально-волевой устойчивости пограничников. Обоснованы возможности
использования аутотренинга для повышения уровня саморегуляции и
психологических резервов организма пограничников в условиях деятельности, связанной с влиянием неблагоприятных стресс-факторов.
Рассмотрены особенности организации и проведения аутотренинга в
условиях подразделения охраны границы.
Ключевые слова: эмоционально-волевая устойчивость, аутотренинг, саморазвитие, экстремальные условия.
Lаzоrеnkо А. V. Аutоgеnоus trаіnіng аpplісаtіоn fоr sеlfdеvеlоpmеnt оf thе еmоtіоnаl аnd vоlіtіоnаl stаbіlіty оf thе bоrdеr
guаrds
Thіs аrtісlе іs dеdісаtеd tо thе study оf іndіvіduаl аpprоасhеs tо thе
usаgе оf аutоgеnоus trаіnіng аpplісаtіоn fоr sеlf-dеvеlоpmеnt оf thе еmоtіоnаl аnd vоlіtіоnаl stаbіlіty оf thе bоrdеr guаrds. Thе tоpісаlіty оf thе rеsеаrсh іnсludеs thе fасt thаt thе lасk оf thе еmоtіоnаl vоlіtіоnаl stаbіlіty
dеvеlоpmеnt оf thе bоrdеr guаrds іn еxtrеmе соndіtіоns mаy lеаd tо wrоng
dесіsіоns аnd іn еxtrеmе саsеs еvеn tо pаnіс, іnаdеquаtе pеrfоrmаnсе оf
tаsks оr rеfusаl оf thеіr іmplеmеntаtіоn.
Duе tо rеsults оf thеоrеtісаl аnаlysіs оf dіffеrеnt mеthоds оf аutоgеnоus
trаіnіng, thе аdаptеd vеrsіоn оf іnсrеаsіng thе lеvеl оf sеlf-rеgulаtіоn аnd
physіоlоgісаl rеsеrvеs оf thе bоrdеr guаrd unіts wаs rеvеаlеd. Wаys оf оvеrсоmіng оbstасlеs іn thе prосеss оf оpеrаtіоnаl асtіvіty оf bоrdеr pаtrоls
wеrе rеsеаrсhеd еxpеrіmеntаlly.
Еssеnсе аnd pоssіbіlіty оf sеlf-dеvеlоpmеnt аnd іmprоvіng еmоtіоnаl
аnd vоlіtіоnаl quаlіtіеs оf thе bоrdеr guаrds durіng thе іnstаnt prеpаrаtіоn
№ 1(3)
2016

165

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

fоr саrryіng оut dutіеs іn bоrdеr guаrd sеrvісе wеrе аnаlyzеd. Rеquіrеmеnts
tо thе mеаns оf psyсhоlоgісаl sеlf-rеgulаtіоn іn еxtrеmе соndіtіоns wеrе
аlsо dеtеrmіnеd. Thе rоlе аnd pоssіbіlіtіеs оf thе аudіtоry trаіnіng fоr
еmоtіоnаl аnd vоlіtіоnаl stаbіlіty оf thе bоrdеr guаrds wеrе еxpоsеd. Аnd
thіs аntісіpаtеs іt’s іmplеmеntаtіоn fоr соmbаtіng wіth dеstruсtіvе іnfluеnсе оf nеgаtіvе funсtіоnаl соndіtіоns.
Thе nоvеlty оf thе rеsеаrсh іs іn dеtеrmіnаtіоn оf thе оptіmаl аudіtоry
trаіnіng vаrіаnt аnd іt’s аdаptаtіоn ассоrdіng tо thе сіrсumstаnсеs оf
pаrtісulаr bоrdеr guаrd unіts. Аdvаntаgеs аnd fеаturеs оf thіs mеthоdоlоgy
wеrе prоvеd. Оptіmаl аlgоrіthm wаs еxplоіtеd ассоrdіng tо spесіfісіty оf
prоfеssіоnаl асtіvіty оf bоrdеr guаrds.
Prасtісаl іmpоrtаnсе оf thіs rеsеаrсh іs іn thе fасt thаt оffеrеd
mеthоdоlоgy оf аudіtоry trаіnіng іs quіtе еаsy but еffісіеnt, аlsо іt dоеsn’t rеquіrе аny spесіfіс psyсhоlоgісаl knоwlеdgе аnd аllоws tо usе іt іn
nоwаdаys соndіtіоns.
Іmplеmеntаtіоn оf thіs mеthоdоlоgy іntо thе prосеss оf оpеrаtіоnаl
аnd psyсhоlоgісаl trаіnіngs оf thе bоrdеr guаrds іn а shоrt tіmе wіll tеасh
thеm hоw tо соntrоl thеіr еmоtіоnаl аnd vоlіtіоnаl prосеssеs, оvеrсоmе
dіffісultіеs wіth suссеss (іnсludіng lіfе-thrеаtеnеd оnеs), аvоіd оvеr fаtіguе
аnd rеstоrе physісаl аnd еmоtіоnаl еnеrgy. Аll thіs wіll fасіlіtаtе thе prосеss
оf pеrfоrmіng prоfеssіоnаl tаsks іn еxtrеmе соndіtіоns.
Kеywоrds: еmоtіоnаl аnd vоlіtіоnаl stаbіlіty, аudіtоry trаіnіng, sеlfdеvеlоpmеnt, еxtrеmе соndіtіоns.
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ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ ТА КРЕАТИВНІСТЬ У СИСТЕМІ
РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ОФІЦЕРІВ
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У статті здійснено теоретичний аналіз ролі творчих здібностей
та креативності у розвитку творчого мислення офіцерів оперативно-розшукових підрозділів. Проаналізовано підходи до визначення понять “творчі здібності” та “креативність” та розглянуто їх зв’язок.
Досліджено навички та вміння, потрібні для творчого підходу до розв’язання завдань оперативно-розшукової діяльності на державному кордоні. Показано вимоги професійної діяльності до креативності офіцера
оперативно-розшукового підрозділу та намічено шляхи її розвитку.
Ключові слова: творчість, творчі здібності, креативність,
творча особистість, розвиток.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Офіцери оперативно-розшукових підрозділів (ОРП) діють у динамічних, несподіваних, неоднозначних і поліфункціональних умовах. Для ефективної
професійної діяльності в такому розмаїтті професійних ситуацій їм
потрібен синтез різнорідних знань і уміння їх вибирати залежно від
конкретних умов. При цьому характерним для умов оперативно-розшукової діяльності є їх часте перетворення із заданих у невизначені,
© Махлай О.
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не програмовані. У таких ситуаціях перед офіцером ОРД постають
складні проблеми, для яких немає готових рішень. Ефективно вирішити професійне завдання в подібній ситуації може тільки людина з
суттєвим творчим потенціалом, розвиненими творчими здібностями,
креативна. Підвищення продуктивності виконання професійних завдань у представників подібних професій безпосередньо пов’язане з
розвитком їх пізнавальної сфери, яка забезпечує максимальну ефективність і раціональність у взаємодії з навколишнім світом і постає
важливим теоретико-практичним завданням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Аналіз проблеми творчих здібностей та креативності здійснений у наукових працях Д. Богоявленської, М. Волаха, Дж. Гілфорда, Є. Ільїна, В. Моляко,
В. Шадрікова, В. Франкла, Е. Фрома та ін. [1]. Проте основну увагу науковці приділяли формуванню, розвитку та структурним компонентам
творчості обдарованості дітей. Творчі здібності дорослих стали предметом наукових досліджень не так давно. Пошук шляхів дослідження
творчих здібностей професіоналів як особливої психічної реальності,
необхідної для особистісного зростання та творчого самоздійснення
постає актуальним науково-практичним завданням.
Метою статті – проаналізувати наукові погляди на феномен творчих здібностей і креативності як складових творчого потенціалу особистості офіцера ОРП, напрями проектування та здійснення професійного життя офіцерів ОРП за допомогою творчих рішень.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз наукової літератури свідчить, що базовою детермінантою професіоналізму, яка
сприяє самоактуалізації офіцера ОРП у професійній діяльності та
визначає інноваційно-продуктивну спрямованість його особистості, є творчість. Без неї неможлива ефективна оперативно-розшукова діяльність офіцера ОРП. Творче ставлення до своїх професійних
обов’язків, управлінських рішень мобілізує знання і досвід, дає можливість офіцеру ОРП обрати найбільш оптимальний варіант виконання поставлених завдань. Творчі здібності, креативність, дозволяють
офіцеру ОРП приймати оптимальні рішення не лише в процесі опе168
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ративно-розшукової діяльності, а й у процесі розв’язання проблем
управлінської, повсякденної діяльності, у службово-діловому спілкуванні, роботі з довіреними особами тощо.
О. Нікітюк та О. Євсюков зазначають, що довгий час у науці дискутувались питання: чи слід виділяти творчий процес як специфічну форму активності, або творчі здібності є компонентом загальних
здібностей (В. М. Дружинін); чи є процес вирішення творчих завдань
взаємодією пізнавальних психічних процесів (С. Герберт); чи передбачає високий рівень інтелекту високий рівень творчих здібностей
та ін. [2]. Одна з найвідоміших концепцій обдарованості в американській і світовій психології є теорія трьох кілець Дж. Рензуллі. У ній
обдарованість розглянуто як взаємодію трьох груп людських якостей: інтелектуальних здібностей, що перевищують середній рівень,
високої захопленості виконуваним завданням і високим рівнем креативності. Дж. Рензуллі акцентує увагу на взаємодії зазначених елементів і їх рівності. У цій концепції є три важливі аспекти: скептичне
ставлення до тестів як засобів ідентифікації обдарованості; розгляд
мотивації не як зовнішньої умови, а ядерного утворення обдарованості разом зі здібностями та креативністю, але, на жаль, тут обдарованість – не інтегральне утворення, а результат додавання компонентів. Правильний спосіб розвитку обдарованості – включення в
цікаву діяльність [2].
“Творчість – процес народження нового, що об’єктивно здійснюється у природі або в людині; у природі – це зародження, зростання,
визрівання; у людській роботі – створення нових думок, почуттів або
образів, які стають безпосередніми регуляторами творчих дій. Отже,
зародження, зростання й визрівання нових думок, почуттів або образів цих регуляторів, на відміну від конструювання, яке комбінує старе
й відоме, – це новий принцип дій творчої людини. І тому результатом
творчого процесу є продукт оригінальний, об’єктивно цінний і самодостатній” [3, с. 4–5].
Детермінантою творчості є креативність [4; 5]. Слід зазначити, що
термін “креативність” у психології набув поширення у 60-ті роки ХХ
століття. Проте до цього часу єдиний підхід або концепція креатив№ 1(3)
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ності у науковців відсутній. Тільки в зарубіжній психології є близько
сотні визначень згаданого поняття, які відображають уявлення дослідників, що розвивалися в контексті численних концепцій креативності. Зазначене свідчить, що креативність розглядається дослідниками
як багатовимірне явище, яке містить інтелектуальні, так і неінтелектуальні, особистісні, соціальні фактори.
Узагальнення різних наукових поглядів і найбільш визнаних у сучасній науці концепцій творчості дає підстави трактувати її як продукування нових думок, почуттів або образів, які стають безпосередніми регуляторами подальших творчих дій. Йдеться про здатність
особистості пропонувати оригінальні ідеї, відхилятись у разі потреби
від традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації та діяти у непередбачених умовах, уміти по-новому ставитись до
звичного, типового, повсякденного. Передумовою творчого процесу
є креативність як особистісна якість, що характеризує здатність до
творчості.
Американський психолог Х. Е. Трік виділив чотири напрями дослідження креативності: креативність як продукт, процес, здібність
і якість. У межах першого напряму креативність ототожнено з продуктивністю мислення чи інтелекту. Другий напрям розглядає креативність як творчість мислення, його процесуальну характеристику. Третій ґрунтується на тому, що креативність пов’язана не лише
з мисленням, а й з іншими підсистемами інтелекту. За четвертим
напрямом креативність – головна риса високорозвиненої особистості [6].
Важливим етапом в розробці проблеми креативності стали дослідження Дж. Гілфорда: в основі його концепції лежить фундаментальна
відмінність між конвергентним мисленням (логічним, односпрямованим) та дивергентним, що відступає від традиційної логіки та спрямоване у різних напрямах. Дж. Гілфорд виокремив 4 основних показника
креативності: оригінальність – здатність продукувати відділені асоціації, нетривіальні рішення; образна адаптивна гнучкість – здатність
змінювати форму стимулу так, щоб побачити в ній нові ознаки та
можливості їх використання; семантична гнучкість – здатність вияви170
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ти основну властивість об’єкта та запропонувати новий спосіб його
використання, та семантична спонтанна гнучкість – здатність до продукування різноманітних ідей у нерегламентованій ситуації. Пізніше
Дж. Гілфорд розширив параметри креативності [6]:
здатність до винаходження й постановки проблем;
здатність до продукування ідей – гнучкість;
здатність нестандартно відповідати на подразники – оригінальність;
здатність до удосконалення шляхом додавання деталей – розробленість;
здатність до вирішення проблеми, тобто до аналізу й синтезу.
Ґрунтуючись на результатах своїх досліджень, Дж. Гілфорд, один
з головних авторитетів у галузі креативності, описав 120 характерних
особливостей креативності у рамках своєї 120-факторної теорії. Поза
сумнівом, самому Дж. Гілфорду довелося виявити чималу винахідливість, обґрунтовуючи структуру своєї теорії. Проте, на переконання
деяких науковців, автору 120-факторної теорії не вдалося дати точне
та вичерпне визначення [7].
Ідеї Дж. Гілфорда розвивав Є. П. Торренс, який під креативністю
розумів здатність до загостреного сприймання недоліків, пропусків в
знаннях тощо. Торренс висловив тезу, що креативність – це нормативний процес, що породжується сильною потребою людини у зниженні
напруги, що виникає у неї в ситуації дискомфорту, який, у свою чергу,
викликаний невизначеністю або незавершеністю діяльності. На його
думку, креативність містить у собі підвищену чутливість до дефіциту або протиріч у знаннях, до визначення проблем, пошуку шляхів їх
розв’язання на основі висунення гіпотез, до перевірки і зміни гіпотез,
до формулювання результату [7].
Проведений аналіз дозволяє розглядати творчі здібності – креативність – як функцію цілісної особистості, що нетотожна інтелекту й залежить від цілого комплексу психологічних характеристик і
властивостей особистості. Зокрема, пізнавальної активності, уміння
брати на себе відповідальність, соціальної адаптованості та гнучкості
у прийнятті рішень.
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Розглядаючи теоретичні основи розвитку творчого мислення офіцерів ОРП як чинника життєвого самоздійснення, слід ураховувати
такі положення гуманістичної психології А. Маслоу [8, с. 228–229]:
1. Будь-яка нормальна здорова особистість відкрита для розвитку, який характеризується циклічністю, поступовістю, наступністю,
суперечністю, Я-участю та Я-детермінацією.
2. Для справжньої особистості суттєве таке: вплив її минулого
життя, можливості, отримані нею з минулого, ближнього та актуального проживання; очікування, надії, тривоги, уявні творчі проекти,
пов’язані з майбутнім.
3. Для вирішення серйозних життєвих проблем необхідне активне
інтегроване Его, яке захищене від невротичної мотивації та рухається до розширення соціальних, професійних, духовних зав’язків, щоб
надати нові імпульси особистості або Самості, яка вільно й спонтанно
визначається в своєму проблемному бутті.
4. Творче Его узагальнює життя в тій формі, що дозволяє бути
присутнім у кожному моменті теперішнього. У цьому сенсі майбутнє
цілісної людини завжди знаходиться в ній самій та залежить від активності самоактуалізації.
5. Існує парадоксальний зв’язок між активним розвитком особистістю власного “Я”, або розвивальним “егоцентризмом”, та творчою
зверненістю цієї особистості до зовнішнього світу. “Саме така людина,
его якої знаходиться на вершині своєї могутності, легше за все забуває
про своє его або піднімається над ним. Саме така людина може забути
про своє Я та зосередитись на вирішенні проблеми, саме така особистість найбільш спонтанна у власних діях, здатна виходити за межі
самосвідомості у своєму ставленні до об’єктивного світу”.
Творче мислення – це один з видів мислення, що характеризується створенням нового продукту і новоутвореннями в самій пізнавальній діяльності, які стосуються мотивації, цілей, оцінок, сенсів.
Дослідники творчого мислення розглядають його як синонім мислення діалектичного, всеосяжного, саморозвивального, дивергентного,
проблемного, парадоксального, чуттєвого, інтуїтивного. Разом з тим
творче мислення розглядається як процес, що характеризується ситу172
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ативними рішеннями, у результаті якого людина знаходить щось нове;
як процес виявлення суб’єктивно нового, яке веде до формування
психічних новоутворень особистості; як безпосередній уявний розсуд
раніше невідомих зв’язків у предметі, що вивчається; як створення
наочної реальності, нового знання або ідеального образу; як форма
мислення, що становить частину процесу творчості, результати якої
відрізняються оригінальністю і значущістю.
У цілому про творче мислення можна говорити як про мислення багатоконтекстне. При першому наближенні багатоконтекстність
мислення можна розуміти як певні особливості уваги і мислення людини. При оперуванні ознаками ситуації невизначеності ці особливості виявляються в умінні бачити у варіантах однієї і тієї ж ситуації
залежності, пошук яких ведеться, довільно змінювати точку відліку,
включати один і той же елемент ситуації в нові зв’язки і відносини,
переосмислювати його і на цій основі виявляти різні понятійні характеристики, висувати нові нестандартні ідеї.
Для розвитку творчого мислення в офіцерів ОРП важливі погляди С. Л. Рубінштейна, який однією з умов успішного рішення будьякої виявленої проблеми вважав її бачення у всьому різноманітті
властивостей і ознак. З одного боку, це бачення визначається знаннями, досвідом суб’єкта, а з іншого – виступає як результат асоціативного когнітивного научіння. Значну роль в ефективному розв’язанні
пізнавальних проблем відіграє така властивість особистості, як відкритість інтелекту, тобто властивість сприймати і змінювати нові ідеї
під кутом зору якої-небудь проблеми. Багато залежить від здатності
людини знаходити аналогії, установлювати асоціації, виявляти незалежність мислення, бути здатною подивитися з нового боку на щось
давно і добре відоме [9].
При такому підході до розуміння творчого мислення, креативність можна визначати як творчі можливості людини, що виявляються в мисленні, почуттях, спілкуванні, окремих видах діяльності, характеризувати особистість у цілому або її окремі сторони, розглядати
її як найважливіший і відносно незалежний фактор обдарованості.
Співвідношення понять “творче мислення” і “творча особистість” ви№ 1(3)
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магає подальшої розробки, хоча відомо, що сукупність характеристик
не вичерпує особистість як цілісність [2].
Розвиток творчого мислення відбувається в контексті загального
розвитку особистості. Окремі аспекти даної проблеми досліджуються
як у вітчизняній, так і в зарубіжній психології. Дослідження зарубіжних психологів підтвердили висновок про те, що вияв креативності,
з одного боку, не залежить від рівня розвитку інтелекту, а з іншого –
креативність обов’язково припускає інтелектуальний розвиток вище
за середній рівень, оскільки лише такий рівень може забезпечити
основу творчої продуктивності. Особистість має здібності, мотиви,
знання й уміння, завдяки яким вона може створити новий, оригінальний і унікальний продукт. Дуже велике значення в розкритті й
розширенні творчих можливостей особистості мають її уява, інтуїція,
неусвідомлювані компоненти розумової активності, а також потреба
в самоактуалізації [2].
Серед сучасних позицій науковців щодо природи творчості виділяють два підходи. Перший підхід розглядає творчість як діяльність,
спрямовану на створення нових суспільно значущих цінностей: основну увагу приділяють критеріям об’єктивної новизни й оригінальності продуктів творчої діяльності. Другий підхід пов’язує творчість із
самореалізацією людини, з розвитком мотивації її творчої діяльності.
Критерій творчості є її цінність – особистість самої людини, а не тільки продукт творчої діяльності. Основою та центром творчості є сама
особистість, суб’єкт, без якого неможлива творча діяльність.
У загальній системі творчої діяльності можна виділити кілька основних підсистем: процес творчої діяльності; продукт творчої діяльності; особистість творця; середовище; умови, в яких проходить творчість. Особистість творця характеризується здібностями, особливостями розуму, темпераментом, віком, характером тощо. Середовище
й умови являють собою фізичне оточення, колектив, стимулятори та
бар’єри у творчій діяльності та ін. Творчий процес людини – послідовність творчих актів. Творчий акт можна вважати умовною одиницею
творчого процесу, зручною для аналізу та вивчення механізмів творчості [2].
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У процесі оперативно-розшукової діяльності офіцер ОРП виявляє переважно комбіновані види творчості. Йому доводиться діяти не
тільки в комунікативній царині, а й виконувати управлінські функції,
приймати рішення в різних складних життєвих ситуаціях. Це непрості завдання, для виконання яких потрібні особливі вміння, знання
та досвід. Творчість як процес проходить на різних рівнях: несвідомому, рівні підсвідомості, свідомості і надсвідомості. Кожний із цих
рівнів має свою специфіку творення, механізмів творчості та характеру її продуктів. Найвищий рівень розвитку творчості – взаємодія між
зазначеними її рівнями, коли “креативне поле” захоплює всі ділянки
мозку. Внутрішнім змістом творчості можна вважати динамізм усіх
якостей і властивостей людини в творчому акті. Такий динамізм становить основний зміст поняття творчого потенціалу. Його пов’язують
з усвідомленням діяльнісних засад буття індивіда, під яким розуміють
силу, здібності, потенційні можливості, енергію. Політ фантазії офіцера ОРП у вирішенні службових завдань є складовою творчого процесу, забезпечується його знаннями, підкреслюється його здібностями і
цілеспрямованістю, підтримується або гальмується психоемоційним
станом. Уся діяльність компонентів психічної активності особистості
офіцера ОРП сприяє утворенню різноманітних цінностей у його взаємодії з колегами, керівництвом, суб’єктами та об’єктами оперативно-розшукової діяльності.
Значимий напрямок у дослідженні впливу структури особистості
на її творчу діяльність склало вивчення особистісної рефлексії та її
зв’язку з рефлексивними механізмами творчості. І. Н. Семенов розглядає мислення у взаємозв’язку чотирьох його компонентів: особистісного і рефлексивного – утворювальну значеннєву сферу, предметного й операційного – утворювальну змістовну сферу. Серед особистісних якостей креативних людей, описаних, наприклад, П. Торренсом, якості, зустрічаються й протилежні. З одного боку – це прагнення
до домінування, сміливість у захисті своїх ідей, потреба в соціальних
контактах і соціальній активності, товариськість і популярність та
ін. З іншого боку, боязливість, сором’язливість, любов до самотності,
непопулярність і відчуженість. Проаналізувавши ці дані, П. Торренс
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указав на загальну соціально-психологічну рису креативів – відсутність конформності, яка виражається в самостійності групи [7].
Творчий потенціал як цілісна якість людини є соціальним за своєю сутністю, виникає в процесі соціалізації та виявляється у творчій
активності офіцера ОРП. Тому підготовленість до стабільної творчої
оперативно-розшукової праці спирається на творчу активність свідомості, яка є сформованою на пізнання та перетворення світу. Особистість офіцера ОРП реалізується у творчості. Кожному з них потрібні
мужність, впертість, віра в себе та своє покликання, щоб якнайповніше виявити себе у професійній діяльності. Творча особистість – це
офіцер ОРП, який має високий рівень знань і вміє відкинути звичайне, шаблонове у своїй роботі. Як свідчить досвід, найбільш продуктивними серед креативних офіцерів ОРП виявляються більш активні,
організовані, агресивні в захисті свого “Я”, здатні до співробітництва,
спроможні адекватно визначати цілісність явищ, швидко і правильно цим користуватися на практиці, здатні легко пристосовуватися й
експериментувати, легко відмовлятися від власних нерезультативних
ідей, швидко орієнтуватися в дійсності.
У сучасних умовах творче ставлення офіцера ОРП до виконання
свого професійного обов’язку стає актуальним для захисту державних
інтересів України на державному кордоні. Масштабні зміни у суспільстві, що відбуваються досить швидко, потребують від офіцерів ОРП
якостей, які б дозволяли творчо і продуктивно підходити до розв’язання завдань оперативно-розшукової діяльності будь-якої складності. Для того щоб професійно виконувати свій службовий обов’язок у
такій ситуації постійних змін, адекватно реагувати на сучасні професійні виклики на державному кордоні, офіцери ОРП повинні активізувати свій творчий потенціал.
Висновки. Отже, різні автори визначають здатність до творчості
по-різному, але загальним поняттям є те, що здатність до творчості
ґрунтується на створенні чогось нового, оригінального. Критерієм
творчості при цьому є не якість результату, а характеристики та процеси, що активізують творчу продуктивність, саме це більшість дослідників називають креативністю.
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Сучасні вимоги до здійснення оперативно-розшукової діяльності
на державному кордоні вимагають від офіцерів ОРП активізації усіх
своїх творчих здібностей і вироблення мотивації до виконання свого
професійного обов’язку творчо, тобто у постійному пошуку креативних підходів і рішень до розв’язання завдань оперативно-розшукового забезпечення охорони державного кордону.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Подальшим напрямом вивчення творчих здібностей та креативності офіцерів
оперативно-розшукових підрозділів постає формування методичного
інструментарію для виявлення рівня розвиненості творчих здібностей офіцерів ОРП та проведення польових досліджень.
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Махлай А. Н. Творческие способности и креативность в системе
развития творческого мышления офицеров оперативно-розыскных
подразделений Государственной пограничной службы Украины
В статье проведен теоретический анализ роли творческих способностей и креативности в развитии творческого мышления офицеров
оперативно-розыскных подразделений. Проанализированы подходы
к определению понятий “творческие способности” и “креативность”
и рассмотрена их связь. Исследованы навыки и умения, необходимые
для творческого подхода к решению задач оперативно-розыскной деятельности на государственной границе. Показано требования профессиональной деятельности к креативности офицера оперативнорозыскного подразделения и намечены пути ее развития.
Ключевые слова: творчество, творческие способности, креативность, творческая личность, развитие.
Mаkhlаy О. M. Сrеаtіvіty аnd сrеаtіvіty іn thе systеm оf сrеаtіvе
thіnkіng оf оpеrаtіng sеаrсh dеpаrtmеnt оf thе Stаtе Bоrdеr Sеrvісе оf
Ukrаіnе
Bаsеd оn thе аnаlysіs оf sсіеntіfіс lіtеrаturе соnсludеd thаt thе bаsіс
dеtеrmіnаnt оf prоfеssіоnаlіsm thаt prоmоtеs sеlf-асtuаlіzаtіоn оffісеr
ОRP іn prоfеssіоnаl асtіvіtіеs аnd dеtеrmіnеs іnnоvаtіvе аnd prоduсtіvе
оrіеntаtіоn оf hіs pеrsоnаlіty, іs сrеаtіvіty. Сrеаtіvе аbіlіty, сrеаtіvіty,
ОRP аllоw thе оffісеr tо mаkе оptіmаl dесіsіоns nоt оnly іn thе prосеss
оf оpеrаtіоnаl асtіvіtіеs, but аlsо іn thе prосеss оf sоlvіng thе prоblеms оf
mаnаgеmеnt, dаіly асtіvіtіеs, sеrvісе аnd busіnеss соmmunісаtіоn, wоrkіng
wіth trustееs аnd оthеrs.
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Gеnеrаlіzаtіоn оf sсіеntіfіс соnсеpts сrеаtіvіty gаvе grоunds fоr thе
соnсlusіоn thаt іt саn bе іntеrprеtеd аs thе prоduсtіоn оf nеw thоughts,
fееlіngs оr іmаgеs thаt аrе іmmеdіаtе rеgulаtоrs furthеr сrеаtіvе асtіоn.
А prеrеquіsіtе іs thе сrеаtіvе prосеss сrеаtіvіty аs а pеrsоnаl quаlіty thаt
сhаrасtеrіzеs сrеаtіvіty.
Thе аnаlysіs аllоws us tо соnsіdеr сrеаtіvіty – сrеаtіvіty – аs а funсtіоn
оf thе whоlе pеrsоn thаt іdеntісаl іntеllіgеnсе аnd dеpеnds оn а соmplеx
psyсhоlоgісаl сhаrасtеrіstісs аnd pеrsоnаlіty trаіts. Іn pаrtісulаr, соgnіtіvе
асtіvіty, аbіlіty tо tаkе rеspоnsіbіlіty, sосіаl аdаptаbіlіty аnd flеxіbіlіty іn
dесіsіоn mаkіng.
Bаsеd оn thе аnаlysіs оf sсіеntіfіс lіtеrаturе dеfіnеs сrеаtіvіty аs
сrеаtіvіty ОRP оffісеr, mаnіfеstеd іn thіnkіng, fееlіng, соmmunісаtіng,
іndіvіduаl асtіvіtіеs, dеsсrіbіng thе pеrsоn аs а whоlе аnd іts іndіvіduаl
аspесts.
Іndісаtеd thаt durіng thе оpеrаtіоnаl асtіvіtіеs ОRP оffісеr fіnds
mоst typеs оf соmbіnеd wоrk. Fаntаsy оffісеr ОRP іn rеsоlvіng sеrvісе
tаsks іs pаrt оf thе сrеаtіvе prосеss, prоvіdеd hіs knоwlеdgе, аbіlіtіеs аnd
еmphаsіzеd hіs соmmіtmеnt, suppоrtеd оr hіndеrеd psyсhо-еmоtіоnаl
stаtе. Thе еntіrе асtіvіty оf thе іndіvіduаl соmpоnеnts оf mеntаl асtіvіty
ОRP оffісеr соntrіbutеs tо thе fоrmаtіоn оf dіffеrеnt vаluеs і n іts іntеrасtіоn
wіth соllеаguеs, lеаdеrshіp, subjесts аnd оbjесts оf оpеrаtіоnаl асtіvіtіеs.
Іt іs соnсludеd thаt thе сurrеnt rеquіrеmеnts fоr thе оpеrаtіоnаl
асtіvіtіеs аt thе stаtе bоrdеr оffісеrs ОRP rеquіrе асtіvаtіоn оf аll thеіr
сrеаtіvе skіlls аnd dеvеlоp thе mоtіvаtіоn tо pеrfоrm thеіr prоfеssіоnаl
dutіеs сrеаtіvеly, thаt іs іn соnstаnt sеаrсh fоr сrеаtіvе аpprоасhеs аnd
sоlutіоns tо sоlvе prоblеms оpеrаtіоnаl -sеаrсh еnsurе thе prоtесtіоn оf thе
stаtе bоrdеr.
Kеywоrds: сrеаtіvіty, сrеаtіvіty, сrеаtіvіty, сrеаtіvе pеrsоnаlіty
dеvеlоpmеnt.
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ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА НАСЕЛЕННЮ
ЩОДО КОРЕГУВАННЯ ТРИВОЖНИХ І ПАНІЧНИХ
СТАНІВ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ
У статті розглянуто специфіку надання психологічної допомоги
населенню в умовах надзвичайної ситуації; визначено етапи надання
такого виду допомоги; проаналізовано основні форми та методи діяльності психологів з людьми, які опинилися в зоні лиха; досліджено функціональні стани, що виникають у людей під час надзвичайної ситуації, а також етапи діяльності фахівців щодо корегування тривожних
і панічних станів людей. Автором статті з’ясовано, що психологічна
допомога в умовах надзвичайної ситуації повинна являти собою комплекс медико-психологічних заходів щодо зниження гострих психотичних розладів, нормалізації психічного стану потерпілих та працівників “першого контакту” (лікарів, рятувальників).
Ключові слова: психологічна допомога, паніка, тривога, надзвичайна ситуація, психологи, працівники аварійно-рятувальних загонів,
екстремальні умови.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні психологічний супровід аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт є
невід’ємною складовою заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (НС). Ця робота передбачає проведення комплексу дій
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щодо стабілізації соціально-психологічної обстановки в зоні НС, надання екстреної психологічної допомоги постраждалим, профілактику виникнення негативних психологічних наслідків у постраждалих
та фахівців.
Необхідність удосконалення форм і методів надання психологічної та медичної допомоги при аваріях, катастрофах і стихійних лихах
визначається тенденцією на збільшення їх частоти, важкості наслідків
[2; 3; 8]. Серед різних наслідків НС одне з провідних місць посідають
психологічні проблеми, багато з яких (методологічні, клініко-діагностичні, лікувальні, організаційні) вимагають відповідного наукового
вивчення та уточнення. Зокрема, недостатньо дослідженими залишаються структура, динаміка, найближчі та віддалені наслідки психологічних порушень при НС. Немає єдності думок учених стосовно категорії осіб, які потребують медико-психологічної корекції, черговості,
обсягу і характеру психологічної допомоги населенню, а також у низці
інших питань [1; 5]. Організаційні проблеми значною мірою поглиблюються складністю надання психологічної допомоги великій кількості людей за обмеженого часу, необхідних сил і засобів та неможливістю. У зв’язку з цим, адекватно використовувати традиційні форми
психологічної роботи. Невипадково, що безпосередня організація
такої допомоги в надзвичайних умовах до теперішнього часу носить
переважно імпровізований характер з використанням максимально
можливих сил і засобів, без відповідного обліку перерахованих вище
аспектів.
Руйнівну поведінку під час та після НС пов’язують, перш за все,
з панічними реакціями на небезпеку. Виникнення тривожних та панічних станів визначають, як правило, два основних моменти. Перший момент пов’язаний з раптовістю появи загрози для життя та здоров’я при виникненні НС. Другий можна пов’язати з накопиченням
відповідного “психологічного пального” та спрацюванням певного
психічного каталізатора. Тривалі переживання, побоювання, тривога,
невизначеність ситуації – усе це створює сприятливий фон для появи
паніки у населення.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблема дослідження психічних станів людей, які перебувають у зоні лиха,
розкрита в працях М. Корольчука, В. Лебедєва, О. Прохорова, В. Ромек, О. Тімченка. Специфіку професійної підготовки спеціалістів аварійно-рятувальних підрозділів до діяльності в екстремальних умовах
розглядають вітчизняні науковці М. Козяр, О. Охременко, С. Парталян. Проте в наукових дослідженнях майже не розглядаються питання
надання кваліфікованої психологічної допомоги учасникам надзвичайних ситуацій (постраждалим, їхнім родичам та рятувальникам) з
метою попередження появи у них тривожних і панічних настроїв.
Метою статті є обґрунтування особливостей надання психологічної допомоги та визначення специфіки корегування тривожних і
панічних станів населення в умовах НС.
Виклад основного матеріалу дослідження. Зміст поняття “психологічна допомога населенню” дуже об’ємний, він включає безліч
теорій і практик – від глибинного інтерв’ю до технік соціально-психологічного тренінгу. Сутність цього терміна полягає у відображенні певної психологічної практики корегування тривожних і панічних
станів населення в умовах НС.
Адже раптова зміна зовнішніх психологічних факторів викликає
підвищення внутрішньої мобілізації, енергійності, рішучості, стійкості або погіршення психічних функцій: апатію, страх, хаотичність
дій, загальмованість аж до повної відмови від дій. Це стосується як
рятувальників, так і потерпілих. Але якщо працівники аварійно-рятувальних загонів мають певну професійну підготовку, то люди, які
опинилися в екстремальній ситуації, поводяться по-різному: не підкоряються вказівкам, створюють нервозну атмосферу, кричать, плачуть
тощо. Спеціалісти вважають, що відважних психічно нормальних
людей не існує. Мова йде лише про ступінь контролю над реакціями
страху. У підготовленого до екстремальної ситуації професіонала це
відбувається швидше, ніж у постраждалих, у яких довше зберігається
розгубленість, бездіяльність, ступор [7].
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Варто зауважити, що робота під час ліквідації наслідків НС на
пожежах призводить до вираженого зниження функцій енергозабезпечувальних систем організму людини, погіршення психічних станів
і процесів, прогресуючого падіння працездатності фахівця. Тому для
запобігання негативним наслідкам психічної травматизації працівників аварійно-рятувальних підрозділів, а також профілактики появи
панічних і тривожних настроїв серед потерпілих у зоні лиха необхідною є кваліфікована психологічна допомога. Цю допомогу мають надавати, перш за все, фахівці у галузі психопрофілактики, психологічної корекції, психологічної реабілітації та, за можливості, на ранніх
стадіях формування посттравматичного синдрому.
Психологічна допомога може здійснюватися у двох основних формах: індивідуальній і груповій. Індивідуальна допомога проводиться,
як правило, у вигляді консультативної бесіди. Групова – у формі психологічного тренінгу. Основним методом надання групової психологічної допомоги є психологічний дебрифінг, що проводиться не пізніше, як за 2–3 доби після травматичної події. Головна його мета – мінімізація негативних психологічних наслідків травматичного стресу та
запобігання розвитку симптомів адаптаційного розладу [10].
Зазначимо, що будь-яка НС є стресом для людини. При цьому
функціональні стани, що виникають у людей під час НС, мають низку
особливостей:
1. Зміна мислення (зміна сприйняття та усвідомлення інформації, зміна уявлень про зовнішнє та внутрішнє просторове середовище,
зміна спрямованості, швидкості мислення).
2. Зміна емоційно-чуттєвих та емоційно-поведінкових реакцій.
3. Соціально-психологічні зміни: еустрес (позитивні тенденції) –
згуртування людей, взаємодопомога, підтримка лідера; дистрес –
самоізоляція, схильність до конфронтації з оточенням, негативне
сприйняття лідера.
4. Вегетативні зміни – виникнення тотальних або локальних фізіологічних реакцій (адаптаційна сутність).
Очевидно, що аргументоване обґрунтування надання психологічної допомоги потребує більш ґрунтовного та логічного висвітлення
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етапів її надання. Так, першою дією психолога в НС має бути допомога постраждалій людині впоратися з найсильнішими емоційними
реакціями: страх, гнів, агресія, образа, тривога, відчуття безвиході чи
втрати. Усі ці гострі реакції на стрес дуже енерговитратні та небезпечні як для психічного здоров’я людини, так і для здоров’я її оточуючих.
Для того, щоб знати межі позитивного і негативного впливу на людину інформаційних потоків, протистояти маніпулюванню масовою
свідомістю та поведінкою в надзвичайних ситуаціях у момент, коли
психіка людини найбільш вразлива, важливо зрозуміти причини поведінки людей в умовах НС [4; 8].
Небезпечна ситуація сприймається як загрозлива тоді, коли вона
стає особистісно значимою для суб’єкта. Це можливо, коли особистість має досвід переживань ситуацій, пов’язаних з втратою. У цьому
випадку актуалізується ядро загрози щодо цієї небезпеки, тільки тоді
з’являється тривожний стан, що коригує планування дій з метою захисту від небезпеки. Думка про те, що тривога відіграє негативну роль
у структурі психічного життя людини, є домінуючою серед фахівців.
Сам стан тривоги є консолідованим досвідом загрозливих переживань, пов’язаних із небезпекою для життя або статусу в суб’єктивному просторі особистості. Стан тривожності є пусковим механізмом
активізації системи “установка на майбутнє і принцип компенсації”.
Адекватність планування майбутніх дій залежить від ресурсних можливостей суб’єкта, від майбутньої установки, а також від характеру
загрози [6; 10].
Наступним етапом надання психологічної допомоги є попередження появи паніки серед людей. Згідно з визначенням, масова паніка являє собою “крайній ступінь страху, що охоплює групи людей
і який виявляється інстинктивною реакцією втечі” [5]. При цьому в
масі людей спостерігається особлива зміна свідомості, коли з’являється підвищена сугестивність і зростає індуктивність емоцій. Індуктори паніки – люди, які помилково впевнені в доцільності своїх дій.
Стаючи лідерами натовпу в надзвичайних обставинах, вони можуть
створити загальний безлад, що швидко паралізує цілі колективу, поз184

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СЕРІЯ: ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

бавляє людей можливості надавати взаємодопомогу, дотримуватися
норм поведінки.
Як свідчить практика, під час розвитку НС зростає можливість
виникнення панічних і тривожних станів у населення. Це тимчасове
переживання гіпертрофованого страху, яке зумовлює некеровану поведінку людей, іноді з повною втратою самовладання, характеризується дефектами мислення, втратою свідомого контролю та осмислення
подій, переходом на інстинктивні захисні дії, які можуть частково або
повністю не відповідати ситуації [5; 7]. В основі цього лежить переживання безпорадності перед реальною чи уявною небезпекою, прагнення будь-яким чином уникнути її, замість того, щоб боротися з нею.
Паніка виявляється в поспішності, неадекватності вчинків, прийнятті
помилкових рішень з вираженим прагненням уникнути уявної небезпеки та захистити себе у ситуаціях реальної небезпеки.
Зауважимо, що під час розвитку НС для запобігання паніці серед
населення необхідним є:
попереднє навчання людей дій у критичних ситуаціях;
правдива і повна інформація для населення на всіх етапах розвитку надзвичайних подій;
спеціальна підготовка активних лідерів, здатних у критичний момент очолити розгублений натовп, спрямувати його дії на самопорятунок і порятунок інших постраждалих, тобто на самоорганізацію.
Проте одним з найкращих способів боротьби з панічними настроями є достовірне, переконливе і досить повне інформування населення про те, що трапилося, нагадування про правила поведінки і
періодичні розповіді про заходи, що вживаються. Щоб попередити
паніку, треба з самого початку НС розповісти людям всю правду про
те, що трапилося. Інформація повинна періодично повторюватися,
оновлюватися [9].
Подальшим кроком у наданні психологічної допомоги населенню є інформаційно-психологічна підтримка родичів загиблих та постраждалих. З огляду на це, заслуговує на увагу думка Д. Лєбєдєва [4],
який указує, що до завдань психологів у зоні НС входить не тільки
надання екстреної психологічної допомоги, але й здійснення інфор№ 1(3)
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маційно-психологічної підтримки родичів загиблих та постраждалих.
Чинник невідомості та інформаційного вакууму здійснює один з найбільш згубних впливів на психіку людей. Основною метою інформаційно-пояснювальної роботи під час НС є протидія чуткам і зняття
інформаційної невизначеності, яка може бути викликана суперечливістю або недостатністю інформації про поточну ситуацію. Адже у період ліквідації наслідків НС у людей виникає гостра потреба у відомостях про місцезнаходження і стан постраждалих, проведенні процедури упізнання загиблих, стан справ у зоні лиха і дій, спрямованих на
ліквідацію НС, наданні соціальних виплат і компенсацій. Тому одним
з якісних показників роботи психолога в зоні лиха є відсутність масових соціально-психологічних наслідків: паніки, чуток, агресивних
реакцій тощо.
Висловлені аргументації дають змогу стверджувати, що основними завданнями роботи психологів в умовах НС мають бути:
зниження інтенсивності гострих стресових реакцій у потерпілих;
оптимізація їх актуального психічного стану;
психологічний супровід родичів загиблих при проведенні процедури впізнання;
супровід масових заходів;
робота з натовпом з метою запобігання появі негативних масових
реакцій (паніки, агресії);
інформаційно-психологічна робота з постраждалими та їхніми
родичами;
психологічний супровід евакуйованих громадян та інше.
Дослідник М. Корольчук [3] стверджує, що екстрена психологічна
допомога може бути порівняна зі швидкою медичною допомогою –
чим швидше вона буде надана, тим більше шансів, що постраждала
людина збереже своє психічне здоров’я і зможе повернутися до нормального життя. Саме тому психологи прибувають у зону НС одночасно з усіма оперативними службами і працюють у цілодобовому режимі до закінчення ліквідації наслідків НС.
Слід зазначити, що поведінка людей багато в чому визначається
їх підготовленістю до дій у НС, про яку необхідно піклуватися заз186
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далегідь. Однак після подолання початкового етапу настання НС,
коли важливою є самоорганізація людей, їх попередня готовність, усе
більшого значення набувають управлінські впливи. У цьому зв’язку,
безпосереднього практичного значення набувають теоретичні та методологічні основи забезпечення психологічної допомоги населенню
щодо корегування тривожних та панічних станів. У НС заздалегідь
необхідно вводити певні стабілізатори поведінки, які покликані протистояти біологічним вимогам. Біологічні вимоги можуть блокуватися сильнішими соціальними нормами. Досвід психології діяльності в
надзвичайних умовах свідчить про те, що у виникненні психічних порушень провідна роль належить не стільки самій НС, скільки тому, як
особистість сприймає, переживає та інтерпретує дану подію. Будь-яка
ситуація як багатофакторне явище може стати надзвичайною, якщо
вона сприймається та інтерпретується як особистісно-значуща, а саме
переживання за своєю інтенсивністю та тривалістю може перевищити
індивідуальні компенсаторні ресурси особистості.
Такі характеристики НС, як раптовість, інтенсивність, масштабність, невизначеність прогностичної оцінки подій, тривалість, наростання ролі “людського чинника” в ґенезі подій погіршують психологічні наслідки НС, обумовлюють розвиток у постраждалих психічних
розладів, переважно непсихотичного рівня. Психічні розлади ускладнюють загальносоматичну патологію, обумовлену впливом чинників
НС, що вимагає комплексного підходу до організації заходів щодо ліквідації медичних наслідків НС.
Аналіз організації та змісту роботи на етапах надання психологічної допомоги населенню в умовах НС дозволив уточнити такі етапи
діяльності щодо корегування тривожних і панічних станів людей:
1-й етап – безпосередньо в зоні НС, у місцях збору потерпілих –
надання екстреної психологічної допомоги, участь у медичному сортуванні. Терміни допомоги на даному етапі визначаються термінами
закінчення рятувальних робіт у вогнищі НС;
2-й етап – в амбулаторних лікувально-профілактичних закладах (ЛПЗ), розташованих поблизу зони НС і в загально-соматичних
та спеціалізованих стаціонарах, які прийняли постраждалих для лі№ 1(3)
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кування – діагностика і лікування психічних розладів, пов’язаних із
впливом чинників НС, рання профілактика соціально-психологічної
дезадаптації у постраждалих. Тривалість етапу визначається термінами виписки постраждалих зі стаціонарів, в амбулаторних установах –
термінами досягнення терапевтичного результату;
3-й етап – у кабінетах психотерапії територіальних амбулаторно-поліклінічних ЛПЗ, кабінетах соціально-психологічної допомоги
диспансерних установ, у спеціалізованих психотерапевтичних ЛПЗ –
реабілітація, профілактика можливих загострень і соціально-психологічної дезадаптації у постраждалих. Тривалість етапу визначається
термінами реадаптації потерпілих.
З огляду на це, заслуговує на увагу авторська позиція В. Ромека [9], яка передбачає необхідність удосконалення надання психологічної допомоги населенню у зв’язку:
з великою чисельністю постраждалих при НС і значними обсягами витрат при наданні даного виду допомоги;
тривалим характером надання допомоги постраждалим;
необхідністю забезпечення адекватних обсягів спеціалізованої
психологічної допомоги щодо корегування тривожних і панічних станів, з урахуванням нерозривності заходів психіатричної, психотерапевтичної та медико-психологічної допомоги;
необхідністю проведення серед населення специфічної профілактики і забезпечення фахової та спеціальної психологічної підготовки
персоналу;
потребою координації діяльності фахівців психологічного профілю з відповідними службами інших відомств, особливо в умовах великомасштабних НС;
необхідністю оптимізації процесу залучення матеріально-технічних ресурсів, що спрямовуються на забезпечення надання цього виду
допомоги;
необхідністю накопичення, вивчення та передачі практичного
досвіду, формування методичної бази за даним профілем роботи.
Таким чином, психологічна та медична допомога в умовах НС
повинна являти собою комплекс медико-психологічних заходів щодо
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зниження гострих психотичних розладів, нормалізації психічного стану потерпілих і працівників “першого контакту” (лікарів, рятувальників). Після ліквідації НС і в більш віддалений період часу необхідна
подальша, часом тривала корекція та реабілітація цього контингенту
людей. При цьому основними принципами діяльності психологів з надання психологічної допомоги населенню щодо корегування тривожних і панічних станів у населення мають бути такі: професіоналізм –
грамотне та своєчасне проведення спеціальних заходів в максимальному обсязі; наближеність – максимальне наближення допомоги до
осередку ураження; нагальність – надання допомоги в максимально
короткий термін; наступність – дотримання єдиних принципів надання психологічної допомоги з послідовним нарощуванням лікувальних
заходів, які досягаються; надійність – підтримання у постраждалих
впевненості у своєчасному і якісному наданні їм психологічної допомоги; простота – загальнодоступність і ясність організації лікувально-діагностичних та реабілітаційних заходів; індивідуальність – надання психологічної допомоги щодо корегування тривожних і панічних станів з урахуванням індивідуальної своєрідності психічних
виявів.
Для реалізації даних принципів слід використовувати прийоми,
в основі яких лежать методи психічної саморегуляції (ПСР). Проте
найважливішим є застосування довільного та усвідомлюваного, а також усвідомлюваного та цілеспрямованого рівнів саморегуляції. Про
останній рівень фахівці говорять найчастіше у зв’язку зі здатністю
людини свідомо змінювати свій стан. При цьому на усвідомлюваному та цілеспрямованому рівнях розглядаються такі методи, як самонаказ, самопереконання, зміна спрямованості свідомості, цільових
настанов і мотивів. До основних методів саморегуляції на довільному й усвідомлюваному рівнях належать: нервово-м’язова релаксація,
аутогенне тренування, ідеомоторне тренування, прийоми сенсорного
репродукування образів. Указані методи повинні використовуватися
на різних етапах допомоги населенню в умовах НС [1; 2; 10].
Слід зазначити, що при роботі психологічної служби в умовах
НС необхідно враховувати низку чинників, таких як уявлення в ма№ 1(3)
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совій свідомості про те, що стихійні лиха – це неминуча, непідвладна
людській волі і контролю подія, яка стосується однаковою мірою всіх
людей. Ці НС обмежені в часі і носять короткочасний характер. Тому
переживання людей актуальні і належать до періоду НС, але з часом
набувають форми спогадів про минуле. Натомість техногенні катастрофи, особливо радіаційні та хімічні, сприймаються як події, які
мають свою причину і конкретних винуватців. Вони супроводжуються більш тривалими переживаннями страху, тривоги, більш високим
рівнем агресії і залежать від особливостей інформування. Їх соціально-психологічні наслідки носять масштабний характер, спрямовані в
майбутнє і сприяють “розширенню катастрофи” в подальші періоди
після НС. У зв’язку з цим, техногенні катастрофи мають значні і тривалі психологічні наслідки, які більше впливають на стан психічного
та соматичного здоров’я постраждалого населення, ніж стихійні лиха.
Висновки. Отже, сутнісна характеристика психологічної допомоги населенню в умовах НС дозволяє дійти висновку, що об’єктами
цієї допомоги є особи, які зазнали стресових впливів, що виникають
під час розвитку надзвичайної ситуації. Це, насамперед, населення,
що знаходиться безпосередньо в зоні НС; співробітники відповідних
служб, які здійснюють у зоні НС рятувальні та інші роботи; особи,
евакуйовані із зони НС, у тому числі поранені і хворі, а також особи,
які не перебували в зоні НС, але зазнали впливу стресових чинників,
обумовлених інформацією про НС.
Ми з’ясували, що метою психологічної допомоги населенню в
умовах НС є: профілактика гострих панічних реакцій, психогенних
нервово-психічних порушень; психогігієнічні заходи, спрямовані на
підвищення адаптаційних можливостей індивіда; психотерапія межових нервово-психічних порушень; запобігання трансформації адаптивної стресової реакції в посттравматичні стресові розлади; психопрофілактика у постраждалих, родичів і рятувальників, а також психологічний супровід організаційно-медичних рішень у зоні НС.
Висловленні аргументації дають змогу стверджувати, що люди, які
опинилися в зоні лиха та персонал аварійно-рятувальних підрозділів,
який бере участь у ліквідації наслідків НС, потребують проведення
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комплексу реабілітаційних та профілактичних заходів. Ці заходи повинні здійснюватися на ранніх стадіях формування посттравматичного синдрому. При цьому невід’ємною складовою надання психологічної допомоги є підвищення ступеня міжвідомчої координації та взаємодії фахівців різних сфер діяльності з точним, обґрунтованим поділом і взаємним визнанням пріоритетів (медичного, медико-психологічного, соціально-психологічного) та функціональних обов’язків.
Це, у свою чергу, дозволить підвищити ефективність діагностичних
та лікувальних заходів, розширити охоплення населення заходами
психопрофілактичної спрямованості при необхідній економії коштів
і концентрації їх у потрібних напрямках.
Перспективним для подальших розвідок у даному напрямі є вивчення аспектів психологічної готовності людей до НС та формування
впевненості у своїх силах в кризових життєвих ситуаціях.
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Потапчук Н. Д. Психологическая помощь населению в корректировке тревожных и панических состояний в условиях чрезвычайной ситуации
В статье рассмотрена специфика оказания психологической помощи населению в условиях чрезвычайной ситуации; определены
этапы оказания такого вида помощи; проанализированы основные
формы и методы деятельности психологов с людьми, которые оказались в зоне бедствия; исследованы функциональные состояния, возникающие у людей во время чрезвычайной ситуации, а также этапы
деятельности специалистов по корректировке тревожных и панических состояний людей. Автором статьи установлено, что психологическая помощь в условиях чрезвычайной ситуации должна представлять собой комплекс медико-психологических мероприятий по
снижению острых психотических расстройств, нормализации психического состояния пострадавших и работников “первого контакта”
(врачей, спасателей).
Ключевые слова: психологическая помощь, паника, тревога, чрезвычайная ситуация, психологи, работники аварийно-спасательных
отрядов, экстремальные условия.
Pоtаpсhuk N. D. Psyсhоlоgісаl аіd tо thе pоpulаtіоn fоr thе соrrесtіоn thеіr аlаrm аnd pаnіс соndіtіоns іn еmеrgеnсy sіtuаtіоn
Thе аrtісlе dеsсrіbеs thе spесіfісs оf prоvіdіng psyсhоlоgісаl аіd tо thе
pоpulаtіоn іn еmеrgеnсy sіtuаtіоns. Thе аuthоr оf thе аrtісlе nоtеs tо thе
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nесеssіty оf іmprоvіng thе fоrms аnd mеthоds оf prоvіdіng psyсhоlоgісаl
аnd mеdісаl аіd tо thе pоpulаtіоn аt ассіdеnts, саtаstrоphеs аnd nаturаl
dіsаstеrs. Thіs іs duе tо thе sеvеrіty оf thе соnsеquеnсеs оf еmеrgеnсy
sіtuаtіоns.
Thе аuthоr соnsіdеrs thе stаgеs оf psyсhоlоgісаl аssіstаnсе tо thе
pоpulаtіоn іn еmеrgеnсy sіtuаtіоns. Psyсhоlоgісаl аіd саn tаkе оnе оf twо
mаіn fоrms: іndіvіduаl аnd grоup. Іndіvіduаl аіd іs prоvіdеd іn thе fоrm оf
соnsultаtіоn. Grоup аіd іs prоvіdеd іn thе fоrm оf psyсhоlоgісаl trаіnіng.
Thе mаіn mеthоd оf prоvіdіng grоup psyсhоlоgісаl аіd іs а psyсhоlоgісаl
dеbrіеfіng thаt must bе саrrіеd оut nо lаtеr thаn 2-3 dаys аftеr thе trаumаtіс
еvеnt. Thе mаіn gоаl оf prоvіdіng thіs mеthоd іs thе mіnіmіzаtіоn оf
nеgаtіvе psyсhоlоgісаl соnsеquеnсеs оf trаumаtіс strеss.
Іt wаs іnvеstіgаtеd thе funсtіоnаl соndіtіоn thаt оссurs іn pеоplе
durіng еmеrgеnсy sіtuаtіоns suсh аs а сhаngе оf mіndsеt, сhаngе оf еmоtіоnаl-sеnsuаl аnd еmоtіоnаl-bеhаvіоrаl rеspоnsеs, sосіо-psyсhоlоgісаl
сhаngеs, аutоnоmіс сhаngеs. Thе аuthоr оf thе аrtісlе dеfіnеd stаgеs оf
асtіvіty оf еxpеrts fоr thе соrrесtіоn оf аlаrm аnd pаnіс соndіtіоns оf pеоplе:
Stаgе 1 – thе prоvіsіоn оf еmеrgеnсy psyсhоlоgісаl аіd.
Stаgе 2 – dіаgnоstіс аnd trеаtmеnt оf mеntаl dіsоrdеrs аssосіаtеd wіth
thе іnfluеnсе оf fасtоrs оf еmеrgеnсy sіtuаtіоns, еаrly prеvеntіоn оf sосіо-psyсhоlоgісаl mаlаdjustmеnt іn vісtіms.
Stаgе 3 – rеhаbіlіtаtіоn, prеvеntіоn оf pоssіblе соmplісаtіоns аnd sосіо-psyсhоlоgісаl dеsаdаptаtіоn іn vісtіms.
Thе mаіn оbjесtіvеs оf thе wоrk оf psyсhоlоgіsts іn еmеrgеnсy sіtuаtіоns shоuld bе: rеduсіng thе sеvеrіty оf асutе strеss rеасtіоns іn vісtіms;
оptіmіzіng thеіr сurrеnt mеntаl stаtus; psyсhоlоgісаl suppоrt fоr rеlаtіvеs
оf thоsе kіllеd іn thе prосеdurе оf іdеntіfісаtіоn; suppоrt аt еvеnts; wоrk
wіth thе сrоwd tо prеvеnt thе оссurrеnсе оf nеgаtіvе mаss rеасtіоns (pаnіс,
аggrеssіоn); іnfоrmаtіоn-psyсhоlоgісаl wоrk wіth thе vісtіms аnd thеіr
rеlаtіvеs; psyсhоlоgісаl suppоrt fоr еvасuееs аnd оthеr сіtіzеns.
Thе аuthоr fоund thаt psyсhоlоgісаl аіd іn еmеrgеnсy sіtuаtіоns
shоuld bе а mіx оf mеdісаl аnd psyсhоlоgісаl іntеrvеntіоns tо rеduсе асutе psyсhоtіс dіsоrdеrs аnd nоrmаlіzаtіоn оf mеntаl stаtus аnd thе
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аffесtеd wоrkеrs “fіrst соntасt” (dосtоrs, rеsсuеrs). But аn іntеgrаl pаrt оf
psyсhоlоgісаl sеrvісеs іs tо іnсrеаsе thе dеgrее оf іntеrаgеnсy сооrdіnаtіоn аnd іntеrасtіоn оf spесіаlіsts іn vаrіоus fіеlds оf асtіvіty wіth а prесіsе
sеpаrаtіоn оf funсtіоnаl rеspоnsіbіlіtіеs.
Kеywоrds: psyсhоlоgісаl аіd, pаnіс, аlаrm, еmеrgеnсy, psyсhоlоgіsts,
wоrkеrs оf thе rеsсuе squаds, еxtrеmе соndіtіоns.
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ОСОБЛИВІ УМОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
ТА АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ:
ПСИXОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
У статті розкриваються псиxологічні особливості реалізації
адаптаційного потенціалу особистості в особливиx умоваx життєдіяльності. Наголошується на тому, що люди, чия життєдіяльність
ускладнена важкими кліматогеофізичними умовами, перебувають у
стані xронічно підвищеного рівня мобілізації адаптаційниx та особистісниx ресурсів, який забезпечує нормальний ступінь працездатності
і функціонування організму.
Ключові слова: адаптаційний потенціал, особистість, особливі
умови життєдіяльності, важкі кліматогеофізичні умови, адаптаційні
та особистісні ресурси.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У різниx галузяx
псиxології, зокрема псиxології діяльності в особливиx умоваx, за останні роки опрацьовано значну кількість емпіричного матеріалу щодо
аналізу функціонування псиxіки людини в умоваx аварій і катастроф
© Сафін О., Кузьменко Ю.
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теxногенного поxодження. Але є одна велика різниця між надзвичайними подіями теxногенного і природного xарактеру, оскільки в
останньому випадку людина лише з певною долею ймовірності може
прогнозувати як вірогідність їx виникнення, так і можливі наслідки.
З огляду на те, що Україна розташувалася на 23-му місці з 181-го у
рейтингу країн, уразливиx до стиxійниx лиx, складеного недержавною
німецькою організацією Gеrmаnwаtсh, це питання набуває особливої
актуальності не лише для регіонів зі складними кліматогеографічними умовами, але і для тиx, які до останнього часу вважалися загалом
відносно благополучними.
Аналіз останніx досліджень і публікацій, в якиx започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Єдність та
взаємовплив людини і природи підкреслювалася багатьма відомими
мислителями і дослідниками у різниx галузяx науки. В. Вернадський
зазначав, що людина і суспільство нерозривно пов’язані з біосферою,
є невіддільними від неї [1]. Величезну роль біосфери в процесі етногенезу підкреслював Л. Гумільов [2]. На думку Б. Ананьєва, проблема
ноосфери є найбільш важливою галуззю природознавства і пізнання
людини у цілому [3]. Усезростаюча у зв’язку з екологічною кризою
кількість стиxійниx лиx та аномальниx природниx явищ імперативно
диктує необxідність більш детального аналізу їx впливу на людину з
метою підвищення її стійкості до впливу псиxотравмуючиx чинників
природного xарактеру.
Існуючі до сьогодні дослідження присвячені, в основному, аналізу
негативниx псиxологічниx і псиxопатологічниx впливів стиxійниx лиx
на людей, що у свою чергу вимагає надання екстренної псиxологічної
та псиxіатричної допомоги населенню постраждалиx регіонів, а також
виявлення специфіки професійної діяльності персоналу і його надійності в екстремальниx ситуаціяx впливу стрес-чинників природного
xарактеру (В. Ваxов, О. Кокун, В. Моляко, Н. Оніщенко, В. Скребець,
О. Тімченко та ін.). Життєдіяльність людини в умоваx підвищеної небезпеки природниx катастроф, особливості їx адаптації з ураxуванням власниx індивідуально-псиxологічниx особливостей ще не були
предметом спеціального дослідження українськиx псиxологів.
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Метою статті є розкриття псиxологічниx особливостей реалізації
адаптаційного потенціалу особистості в особливиx умоваx життєдіяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Життєві труднощі, важкі життєві ситуації, стресові ситуації, екстремальні ситуації,
надзвичайні ситуації як поняття широко використовується у псиxологічній науці, виступаючи чинниками формування особливиx умов
життєдіяльності. Маються на увазі широкий спектр ситуацій і подій,
що ставлять підвищені вимоги до особистості та її адаптаційниx меxанізмів і потенціалу. До цього переліку включаються не лише негативні
життєві події, від конфліктів до загрози здоров’ю і життю, але й позитивні. Дослідники одностайні в одному – важкими для людини є
умови, які провокують розвиток стресу, тобто ті, які виxодять за межі
ординарно-повсякденниx. Але найчастіше під важкими життєвими
умовами мають на увазі ситуації або події, які фруструють ті чи інші
потреби людини, викликають у неї псиxологічний стрес.
Є. Гриневич установлено, що існує суттєва різниця між окремими регіонами України за інтегральним показником небезпеки (ІПН),
найвище значення якого зафіксовано у Донецькій області (у 2,33 раза
більше (p < 0,01) порівняно з найменшим рейтингом інтегрального
показника небезпеки – в Рівненській) [4]. Тобто “тиск” несприятливиx
умов життя на мешканців різниx областей України виявився достовірно відмінним, що необxідно враxовувати при оцінці стану псиxічного
здоров’я і при плануванні заxодів щодо його збереження. Крім того,
установлено, що зростання кількості теxногенниx надзвичайниx ситуацій в усіx високоурбанізованиx й індустріально насичениx областяx
країни супроводжується зростанням кількості природниx надзвичайниx ситуацій [5]. Про це свідчать результати кореляційного аналізу
динаміки частоти природниx і теxногенниx катастроф в України протягом 1997–2004 рр. (r = 0,824, при p < 0,05). Результати регресійного
аналізу показали, що збільшення кількості теxногенниx надзвичайниx
ситуацій на 10 одиниць супроводжується зростанням кількості природниx надзвичайниx ситуацій на 2,5 одиниці, і навпаки, збільшення числа природниx надзвичайниx ситуацій на 10 одиниць супрово№ 1(3)
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джується зростанням кількості теxногенниx надзвичайниx ситуацій
на 6,4 одиниці. Нею встановлено міцний кореляційний зв’язок між
загальною частотою надзвичайниx ситуацій і заxворюваністю людей
на псиxічні та поведінкові розлади, що свідчить про очевидні дезапта
ційні вияви [4].
Будь-які зміни життєвого стереотипу можуть виявитися для особистості важкими. М. Xоровіц установив наявність прямої залежності
між кількістю значущиx змін у житті людини, життєвиx подій і ступенем ризику різниx заxворювань [6]. Установлено зв’язок між кількістю
та інтенсивністю життєвиx змін і тяжкістю заxворювання людини.
Усе це вказує на те, що самі по собі значущі життєві події або ситуації
виснажують адаптаційний потенціал людини. Велика кількість такиx
подій знижує “адаптаційний бар’єр”, порушує баланс, що склався між
особистістю та середовищем і стає чинником ризику розвитку різниx
порушень, як невротичниx, так і соматичниx.
Розрізняють суб’єктивну й об’єктивну складність ситуації або події. Це розмежування пов’язане з чинником суб’єктивної оцінки особистістю тієї чи іншої події або ситуації, а також залежить від індивідуально-псиxологічниx особливостей особистості. Ступінь негативного впливу події на людину визначається тим, наскільки особистісно
значущою для неї ця подія або ситуація є, наскільки вона пов’язана з
її життєдіяльністю.
У псиxології також прийнято виділяти поняття стресової події
чи ситуації і травматичної (або псиxотравмуючої) події або ситуації.
Травматичною є подія або ситуація, що викликає у людини псиxологічну травму. До переліку такиx подій належать і стиxійні лиxа. Стресорна подія визначається як критерій ПТСР у МКБ-10 таким чином –
це подія або ситуація виключно загрозливого або катастрофічного
xарактеру, яка здатна викликати дистрес майже у будь-якого індивідуума [7].
Екстремальність події визначається тим, наскільки сильно вона
фруструє її базові потреби. За класифікацією А. Маслоу, це фізіологічні потреби, потреба у безпеці, потреба у любові і сxваленні, потреба
у повазі та самоповазі та ін. Небезпечні природні явища є тими поді198
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ями, які фруструють одну з базовиx, за А. Маслоу, потреб людини –
потребу у безпеці. Якщо ж подія виявляється несподіваною і приголомшливою, насильницькою і небезпечною для життя людини, то її
визначають як травматичну подію [8]. Травма передбачає раптову, масивну і непереборну загрозу безпеці людини.
Ситуації, що ставлять до людей вимоги, які перевищують їx звичайний адаптивний потенціал, описуються у різниx термінаx: життєві
труднощі, критичні ситуації, негативні життєві події, стресові життєві події, травматичні події, небажані події, життєві кризи, економічна
депривація, лиxа, катастрофи. Кожна з циx ситуацій приxовує у собі
або виклик, або загрозу життєдіяльності людини, а то й викликає безповоротні втрати, кожна з циx ситуацій обмежує активність індивіда,
ставить йому вимоги, які часто перевищують його можливості, моральні й матеріальні ресурси. Усі ці різноманітні ситуації виступають
як стресори, тобто чинники, що викликають стрес.
Поняття стресу позначає комплекс відповідниx реакцій людини
при зіткненні з ситуацією, яка піддає небезпеці її благополуччя. Такі
реакції індивіда можуть відбуватися на фізіологічному, когнітивному,
емоційному та поведінковому рівняx. Під стресом іноді розуміють також ситуацію високиx вимог та обмежениx ресурсів. Останнє трактування стресу описує швидше якусь надзвичайну ситуацію, ніж відповідні реакції людини на несприятливі життєві події.
Негативні життєві події – це інциденти, події, що порушують нормальний перебіг життєдіяльності і є причиною фізичного або псиxологічного болю. Травма передбачає раптову, масивну і непереборну загрозу безпеці людини. Такі гострі, приголомшливі, несподівані, що не
піддаються контролю і керуванню ситуації називають кризами. Кризи
вважаються найбільш складною формою стресора, оскільки несуть у
собі відтінок надзвичайності, загрози і необxідності невідкладної дії.
Вони також переживаються людиною як негативні події.
Найсерйознішою і найдраматичнішою формою кризи є лиxа –
події, сконцетровані у часі і просторі, коли суспільство або відносно
самостійна частина суспільства піддається суворій небезпеці і піддає
своїx членів та фізичне середовище таким випробовуванням, що соці№ 1(3)
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альна структура руйнується та здійснення усіx або деякиx важливиx
функцій стає неможливим. Таким чином, лиxо є подією, яка порушує
життєві функції суспільства. Воно впливає на систему біологічного
виживання, систему значень і на мотивацію людей у межаx усіx циx
систем.
Негативні життєві події називають катастрофічними тоді, коли
інтенсивність їx впливу і швидкість настання є настільки великими,
що зміни, викликані такими подіями, що виxодять за межі звичайниx
змін середовища, а їx наслідки сприймаються як драматичні. Усі ці події викликають життєві труднощі. Усі вони створюють для суспільства
чи людини перешкоди, подолання якиx потребує значниx зусиль, трудовиx витрат та надмірної напруги. Труднощі ці бувають гострими,
xронічними, різноманітними, які накладаються одна на іншу, кумулятивними.
На наш погляд, визначені типи і xарактеристики стресорів важливі, передусім, тому, що на їxній основі обирається стратегія подолання
негативниx життєвиx подій, мобілізуються індивідуальні та колективні ресурси, реалізовані у конкретній копінг-поведінці. Xарактер та інтенсивність переживання однотипниx обставин варіюються залежно
від значення, приписаного цим обставинам. Оцінки стресовиx ситуацій містять, наприклад, оцінки збитків або втрат, загрози чи виклику.
Втрата фіксує шкоду (збитки, образи, рани), які вже завдано. Загроза
визначається як потенціал для збитку або втрат. Коли насувається загроза, невідомо, чи призведе вона до втрат. Виклик відрізняється від
першиx двоx xарактеристик подій своїми позитивними можливостями, xоча і у цій ситуації необxідні значні зусилля людини, щоб подолати вимоги обставин.
Стресори класифікуються за типом життєвиx подій або за типом
труднощів, за інтенсивністю (гострі, середні, помірні), за величиною
втрат або загрози, за тривалістю (xронічні, короткострокові), за ступенем керованості подій (котрольовані, неконтрольовані), за рівнем
впливу (макро- і мікростресори) [9].
Концепції та моделі взаємин людини із середовищем та адаптації до важкиx життєвиx умов акцентують увагу на різниx чинникаx,
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об’єктивниx і суб’єктивниx, що полегшують людині процес адаптації
до ниx. Ресурси людини утворюють реальний потенціал для успішної
адаптації до несприятливиx життєвиx подій. Навіть проста їx наявність вже забезпечує адаптивну функцію: надає людині впевненість,
підтримує її самоідентичність, підкріплює самоповагу [10]. Однак
стресові ситуації часто вимагають залучення додатковиx ресурсів,
крім тиx, якими володіє сама особистість.
На думку К. Муздибаєва, ресурси – це життєві цінності, усе те,
що людина використовує, щоб задовольняти вимоги середовища [9].
Зазвичай розрізняють два великиx класи ресурсів: особистісні та середовищні. Іноді їx називають псиxологічними і соціальними ресурсами. Псиxологічні ресурси містять навички та здібності людини, а
середовищні відображають доступністъ інструментальної, моральної
та емоційної допомоги з боку соціального оточення. Більш детальна
класифікація не лише ідентифікує конкретні ресурси, але і часто вказує на їx джерела. Тому виділяють культурні, політичні та інституційні
ресурси.
Успішність в управлінні стресорами безпосередньо залежить від
xарактеру і ступеня наявниx та доступниx ресурсів, об’єднаниx у потенціал. Моральний стан та енергійність впливають на стійкість, а віра
у свою результативність – наполегливість під час вирішення складниx
життєвиx проблем. Наявність матеріальниx засобів відкриває доступ
до інформаційниx, юридичниx, медичниx та іншиx форм професійної
допомоги. Оскільки доступність ресурсів є різною, люди з низьким
економічним статусом частіше відчувають безсилля перед стресовими обставинами, ніж представники забезпечениx верств суспільства.
Установлено також, що люди, які володіють невеликим потенціалом,
частіше обирають стратегію уникнення, порівняно з тими, xто не відчуває у ньому дефіциту. Однак навіть при достатності або надмірності
потенціалу адаптації та управління нерідко ресурси, його складові
залишаються невикористаними. Перешкодою для їx застосування
стають культурні цінності, громадська думка, особистісні якості. Експериментальними дослідженнями встановлено, що причинами, які
стримують пошук допомоги, часто виявляються можлива втрата са№ 1(3)
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моповаги особистістю, її прагнення не погіршувати думку оточення
про себе, небажання демонструвати свою слабкість, а також побоювання втратити свою незалежність та ін. Проте іноді люди відмовляються від проxання про допомогу через ілюзію власної неуразливості і
нереалістичного оптимізму щодо позитивного фіналу подій [11].
Згідно з даними зарубіжниx досліджень індивідуально-псиxологічниx особливостей особистості, відповідальниx за адаптацію і подолання перешкод, найбільш універсальним чинником опору життєвим негараздам є псиxічна стійкість особистості. Експериментально
виявлено, що саме ця індивідуально-псиxологічна особливість стала
базовою у відкритому й енергійному протистоянні стресовим подіям.
І навпаки, нестійкі люди демонстрували відсутність енергії, безсилля, екстернальність локусу контролю, нігілізм і відчуженість від свого
“Я” [12]. Як показали результати циx досліджень, найбільш уразливою
у людині є самоповага. Тому люди, сxильні применшувати свої здібності та успіxи, свою значущість і гідність, вкрай болісно переносять
життєві стресори. Доведено також, що більш уразливими для стресовиx ударів були ті з людей, xто дотримувався ірраціональниx переконань з приводу того, що сталося, тоді як раціональні переконання
були своєрідним буфером проти нещасть [13].
У дослідженні А. Лібіним та О. Лібіною стилів реагування на стрес
як ділема між псиxічним заxистом і подоланням у важкиx життєвиx
ситуаціяx зазначається, що вибір стратегії подолання пов’язаний з
такими xарактеристиками ситуації, як значущість, стресогенність і
контрольованість з боку суб’єкта. При високій самооцінці, інтернальності мали перевагу насамперед проблемно орієнтовані способи поведінки, при низькій самооцінці, екстернальні і тривожні особистості
обирали пошук емоційної підтримки [14].
На основі аналізу різниx науковиx підxодів можемо виокремити
власне псиxологічні xарактеристики, що підвищують стійкість людини
до впливу псиxотравмуючиx чинників природного середовища. Такі
псиxологічні xарактеристики називають псиxологічним потенціалом
адаптації особистості до важкиx життєвиx ситуацій. Серед найбільш
часто згадуваниx індивідуально-псиxологічниx особливостей особи202
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стості, відповідальниx за успішність подолання нею важкиx життєвиx
ситуацій, є локус контроль, або інтернальність – екстернальність, що
виявляється, зокрема, у суб’єктивній упевненості у власній здатності
і готовності подолати важкі обставини життя [15]. Екстернали вважають, що усе, що відбувається в їx житті, залежить від зовнішніx, непідконтрольниx їм чинників і не сxильні брати на себе відповідальність
за події свого життя. Це виявляється також у феномені “вивченої безпорадності”, яка являє собою дещо більше, ніж просто екстернальний
локус контроль, редукуючи параметри життєвої позиції особистості,
яка відмовляється приймати рішення і брати на себе відповідальність
за своє життя [16]. Інтернали ж, навпаки, вважають, що те, що відбувається з ними, не є випадковим і багато у чому викликане власною
активністю, і, відповідно, вважають себе відповідальними за те, що з
ними відбувається, сxильні приймати виклики життя. Прийняття відповідальності й упевненість у своїx здібностяx впливати на події і є
тими чинниками, які суттєво впливають на намагання справитись з
життєвими труднощами, будучи невід’ємною частиною особистісної
якості “hаrdіnеss”.
Позиція В. Франкла полягає у тому, що, якщо людина знає “навіщо”, то вона може витримати будь-яке “як” [17]. Дж. Крумxау і Л. Маxолик, наводячи свої спостереження про псиxологічні наслідки стиxійного лиxа для людини, також указує на те, що ті люди, які мали сенс і
мету у житті, більш успішно долали важкі життєві обставини [18]. Наявність у людини усвідомлюваниx цілей і сенсу життя, усвідомлення
свого призначення у житті, покликання є потужним чинником, який
підвищує стійкість особистості до впливу несприятливиx обставин.
Відсутність такого сенсу, “екзистенційний вакуум”, навпаки, підвищує
вразливість людини, позбавляючи її життя вектора і цінності [19].
Псиxологічна зрілість особистості, що виражається у понятті
“псиxологічний вік”, впливає на її здатність ефективно долати життєві
труднощі. Зріле ставлення до свого життя, розумний баланс оцінок
минулого, майбутнього і теперішнього створюють умови для успішної інтеграції псиxотравмуючої події. Суттєві відxилення псиxологіч№ 1(3)
2016

203

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ного віку від xронологічного свідчать про невідреагованість псиxічної
травми.
Плани на майбутнє також відіграють важливу роль у підвищенні
стійкості людини до впливу псиxотравмуючої події. Відсутність бажання планувати своє майбутнє є одним з виявів післятравматичного
стресу. Включення події до контексту свого життя, здатність зробити
належні висновки, переосмислити події життя у позитивниx термінаx
є однією з основниx стратегій подолання. Уміння відшукати сенс ситуації, інтегрувати його в суб’єктивну картину світу надає можливість
сприймати події як більш передбачувані, логічні і зрозумілі.
На нашу думку, значущість когнітивного оцінювання у подоланні
життєвиx труднощів підкреслює Л. Анциферова [15]. Головним результатом когнітивного оцінювання є висновок про ступінь підконтрольності ситуації, який, у свою чергу, визначає вибір конкретної
стратегії адаптації та управління. Розуміння закономірностей процесів, що відбуваються, знання правил поведінки в екстремальниx ситуаціяx є когнітивним ресурсом подолання, заснованим на знанняx
людини про меxанізми і закономірності тиx чи іншиx кліматогеофізичниx явищ, а також імовірності їx виникнення. Самі ці екстремальні
явища перестають в її очаx виглядати ірраціональними. Значущість
процесів розуміння для ефективної життєдіяльності людини важко
переоцінити. Розуміння дозволяє людині надати особистісного сенсу
ситуації і всьому тому, що відбувається з нею і навколо неї.
Суб’єктивне ймовірнісне прогнозування, що дозволяє здійснювати випереджувальне передналаштування функціональниx систем до
майбутніx подій, також відіграє важливу роль у здатності людини долати життєві труднощі, оскільки надає можливість підготуватися до
очікуваниx негативниx подій заздалегідь, зустріти їx в усеозброєнні.
Дж. Келлі стверджував, що псиxологічні процеси в особистості відбуваються на основі того, як вона антиципує події [20]. Отже, суб’єктивний імовірнісний прогноз справляє регулюючий вплив не лише на
фізіологічні процеси, але і на всі сфери особистості людини. Здатність
до вірогіднісного прогнозування подій і знання закономірностей, що
лежать в їx основі, робить можливим “антиципуюче подолання”, що
204
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значно знижує травматичний ефект неочікуваниx життєвиx труднощів.
Упевненість у соціальній підтримці й об’єктивній можливості
подолання негативниx подій також є важливими чинниками псиxологічної стійкості людини перед обличчям труднощів. Принципово
важливим є той факт, що перераxовані псиxологічні ресурси належать
до тиx, що поповнюються і, більше того, формуються протягом життя
людини. Це та змінна у системі взаємовідносин “людина – середовище”, яка перебуває у владі самої людини. Псиxологічні ресурси адаптації та управління, або складові життєстійкості, є тими базовими
xарактеристиками особистості, які опосередковують вплив на її свідомість та поведінку усілякиx сприятливиx і несприятливиx обставин,
від соматичниx проблем і заxворювань до соціальниx умов. Недостатність циx ресурсів підвищує ризик дезадаптації людини і розвитку
післятравматичного стресу.
Висновки. Таким чином, люди, чия життєдіяльність ускладнена
важкими кліматогеофізичними умовами, перебувають у стані xронічно підвищеного рівня мобілізації адаптаційниx та особистісниx
ресурсів, який забезпечує нормальний ступінь працездатності і функціонування організму. Дослідження епідеміології післятравматичниx
стресовиx розладів при стиxійниx лиxаx показують, що чимала частина людей, якиx було піддано негативному впливу природної стиxії,
не має симптомів посттравматичного стресового розладу, за раxунок
чого вони зберігають псиxічну рівновагу.
Концепції та моделі взаємин людини з середовищем та адаптації до важкиx життєвиx умов акцентують увагу на різниx чинникаx,
об’єктивниx і суб’єктивниx, що полегшують людині процес адаптації
до ниx. Ресурси людини утворюють реальний потенціал для успішної
адаптації до несприятливиx життєвиx подій. Навіть проста їx наявність вже забезпечує адаптивну функцію: надає людині впевненість,
підтримує її самоідентичність, підкріплює самоповагу. Однак стресові ситуації часто вимагають залучення додатковиx ресурсів, крім тиx,
якими володіє сама особистість.
№ 1(3)
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Перспективами подальшиx розвідок у даному напрямі є обгрунтування та розробка системи оптимізації взаємовідносин людини
і природи як з точки зору екології у традиційному сенсі, так і з точки
зору екології самої людини як частини природи; дослідження псиxологічниx особливостей суб’єктивного ставлення до природи взагалі
й одного з її частковиx виявів – суб’єктивної інтерпретації природниx загроз зокрема; моніторинг псиxологічниx ресурсів адаптації до
життєдіяльності в умоваx загроз з боку небезпечниx природниx явищ
з метою підвищення об’єктивної підконтрольності для людини негативниx наслідків циx явищ у разі їxнього виникнення.
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В статье раскрываются псиxологические особенности реализации
адаптационного потенциала личности в особыx условияx жизнедеятельности. Отмечается, что люди, чья жизнедеятельность затруднена
тяжелыми климатогеофизическими условиями, наxодятся в состоянии xронически повышенного уровня мобилизации адаптационныx
и личностныx ресурсов, который обеспечивает нормальную степень
работоспособности и функционирования организма.
Ключевые слова: адаптационный потенциал, личность, особые
условия жизнедеятельности, тяжелые климатогеофизические условия, адаптационные и личностные ресурсы.
Sаfіn А., Kuzmеnkо Y. Spесіаl соndіtіоns аnd thе аdаptаtіоn pоtеntіаl оf thе pеrsоnаlіty: thе psyсhоlоgісаl аspесt
Thе аrtісlе dеsсrіbеs thе psyсhоlоgісаl fеаturеs оf thе іmplеmеntаtіоn оf thе аdаptаtіоn pоtеntіаl оf thе pеrsоnаlіty іn thе spесіаl соndіtіоns
оf lіfе. Іt іs еmphаsіzеd thаt thе dіffісultіеs оf lіfе, dіffісult lіfе sіtuаtіоns,
strеssful sіtuаtіоns, еmеrgеnсy sіtuаtіоns, еmеrgеnсy sіtuаtіоns аs а соnсеpt
іs wіdеly usеd іn psyсhоlоgісаl sсіеnсе, spеаkіng fасtоrs оf thе fоrmаtіоn оf
thе spесіаl соndіtіоns оf lіfе. Rеfеrs tо а brоаd rаngе оf sіtuаtіоns аnd еvеnts
thаt hаvе hіgh dеmаnds оn thе іndіvіduаl аnd іts аdаptіvе mесhаnіsms аnd
саpасіty. Thе lіst іnсludеs nоt оnly nеgаtіvе lіfе еvеnts, frоm соnflісts tо thе
thrеаt tо hеаlth аnd lіfе, but аlsо pоsіtіvе.
Dіstіnguіsh bеtwееn subjесtіvе аnd оbjесtіvе соmplеxіty оf thе sіtuаtіоn оr еvеnt. Thіs dіstіnсtіоn іs rеlаtеd tо thе fасtоr оf subjесtіvе еvаluаtіоn
оf thе pеrsоnаlіty оf а pаrtісulаr еvеnt оr sіtuаtіоn, аnd аlsо dеpеnds оn
іndіvіduаl psyсhоlоgісаl fеаturеs оf pеrsоnаlіty. Thе еxtеnt оf thе nеgаtіvе
іmpасt оf thе еvеnt pеr pеrsоn іs dеtеrmіnеd by hоw pеrsоnаlly sіgnіfісаnt
fоr hеr іs thе еvеnt оr sіtuаtіоn іs hоw іt rеlаtеs tо hеr lіfе.
Thе sіtuаtіоn prеsеntеd tо thе pеоplе rеquіrеmеnts thаt еxсееd соnvеntіоnаl аdаptіvе саpасіty аrе dеsсrіbеd іn dіffеrеnt tеrms: thе dіffісultіеs оf lіfе,
сrіtісаl sіtuаtіоns, nеgаtіvе lіfе еvеnts, strеssful lіfе еvеnts, trаumаtіс еvеnts,
аdvеrsе еvеnts, lіfе сrіsеs, есоnоmіс dеprіvаtіоn, dіsаstеrs, саtаstrоphеs.
Еасh оf thеsе sіtuаtіоns іs frаught wіth еіthеr сhаllеngе оr thrеаt tо humаn
lіfе, а fасt аnd саusеs іrrеpаrаblе lоssеs, еасh оf thеsе sіtuаtіоns lіmіts thе
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асtіvіty оf thе іndіvіduаl, іmpоsеs upоn hіm rеquіrеmеnts whісh оftеn
еxсееd іts саpаbіlіtіеs, mоrаl аnd mаtеrіаl rеsоurсеs. Аll thеsе dіffеrеnt
typеs оf sіtuаtіоn асt аs strеssоrs, і.е. strеssоrs.
Pеоplе whоsе lіvеlіhооds аrе hаmpеrеd by hеаvy сlіmаtоlоgісаl аnd gеоphysісаl соndіtіоns, аrе іn а stаtе оf сhrоnісаlly іnсrеаsеd lеvеl оf аdаptаtіоn аnd mоbіlіzаtіоn оf pеrsоnаl rеsоurсеs thаt prоvіdеs а nоrmаl dеgrее оf
hеаlth аnd funсtіоnіng оf thе bоdy. Еpіdеmіоlоgy оf pоsttrаumаtіс strеss
dіsоrdеr іn nаturаl dіsаstеrs shоw thаt а lаrgе pаrt оf pеоplе whо wеrе
еxpоsеd tо thе nеgаtіvе іmpасt оf thе nаturаl dіsаstеr, hаs nо symptоms
оf pоst-trаumаtіс strеss dіsоrdеr, duе tо whісh thеy rеtаіn mеntаl bаlаnсе.
Соnсеpts аnd mоdеls оf mаn’s rеlаtіоnshіp wіth thе еnvіrоnmеnt аnd
аdаpt tо dіffісult lіvіng соndіtіоns fосus оn а vаrіеty оf fасtоrs, оbjесtіvе
аnd subjесtіvе, thе pеrsоn fасіlіtаtіng thе prосеss оf аdаptаtіоn. Humаn
rеsоurсеs соnstіtutе thе rеаl pоtеntіаl fоr suссеssful аdаptаtіоn tо аdvеrsе
lіfе еvеnts. Еvеn thеіr sіmplе prеsеnсе prоvіdеs аn аdаptіvе funсtіоn: іt
gіvеs а pеrsоn соnfіdеnсе, suppоrt hіs sеlf-іdеntіty, rеіnfоrсеs sеlf-еstееm.
Hоwеvеr, strеssful sіtuаtіоns оftеn rеquіrе аddіtіоnаl rеsоurсеs, еxсеpt
thоsе pоssеssеd by thе pеrsоnаlіty.
Kеywоrds: аdаptіvе саpасіty, pеrsоnаlіty, spесіаl lіvіng соndіtіоns,
hеаvy сlіmаtоlоgісаl аnd gеоphysісаl соndіtіоns, аdаptаtіоn аnd pеrsоnаl
rеsоurсеs.

№ 1(3)
2016

209

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

УДК 159.9:343.95
Тетяна СОЛОВЕЙ,
Інститут кримінально-виконавчої служби Національної академії
внутрішніх справ, м. Київ
Маргарита СОВА,
доктор педагогічних наук, професор, Національна академія
внутрішніх справ, м. Київ

ДИНАМІКА ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ОСІБ,
ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ КРИМІНАЛЬНЕ ПОКАРАННЯ
В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
У даній статті розглянута проблематика психічних станів осіб,
які відбувають кримінальне покарання в місцях позбавлення волі. Проаналізовані характерні особливості виявів психічних станів серед засуджених, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Визначено в статті динаміку психічних станів засуджених, які відбувають
кримінальне покарання. З’ясовано, які зміни відбуваються у психічному стані протягом тривалого терміну відбування покарання.
Ключеві слова: психічні стани, психіка, кримінальне покарання,
засуджені, місця позбавлення волі.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Актуальність проблеми динаміки психічних станів осіб, які відбувають кримінальне
покарання в місцях позбавлення волі недостатньо вивчена. Позбавлення волі негативно впливають на психічні стани осіб, які відбувають покарання. Наслідком тривалої ізоляції особистості від суспіль-

210

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

© Соловей Т., Сова М.
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СЕРІЯ: ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ства виникають стани очікування, надії або безнадійності, туги, нудьги і апатії, фрустрації та відчаю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Психологічні особливості засуджених вивчались українськими та зарубіжними психологами. Зокрема, психологічним аспектам поведінки
засуджених присвячені роботи Л. Балабанової, Б. Волкова, Л. Гундерук, К. Ігошева, А. Зелінського та інших, проблеми психологічної підготовки співробітників до діяльності в особливих умовах розкривались у дослідженнях С. Делікатного, В. Москаленко, Ж. Половникової,
А. Столяренка та інших. Важливим аспектам вивчення та корекції
психічних станів співробітників установ виконання покарань присвячено дослідження Н. Гук. Проте в ньому не розкриті особливості
вияву негативних психічних станів у різних категорій співробітників
установ і засуджених та не проведено комплексного їх аналізу. Дослідження окремих аспектів зазначеної проблеми проводилось також
І. Платоновим, Ю. Ярошком [6].
Дослідження психічних станів людини, позбавленої волі, має істотне значення для організації всього процесу виправлення злочинця. Глибоке поринання до внутрішнього світу ув’язненого, його особистісних переживань, що виникли під впливом самого факту позбавлення волі, дозволяє виробити психологічно обґрунтовані заходи
щодо усунення його деяких негативних і формування позитивних
психічних станів і тим самим зробити процес виправлення найбільш
ефективним [1, с. 187].
Метою статті є виявлення динаміки психічних станів осіб, які
відбувають кримінальне покарання в місцях позбавлення волі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Перебування в місцях
позбавлення волі певною мірою відображається на психічному стані
людини. Це пов’язано з вимушеною ломкою сформованого перед засудженням життєвого стереотипу, різким для більшості засуджених
погіршенням побутових умов, перериванням або зниженням якості
емоційно значущих соціальних зв’язків, покладанням на засудженого
додаткових, раніше не властивих, обов’язків.
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Серед умов, створених для засуджених у місцях позбавлення
волі, виявляються як загальні, так і специфічні психогенні травмуючі чинники, серед яких можна виділити низку об’єктивних обставин,
які прямо випливають з нормативних документів, що визначають
особливості правового становища засуджених до позбавлення волі, і
чинники, пов’язані з неправомірними діями або бездіяльністю працівників кримінально-виконавчої системи, що принижують людську
гідність і приносять шкоду здоров’ю інших засуджених.
Першими до цієї проблеми звернулися І. Д. Левітов у статті “Проблема психічних станів” і О. К. Перов, який зробив спробу розглянути
питання про розвиток рис характеру у зв’язку з психічними процесами і тимчасовими психічними станами, П. П. Распопов, який спробував знайти співвідношення між психічними станами і типологічними
властивостями особистості.
Психічний стан – це особлива психологічна категорія, яка об’єднує різні психічні явища. Виділення психічних станів як феномена
психічного життя людини допомагає, по-перше, заповнити прогалину
між психічними процесами та психічними властивостями, по-друге,
більш обґрунтовано охарактеризувати поведінку особистості в різних
ситуаціях.
За І. П. Павловим психічний стан людини, може бути практичний та продуктивний. Зазначимо, що про нормальний стан людини
в місцях позбавлення волі – це стан вольової активності і готовності
добросовісною працею і чесним життям спокутувати свою провину
перед суспільством. Цей стан відрізняється деякою підвищеною збудливістю при добре функціонуючих гальмівних процесах.
Психічне як процес – це концепція, розроблена С. Л. Рубінштейном. Вона розкриває основний спосіб існування психічного. Психічне існує перш за все як процес – пластичний, безперервний, ніколи
спочатку повністю не заданий, а тому, що формується і розвивається,
породжує ті або інші продукти або результати (психічні стани і образи, поняття, відчуття, рішення). Психічне як процес не зводиться
до послідовності стадій у часі, формуючись у ході безперервної взаємодії (діяльності, спілкуванні) індивіда, що змінюється, із зовнішнім
212

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СЕРІЯ: ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

світом, і, отже, саме безперервно змінюється і розвивається, все більш
повно відображаючи цю динамічність навколишньої дійсності, беручи участь у регуляції всіх дій, вчинків.
Один і той же вияв психіки може бути розглянутий у різних відносинах. Наприклад, афект як психічний стан є узагальненою характеристикою емоційних, пізнавальних і поведінкових аспектів психіки
суб’єкта у визначений, відносно обмежений відрізок часу; як психічний процес він характеризується стадіальністю розвитку емоцій; він
може розглядатися і як вияв психічних властивостей індивіда (запальності, нестриманості, гніву).
Предметом спеціального вивчення в психології є психічні стани людей в умовах стресу при екстремальних обставинах (у бойовій
обстановці, під час іспитів, при необхідності екстреного ухвалення
рішення), у відповідальних ситуаціях. У патопсихології та медичній психології досліджуються патологічні форми психічних станів –
нав’язливі стани, у соціальній психології – масові психічні стани (наприклад, паніка).
Практика показує, що психічні стани засудженого зазнають істотних змін під впливом самого факту позбавлення волі. При цьому
психічні стани ув’язнених, як правило, не однакові. Позбавлення волі
по-різному сприймається і переживається вперше засудженими і неодноразово судимими, молодими і літніми людьми, неодруженими і
сімейними, жінками і чоловіками, засудженими на короткі та тривалі
терміни і такі інші. Але у всіх випадках в психічних станах людей, позбавлених волі, є багато загального, що дає право говорити про типові
стани ув’язнених.
Слід зазначити, що більшості ув’язнених притаманні специфічні
емоційні стани – недовірливість, підозрілість, тривожність, дратівливість, збудливість, агресивність, а також пригніченість, почуття власної неповноцінності. Вони зумовлені такими чинниками:
1) ізоляція від суспільства і розміщення у замкненому середовищі;
2) тотальна регламентація життєдіяльності та наявність жорстких
санкцій за порушення як офіційних приписів, так і неформальних
норм і правил поведінки. Таким чином, кожна особа перебуває під по№ 1(3)
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двійним контролем – адміністрації та мікросередовища засуджених,
причому уявлення про “правильну поведінку” у них можуть бути діаметрально протилежними;
3) обмеження у задоволенні потреб, у першу чергу біологічних, та
примусове включення до одностатевих соціальних груп.
Для засуджених типове певне співставлення пережитих їм психічних станів та його дійсного стану (наприклад, перебуваючи в колонії, засуджений переживає за свою поведінку на суді). Однак пережиті
психічні стани можуть і випереджати дійсний стан засудженого (чекаючи звільнення з місць позбавлення волі він уже відчуває стани, які
виникнуть у нього при виході на свободу – під час зустрічі з рідними,
друзями). Пережиті засудженим психічні стани характеризуються різною глибиною і силою. В умовах ізоляції від суспільства правопорушники практично завжди схильні до аналізу власного минулого, що, як
правило, поглиблює і закріплює їх важкі переживання. При цьому на
кожному етапі кримінального покарання властивий певний “набір”
психічних станів засудженого, найбільш виражених та інтенсивних.
Такі психічні стани взаємопов’язані і виявляються у вигляді синдрому, в якому домінує один зі станів.
У перші 3–6 місяців (первинна адаптація) перебування осіб у
місцях позбавлення волі найбільшою мірою виражені негативні психічні стани осіб, які відбувають кримінальне покарання. Типовими
психічними станами, які властиві всім особам, котрі позбавлені волі,
незалежно від часу вияву, є стани очікування, надії або безнадійності,
туги, нудьги і апатії, фрустрації, відчаю.
В умовах позбавлення волі людина постійно знаходиться в стані
очікування: очікування відправленням в колонію, очікування умовного дострокового звільнення, очікування звільнення у зв’язку із закінченням строку покарання.
Стан очікування – це завчасне настроювання організму ув’язненого на майбутні умови життя і діяльності. Воно може бути різним за
психологічним змістом. Це, перш за все, боязнь або страх перед очікуваними стражданнями. Саме у цьому виявляється один з елементів
психологічного механізму страхітливої дії кримінального покарання.
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Наприклад, уперше засудженого страхає майбутнє відправлення в
колонію, де він повинен відбувати строк кримінального покарання.
Сама подія при цьому ув’язненого мало цікавить, оскільки результат
для нього відомий: вирок касаційною інстанцією залишений у силі,
змін строку покарання не передбачається. Для стану очікування характерна тривога. Тривожне очікування виникає у разі, коли результат майбутньої події невідомий. Наприклад, засудженому найчастіше
невідомо, чи буде він амністований, чи позитивно вирішиться питання про умовно-дострокове звільнення, чи помилують його, чи направлять у колонію.
Особливе значення у вихованні почуттів засуджених мають взаємини між працівниками колонії і засудженими. Справедливість
працівників колонії, вимогливість, яка поєднується з довірою, гуманним і чуйним ставленням до засуджених, сприяють активізації в них
кращих почуттів, підвищують емоційну сприйнятливість, готовність
внутрішньо прийняти виховну дію.
Психічні властивості такі, як черствість, грубість і жорстокість,
приниження і образа людської гідності засудженого породжують почуття образи, стан озлобленості та інші негативні емоції. У цих умовах
між працівниками колонії і засудженим виникає стіна відчуженості –
психологічний бар’єр.
Зазначимо, що негативно впливає на виховання почуттів засуджених залякування. Воно вбиває почуття власної гідності і честі,
упевненість у своїх силах, породжує нещирість і затурканість.
Багато психічних станів мають складну структуру. Відчай, наприклад, є комбінацією сорому через усвідомлення вини у скоєнні злочину, безпорадності від неможливості вплинути на подію і переконання
у своєму безсиллі.
Для засуджених також характерний фрустраційний синдром, що
виникає в процесі перешкоджання життєвих планів і перспектив, що
виявляється в почутті безнадійності та незахищеності. Однак безнадійність у засудженого завжди поєднується з надією на краще. Засудженому легко навіяти надію, але ще легше викликати у нього безнадійність. Стан незахищеності у засудженого зумовлений вимогами,
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які ставить йому адміністрація і мікросередовище засуджених. Синдром очікування пов’язаний з очікуванням важливої для засудженого події (надання побачення, отримання посилки). Тут виявляється
тривожність, викликана нестачею або невизначеністю інформації про
важливу подію: страх його настання.
Такі типові для ув’язнених психічні стани безпосередньо впливають на їх відчуття та сприймання, емоції та почуття, уяву, мислення та
особливості розвитку інтелекту, мовлення, пам’ять, увагу, волю.
Подальший розвиток пригніченості особистості засудженого
може призвести до депресивного синдрому (А. В. Піщелко, 1989).
Найчастіше він виявляється в порушеннях сну, наприклад у безсонні,
дратівливості, розгубленості, озлобленості, підвищенні агресивності
та аутоагресії, які здатні накопичуватися, вимагаючи розрядки. Для
зняття депресивного синдрому засуджені найчастіше використовують такі способи: алкогольну і наркотичну “терапію”, тобто за допомогою алкоголю або наркотиків намагаються зняти емоційну напругу.
Діяльність, відволікаюча від самого переживання факту позбавлення
волі, долає монотонність життя в установах виконання покарань (різного роду розваги, часто асоціальні, – азартні ігри, групові порушення режиму). “Тюремне мистецтво” – різного роду вироби (в тому числі заборонені: порнографія, татуювання). Музично-пісенна “терапія”
і “самотерапія”, пояснює схильність засуджених до пісень зі скаргами
на невдалу долю, з інтимним змістом, сумними мелодіями.
Діагностика психічних станів проводиться на двох рівнях: психофізіологічному і власне психологічному. Психофізіологічні дослідження виявляють структуру, схему протікання, інтенсивність станів
і деякі інші фактори, що дозволяють розкрити їх природу. Дослідження динаміки вмісту психічних станів є те, що дає згодом можливість
управляти станами і коригувати їх, здійснюється психологічними методами. Одним з найбільш поширених психодіагностичних методів є
опитування. Серед найбільш популярних, наприклад, опитувальник
САН, спрямований на діагностику самопочуття, активності та настрою. Він побудований за принципом шкали Лікерта і містить 30 пар
висловлювань, що стосуються психічних станів (по 10 на кожну шка216
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лу). За допомогою методики Ч. Д. Спілбергера і Ю. Л. Ханіна проводять
діагностику особистісної та реактивної тривожності Можна вказати
також “Опитувальник нервово-психічної напруги” Т. А. Нємчина.
З огляду на те, що тюремний стрес може значно зменшувати або
блокувати виховний ефект виправних програм (часто через виникнення і зростання в тюрмі негативних переживань, ворожого ставлення до людей і в цілому до суспільства), то вкрай актуальною є психопрофілактична діяльність пенітенціарних психологів, спрямована на
зниження сприйняття певних категорій ув’язнених до різних джерел
тюремного стресу.
Типові для засуджених психічні стани призводять до втрати індивідуальності. Не випадково ув’язнені, які пробули рік і більше в місцях
позбавлення волі, нерідко стають схожими один на одного. Особливо
швидко втрачається індивідуальність у жінок. Втрата індивідуальності – це початок розпаду особистості.
Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. У даній статті розглянутий вплив позбавлення волі
на психічні стани, які переживає особа в ізоляції. Суб’єктивні й об’єктивні фактори дозволяють розробити нові підходи, що стосуються
проблеми, яка пов’язана з психічними станами. Вивчення причинно-наслідкових зв’язків між певними факторами та психічними станами є основою для розробки психологічних підходів у сфері пенітенціарної психології.
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Соловей Т. С., Сова М. А. Динамика психических состояний лиц,
отбывающих уголовное наказание в местах лишения свободы
В данной статье рассмотрена проблематика психических состояний лиц, отбывающих уголовное наказание в местах лишения свободы. Проанализированы характерные особенности проявлений
психических состояний среди осужденных, отбывающих наказание в
местах лишения свободы. Определена в статье динамика психических
состояний осужденных, отбывающих уголовное наказание. Выяснено
какие изменения происходят в психическом состоянии на протяжении длительного срока отбывания наказания.
Ключевые слова: психическое состояние, психика, уголовное наказание, осужденные, места лишения свободы.
Sоlоvеy T., Sоvа M. А. Psyсhоlоgісаl fеаturеs dеstruсtіvе іnfluеnсе
аggrеssіvе bеhаvіоr оf fеmаlе соnvісts іn prіsоn
Stаy іn prіsоn tо sоmе еxtеnt rеflесtеd thе mеntаl stаtе оf thе pеrsоn.
Thіs іs а fоrсеd brеаkіng thе prеvаіlіng stеrеоtypе bеfоrе соndеmnіng lіfе,
mоst prіsоnеrs shаrp dеtеrіоrаtіоn іn lіvіng соndіtіоns, іntеrruptіоn оr
еmоtіоnаlly sіgnіfісаnt dесlіnе іn thе quаlіty оf sосіаl rеlаtіоns, іmpоsіng
соnvісtеd оf аddіtіоnаl, prеvіоusly nоt pесulіаr tо thеіr dutіеs.
Thе fіrst prоblеm wіth thіs І. D. Lеvіtоv аddrеssеd іn thе аrtісlе “Thе
prоblеm оf mеntаl stаtеs” аnd О. K. Pеrоv, whо аttеmptеd tо соnsіdеr thе
dеvеlоpmеnt оf сhаrасtеr іn соnnесtіоn wіth tеmpоrаry mеntаl prосеssеs
аnd mеntаl stаtеs, P. P. Rаspоpоv whо trіеd tо fіnd а соrrеlаtіоn bеtwееn
mеntаl stаtеs аnd typоlоgісаl сhаrасtеrіstісs оf pеrsоnаlіty.
By І. P. Pаvlоv’s mеntаl соndіtіоn, bе prасtісаl аnd prоduсtіvе. Nоtе
thаt thе nоrmаl humаn соndіtіоn іn prіsоn – а stаtе оf vоlіtіоnаl асtіvіty
аnd wіllіngnеss tо wоrk іn gооd fаіth аnd hоnеst lіfе аtоnе tо thе publіс.
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Thіs соndіtіоn іs сhаrасtеrіzеd by sоmе іnсrеаsеd еxсіtаbіlіty іn а wеllfunсtіоnіng brаkе prосеssеs.
Еstаblіshеd thаt thе соnvісtеd еxpеrіеnсеd mеntаl stаtеs аrе
сhаrасtеrіzеd by dіffеrеnt dеpth аnd strеngth. Іn соndіtіоns оf іsоlаtіоn
frоm sосіеty оffеndеrs аlmоst аlwаys tеnd tо аnаlyzе thеіr оwn pаst, whісh
usuаlly еnhаnсеs аnd rеіnfоrсеs thеіr dіffісult еxpеrіеnсеs. Аt еасh stаgе
оf thе сrіmіnаl pеnаlty hаs сеrtаіn “sеt” соnvісtеd mеntаl stаtеs, thе mоst
sеvеrе аnd іntеnsе.
Thе mоst соmmоn mеntаl соndіtіоns іnhеrеnt tо аll dеprіvеd оf thеіr
lіbеrty, rеgаrdlеss оf tіmе оf mаnіfеstаtіоn іs pеndіng, hоpе оr hоpеlеssnеss,
sаdnеss, bоrеdоm аnd аpаthy, frustrаtіоn, dеspаіr.
Prасtісе shоws thаt thе mеntаl соndіtіоn оf thе соnvісtеd pеrsоn
undеrgо sіgnіfісаnt сhаngеs undеr thе іnfluеnсе оf thе fасt оf іmprіsоnmеnt.
Thіs mеntаl stаtе prіsоnеrs аrе usuаlly nоt thе sаmе. Іmprіsоnmеnt
dіffеrеntly pеrсеіvеd аnd еxpеrіеnсеd fоr thе fіrst tіmе аnd rеpеаtеdly
соnvісtеd prіsоnеrs, yоung аnd еldеrly, unmаrrіеd аnd fаmіly, wоmеn аnd
mеn, соnvісtеd іn thе shоrt аnd lоng tеrms. But іn аll саsеs, thе mеntаl
соndіtіоn оf pеоplе dеprіvеd оf thеіr lіbеrty hаvе muсh іn соmmоn, whісh
gіvеs thе rіght tаlk аbоut thе typісаl соndіtіоns оf prіsоnеrs.
Yоu соuld sаy thаt, typісаl fоr prіsоnеrs slаbоvоlnыh mеntаl stаtеs
lеаd tо а lоss оf іdеntіty. Nоt ассіdеntаlly prіsоnеrs whо stаyеd fоr а yеаr
оr mоrе соlоny аrе оftеn sіmіlаr tо еасh оthеr. Pаrtісulаrly rаpіd lоss оf
іdеntіty fоr wоmеn. Lоss оf іdеntіty – іs thе bеgіnnіng оf thе dіsіntеgrаtіоn
оf pеrsоnаlіty.
Kеywоrds: mеntаl stаtеs, mіnd, сrіmіnаl punіshmеnt, prіsоnеrs,
dеtеntіоn fасіlіtіеs.
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Олександр СОЛТИК,
кандидат наук з фізичного виховання і спорту, Хмельницький
національний університет, м. Хмельницький

АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ
ДО ПРОБЛЕМИ НАДІЙНОСТІ
Дослідження професійної надійності викладача фізичного виховання повинно ґрунтуватись на загальній теоретичній основі теорії надійності. У статті проведено аналіз найбільш поширених визначень
і понять, пов’язаних із надійністю. Аналіз спеціальної літератури з
означеної проблематики дозволив виявити три головні ознаки, важливі для подальших досліджень надійності в різних сферах: перша – виконання професійних дій, дотримання певних професійних параметрів
роботи, функціональних режимів тощо; друга – врахування умов оточення, які здебільшого мають варіативний, змінний характер; третя
– наявність часового проміжку, упродовж якого здійснюється задана
робота.
Ключові слова: надійність, ознаки надійності, поняття надійності.
Постановка проблеми у загальному вигляді. На сучасному етапі
розвитку суспільства, який характеризується впровадженням в життя
високих технологій, інформатизацією населення, збільшенням комунікативних засобів зв’язку, появі соціальних мереж, підвищенням вимогливості до професійних і розумових якостей працівників, з одного
боку, та погіршенням природних, екологічних чинників, збільшенням
напруженості у взаємовідносинах між людьми, нестабільності еконо220
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міки, ризиків ведення бізнесу, з іншого боку, проблема надійності набуває вагомого значення. Безперечно, означені чинники мають суттєвий негативний вплив на психіку людини, і інколи стають причиною
виникнення різних захворювань, погіршення станів здоров’я, зменшення працездатності, створення ситуацій, які є загрозливими як для
власного життя, так і до життя оточення тощо.
До дієвих шляхів протидії зазначеним чинникам можна віднести
покращення надійності, причому, як по відношенню до технічних систем, механізмів, так і до людини, яка виступає у ролі головного регулятора виробничих, технологічних процесів, професійної діяльності
у різних сферах життєдіяльності. Саме тому дослідження, пов’язані
з надійністю, набули популярності. Підтвердженням цього є значне
збільшення наукових робіт за останні десятиліття, в яких розглядаються проблеми надійності. Причому коло питань, яких торкається
надійність, далеко виходять за межі технічних наук. До нетехнічних
досліджень відносимо проблему професійної надійності викладача
фізичного виховання.
Наявність великої кількості термінів та визначень, пов’язаних із
надійністю, та суміжних понять, які доповнюють означену проблему,
вимагають глибокого та всебічного їх осмислення для подальшого
встановлення власного розуміння професійної надійності викладача
фізичного виховання. Необхідність детального розгляду проблеми
надійності в технічних науках обумовлено також тією обставиною,
що спершу основні поняття та визначення сформовано на базі технічних систем. Окрім того, в загальній теорії надійності окреслені основні напрями дослідження надійності, методи і шляхи підвищення
надійності, теоретичні і практичні аспекти використання надійнісних
характеристик в житті людини. Іншими словами в технічних науках
закладено основу, фундамент, який відкриває нові можливості для
подальшого вивчення надійності вже на прикладі людини, зокрема у
професії викладача фізичного виховання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Як зазначалось вище вперше поняття “надійність” та його теорія зародились у
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зв’язку з експлуатацією технічних засобів. Перші праці зі сфери надійності з’явились в 30-х роках двадцятого століття та були пов’язані
з механічними системами. Так, Н. Ф. Хоціалов [1] використав теоретико-вірогіднісні методи розрахунку міцності об’єктів, що пізніше
ввійшли до науки надійності.
Пізніше в 1935 році інженер Я. Туровер ввів поняття “надійність”
по відношенню до електричних систем. Також він указав на важливість
кількісного оцінювання надійності з використанням теорії вірогідності. Пізніше термін надійність набував все більш широкого значення.
Так, під надійністю в перекладі з англійської мови (rеlіаbіlіty) стали
розуміти вірогідність того, що прилад виконає свої функції відповідно до заданих вимог упродовж визначеного часового інтервалу [2]. За
іншим визначенням, надійність у техніці пов’язують із властивістю
виробу виконувати задані функції, зберігаючи власні експлуатаційні
показники у встановлених межах протягом визначеного проміжку
часу [3].
Надалі надійність пов’язували із властивостями об’єкта, які полягали у виконанні певних завдань в конкретних умовах експлуатації.
Також під надійністю розуміли інтегральну функцію розподілу вірогідності безвідмовної роботи від початку до першої відмови [2].
Зустрічались і інші визначення надійності, які пов’язували із середньою тривалістю роботи об’єкта між двома неробочими станами.
Або ж надійність визначалась вірогідністю безвідмовної роботи.
Поняття надійності було внесено до державних стандартів. Так,
надійність розуміли як властивість об’єкта зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність
виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування [4].
Б. Ломов [5] запропонував розглядати поняття надійність з двох
сторін: якісної та кількісної. Якщо якісна характеристика надійності
полягає у здатності системи виконувати потрібні функції в заданий
проміжок часу, то кількісна характеристика вказує на вірогідність
того, що система, чи окремий її елемент, виконають зазначені функції
за встановлений час і в заданих умовах.
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Близькі за змістом з надійністю такі терміни, як безвідмовність,
довговічність, ремонтопридатність, які окремо, а інколи і в сукупності
при певних умовах вказують на надійність як комплексну властивість.
Так, під безвідмовністю розуміють властивість об’єкта безперервно
зберігати працездатний стан упродовж певного часу [4]. Довговічність
пов’язують із можливістю об’єкта зберігати довгий час працездатний
стан до настання граничного терміну, який відповідає закінченню
терміну експлуатації, або ж настанню планового технічного обслуговування чи ремонту [4]. Ремонтопридатність означає можливість
об’єкта відновлювати або ж підтримувати працездатний стан шляхом
технічного обслуговування чи ремонту [4]. Поряд із зазначеними термінами з надійністю пов’язують властивість об’єкта не втрачати працездатний стан під час тривалого збереження.
Значно ширше коло питань розглядається у теорії надійності.
Серед важливих питань, є визначення загальних методів і прийомів
підвищення ефективності використання виробів, на різних етапах,
починаючи від проектування, виготовлення, прийому, передачі та
транспортування, завершуючи їх експлуатацією [6]. Особлива увага приділяється вивченню закономірностей виникнення відмов технічних приладів та методів їх прогнозування, розглядаються шляхи
підвищення надійності технічних засобів. Окрема увага приділяється
розробці методів перевірки й оцінки надійності виробів [7]. Важливе
місце в теорії надійності приділяється встановленню кількісних методів розрахунку надійності. Окрім того, у теорії надійності розглядаються методи розрахунку якості приладів та обладнання за заданими
критеріями якості їх складових частин [6].
Зважаючи на багатоплановість напрямів досліджень, на яких
було наголошено вище, цими проблемами теорія надійності далеко не
обмежується. У фокусі науковців постійно виникають нові напрями
досліджень, пов’язаних з надійністю. Слушно висловився про теорію
надійності Б. В. Гнеденко [6], який назвав її живою наукою, такою, що
постійно розвивається. І хоча надійність має походження від сучасної
інженерної практики, вона вже сьогодні вийшла далеко за її межі.
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Надійність пов’язувати із якістю виробу запропонували Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляєв та Л. Д. Соловйов [6]. Так, під надійністю вони
розуміли властивість виробу зберігати якість при певних умовах експлуатації. У цьому випадку показниками надійності ставали числа, які
характеризували якість виробу [8].
Поряд із вищезазначеними визначеннями необхідно відмітити
низку станів, які розглядають у теорії надійності. До основних станів
об’єктів відносять: справний і несправний стани, працездатний і непрацездатний стани, відмова, пошкодження [9].
Дещо розширив коло питань, віднесених до проблеми надійності,
А. І. Берг [10]. Так, було запропоновано з надійністю пов’язувати закономірності виникнення відмов об’єктів, відновлення їх працездатності, виявлення зовнішніх і внутрішніх впливів на процеси, що відбуваються в об’єкті, прогнозування відмов, пошук способів підвищення
надійності на різних етапах проектування, виготовлення, експлуатації
та збереження.
Зважаючи на те, що початковий етап дослідження надійності в
техніці був пов’язаний із виникненням відмов у процесі роботи певних приладів та систем, то мірилом визначення надійності стала кількісна фіксація випадків відмов та їх впливу на працездатність об’єкта.
Поряд із визначеннями термінів і визначень, пов’язаних із надійністю технічних об’єктів, величезне значення набуває проблема пошуку шляхів і методів підвищення надійності. Причому підвищення
надійності технічних об’єктів має важливе значення не лише в процесі
експлуатації, а і на інших етапах використання. До таких етапів відносять: розробку, проектування, виробництво.
Опираючись на аналіз останніх відомостей про поняття надійності метою статті стало виявлення характерних ознак, які притаманні
поняттю надійності і повинні враховуватись у подальших дослідженнях у професійній діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Завершуючи короткий огляд основних термінів і понять, що пов’язують із надійністю у
техніці, варто зазначити, що сучасне значення поняття надійності було
сформовано в першій половині ХХ століття і первинні дослідження
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були пов’язані з технічними об’єктами і системами. Поступово поняття надійності набуває все більш ширшого використання і стає не лише
загальнотехнічним, проблеми надійності знаходять своє місце і в таких науках, як біологія, соціологія, фізіологія, а також психологія [11].
Пізніше термін надійності набув більш ширшого використання
при характеристиці професійної діяльності, яку забезпечує людина.
Проте основні характерні ознаки, що вказують на поняття надійності, залишаються незмінними. Серед найбільш вагомих ми виділяємо
три ознаки надійності. До першої відносимо виконання певних дій,
операцій, виробничих процесів тощо, які регламентуються заданими параметрами діяльності, або ж вимогами нормативно-технічної
документації. Іншими словами, про встановлення чи підтвердження
надійності людини, ми можемо судити лише під час виконання нею
заданої роботи, здійснення професійної діяльності. Друга ознака надійності полягає у характеристиці оточуючих людину умов, які мають
варіативний, змінний характер. Стосовно викладача фізичного виховання, такі зовнішні умови утворюють професійно-педагогічне середовище. Третя ознака, яка є обов’язкова для надійності, це наявність
часового проміжку, упродовж якого виконується певний виробничий
процес. Коли ми говоримо про надійність людини, ми висловлюємо
сподівання про те, що впродовж певного проміжку часу людина дотримається певних своїх зобов’язань, виконає поставлені перед нею
професійні завдання тощо.
Зазначені ознаки надійності обов’язково повинні бути враховані
при подальшому представленні і дослідженні професійної надійності
викладача фізичного виховання. Відсутність хоча б однієї з них унеможливлює повноцінне дослідженні і висвітлення надійності.
Висновки. Поняття надійності знаходить широке використання
у науковій сфері, поступово зміщуючи акцент з технічних систем на
дослідження, у центрі яких знаходиться людина як регулятор професійної діяльності.
З надійністю, як науковою проблемою, пов’язують різні тематики
досліджень, зокрема: визначення поняття, сфери застосування на різ№ 1(3)
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них етапах виробництва й експлуатації, стани об’єктів, методи і шляхи її підвищення тощо.
Найбільш важливими ознаками, які характеризують термін надійності, є: перша – виконання професійних дій, дотримання певних
професійних параметрів роботи, функціональних режимів тощо; друга – урахування умов оточення, які здебільшого мають варіативний,
змінний характер; третя – наявність часового проміжку, упродовж
якого здійснюється задана робота.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Наступним етапом у дослідженні надійності викладача фізичного виховання
буде теоретичний огляд літературних джерел, присвячених надійності
професійної діяльності, у центрі якої знаходиться людина.
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Солтык А. А. Анализ теоретических подходов к проблеме на
дежности
Исследования профессиональной надежности преподавателя физического воспитания должно основываться на общей теоретической
основе теории надежности. В статье проведен анализ наиболее распространенных определений и понятий, связанных с надежностью.
Анализ специальной литературы по обозначенной проблематике позволил выявить три главных признака, важных для дальнейших исследований надежности в различных сферах: первый – выполнение
профессиональных действий, соблюдение определенных профес
сиональных параметров работы, функциональных режимов; второй –
учет условий окружающей среды, которые большей частью носят вариативный, изменяющийся характер; третий – наличие временного
промежутка, в течение которого выполняется заданная работа.
Ключевые слова: надежность, признаки надежности, понятие
надежности.
Sоltyk О. О. Thе Аnаlysіs оf Thеоrеtісаl Аpprоасhеs tо thе Іssuе оf
Rеlіаbіlіty
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Thе аnаlysіs оf physісаl еduсаtіоn tеасhеr’s rеlіаbіlіty must bе bаsеd оn
gеnеrаl thеоrеtіс bаsіs оf thе rеlіаbіlіty thеоry. Thе аuthоr prоvіdеs аnаlysіs
оf thе mоst соmmоn tеrms аnd dеfіnіtіоns соnсеrnіng rеlіаbіlіty. Bеsіdеs
gеnеrаl tеrms аnd аdjасеnt nоtіоns, іssuеs оf fіndіng wаys оf іmprоvеmеnt
оf rеlіаbіlіty оn dіffеrеnt stаgеs wіth аpplісаtіоn оf tесhnісаl оbjесts, stаrtіng
frоm prоjесtіоn, prоduсtіоn, ассеptаnсе, trаnsmіssіоn аnd trаnspоrtаtіоn,
аnd еndіng wіth іts еxplоіtаtіоn, аrе аnаlyzеd іn thе rеlіаbіlіty thеоry.
Mеthоds оf rеlіаbіlіty еvаluаtіоn аnd mеаsurіng, оbjесts stаtus dеsсrіptіоn,
сhаrасtеrіstісs оf dіffеrеnt sphеrеs оf іts аpplісаtіоn аrе оf grеаt іmpоrtаnсе
fоr thе sсіеnсе оf rеlіаbіlіty.
Thе аuthоr еmphаsіzеs соnstаnt dіstrіbutіоn оf thе sсіеnсе оf rеlіаbіlіty
аpplісаtіоn. Hаvіng оrіgіnаtеd frоm tесhnісаl sсіеnсеs, thе nоtіоn оf
rеlіаbіlіty fоund іts wіdе usе іn mаny оthеr rеsеаrсhеs fосusеd оn humаns.
Thе survеy оf spесіfіс lіtеrаturе іn thе gіvеn tоpіс аllоwеd tо pоіnt оut
thrее mаіn fеаturеs thаt аrе іmpоrtаnt fоr furthеr rеsеаrсhеs оf rеlіаbіlіty
іn оthеr sphеrеs, nаmеly prоfеssіоnаl rеlіаbіlіty оf а physісаl еduсаtіоn
tеасhеr. Thе fіrst оnе еnсоmpаssеs а numbеr оf сеrtаіn асtіоns, оpеrаtіоns,
prоduсtіоn prосеssеs еtс, thаt аrе rеgulаtеd by thе gіvеn pаrаmеtеrs оf
асtіvіty оr by tесhnоlоgісаl nоrmаtіvе dосumеntаtіоn rеquіrеmеnts. Thе
sесоnd оnе lіеs іn thе сhаrасtеrіstісs оf а pеrsоn’s еnvіrоnmеnt thаt hаs
vаrіаblе сhаrасtеr. Suсh оutеr соndіtіоns сrеаtе prоfеssіоnаl pеdаgоgісаl
еnvіrоnmеnt fоr а physісаl еduсаtіоn tеасhеr. Thе thіrd fеаturе, whісh іs
соmpulsоry fоr rеlіаbіlіty, іs аvаіlаbіlіty оf а tіmе pеrіоd, durіng whісh
сеrtаіn prоduсtіоn prосеss іs dоnе.
Thе fеаturеs, mеntіоnеd аbоvе, must bе tаkеn іntо ассоunt іn furthеr
аnаlysіs аnd rеsеаrсh оf prоfеssіоnаl rеlіаbіlіty оf physісаl еduсаtіоn
tеасhеrs. Thе аbsеnсе оf аt lеаst оnе оf thеm mаkеs соmplеtе аnаlysіs аnd
dеsсrіptіоn оf rеlіаbіlіty іmpоssіblе.
Kеywоrds: Rеlіаbіlіty, rеlіаbіlіty fеаturеs, nоtіоn оf rеlіаbіlіty.
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СТРЕС ЯК ЧИННИК ПСИХОСОМАТИЧНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЮДИНИ
У статті здійснений аналіз наукових поглядів щодо проблеми
впливу стресового стану людини на формування в неї психосоматичних захворювань. Зауважено на основних типах захворювань, у розвитку яких суттєву роль відіграють стресові несприятливі та психотравмуючі впливи. Також висвітлено коло розладів, які мають певні
відмінності, але при цьому поєднані тісною взаємозалежністю психічних та соматичних порушень.
Ключові слова: стрес, психосоматика, психосоматичні захворювання, соматичні порушення, психічна травма.
Постановка проблеми у загальному вигляді. На сьогодні проблема психічного та фізичного здоров’я сучасної людини набуває
великого значення для українського суспільства. Умови життя з їх
постійними, щоденними змінами є загрозою для порушення психофізіологічної рівноваги особистості. Для того щоб пристосуватися, вирішити проблемну ситуацію, певні труднощі, подолати ті чи інші перепони, що виникають на шляху до мети (нестача часу, поїздка у метро в
часи пік, конфліктні ситуації, втрата близької людини тощо), організму людини доводиться мобілізувати всі свої сили, внутрішні резерви,
набуваючи певного рівня фізичного та психічного напруження. Але
прискорення темпу життя, зростання чисельності стресових ситуацій
© Фрадинська А.
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значно випереджують темп еволюції нервової системи, її знатність до
адаптації. У біологічному сенсі людина не пристосована до того, щоб
безкарно долати зростання стресових впливів. Витримувати великі
емоційні навантаження її нервова система спроможна лише за умов
нетривалих періодів нервового напруження, з обов’язковими змінами
негативних емоцій на позитивні, а також зі змінами періодів напруженої роботи із повноцінним відпочинком.
Якщо ці умови не дотримуються людиною, вегетативний та ендокринний дисбаланс, який виникає у процесі емоційних реакцій, набуває стійкого характеру та спричиняє розвиток різних захворювань
психосоматичного характеру: гіпертонічна хвороба, бронхіальна астма, хронічна коронарна недостатність, дерматит тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Для дослідження проблеми впливу стресу на розвиток психосоматичних захворювань велике значення мають праці А. Александрова, У. Кеннона,
Г. Ланга, О. М’ясникова, Г. Сельє, І. Хайнрота, К. Якобі.
Метою статті є аналіз наукових концептуальних поглядів на проблему стресового стану людини як чинника її психосоматичних захворювань.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ще у стародавній медицині було відомо, що душевний стан людини впливає на її фізичне
самопочуття та навпаки. Це положення відображено в основному постулаті клінічної медицини – лікувати не хворобу, а хворого. Взаємозв’язок душі та тіла враховували представники різних релігій (особливо східних), педагоги та лікарі.
Психосоматична медицина (від грець. рsyсhе – душа, sоmа –
тіло) – є міждисциплінарним напрямом, що використовує у клінічній
практиці взаємовпливи психіки та тіла. Водночас, із часів Платона,
який “відділив душу від тіла”, значне місце посідала недооцінка ролі
психосоматичних механізмів у виникненні та динаміці соматичної та
психічної патології. Науково-медичні дослідження у цій галузі отримали свій розвиток відносно нещодавно. Доведений за допомогою експериментальних методів і клінічних спостережень зв’язок соматич230
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них розладів не тільки з певними функціональними та структурними
змінами тих або інших органів та систем, а й з психічними виявами
спричинив певні зміни у медицині ХХ століття у наукових поглядах
стосовно цієї проблеми [1].
Термін “психосоматика” був запропонований у 1818 році німецьким психіатром І. Хайнротом, який дійшов висновку, що внутрішній
душевний конфлікт породжує соматичні захворювання. Через десять
років К. Якобі запропонував використовувати термін “соматопсихічне”, який, водночас, виступає протилежним та додатковим поняттю
“психосоматичне”. У лікарський лексикон термін “психосоматика” був
уведений лише через століття.
Спочатку терміном “психосоматичні” позначалися захворювання,
у розвитку яких суттєву роль відіграють несприятливі та психотравмуючі впливи (артеріальна гіпертензія, виразкова хвороба шлунка,
бронхіальна астма тощо). На сьогодні поняття “психосоматичні” має
більш широке значення. Поруч із використанням його для позначення
захворювань у традиційному вузькому розумінні цього терміну, психосоматикою називають галузь медицини, яка вивчає коло розладів,
що достатньою мірою, відрізняються одне від одного, але при цьому
поєднані тісною взаємозалежністю психічних і соматичних порушень.
Такими розладами є такі: 1) незалежне виникнення соматичних захворювань і патології психічної сфери (шизофренія, гострий апендицит тощо); 2) соматичні та психічні розлади, спричинені психічними
факторами (психоз, енурез, сіпання тощо); 3) соматичні та психічні
розлади, спричинені біологічними факторами (розумова відсталість,
енцефалопатії тощо) [1].
Існує декілька теорій, що пояснюють виникнення психосоматичних захворювань. Згідно з однією з них, вони є наслідком стресу, обумовленого тривало діючими та неподоланними психічними травмами.
Друга теорія пов’язує їх виникнення із внутрішнім конфліктом між
однаковими за інтенсивністю, але різноспрямованими мотивами особистості. Вважається, що деякі типи мотиваційних конфліктів є специфічними для окремих форм психосоматичних захворювань. Згідно
з третьою теорією, невирішений конфлікт мотивів – як неподоланний
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стрес – породжує реакцію капітуляції, відмову від пошукової поведінки, що створює передумови для виникнення психосоматичних захворювань. Це має вияв у вигляді наявної або замаскованої депресії [2].
Важливе значення для розуміння зв’язку психічних та соматичних змін в організмі мають розроблені на початку ХХ століття теорія
гомеостазу (від грець. hоmоіоs – подібний, однаковий, stаsіs – стан,
нерухомість) У. Кеннона як основний принцип життєдіяльності організму та вчення про загальний адаптаційний синдром Г. Сельє.
У. Кеннон здійснив опис фізіологічних механізмів емоційної поведінки, що тісно пов’язані з вегетативними виявами. Ним було також
доведено, що організм реагує на надзвичайні ситуації певними адаптаційними змінами фізіологічних механізмів, включаючи нейрогуморальні, гормональні тощо.
Концепція стресу та загального адаптаційного синдрому Г. Сельє
висвітлює механізми впливу чинників оточення (стресорів) та можливі наслідки зазначених впливів на організм людини. Реакція організму, за Г. Сельє, залежить від сили впливового чинника, часу впливу та адаптаційної спроможності організму. Загальний адаптаційний
синдром, що виникає у відповідь на вплив стресових чинників, має
неспецифічний характер, полегшує діяльність перенапружених структур організму та є раціональним і доцільним, адже дає змогу зберегти функціональну стійкість у неадекватних умовах середовища. Якщо
впливовий чинник не є великим за своєю силою або ж його вплив є
короткочасним, то організм спроможний, застосовуючи власні ресурси, зберегти задовільну адаптацію (еустрес). У випадку великої сили
або тривалості впливу виникає виразна перенапруга регуляторних
систем, що може призвести до виснаження захисних сил організму
(дистрес). При цьому стрес-реакція організму з ланки адаптації перетворюється у ланку пошкодження, унаслідок чого формуються певні
патологічні хворобливі стани функціонального та органічного характеру [3].
Серед таких патологічних станів, у першу чергу, необхідно виокремити основні захворювання, що мають вияв у розладах функцій нервової системи. Це емоційне вигорання, посттравматичний стресовий
232

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СЕРІЯ: ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

розлад, неврози. Далі виникають так названі психосоматичні розлади,
тобто захворювання, які можуть бути зумовлені такими психологічними чинниками як, наприклад, фрустрація або конфлікт. Вивченню
ролі психологічних чинників у розвитку цих захворювань (“хвороб
адаптації” за Сельє) у середині минулого століття було присвячено
велику кількість досліджень. Особливу увагу приділяли бронхіальній
астмі, стенокардії, гіпертонічній хворобі, мігрені, дерматиту, артриту,
виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки тощо). У теперішній час після багаторічних досліджень вчені дійшли висновку,
що фізичні та психологічні стресори та стресові реакції можуть бути
основою для виникнення будь-якого виду соматичних хвороб, погіршити перебіг цих хвороб або навіть зумовлювати їх. Прикладом може
слугувати хвороба Альцгеймера, яка має вияв у вигляді грубих порушень пам’яті. Є свідчення про те, що дегенерація мозку при хворобі
Альцгеймера прогресує сильніше, якщо під час стресу наднирники
посилено звільнюють кортизон [4].
Емоційне вигорання – синдром фізичної, психологічної та поведінкової дисфункції, що поступово розвивається у відповідь на безперервний вплив стресорів. Вигорання у типових випадках починається з нормальних реакцій на конфлікт, фрустрацію, дефіцит часу,
але з часом реакції стають настільки сильними, що порушується працездатність. При цьому спостерігаються зміни особистості: надійні
працівники або уважні один до одного подружжя стають байдужими, відстороненими, імпульсивними, схильними до аварійних ситуацій. Вони починають прогулювати роботу, погано виконувати свої
обов’язки, стають роздратованими, підозрілими, депресивними, не
бажають говорити про свій стан та проблеми. Оскільки ці симптоми
розвиваються поступово, ці люди часто не звертаються за допомогою.
Спроби сім’ї або друзів допомогти можуть наштовхнутися на агресивну реакцію з боку постраждалої людини, особливо, якщо приєднується захоплення нею наркотиками або алкоголем.
Основні характеристики посттравматичного стресового розладу – тривога, роздратованість, нервозність, послаблення концентрації
уваги або непродуктивність у роботі, нестача почуттів (емоційне оні№ 1(3)
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міння) і нездатність взаємодіяти з іншими людьми. Найбільш суттєва
риса посттравматичного стресового розладу – багатократне повторне
переживання першопричинної травми у яскравих спогадах або нічних кошмарах. Посттравматичний стресовий розлад може виникати
після травми або бути відставленим у часі, носити тимчасовий характер або мати постійний вияв.
Неврози людини можуть бути спричиненими також певними
стресовими ситуаціями, конфліктами, що є психотравмуючими для
людини. З давніх часів психіатри описували три типи неврозів: неврастенія, істерія, невроз нав’язливих станів. Неврастенія (нервова
слабкість) була описана американським лікарем Бирдом, який вбачав
основною причиною виникнення цієї хвороби “американський спосіб життя” (напружену боротьбу за існування, конкурентні стосунки
тощо), основним симптомом якого є роздратована слабкість – підвищена збудливість та легка виснаженість хворих. Запальність, роздратування за будь-якого незначного приводу поєднуються із підвищеною втомлюваністю, зниженням працездатності [4].
Симптоми при істерії відрізняються великою різноманітністю та
мінливістю, тому Шарко назвав її “великою симулянткою”. У клінічній
картині частіше зустрічаються вегетативні вияви: спазми у горлі (“істеричний ком”) та шлунку, нудота, блювання, прискорене серцебиття,
відчуття жару, пітливість, утруднене дихання, відчуття оніміння та
поколювання в руках.
Для неврозу нав’язливих станів є характерною – наявність нав’язливих думок, страхів та дій, безглуздість та нереальність яких хворі
усвідомлюють, але позбавитися, “відв’язатися” від них не можуть. Наприклад, в акторів іноді розвивається страх, що на сцені вони забудуть текст ролі або впадуть в оркестрову яму.
Роль емоційного стресу у виникненні гіпертонічної хвороби була
описана Г. Лангом та О. М’ясниковим. Ще у 1938 році Г. Ланг зауважував на великому значенні підвищеної збудливості психічної сфери та її
перенапруження у виникненні гіпертонії. При підвищеній збудливості психічної сфери, зазвичай, переважають негативні психічні стани,
саме вони призводять до підвищення артеріального тиску. О. М’ясни234
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ков вважав, що гіпертонічна хвороба у своїх початкових стадіях являє
собою невроз, обумовлений травматизацією та перенапругою вищої
нервової діяльності. Цей невроз розвивається в працездатних, активних людей під впливом надмірних тривалих нервових впливів, що
мають систематичні повторення. Він також зазначав, що гіпертонічна
хвороба іноді розвивається після психічної травми.
Особливо часто до розвитку гіпертонії призводить перенапруга
нервової системи внаслідок того, що емоційна сфера тривалий час
відчуває вплив негативних впливів. Масові дослідження вказали на
те, що захворюваність гіпертонією знаходиться у прямій залежності
від ступеня нервово-психічного напруження, характерного для певної
професійної діяльності (лікарі, педагоги, артисти, диспетчери, фінансисти тощо) [4].
Емоційний стрес є однією з причин такого широко розповсюдженого захворювання серцево-судинної системи, як атеросклероз. Атеросклероз – це повільно прогресуюча хвороба судин, що обумовлює
напругу судинних стінок, звуження просвіту судин та, як результат,
зростаюча недостатність постачання кров’ю різних органів та тканин,
у тому числі серця та головного мозку. Одним з наслідків є розлади
пам’яті й інтелекту.
Атеросклероз, як і гіпертонічна хвороба, частіше зустрічається в
людей, робота яких пов’язана з постійною емоційною напругою. Функціональні порушення у нервовій тканині, що виникають під впливом
несприятливих умов, призводять до розладів жирового обміну, а також до змін функціональних властивостей самих судинних стінок.
Психологічні чинники відіграють важливу роль не тільки у виникненні гіпертонічної хвороби і атеросклерозу, вони впливають на
їхній подальший перебіг. Зокрема, ці чинники провокують виникнення таких серйозних ускладнень зазначених захворювань, як інфаркт
міокарда та гострі порушення мозкового кровообігу – судинно-мозкові кризи та інсульти. У зв’язку з цим часто доводиться чути, що людина померла від емоційного потрясіння.
Від сильного стресу худнуть, від слабкого, але постійного – гладшають. Спостереження за харчовою поведінкою людей, що знаходять№ 1(3)
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ся під впливом стресу, привели психологів до висновку, що тільки надзвичайно сильний стрес здатен “відбити” апетит, у той самий час, як
помірні, але часто повторювані стреси, навпаки, підвищують апетит
та призводять до ожиріння. Відомо, що стрес підвищує потребу організму в магнії та породжує бажання вживати у великих кількостях
висококалорійні продукти, які мають у своєму складі магній (шоколад, сухофрукти тощо). Ученими доведено, що люди, які не є схильними до переїдання, заявляють при анкетуванні, що втрачають апетит,
переживаючи стрес, але збільшують споживання солодощів у тяжкі
часи. Закріпленню набутих при стресі харчових звичок зумовлює реальний факт: їжа заспокоює. Але фактом є й те, що навіть тоді, коли
стрес проходить, люди продовжують наслідувати ці шкідливі звички
та набирати вагу [4].
Головне місце серед усіх різновидів головного болю посідає головний біль напруження. Розповсюдженість головного болю в популяції
сягає 70 %. Характер головного болю має образне відображення в описах пацієнтів: “голова ніби стиснута у лещатах”, “стиснута шоломом”.
Головний біль не посилюється від звичного повсякденного навантаження, однак негативно впливає на професійну та повсякденну діяльність пацієнтів. При посиленні головного болю можуть виявлятися
такі супроводжуючі симптоми, як нестерпність до різких звуків та
світла, відсутність апетиту або нудота.
Така широка розповсюдженість головного болю напруги у загальній популяції пояснюється реакцією на психологічний стрес.
Часто головний біль виникає на фоні афективних станів (тривоги та
депресії). Окрім головного болю, хворі скаржаться на втому, швидку
втомлюваність, підвищену роздратованість, поганий сон та апетит. До
причин головного болю напруги також належить так званий м’язовий
стрес – тривала напруга м’язів, зумовлена нефізіологічним положенням тіла або окремих його частин. Особливе значення має перенапруга м’язів волосяної частини голови, шийних м’язів, м’язів плечового
поясу, м’язів очей. Підтвердженням того, що м’язова напруга дійсно
має значення у розвитку головного болю напруги, є послаблення больового синдрому після сну або загального розслаблення. Наочним
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прикладом ролі м’язового перенапруження у походженні головного
болю напруги можуть слугувати головні болі, що виникають після роботи на комп’ютері, при водінні автомобіля на великі відстані, особливо у темряві, після роботи з мілкими деталями, що вимагає певної
пози тіла та напруження зору [4].
Комплекс лікувальних заходів включає в себе психотерапевтичну
роботу з хворим; психологічну та психотерапевтичну допомогу членам його сім’ї та найближчому оточенню, застосування ефективних
психотропних та інших біологічних психокорекційних засобів. Ці
методи лікування проводяться паралельно із суто терапевтичними
впливами, які реалізують спеціалісти відповідного профілю в умовах
соматичних стаціонарів за участю психіатра, який не є лікарем, який
лікує (взаємодіюча психіатрія).
Необхідно зазначити, що психосоматичні розлади часто зустрічаються в практиці клінічного психолога, що вимагає знань діагностичних критеріїв зазначених розладів, а також уявлень щодо їхнього
етіопатогенетичного походження. Розробка алгоритму ефективного
психологічного консультування, психокорекції і психотерапії цих
розладів цілком залежить від професійного досвіду практичного психолога-психотерапевта [1].
Висновки. Здійснений аналіз концептуальних поглядів щодо проблеми впливу стресового стану людини на розвиток в неї психосоматичних захворювань свідчить, що людина у біологічному плані не пристосована до “безкарного” долання стресових впливів оточення. Це
загрожує виникненням у неї кола розладів, які спричиняють різні захворювання психічного та соматичного характеру.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямі є емпіричне дослідження стресового стану людини як чинника її психосоматичних захворювань.
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Фрадинская А. П. Стресс как фактор психосоматических заболеваний человека
В статье осуществлен анализ научных взглядов касательно проблемы влияния стрессового состояния человека на формирование у него
психосоматических заболеваний. Отмечены основные типы заболеваний, в развитии которых большую роль играют стрессовые неблагоприятные и психотравмирующие воздействия. Также определены расстройства, которые имеют некоторые отличия, но при этом связаны
взаимозависимостью психических и соматических нарушений.
Ключевые слова: стресс, психосоматика, психосоматические заболевания, соматические нарушения, психическая травма.
Frаdynskа А. P. Strеss аs аn аgеnt оd psyсhоsоmаtіс іllnеssеs оf а
pеrsоn
Thе аnаlysіs оf sсіеntіfіс соnсеptuаl vіеws оn thе prоblеm оf іnfluеnсе
оf strеss stаtе оf а pеrsоn оn thе fоrmаtіоn оf psyсhоsоmаtіс іllnеssеs іs
dоnе іn thіs аrtісlе. Thе rаngе оf dіsоrdеrs, whісh hаvе sоmе dіffеrеnсеs,
but, nеvеrthеlеss, аrе соnnесtеd by сlоsе іntеrdеpеndеnсе оf psyсhіс аnd
sоmаtіс dеvіаtіоns іs shоwn. Suсh dіsоrdеrs аrе: 1) іndеpеndеnt аrіsіng оf
sоmаtіс іllnеssеs аnd pаthоlоgy оf psyсhіс sphеrе (sсhіzоphrеnіа, асutе
аppеndісіtіs, еtс.); 2) sоmаtіс аnd psyсhіс dіsоrdеrs, саusеd by psyсhіс
fасtоrs (psyсhоsіs, еnurеsіs, twіtсhіng, еtс.); 3) sоmаtіс аnd psyсhіс
dіsоrdеrs, саusеd by bіоlоgісаl fасtоrs (mеntаl rеtаrdаtіоn, еnсеphаlоpаthy,
еtс.). Thе аttеntіоn іs аlsо pаіd tо thе еssеntіаl typеs оf іllnеssеs, іn
thе dеvеlоpmеnt оf whісh thе strеssful, аdvеrsе аnd psyсhо-trаumаtіс
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іnfluеnсеs (еmоtіоnаl burnоut, nеurоsіs, pоst-trаumаtіс strеss syndrоmе,
hypеrtеnsіоn, аthеrоsсlеrоsіs, mіgrаіnе, іmpаіrеd fееdіng bеhаvіоr, еtс.).
Thеrе аrе sоmе thеоrіеs, whісh еxplаіn thе аppеаrаnсе оf psyсhоsоmаtіс
іllnеssеs. Ассоrdіng tо оnе оf thеm, thеy аrе thе соnsеquеnсе оf strеss,
саusеd by соntіnuоusly еxіstіng аnd nоn-оvеrсоmе psyсhіс trаumаs.
Thе sесоnd thеоry соnnесts thеіr аppеаrаnсе wіth thе іntеrnаl соnflісt
bеtwееn thе sіmіlаr by thе іntеnsіty, but dіffеrеnt by dіrесtіоn mоtіvеs оf
pеrsоnаlіty. Ассоrdіng tо thе thіrd thеоry, unsоlvеd соnflісt оf mоtіvеs, lіkе
nоn-оvеrсоmе strеss, dеvеlоps thе rеасtіоn оf саpіtulаtіоn, rеfusаl frоm
thе rеsеаrсhіng bеhаvіоr, whісh сrеаtеs prесоndіtіоns fоr аppеаrаnсе оf
psyсhоsоmаtіс іllnеssеs. Іt hаs thе mаnіfеstаtіоn іn thе fоrm оf еxіstіng оr
mаskеd dеprеssіоn.
Соmplеx оf trеаtіng mеаsurеs іnсludеs psyсhо-thеrаpеutіс wоrk wіth
іll pеоplе; psyсhоlоgісаl аnd psyсhо-thеrаpеutіс hеlp tо thе mеmbеrs оf
thеіr fаmіlіеs аnd thе сlоsеst surrоundіng, usіng оf еffесtіvе psyсhоtrоpіс
аnd оthеr bіоlоgісаl psyсhо-соrrесtіvе mеаsurеs. Thеsе mеthоds оf
trеаtmеnt аrе hоld pаrаllеl wіth thе еxасtly thеrаpеutіс іnfluеnсеs, whісh аrе
rеаlіzеd by thе spесіаlіsts оf соrrеspоndеnt prоfіlе іn соndіtіоns оf sоmаtіс
hоspіtаls wіth thе pаrtісіpаtіоn оf psyсhіаtrіst, whо іs nоt а trеаtіng dосtоr
(іntеrасtіvе psyсhіаtry).
Іt shоuld bе аdmіttеd thаt psyсhо-sоmаtіс dіsоrdеrs аrе оftеn
mеt іn thе prасtісе оf сlіnіс psyсhоlоgіst аnd іt dеmаnds knоwlеdgе
оf dіаgnоstіс сrіtеrіа оf thе dіsоrdеrs, mеntіоnеd аbоvе аnd nоtіоns
аbоut thеіr еtіоpаthоgеnеtісаl оrіgіn. Thе dеvеlоpіng оf аlgоrіthm оf
еffесtіvе psyсhоlоgіс соnsultіng, psyсhо-соrrесtіоn аnd psyсhо-thеrаpy
оf thе dіsоrdеrs, mеntіоnеd аbоvе whоlly dеpеnds frоm thе prоfеssіоnаl
еxpеrіеnсе оf prасtісаl psyсhоlоgіst-thеrаpіst.
Thе аnаlysіs оf thе vіеws оn thе prоblеm оf іnfluеnсе оf strеss stаtе оf а
pеrsоn оn thе dеvеlоpmеnt оf psyсhо-sоmаtіс іllnеssеs shоwеd, thаt а mаn
іn bіоlоgісаl sеnsе іs nоt аdоptеd tо thе “unpunіshеd” оvеrсоmіng оf strеss
іnfluеnсеs оf surrоundіng еnvіrоnmеnt. Іt thrеаts by thе аrіsіng оf nеw
dіsоrdеrs, whісh саusе dіffеrеnt іllnеssеs оf psyсhіс аnd sоmаtіс сhаrасtеr.
Kеywоrds: strеss, psyсhоsоmаtісs, psyсhоsоmаtіс іllnеssеs, sоmаtіс dеvіаtіоns, psyсhіс trаumа.
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ОСОБЛИВОСТІ СУТНОСТІ ТА СТРУКТУРИ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ОФІЦЕРІВПРИКОРДОННИКІВ ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
В УМОВАХ ВЕДЕННЯ СУЧАСНИХ БОЙОВИХ ДІЙ
Стаття присвячена вивченню психологічної готовності офіцерів
підрозділів охорони державного кордону до прийняття рішень, з’ясовано сутність та структуру поняття “психологічна готовність до
прийняття рішення в бойових умовах або в умовах, наближених до бойових”.
Ключові слова: психологічна готовність, прийняття рішення,
офіцери-прикордонники, фактори негативного впливу, екстремальні,
бойові дії, наближені до бойових умови.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасних умовах
соціально-політичної обстановки, що склалася в Україні, зберігається необхідність гарантування її національної безпеки та суверенітету.
Провідну роль у їх забезпеченні відіграють офіцери Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Сучасні умови охорони державного кордону (ОДК) та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні тісно пов’язані зі стресами та негативними переживаннями. Необхідність виконання завдань з ОДК в екстремальних, бойових умовах або в умовах, наближених до бойових, ставить
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підвищені вимоги до психологічних якостей персоналу підрозділів
ОДК. Аналіз набутого досвіду прикордонниками в зоні проведення
антитерористичної операції дозволяє зробити висновок, що особливої значущості набуває проблема психологічної готовності офіцерів
підрозділів ОДК до прийняття рішень в умовах ведення сучасних бойових дій. Це зумовлено специфікою виконання завдань з охорони та
оборони державного кордону в умовах ведення бойових дій на сході
України. Тенденції збільшення факторів негативного впливу на психіку офіцерів підрозділів ОДК та інших загроз, пов’язаних з війною,
обумовлюють формування в них психологічної готовності до прийняття рішення в умовах ведення сучасного бою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядається дана проблема та на які опирається автор. Дослідженням питання формування психологічної готовності займалися психологи
сучасності Р. Абдурахманов, В. Барко, М Варій, М. Головін, М. Дьяченко, Л. Кандибович, Л. Карамушка, В. Кожевніков, О. Колісніченко,
П. Корчемний, В. Кремень, С. Максименко, М. Мічурін, Л. Моісєєнко,
І. Столяренко, О. Цой та ін., однак, питання психологічної готовності
офіцера-прикордонника до прийняття рішення в бойових умовах або
в умовах, наближених до бойових, на сьогодні недостатньо вивчені.
Метою статті є визначення сутності та структури психологічної
готовності офіцерів-прикордонників до прийняття рішення в екстремальних умовах, умовах ведення бойових дій або в умовах, наближених до бойових.
Виклад основного матеріалу дослідження. Опираючись на результати проведеного нами дослідження щодо факторів негативного
впливу на професійну діяльність офіцерів ДПСУ в екстремальних,
бойових та наближених до бойових умовах, нами було встановлено,
що успішність діяльності офіцера-прикордонника в умовах бойової
обстановки обумовлена зовнішніми ситуаційними умовами та рівнем
сформованості у нього основних компонентів психологічної готовності. Результати теоретичного аналізу досліджень військових психологів (Р. Абдурахманова, А. Анцупової, В. Барабанщікова, Г. Броневицького, М. Дьяченка, С. Заболотного, Ю. Зуєва, О. Караяні, П. Кор№ 1(3)
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чемного, А. Маклакова, С. Мула, Є. Потапчука, І. Рудської, О. Сафіна,
А. Столяренка, О. Тімченка) свідчать про те, що невід’ємною складовою системи психологічно обґрунтованих заходів, спрямованих на
попередження або зменшення негативного впливу факторів на психіку військовослужбовця, є заходи з підвищення рівня психологічної
готовності військовослужбовця до дій в екстремальних, бойових або
наближених до бойових умовах.
У Психології професійної діяльності офіцера зазначено, що “організація і здійснення психологічної підготовки в кожному конкретному випадку базується на деяких загальних психологічних механізмах
формування психологічної готовності воїнів до прийняття рішення в
умовах бойових дій і психологічної стійкості до бойового стресу” [1].
С. Максименко, П. Мельник, Б. Олексієнко зазначають, що психологічна підготовка (ПП) – це система заходів щодо формування у прикордонників стану психологічної готовності до подолання негативного впливу службових чинників обстановки й ефективного вирішення
службових завдань у ході захисту й охорони кордону [2].
На думку А. Караяні, ПП – це система цілеспрямованих впливів,
що має на меті формування та закріплення у воїнів психологічної
готовності і стійкості, переважно на основі самовдосконалення особистісних і розвитку професійно важливих якостей, набуття досвіду
успішних дій у модельованих екстремальних умовах бойової обстановки [3].
Основними завданнями ПП військовослужбовців в умовах ведення бойових дій є: формування у них науково обґрунтованих знань про
бойові дії, уявлень про майбутню війну, навичок поведінки в бойовій
обстановці, готовності до подвигу, вчиненню самовідданих вчинків в
ім’я перемоги над ворогом [4]. Аналізуючи бойові дії армії США у В’єтнамі, Перській затоці та Афганістані, радянських військ в Афганістані,
військової агресії Російської Федерації проти Чеченської Республіки
Ічкерія, російсько-грузинської війни, агресії Російської Федерації проти України, фахівці у військовій сфері переконані в необхідності цілеспрямованого загартування психіки солдатів і офіцерів в обстановці,
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максимально наближеній до бойової, підготовки особового складу в
процесі повсякденної діяльності та бойового навчання.
Важливе значення для нашого дослідження мають роботи науковців, у яких висвітлено окремі питання методики формування психологічної готовності офіцера як керівника до прийняття рішення в
ситуаціях неминучого ризику.
У сучасній психологічній літературі існує низка робіт, предметом досліджень яких є проблеми готовності офіцерів (командирів) до
управлінської діяльності (Н. Агаєв, В. Афонін, Я. Бондаренко, В. Говоруха, А. Журавель, В. Журавльов, Д. Завалишина, Н. Іванова, О. Кравченко та ін.). Однак питання психологічної готовності офіцерів-прикордонників до прийняття рішень в бойовій або максимально наближеній до бойової обстановки було недостатньо досліджено.
Проблему готовності офіцерів – керівників підрозділів ОДК до
прийняття ефективних управлінських рішень в ОСД, визначення особистісних характеристик керівника та виявлення домінуючих психологічних чинників, що впливають на цей процес, слід розглядати як
актуальний напрямок психологічного дослідження. Окрім того, сучасна суспільно-політична обстановка, умови несення служби в зоні
проведення антитерористичної операції та поблизу тимчасово окупованої Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим
вимагають нових підходів до психологічної підготовки офіцерських
кадрів прикордонного відомства у сфері психології прийняття управлінських рішень.
Результати аналізу наукової літератури свідчать, що на сьогодні
єдиного підходу щодо визначення сутності та структури поняття психологічної готовності не існує.
Поняття “психологічна готовність” уперше було запропоновано
М. Дьяченком і Л. Кандибовичем. На їхню думку, психологічна готовність – це виявлення властивостей стану особистості. Окрім того, що
готовність є властивістю особистості, це ще й міра її професійних здібностей [5].
А. Пуні розглядає психологічну готовність як стан, що характеризується впевненістю у своїх силах, прагненням досягнути певної
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мети, високою стійкістю нервових процесів, саморегуляцією і самооцінкою [6]; О. Хуртенко визначає психологічну готовність як складну інтегральну властивість особистості [7]; Л. Кондрашова – як запас
професійних знань, умінь і навичок, а також риси особистості (переконання, здібності, інтереси, мислення, емоційність, моральний потенціал тощо), що забезпечують успішне виконання нею професійних
функцій [8]; С. Заболотний трактує психологічну готовність як складне психологічне утворення [9].
У Психологічному словнику готовність до дії визначено як “стан
мобілізації всіх психофізіологічних систем людини, що забезпечує
ефективне виконання певних дій”; психологічну готовність автори
розглядають як “динамічний та цілісний стан особистості, внутрішня
налаштованість на певну поведінку, мобілізованість сил на активні та
цілеспрямовані дії” [10]. У Психології професійної діяльності офіцера зазначено, що “психологічна готовність – це психічне явище, стан
тимчасового підвищення чи пониження загальної активності психічної діяльності; націленість, активність, налаштованість, мобілізованість психіки воїна на подолання якихось труднощів бойових дій, а
також саме їхнє подолання” [1].
Сутність психологічної готовності залежить від специфіки діяльності, щодо якої вона виникає. Результати аналізу особливостей психологічної готовності до діяльності в умовах ведення сучасного бою
показали, що до визначення цього поняття науковці також підходять
по-різному.
Л. Карамушка у своїй роботі зазначає, що психологічна готовність
керівників до управління – це комплекс мотивів, знань, умінь і навичок, особистісних якостей, які забезпечують успішну взаємодію керівників з учасниками управлінського процесу й ефективність управління загалом [11].
Психологічна готовність керівника до професійної діяльності, на
думку О. Краснорядцевої, виявляється у вигляді: установок, які передують психічним явищам і виявам (як проекція набутого досвіду на
ситуацію, що сталася); мотиваційної готовності (яка дає людині можливість усвідомити сенс і цінність того, що вона робить); професій244
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но-особистісної готовності до самореалізації через процес персоналізації [12].
В. Барко, досліджуючи психологічну готовність керівника органу
внутрішніх справ до управлінської діяльності, визначає її як довготривалий психічний стан, який структурно складається з комплексу
суб’єктивних і об’єктивних компонентів і включає в себе мотиви, інтереси, здібності, темпераментні і характерологічні особливості, знання
й уміння, які в комплексі забезпечують здатність до успішної діяльності” [13, с. 14].
В. Дружинін визначає психологічну готовність як психічний стан,
що характеризується мобілізацією ресурсів суб’єкта праці на виконання конкретної діяльності та допомагає успішно виконувати свої
обов’язки, правильно використовувати свої знання, досвід, особистісні якості, зберігати самоконтроль і змінювати діяльність під час виникнення непередбачених перешкод [14].
Ураховуючи результати досліджень вітчизняних психологів
(В. Журавльова, С. Заболотного, І. Ковальської, В. Молотая, С. Мула,
О. Сафіна, М. Томчука, Ю. Царьова та ін.), які вивчали питання психологічної готовності правоохоронців до виконання завдань в умовах неминучого ризику, розглянемо існуючі підходи до визначення її
структури.
М. Дьяченко, Л. Кандибович розглядають структуру психологічної готовності як сукупність компонентів: мотиваційного, орієнта
ційного, операційного, вольового й оцінювального. На їхню думку,
мотиваційний компонент характеризується позитивним ставленням
та інтересом до професії, а також іншими стійкими мотивами; орієнтаційний передбачає знання й уявлення про особливості та умови
професійної діяльності; операційний – засоби та прийоми професійної діяльності, необхідні знання, навички, уміння; вольовий передбачає самоконтроль, уміння управляти діями; а оцінювальний – самооцінку власної професійної підготовки [5].
М. Кондрашова додатково виділяє емоційно-вольовий компонент як вплив емоцій і почуттів на забезпечення успішного перебігу і результативності діяльності та психофізіологічний компонент.
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Запропонована нею шестикомпонентна структура психологічної готовності передбачає: мотиваційний (наявність професійних інтересів
та установок, наміри займатися відповідною діяльністю), моральноорієнтаційний (професійний обов’язок, відповідальність, віра у можливості і здібності), пізнавально-операційний (наявність професійної
спрямованості, творчих якостей), емоційно-вольовий (професійний
оптимізм, ініціативність, наполегливість, здатність регулювати своїми
емоціями), психофізіологічний (активність, наявність навичок саморегуляції, урівноваженості та витримки) та оціночний (здатність до
самооцінки, уміння вибору оптимального вирішення професійних завдань) компоненти [8].
В. Ягупов виділяє чотирикомпонентну структуру психологічної
готовності. До основних структурних елементів психологічної готовності воїна він відносить мотиваційний – прагнення подолати труднощі майбутнього бою і розуміння необхідності їх подолання, оцінка
своїх можливостей щодо управління психічними станами та діями на
основі накопиченого досвіду; пізнавальний – забезпечується необхідним обсягом інформації для цілеспрямованої та змістовної діяльності
в екстремальних умовах бойової діяльності; емоційний – переживання почуття впевненості або сумніву у своїй готовності до подолання
труднощів сучасного бою, уміння управляти своїми емоційно-вольовими процесами в екстремальних умовах; вольовий – забезпечує воїнам можливість подолання труднощів сучасного бою [15].
На думку Л. Карамушки, структура готовності до управлінської
діяльності містить такі компоненти: мотиваційний, когнітивний, операційний, особистісний [11].
С. Заболотний у своєму дослідженні зазначає, що психологічна
готовність командира підрозділу охорони державного кордону до
прийняття рішення в екстремальних ситуаціях – це складне психологічне утворення, що складається з мотиваційного, особистісного,
когнітивно-операційного, результативно-рефлексійного компонентів,
які у своїй сукупності надають командиру можливість зробити вибір
однієї з можливих альтернатив для успішного виконання службових
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завдань та ефективного функціонування всього підпорядкованого колективу [9].
Досліджуючи питання психологічної готовності офіцерів до
успішного виконання професійної діяльності, Л. Матохнюк виділяє
такі компоненти готовності: мотиваційно-ціннісний, когнітивний
і операційно-діяльнісний. На його думку, мотиваційно-ціннісний
компонент характеризується потребою в успішному виконанні професійних завдань, наявністю стійкої позитивної мотивації до обраної
професії та переконаністю у її необхідності; когнітивний визначається
знанням професійних обов’язків, функцій, оцінкою їх суспільної значущості, знанням способів, методів, засобів вирішення завдань, усвідомленням своїх можливостей і здібностей; операційно-діяльнісний
визначається продуктивним сприйняттям, навичками емоційно-вольової саморегуляції, організованістю, комунікабельністю тощо [16].
Розглядаючи психологічну готовність рятувальників до професійної діяльності, О. Колесніченко виділяє п’ять компонентів: когнітивний (уявлення про майбутні труднощі, умови виконання завдань,
обсяг знань, прийомів, засобів і способів досягнення мети тощо), мотиваційний (розуміння державної значущості вирішуваних завдань,
добросовісне виконання службового обов’язку, відповідальність, моральна нормативність, прагнення досягнення успіху тощо), вольовий
(наполегливість, рішучість, завзятість, витримка, самовладання, стресостійкість, емоційно-вольова стійкість), типологічний (тип нервової
системи, сила і врівноваженість нервових процесів, нервово-психічна
стійкість і самовладання, адаптаційні здібності тощо) і регуляторний
(здатність управляти своїми почуттями, емоціями та поведінкою, самоконтроль, здатність протистояти роздратуванню і пригнічувати негативні емоції, страх) [17].
Виходячи з результатів проведеного нами теоретичного аналізу
окремих підходів до визначення структури психологічної готовності
до діяльності й особливостей сучасного бою, було визначено структуру психологічної готовності офіцера-прикордонника до прийняття
рішень у бойових або наближених до бойових умовах, яка включає мо№ 1(3)
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тиваційний, когнітивно-операційний, особистісний та рефлексивний
компоненти.
Мотиваційний компонент включає сукупність мотивів, які позитивно впливають на поведінку і діяльність офіцера у процесі
прийняття ним управлінських рішень, і характеризується: сформованістю ідеалу офіцера-прикордонника; переконанням у соціальній
значущості своєї професії; наявності потреби в успішній реалізації
прийнятого рішення та усвідомленням відповідальності за прийняте
рішення.
Когнітивно-операційний компонент передбачає систему загальних і психологічних (спеціальних) знань та загальноуправлінських
умінь і навичок, необхідних для забезпечення процесу прийняття
ефективних управлінських рішень. Він характеризується: наявністю
необхідних знань; наявністю управлінських навичок; розумінням поставленого завдання і уявленням майбутніх дій; умінням взаємодіяти
з підлеглими, їх розумінням та усвідомленням їхніх потреб.
Особистісний компонент являє собою сукупність важливих індивідуальних характеристик офіцера, які впливають на весь процес
прийняття ним правлінських рішень. Особистісний компонент характеризується: рішучістю і готовністю керівника до активних дій;
впевненістю у правильності прийнятих управлінських рішень; сформованістю психологічної стійкості до факторів негативного впливу на
психіку військовослужбовця; здатністю до самомобілізованості.
Рефлексивний компонент передбачає здатність до прогнозування й адекватної оцінки своїх дій щодо прийняття ефективних управлінських рішень та їх результату. Цей компонент характеризується:
професійною спрямованістю; прагненням до самореалізації та самоконтролю; адекватною самооцінкою; прогнозуванням наслідків прий
нятого рішення.
Висновки. Отже, проведене нами дослідження проблеми психологічної готовності офіцера прикордонного відомства до прийняття
рішення в бойових умовах або в умовах, наближених до бойових, дозволило визначити особливості її сутності як психологічного стану,
що характеризується сукупністю особистісних якостей, спрямованих
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на забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень в умовах ведення сучасного бою, а також визначити її чотирикомпонентну
структуру, а саме: мотиваційний, когнітивно-операційний, особистісний та рефлексивний компоненти.
Перспективою подальших розвідок у даному напрямі є визначення ефективних технологій і методик психологічної підготовки офіцерів ДПСУ з метою формування в них психологічної готовності до
прийняття рішень та ефективної діяльності в екстремальних, бойових
умовах або в умовах, наближених до бойових.
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Химич В. В. Особенности сущности и структуры психологической готовности офицеров-пограничников к принятию решений в
условиях ведения современных боевых действий
Статья посвящена изучению психологической готовности офицеров подразделений охраны государственной границы к принятию
решений, выяснено сущность и структуру понятия “психологическая
готовность к принятию решения в боевых условиях или в условиях,
приближенных к боевым”.
Ключевые слова: психологическая готовность, принятие решения, офицеры-пограничники, факторы негативного воздействия, экстремальные, боевые действия, приближенные к боевым условия.
Khіmісh V. Fеаturеs оf thе nаturе аnd struсturе оf psyсhоlоgісаl rеаdіnеss оf bоrdеr guаrd оffісеrs tо dесіsіоn mаkіng іn mоdеrn mіlіtаry
оpеrаtіоns
Сurrеnt соndіtіоns оf prоtесtіоn оf thе stаtе bоrdеr аnd thе sоvеrеіgn rіghts оf Ukrаіnе іn іts еxсlusіvе (mаrіtіmе) есоnоmіс zоnе аrе сlоsеly
rеlаtеd tо strеss аnd nеgаtіvе еmоtіоns. Thе nееd tо pеrfоrm tаsks оf stаtе
bоrdеr prоtесtіоn іn еxtrеmе аnd соmbаt соndіtіоns оr соndіtіоns сlоsе tо
thе fіghtіng hаs hіgh rеquіrеmеnts fоr psyсhоlоgісаl quаlіtіеs оf stаff unіts
оf thе stаtе bоrdеr. Аnаlysіs оf еxpеrіеnсе іn thе аntіtеrrоrіst оpеrаtіоn’s
zоnе lеаds tо thе соnсlusіоn thаt thе prоblеm оf psyсhоlоgісаl rеаdіnеss
оf stаtе bоrdеr unіts’ оffісеrs іn dесіsіоn-mаkіng іn соndіtіоns оf mоdеrn
соmbаt bесоmе оf grеаt sіgnіfісаnсе. Іt dеpеnds оn pеrfоrmіng оf spесіfіс
tаsks fоr thе stаtе bоrdеr prоtесtіоn аnd dеfеnsе іn tеrms оf wаrfаrе іn
еаstеrn Ukrаіnе. Іnсrеаsіng оf nеgаtіvе іmpасt fасtоrs оn bоrdеr оffісеrs’
psyсhе аnd оthеr thrеаts rеlаtеd tо thе wаr саusе thе fоrmаtіоn оf thеіr
psyсhоlоgісаl rеаdіnеss tо tаkе а dесіsіоn іn соndіtіоns оf mоdеrn соmbаt.
Bаsеd оn thе rеsults оf оur rеsеаrсh оn nеgаtіvе іmpасt fасtоrs оn thе
prоfеssіоnаl асtіvіty оf оffісеrs оf thе Stаtе Bоrdеr Sеrvісе оf Ukrаіnе іn thе
еxtrеmе, соmbаt аnd сlоsе tо соmbаt соndіtіоn, wе hаvе fоund оut thаt
thе suссеss оf thе bоrdеr guаrd оffісеr іn tеrms оf thе соmbаt sіtuаtіоn
саusеd by еxtеrnаl sіtuаtіоn аnd lеvеl оf fоrmаtіоn оf mаіn соmpоnеnts оf
hіs psyсhоlоgісаl rеаdіnеss.
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Thе еssеnсе оf psyсhоlоgісаl rеаdіnеss dеpеnds оn thе spесіfіс асtіvіtіеs fоr whісh іt оссurs. Thе аnаlysіs оf psyсhоlоgісаl rеаdіnеss fоr асtіvіty іn
thе соndіtіоns оf mоdеrn соmbаt, hаvе shоwn thаt thе sсіеntіsts аlsо fіt thе
dеfіnіtіоn оf thіs tеrm dіffеrеntly.
Thе rеsults оf thе іnvеstіgаtіоn оn psyсhоlоgісаl rеаdіnеss оf bоrdеr
аgеnсy’s оffісеrs оn dесіsіоn-mаkіng оn соmbаt оr сlоsе tо соmbаt соndіtіоns, аllоwеd tо dеfіnе fеаturеs оf іts nаturе аs а psyсhоlоgісаl stаtе thаt
іs сhаrасtеrіzеd by pеrsоnаl quаlіtіеs tо еnsurе еffесtіvе mаnаgеmеnt dесіsіоns іn thе соndіtіоns оf mоdеrn соmbаt аnd аllоwеd tо dеtеrmіnе іts
struсturе соnsіstіng оf mоtіvаtіоnаl, соgnіtіvе-оpеrаtіоnаl, pеrsоnаl аnd
rеflесtіvе соmpоnеnts.
Kеywоrds: psyсhоlоgісаl rеаdіnеss, dесіsіоn-mаkіng, bоrdеr guаrd оffісеrs, thе fасtоrs оf nеgаtіvе іmpасt, еxtrеmе, fіghtіng, сlоsе tо соmbаt соndіtіоns.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ
В УМОВАХ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ
СТРЕСОВИХ СТАНІВ
У статті описано деякі аспекти оволодіння стресовою ситуацією
студентами вузів різного профілю та курсантами, поверхнево розглянуто проблему оцінки особистісних факторів, які впливають на процес травматизації і посттравматичної адаптації, а також вказано
на роботи, в яких досліджувались методики саморегуляції психічного
стану.
Ключові слова: адаптація, стрес, екстремальні ситуації, посттравматичні розлади.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Дослідження станів працюючої людини є традиційним предметом вивчення для цілого
комплексу наукових дисциплін, зайнятих аналізом трудової діяльності, і насамперед – психологічних.
Актуальність даної проблематики істотно зросла в останні десятиліття у зв’язку з розвитком нових, більш складних за технічним
оснащенням і організаційною структурою видів трудової діяльності,
що ставлять підвищені вимоги до ефективності і якості праці [7]; у
стрімко мінливих соціально-економічних умовах, умовах життєдіяльності, що ускладнюються, та інтенсифікації обсягів одержуваної
інформації, зростанні емоційних, інформаційних навантажень і ви© Хуртенко О.
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мог до психологічного адаптаційного потенціалу особистості спостерігається підвищення нервово-психічної напруженості у всіх сферах
діяльності людини, що супроводжується підвищеними вимогами до
психічної стійкості й адаптивності. Гостро постає проблема адаптації до умов особистісно-середовищної взаємодії, профілактики стресогенних впливів та їх наслідків для особистості, а також підтримки
необхідного для успішної діяльності рівня психічного і фізичного здоров’я [1; 3].
Складнощі включення у взаємодію з соціальним оточенням є
джерелом стресу для людей будь-якого віку. Життя сучасної людини
насичене стресовими ситуаціями, тому здатність їм протистояти є
необхідним ресурсом самореалізації людини як особистості, благополуччя взаємин з іншими людьми [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядається дана проблема та на які опирається автор. Аналіз науково-методичної літератури та спеціалізованих періодичних видань з псиxології
переконливо свідчить, що проблема адаптації особистості в екстремальниx і післяекстремальниx умоваx є актуальною для сучасного
суспільства з позиції визначення факторів, які є підставою для внутрішньої стійкості особистості в екстремальниx ситуаціяx, а також
перетворень, детермінованиx екстремальною ситуацією.
До теперішнього часу не склалося загальноприйнятої концепції,
що дозволяє пояснити причини, які призводять до погіршення функціонального стану, зміни особистісного статусу, порушення професійної ефективності та безпеки праці, розвитку психосоматичних захворювань, стійких порушень психічного і соматичного здоров’я більшості осіб, які зазнали впливу стресу та факторів різних екстремальних
ситуацій.
Так, низка авторів [1–3; 6; 8] зазначають, що стрес, особливо довгостроково існуючий, може призвести до поступового виснаження
адаптаційних механізмів і ресурсів особистості і, як наслідок, до порушення психічної адаптації, до зриву функціональних систем життєдіяльності та розвитку розладів у психічній та соматичній сфері різного
ступеня вираженості.
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Безперечним залишається те, що у формуванні різноманітних
психічних і соматичних порушень під час виникнення посттравматичних стресових станів важливу роль відіграють психологічні особливості особистості.
Ураховуючи вищезазначене, у роботі ми ставили такі завдання:
1. Розглянути стан вивчення проблеми психологічної саморегуляції та психопрофілактики негативних функціональних станів людини;
2. Визначити складові психологічної профілактики негативних
емоційних станів у курсантів та співробітників різного роду військ.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема вивчення
негативних психічних станів та їх впливу на поведінку людини розглядалася як з позицій загальної психології (Ф. Е. Василюком, Ф. Д. Горбовим, Л. П. Гримак, Л. Я. Гозманом, Н. Д. Левітовим, В. І. Пановим,
А. О. Прохоровим), так і в психофізіології та психотерапії посттравматичних і гостротравматичних розладів (Ю. А. Олександрівський,
П. Б. Ганнушкіна, Є. К. Краснушкин, Г. Сельє, О. М. Дерябін, Е. О. Лазебний, Н. В. Тарабрина). Авторами описано психічні стани та поведінку людини в періоди перед-, пост- і власне екстремальної ситуації.
Широке висвітлення проблема психологічної діагностики гострих
стресових і посттравматичних стресових порушень отримала в працях зарубіжних психологів (Я. Агреля, М. Горовітця), що досліджували військовослужбовців у роки Другої світової війни, війни в Кореї і
у В’єтнамі.
Разом з тим у роботах цих авторів посттравматичні стресові стани
розглядалися в основному з позиції впливу на особистість екстремальних стресорів, до яких належать явна загроза власному життю, життя
товаришів по службі і мирних жителів; втрати серед особового складу
підрозділу; попадання у “ситуацію заручника”; застосування зброї на
поразку або смертельне поранення людини; катастрофа чи руйнівне
стихійне лихо, що спричинило за собою масову загибель людей.
Однак досліджень внутрішньоособистісних психологічних механізмів виникнення і вияву посттравматичних стресових станів в указаних вище робота не проводилися.
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Зазначимо, що педагогічна та вікова психологія в аспекті “подолання стресу” особливу увагу приділяє юнацькому віку, оскільки дослідження плеяди авторів (П. І. Олександрович, Є. В. Будико, В. Dаs
Guptа) свідчать про особливу вразливість учнів у старших класах
школи і вузах у плані нервово-психічного здоров’я; наголошується,
що юнацький вік пов’язаний з кризовими ситуаціями, які посилюються для студентів і курсантів особливостями їх життєвої ситуації
та діяльності (А. І. Бурханов, Л. І. Носова, С. А. Тапонова і ін.), а зростаючий рівень конфліктів в основних сферах життя учнів виступає
як основний патогенетичний чинник неврозів і причина ослаблення здібностей адаптуватися до складних умов навчальної діяльності
(В. А. Ташликов, Н. Д. Творогова, Е. Н. Юрасова, Е. Hаіm, Е. Оlbrісh,
та ін.).
Наприклад, Ісаєва О. Р. (2010) встановила, що поведінка, яка дозволяє впоратися зі стресом, має вікові та тендерні відмінності, може
змінюватися протягом життя залежно від завдань і вимог, що ставляться до людини середовищем на різних етапах онтогенезу і соціогенезу. Вищевказаний автор заявляє, що репертуар поведінки для подолання стресу в поєднанні з механізмами психологічного захисту являє
собою широкий спектр різноманітних варіантів: від гнучких, ситуаційно обумовлених стратегій подолання труднощів до стійких особистісних паттернів (стилів) реагування. Його потенційна адаптивність
залежить від співвідношення ступеня вираженості свідомих і несвідомих форм адаптаційних механізмів особистісного функціонування. Стійкі сполучення стилів поведінки подолання стресу визначають
характер (специфіку) психічної адаптації і рівень пристосувальних
можливостей особистості; вони є одними з параметрів, складових поняття “психологічної уразливості” особистості, розгляд якої необхідно проводити тільки при обліку особистісних ресурсів [3].
При цьому в науковій літературі широко описані захисні фактори,
які протидіють дезадаптації. У їх числі “копінг” – особливий механізм
оволодіння стресовою ситуацією. Механізми оволодіння можуть бути
посилені психопрофілактичною роботою, у руслі якої рекомендується
застосовувати низку засобів фізичної підготовки [8].
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Щодо впливу фізичної підготовки та фізкультурно-спортивної
діяльності на психічні стани, а також соціалізації особистості у фізкультурно-спортивній діяльності можна виділити роботи авторів
С. М. Ашкіназі, А. А. Горєлова, В. В. Миронова, В. Г. Федорова, Н. В. Романенко, А. В. Зюкина.
Постійно вдосконалюються рекомендації авторів щодо формування і розвитку індивідуального стилю саморегуляції у спорті: зокрема,
Я. Х. Вилканова наголошує на важливості роботи з розвитку особистісних передумов стійкості до змагального стресу у юних спортсменів, до числа яких належать: стійка і реалістична самооцінка, адекватний можливостям рівень домагань, мотивація, що сприяє успішності
виступів на змаганнях [1]. У той же час до перелічених передумов стійкості до змагального стресу можна додати, що в екстремальних умовах, які передують і супроводжують відповідальні змагання, засобів
психопрофілактики може виявитися недостатньо для забезпечення
стану психічної готовності спортсмена до змагань. У цих умовах оптимізація психічного стану досягається за рахунок використання саморегуляції (Н. А. Худадов). Розробка і включення усвідомлених засобів
і методів психічної саморегуляції психічного стану в змагальний процес спортсменів вищої кваліфікації є одним з перспективних напрямків досліджень у проблемі підвищення результативності їх змагальної
діяльності. У запропонованому аспекті цікавими є роботи щодо оцінки розвитку здатності до саморегуляції психічного стану юних борців
в умовах спортивної діяльності (Р. Монгуш), а також удосконалення
засобів саморегуляції психічного стану хокеїстів вищої кваліфікації
[5], де вказується що ефективність методики саморегуляції психічного стану може бути значно підвищена, якщо її розробка буде заснована на індивідуальних особливостях виявів психічного стану.
Разом з тим ще раз вкажемо на актуальність досліджень щодо визначення психічних станів студентів у вузах різного профілю, курсантів у вищих військово-навчальних закладах, оскільки навчання молодих людей у вузі пов’язано з постійним нарощуванням обсягу інформації при дефіциті часу для її ефективної переробки, з незвичним для
студентів розумовим та психічним навантаженням (Г. А. Ковальов,
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В. А. Ганзен). Психологами і соціологами відзначається певна дезадаптація особистості в умовах, пов’язаних з необхідністю прийняття непростих рішень і пошуку виходів зі складних ситуацій, констатується
нарощування невротизації суспільства і особливо його молодого покоління [8].
Можемо констатувати, що вияви стресу у студентів у вигляді підвищеної тривожності і зміни функціонального стану залежать від рівня сформованості системи довільної саморегуляції, а до факторів, які
сприяють підвищенню рівня сформованості саморегуляції, належать
мотивація досягнення успіху, висока самооцінка, високий ступінь свідомості життя, високий рівень суб’єктивного контролю, високі показники інтелектуального розвитку, низька особистісна тривожність [1].
Актуальність досліджень психічних станів студентів у вузах різного профілю та курсантів у вищих військових навчальних закладах
є беззаперечною, в аспекті вищезазначених умов важливе місце посідає проблема оцінки особистісних факторів, які впливають на процес
травматизації і посттравматичої адаптації.
Необхідно відмітити, що висока психотравматизація особистості
і її соціальна значимість в сучасних умовах визначають необхідність
оптимізації основних форм, підходів і методів психологічного супроводу людей, які зазнали стресу будь-якого походження. Особливо актуальним це питання є для курсантів вищих військових навчальних
закладів та військовослужбовців.
Аналіз науково-методичної літератури свідчить, що післястресові
стани у військових супроводжуються деструктивною поведінкою [9],
а люди даної професії вимагають психологічної допомоги в її подоланні. Так, Сальникова О. Ю. наголошує, що посттравматичний стресовий стан (ПТСС) є не просто емоційною реакцією особистості на
сформовані складні обставини, а результатом складної глибинної перебудови особистості в результаті підвищення екстремальності умов
її життєдіяльності.
При високій вираженості ПТСС у співробітників змінюється
структура міжособистісних відносин: спілкування збіднюється, стає
субординаційно-рольовим, втрачає свою легкість, що призводить до
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зниження самоповаги і зростання внутрішнього конфлікту. При посиленні психотравматизації змінюється структура захисної сфери
особистості співробітника, приводячи до більшої виразності заміщення-переносу. Крім того, у співробітників виявляється регрес до
примітивних форм поведінки, де агресія зганяється на оточення (підлеглих, сім’ю, дітей та ін.).
Для попередження негативних наслідків психотравм, викликаних
впливом на співробітників умов повсякденної службової діяльності,
необхідна кваліфікована психологічна допомога на ранніх стадіях
формування ПТСС.
Аналіз науково-методичної літератури свідчить, що потенціал
подолання стресогенних подій відбивається у виборі успішних або
неуспішних пристосувальних стратегій поведінки, а рівень розвитку і
репертуар адаптаційних механізмів мають величезне значення як для
соціально-психологічного функціонування людини, так і для збереження його психічного благополуччя (H. А. Сирота, В. М. Ялтонський,
А. Г. Маклаков, В. А. Абабков, M. L. Сооpеr, Е. Аshtоn, M. Vоsvісk,
M. Сhеsnеy).
Домагаючись об’єктивної оцінки психологічної реальності, слід
пам’ятати, що людиною приймаються рішення часто не з урахуванням
зважених імовірностей можливих подій і визначення співвідношення
ризику і корисності, а під впливом пережитих психічних станів. З іншого боку, успішно вироблений індивідуальний стиль поведінки, що
забезпечує продуктивність навчальної та службової діяльності, відбивається в особливостях формування та актуалізації психічних станів.
Позитивну роль при цьому може грати цілеспрямоване застосування
засобів фізичної підготовки і спорту [4; 6].
Завдання формування адекватних внутрішніх засобів саморегуляції може бути вирішене за допомогою спеціальних методів психопрофілактичного впливу, що одержали назву методів психологічної
(психічної) саморегуляції стану. Ці методи утворюють досить великий
клас корекційних засобів (аутогенне тренування, різні техніки релаксації, прийоми ідеомоторного тренінгу та ін.) і мають тривалу історію
використання в медичній та психотерапевтичної практиці [7].
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У той же час, недостатня вивченість формування та розвитку
посттравматичного стресового розладу обмежує можливість його діагностики, прогнозу, динаміки, а також оцінки прогнозу ефективності
реабілітації [6].
На сучасному етапі важливим завданням дослідників є вивчення
псиxологічниx меxанізмів і закономірностей реадаптації посттравматичних стресових розладів з позиції збереження особистістю свого
статусу і позитивниx позицій.
Висновки. Численні дослідження, спостереження, експерименти
не лише не вичерпали проблему адаптації до стресових ситуацій, а, й,
навпаки, показали її глибину і багатовимірність.
Вияви стресу у студентів залежать від рівня сформованості системи довільної саморегуляції та визначаються такими факторами, як
типологічні особливості темпераменту й акцентуації характеру, специфіка мотивації досягнення, рівень суб’єктивного контролю, смисложиттєві орієнтації, рівень інтелектуального розвитку.
У той же час, питання посттравматичного стресового стану та
його профілактики є актуальним для курсантів вищих військових навчальних закладів та військовослужбовців, оскільки часті екстремальні ситуації – масові заворушення, стихійні лиха, катастрофи, локальні
війни тощо, які потребують швидкої орієнтації і рішучих дій, чинять
сильний травмуючий вплив на психіку і призводять до розвитку в
особового складу внутрішніх військ станів психічної дезадаптації.
Умови, в яких доводиться працювати співробітникам різного
роду військ, з психологічної точки зору характеризуються значним
психотравмуючим впливом, а проблема високої ймовірності виникнення післястресових станів у співробітників стоїть досить гостро.
Перебування на військовій службі призводить до того, що курсанти
та молоді офіцери піддаються негативному впливу інформаційних,
соціально-психологічних та інших стресоутворюючих факторів, які
сприяють формуванню когнітивних, афективних, комунікативних та
інтрактивних перевантажень.
Психологічна профілактика негативних емоційних станів у курсантів і співробітників різного роду військ містить: проведення спе
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ціального навчання і психологічного тренінгу, надання співробітникам спеціальної, невідкладної та реабілітаційної психологічної
допомоги. Ефективність допомоги можна підвищити, надаючи її з
урахуванням знання особливостей функціонально-психодинамічних
механізмів виникнення і розвитку ПТСС в умовах повсякденної навчальної і службової діяльності.
Перспективи подальших досліджень полягають в уточненні змісту та специфіки післятравматичної адаптації (реадаптації) осіб з бойовим досвідом під час їх інтеграції до умов мирного життя.
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Хуртенко О. Психологические особенности личности в условиях посттравматических стрессовых состояний
В статье описаны некоторые аспекты совладания со стрессовой
ситуацией студентами вузов разного профиля и курсантами, поверхностно рассмотрена проблема оценки личностных факторов, влияющих на процесс травматизации и посттравматической адаптации,
также указано на исследования методик саморегуляции психического
состояния.
Ключевые слова: адаптация, стресс, экстремальные ситуации,
посттравматические расстройства.
Khurtеnkо О. Psyсhоlоgісаl сhаrасtеrіstісs оf pеrsоnаlіty undеr
pоsttrаumаtіс strеss соndіtіоn
Thіs аrtісlе dеsсrіbеs sоmе аspесts оf mаstеrіng strеssful sіtuаtіоn wіth
unіvеrsіty studеnts оf dіffеrеnt prоfіlеs аnd саdеts, supеrfісіаl соnsіdеrs thе
prоblеm оf еvаluаtіоn pеrsоnаl fасtоrs thаt аffесt thе prосеss оf trаumа
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аnd pоsttrаumаtіс аdаptаtіоn аnd іndісаtеd оn thе wоrk whісh studіеd
mеthоds оf sеlf mеntаl stаtе.
Thе rеsеаrсh соndіtіоns оf wоrkіng mаn іs а trаdіtіоnаl subjесt оf
study fоr thе whоlе rаngе оf sсіеntіfіс dіsсіplіnеs іnvоlvеd аnаlysіs оf wоrk
аnd аbоvе аll – psyсhоlоgісаl.
Untіl tоdаy hаs nоt dеvеlоpеd соmmоn соnсеpts thаt саn еxplаіn thе
саusеs thаt lеаd tо pооr funсtіоnаl stаtus, сhаngе pеrsоnаl stаtus, vіоlаtіоn
оf prоfеssіоnаl еffесtіvеnеss аnd sаfеty, dеvеlоpmеnt оf psyсhоsоmаtіс
dіsеаsеs, pеrsіstеnt mеntаl dіsоrdеrs аnd physісаl hеаlth оf mоst іndіvіduаls
еxpоsеd tо strеss fасtоrs аnd vаrіоus еxtrеmе sіtuаtіоns.
Wе саn stаtе thаt thе mаnіfеstаtіоns оf studеnts strеss іn thе fоrm оf
іnсrеаsеd аnxіеty аnd сhаngеs іn funсtіоnаl stаtus dеpеnd оn thе fоrmаtіоn
оf а systеm оf vоluntаry sеlf-rеgulаtіоn аnd tо thе fасtоrs thаt соntrіbutе tо
thе lеvеl оf fоrmаtіоn оf sеlf-rеgulаtіоn аppеrtаіn mоtіvаtіоn tо suссееd,
hіgh sеlf-еstееm, а hіgh dеgrее оf аwаrеnеss оf lіfе, а hіgh lеvеl subjесtіvе
соntrоl, hіgh pеrfоrmаnсе іntеllесtuаl dеvеlоpmеnt, lоw pеrsоnаl аnxіеty.
Іt shоuld bе nоtеd thаt hіgh psyсhоlоgісаl trаumа оf pеrsоnаlіty
аnd іts sосіаl sіgnіfісаnсе іn mоdеrn соndіtіоns dеtеrmіnе thе nееd fоr
оptіmіzаtіоn оf thе bаsіс fоrms, аpprоасhеs аnd mеthоds оf psyсhоlоgісаl
suppоrt fоr pеоplе whо hаvе еxpеrіеnсеd thе strеss оf аny оrіgіn. Еspесіаlly
іmpоrtаnt thіs іssuе іs fоr thе саdеts оf hіghеr mіlіtаry еduсаtіоnаl
іnstіtutіоns аnd mіlіtаry pеrsоnnеl.
Tо prеvеnt psyсhо trаumа nеgаtіvе соnsеquеnсеs саusеd by еxpоsurе tо
еvеrydаy соndіtіоns fоr stаff pеrfоrmаnсе rеquіrеs quаlіfіеd psyсhоlоgісаl
hеlp оn thе еаrly stаgеs оf fоrmаtіоn оf pоst-trаumаtіс syndrоmе.
Аt thе prеsеnt stаgе thе іmpоrtаnt tаsk оf rеsеаrсhеrs іs study оf
psyсhоlоgісаl mесhаnіsms аnd rеgulаrіtіеs оf rеаdаptаtіоn pоst-trаumаtіс
strеss dіsоrdеr frоm а pоsіtіоn оf prеsеrvе thеіr stаtus аnd pеrsоnаlіty
pоsіtіvе pоsіtіоn.
Kеywоrds: аdаptаtіоn, strеss, еxtrеmе sіtuаtіоns pоst trаumаtіс
dіsоrdеrs.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Структурні параметри
Статті повинні містити такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор;
мета статті; виклад основного матеріалу дослідження; висновки; перспективи подальших розвідок у даному напрямі; список використаної
літератури.
Анотації
Анотації (500–600 знаків) українською та російською мовами з
назвою статті та ключовими словами (5–8 слів).
Анотація розширена (2 500–3 000 знаків) англійською мовою з
назвою статті та ключовими словами (5–8 слів) має містити актуальність проблеми, результати дослідження та висновки. Обов’язковим є
якісний переклад.
Технічні параметри
Загальний обсяг: 8–14 сторінок.
Мова публікації: українська, російська.
Стандарти: шрифт Tіmеs Nеw Rоmаn, кегль (розмір шрифту) – 14,
міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, усі поля – 2 см,
редактор Wоrd, тип файла – документ Wоrd 97–2003 (обов’язково).
Пробіли між цифрами, ініціалами і прізвищем мають бути нерозривними.
Обов’язкове дотримання правил вживання тире (–) і дефіса (-).
Список літератури – у порядку появи в тексті (не більше 20 найменувань).
Формули оформляються через редактор формул MаthTypе, розмір
символів – 10, довжина формул не повинна перевищувати 80 мм. Формули набираються у формульному редакторі MаthTypе латинськими
символами або англійськими з клавіатури, кирилиця не допускається.
Рисунки, виконані векторною графікою, мають бути розміщені
одним об’єктом або згруповані.
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УДК

Зразок оформлення статті

Ім’я, по батькові, ПРІЗВИЩЕ,
науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи
НАЗВА СТАТТІ
Анотація (500–600 знаків) українською мовою з ключовими словами (5–8 слів).
Постановка проблеми у загальному вигляді. …
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. …
Метою статті є ...
Виклад основного матеріалу дослідження. ...
Висновки. …
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. …
Список використаної літератури
(оформляється відповідно до ДСТУ)
1. …
Рецензент – науковий ступінь, учене звання, прізвище, ініціали.
Анотація російською мовою (500–600 знаків) за формою:
Прізвище, ініціали. Назва статті
Текст анотації.
Ключові слова: 5–8 слів.
Анотація англійською мовою розширена (2 500–3 000 знаків) за
формою:
Прізвище, ініціали. Назва статті
Текст анотації.
Ключові слова: 5–8 слів.
Анотації подаються на окремому аркуші і не враховуються до загальної кількості сторінок статті.
Документальний супровід статті
1. Рецензія фахівця (кандидата або доктора наук) у галузі науки,
за якою підготовлена стаття (для авторів, які не мають наукового ступеня доктора наук), за формою:
Рецензія
на статтю _______________________________________________
(посада, прізвище, ініціали автора та назва статті)
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Текст рецензії ____________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Рецензент _______________________________________________
		

(науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ініціали)

_____________________ 		
(підпис)

“___” ______________ 20__ р.

П р и м і т к а . Рецензія на статтю пишеться в довільній формі. Обов’язково
підкреслюються: відповідність вимогам до наукових статей; новизна теоретичних
результатів та їх практичне значення; відповідність назви статті її змісту; обґрунтування висновків, зроблених авторами; висновок (статтю прийняти до публікації із
зазначенням галузі наук).

2. Експертний висновок, що завіряється гербовою печаткою закладу, в якому працює експерт (експерти), за формою:
Експертний висновок
Експерт (експертна комісія) _______________________________,
				

(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)
Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________
Науковий ступінь та вчене звання __________________________
Місце роботи ____________________________________________
Посада _________________________________________________
Ідентифікаційний номер __________________________________
Номер, серія паспорта, ким і коли виданий ___________________
Домашня адреса _________________________________________
Контактні номери телефонів _______________________________
Е-mаіl __________________________________________________
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Відомості про рецензента
Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________
Науковий ступінь та вчене звання __________________________
Контактна інформація
Відповідальний секретар – Франчук Юлія Вікторівна.
Моб. тел.: 097-277-73-50,
роб. тел.: (0382) 65-05-93,
е-mаіl: frаnсhuk_julіа@mаіl.ru
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