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ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
У ПСИХОЛОГІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПІДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНІВ ДО ЗМАГАНЬ НА ПОЧАТКОВОМУ
ЕТАПІ БАГАТОРІЧНОГО ТРЕНУВАННЯ
У статті проаналізовано сучасний стан професійної компетентності студентів фізкультурних вузів, майбутніх тренерів у психологічному забезпеченні підготовки спортсменів до змагань на початковому етапі багаторічного спортивного тренування. Розглянуто
зміст, засоби та методи психологічного забезпечення підготовки юних
спортсменів до змагань.
Ключові слова: професійна компетентність, психологічне забезпечення, спортсмени, змагання, тренувальний процес.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний рівень
спортивних досягнень, гостра конкуренція на спортивній арені, високі
фізичні і психічні навантаження у тренувальному і змагальному процесі обумовлюють важливе завдання – удосконалення системи підготовки
тренерів зі спорту у фізкультурних вишах. У зв’язку із цим професійна
підготовка тренерів зі спорту у фізкультурних вишах потребує серйозного переосмислення змісту психолого-педагогічної підготовки студентів.
Результати наших експериментальних досліджень показали недостатньо
© Антонець В.
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високий рівень психологічної підготовленості спортсменів на всіх етапах багаторічного спортивного тренування. Навіть спортсмени високої
спортивної кваліфікації (майстри спорту України) мають недоліки у психологічній підготовленості до змагань. Студенти – майбутні тренери зі
спорту повинні бути компетентні в області психологічного забезпечення
підготовки спортсменів до змагань. Така необхідність зумовлена постійними заявами, що невдалі виступи українських спортсменів пов’язуються з їх недостатньою психологічною підготовленістю. Щоб бути компетентним в галузі підготовки спортсменів до змагань, студенти повинні
знати зміст психологічного забезпечення на кожному етапі багаторічного
спортивного тренування, а також засоби і методи для його реалізації. Як
показують наші дослідження, випускники фізкультурних вишів мають
недостатній рівень спортивно-психологічної компетентності для здійснення психологічного забезпечення підготовки спортсменів до змагань.
Це підтверджує необхідність підвищення у студентів, майбутніх тренерів
зі спорту, спортивно-психологічної компетентності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Питання
загальної психологічної підготовки у спорті і психологічного забезпечення багаторічної підготовки спортсменів відображені у роботах багатьох дослідників (Г. Бабушкіна, Г. Горбунова, Т. Джамгарова, Є. Ільї
на, Р. Нейдиффера, Р. Пилояна, В. Платонова, П. Рудика, Р. Уенберга,
Д. Гоулдома та ін.) У той же час, у науково-методичній літературі не
вказано, що психологічну підготовку спортсменів до змагань необхідно здійснювати з урахуванням специфіки виду спорту, кваліфікації
спортсмена, його передстартового стану.
Проблема психологічної підготовки спортсменів до змагань далеко не нова. Перше її рішення запропоновано Б. Кретті, А. Пуні, В. Марчуком. Надалі дана проблема розглядалася у роботах А. Алексєєва,
Г. Бабушкіна, Б. Вяткіна Г. Горбунова, А. Родіонова, А. Ловягіної. Проте, більшою мірою рішення цієї проблеми носило загальний характер,
мало приділялось уваги психологічній підготовці на усіх етапах багаторічної підготовки спортсменів. Звідси невдалі виступи українських
спортсменів на міжнародних змаганнях.
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Метою статті є уявлення студентом – майбутнім тренером – зміс
ту психологічного забезпечення підготовки спортсменів до змагань на
початковому етапі багаторічного тренування.
Виклад основного матеріалу дослідження. На основі експериментальних даних та на тривалому досвіді роботи зі спортсменами, ми вважаємо, що психологічне забезпечення підготовки спортсменів до змагань
має важливе значення у спортивному вдосконаленні кожного спортсмена.
Його зміст повинен виходити із завдань, що вирішуються у процесі спортивного тренування і підготовки до змагань. Основне ж призначення психологічного забезпечення підготовки спортсменів полягає у сприянні вирішенню завдань спортивного тренування у системі багаторічної підготовки
спортсменів. Опираючись на результати практичної роботи з підготовки
тренерів у фізкультурних вишах, наших досліджень і досліджень інших авторів [1–5], ми обґрунтували зміст психологічного забезпечення підготовки спортсменів до змагань на початковому етапі у системі багаторічного
спортивного тренування, у якому досліджувались такі напрями:
формування психологічної структури змагальної діяльності, яка
включає: навчання спортсменів ставити перед собою конкретні цілі;
навчання спортсменів самоконтролю передстартового стану і формування адекватної самооцінки; актуалізація змагальної мотивації та
мотивації досягнення успіху;
навчання спортсменів навичок психорегуляції свого стану;
аналіз результативності змагальної діяльності та її розвиток у
юних спортсменів;
виявлення та задоволення актуальних потреб юних спортсменів;
виявлення домінуючих і актуальних передстартових станів у
спортсменів;
формування у юних спортсменів когнітивного ресурсу для успішного виступу на змаганнях.
Виділені основні напрями змісту психологічного забезпечення
спортсменів до змагань на початковому етапі у системі багаторічного
спортивного тренування розглянемо більш детально.
Навчання юних спортсменів ставити перед собою конкретні цілі.
Дана робота повинна здійснюватися при перших виступах спортсме№ 1(6)
2017
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нів на змаганнях. Уміння ставити перед собою цілі, як вважає Р. Мартенс [6], – вельми важливе уміння для спортсмена. На його думку, цілі
приваблюють свідомість тим, над чим треба працювати, мобілізують
енергію спортсмена, сприяють прояву наполегливості у досягненні результатів. Виокремлюються результативні і процесуальні цілі. У змагальному періоді більш ефективні процесуальні цілі (продемонструвати майстерність, повною мірою використовувати свою технічну,
тактичну, психологічну підготовленість та ін.). Акцентування результативних цілей у юних спортсменів може викликати невпевненість у
собі, тривожність за результат, зниження самооцінки у разі недосягнення цілей. На користь формування процесуальних цілей говорить
той факт, що вони піддаються контролю ситуації, тобто створюється можливість управління ними. Почуття контролю ситуації додає
спортсмену впевненості у собі.
На початковому етапі тренер ставить перед спортсменом змагальні цілі. У міру накопичення змагального досвіду тренер делегує
спортсменам постановку цілей, залишаючи за собою контроль і консультування. Спортсмена необхідно навчити визначати цілі за їх значущістю і встановлювати послідовність їх досягнення.
При постановці цілей важливо дотримуватися такого: 1) цілі не
повинні бути занадто легко досяжними; 2) цілі повинні бути реально
досяжними.
Ми вважаємо, що постановка змагальних цілей спортсменом обумовлена такими факторами. Спортсмену важливо знати зроблену тренером
оцінку його підготовленості до даного змагання і на цій основі формулювати свої цілі. Другий фактор – можливості самого спортсмена, самооцінка
підготовленості. Третій фактор – можливості своїх суперників, їх технічна,
тактична, фізична, психологічна підготовленість, індивідуально-психологічні особливості, манера ведення боротьби. Останній фактор – результати
участі спортсмена у попередніх змаганнях, результати боротьби із суперниками на попередніх змаганнях. Урахування цих основних факторів дозволить сформулювати реально досяжні змагальні цілі.
Навчання спортсменів самоконтролю і формування адекватної
самооцінки. Дієвим засобом навчання самоконтролю і формування
8
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самооцінки є робота у парах із взаємним контролем і взаємною оцінкою. Не менш важливо, щоб юний спортсмен обов’язково вів щоденник. У щоденнику спортсмени самі виставляють собі оцінки за проведене тренування, за участь у змаганні. Тренер систематично перевіряє
щоденники і виставляє свої оцінки. Порівняння самооцінки й оцінки
тренера сприяє формуванню адекватної самооцінки і підвищенню
активності у роботі. Успішність навчання самоконтролю і розвиток
адекватної самооцінки зумовлені систематичним забезпеченням оціночної інформації юних спортсменів з боку тренера.
При заниженні самооцінки зі спортсменами проводиться переважно така робота:
постановка реально досяжних цілей на найближчий період, змагання;
чергування партнерів (сильних, слабких);
емоційна підтримка при невдачах;
виявлення позитивних особистісних якостей і їх реалізація на
тренуваннях.
У разі завищеної самооцінки у роботі зі спортсменами необхідні:
переконання у потребі постановки більш високих цілей;
доручення ускладнених завдань, що вимагають прояву волі;
порівняльний аналіз результатів самооцінки підготовленості з
оцінкою тренерів, спортсменів (експертів).
Актуалізація змагальної мотивації і мотивації досягнення успіху.
На передзмагальному етапі необхідна оптимізація співвідношення тренувальної та змагальної мотивації. Дослідження характеру спортивної
мотивації [2; 3] дозволили нам виявити співвідношення тренувальної
та змагальної мотивації у спортсменів. Порівняння її з результативністю змагальної діяльності спортсменів дозволило встановити таке: чим
більше виражена у спортсмена змагальна мотивація, тим вище результативність змагальної діяльності спортсмена. У зв’язку із цим ми вважаємо за необхідне у процесі підготовки до змагань формувати у спортсмена оптимальне співвідношення тренувальної та змагальної мотивації, ураховуючи перевагу змагальної мотивації над тренувальною. Така
робота здійснюється у процесі підготовки і участі у змаганнях.
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Виділення у структурі спортивної мотивації двох складників –
тренувального та змагального, що мають істотну відмінність за змістом, цілями, результатами, – дозволяє говорити про різний зміст мотивації спортсменів у кожному з цих складників, а також про завдання її формування у юних спортсменів.
Проведені нами дослідження спортивної мотивації і аналіз спеціальної літератури з проблеми мотивації дозволили визначити завдання формування спортивної мотивації у спортсменів на етапі початкової спортивної спеціалізації і підібрати засоби, що відповідають віку і
кваліфікації спортсменів.
При формуванні у спортсменів мотивації до тренувальної діяльності вирішуються такі завдання:
формування у юних спортсменів стійкого інтересу до занять
спортом через формування позитивних емоцій;
формування у юних спортсменів особистісного сенсу при заняттях спортом через усвідомлення значущості занять спортом в особис
тому житті;
постановка перед юними спортсменами реально досяжних цілей;
формування згуртованого спортивного колективу і сприятливих
міжособистісних відносин у групі;
актуалізація сформованих (позитивних) мотиваційних установок і створення умов для появи нових мотиваційних установок шляхом використання психологічних механізмів формування мотивацій
“зверху – вниз” і “знизу – вгору” [1];
запобігання виникненню у юних спортсменів несприятливих психічних станів.
При формуванні змагальної мотивації у юних спортсменів вирішуються такі завдання:
актуалізація мотивів участі у змаганнях;
інформування спортсменів про майбутніх суперників, виявлення
їх недоліків і сильних боків;
моделювання у тренувальній діяльності майбутніх суперників;
планування змагальних цілей і завдань відповідно до підготовленості спортсмена;
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забезпечення психічної і технічної підготовленості юних спортсменів до змагань.
Для формування спортивної мотивації у юних спортсменів рекомендується використовувати широко відомі у спортивній практиці
засоби та методи.
Спочатку у роботі з формування спортивної мотивації у юних
спортсменів виявляється вихідний рівень прояву тренувальної та змагальної мотивації. На основі цього будується індивідуальна програма
формування спортивної мотивації. Кінцевим результатом має бути
оптимальне співвідношення тренувальної та змагальної мотивації.
Навчання спортсменів навичок психорегуляції. Рішення даного
завдання на етапі початкової спортивної спеціалізації обумовлено залученням юних спортсменів до змагальної діяльності. Своєчасне навчання навичок психічної саморегуляції дозволить юним спортсменам
управляти своїм передстартовим станом і забезпечити оптимальний
бойовий стан до початку змагання. На етапі початкової спортивної спеціалізації формується техніка спортивних вправ, формуються стереотипи поведінки і стану спортсменів на змаганнях. Регулярні виступи на
змаганнях висувають високі вимоги до самостійного створення необхідного передстартового стану. У зв’язку із цим необхідна спеціальна
робота із юними спортсменами з формування у них навичок саморегуляції, що дозволить використовувати їх на тренуваннях і змаганнях.
Природно, що фундаментальне початкове навчання навичок психо
регуляції має здійснюватися у підготовчому і перехідному періодах. У
змагальному ж періоді навички психорегуляції вдосконалюються.
У змагальному періоді призначення психорегуляції зводиться до
такого: 1) регулювання передстартового і стартового стану спортсмена з метою приведення його в оптимальний бойовий стан; 2) сприяння реалізації накопиченого на тренуваннях потенціалу; 3) забезпечення відновлення повної працездатності після змагання.
При навчанні навичок психічної саморегуляції ми рекомендуємо
методику В. М. Смоленцевої [4], запропоновану для етапу початкової
спортивної спеціалізації, яка містить ознайомлювальний, підготовчий
і основний етапи. Ознайомчий етап передбачає створення мотивації
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до занять психорегуляції. Підготовчий етап передбачає розвиток необхідних психічних функцій (уваги, уяви, відчуття, уявлення). Основний етап передбачає розвиток умінь управляти своїми думками,
почуттями, діями і передбачає взаємодію центральної нервової системи з іншими системами організму. Як засоби використовуються: бесіди, психотехнічні ігри, ідеомоторне тренування.
Формування навичок психічної саморегуляції у змагальному періоді здійснюється у кінці кожного тренувального заняття протягом
15–20 хвилин.
Аналіз результативності змагальної діяльності та її розвиток у
юних спортсменів. Аналіз результатів виступу юних спортсменів на
змаганнях необхідний для пояснення причин успіхів і невдач з метою
закріплення успіху і запобігання невдачам.
Розвиток у спортсменів результативності (як якості особистості)
тренувальної та змагальної діяльності здійснюється так. Мотивація
особистості пов’язана з успішністю виконуваної діяльності. Чим вище
результативність змагальної діяльності спортсменів, тим більш стійка і
яскравіше виражена спортивна мотивація. У зв’язку із цим ми вважаємо,
що, розвиваючи результативність змагальної діяльності у юних спорт
сменів, ми тим самим будемо покращувати у них спортивну мотивацію.
Для розвитку результативності як якості особистості пропонується така стратегія:
1. Перед початком будь-якої дії (навчання вправи, прийому, відпрацювання тактики) важливо сформулювати спортсмену майбутній результат. Спортсмен повинен чітко уявити у своїй свідомості його образ.
2. Формування сильної мотивації досягнення такого результату,
який повинен викликати у спортсмена інтенсивні позитивні переживання. Це стає можливим у разі, якщо спортсмен зможе (у цьому
потрібна допомога з боку тренера) об’єднати свою мету, до якої він
прагне, з будь-якими зі своїх особистісних цінностей. Характерно, що
чим більш значущою є ця мета, чим більш емоційно вона насичена,
тим інтенсивніше буде відповідний мотив.
3. У зв’язку з тим, що для підлітків не характерна тривала за часом діяльність, спрямована на досягнення мети, доцільним буде таке.
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Процес досягнення мети слід розділити на кроки (етапи). Такий поділ
дозволяє:
починати діяти негайно;
визначити необхідні щоденні зусилля;
визначити ритм діяльності. Підтримка такого ритму виступає як
самостійна мотивуюча сила до продовження діяльності і здатна виконувати роль своєрідної “інерції” у роботі, спонукаючи до дії в умовах
ослаблення мотивації.
Необхідно прагнути того, щоб кожен етап долався спортсменом у
найкоротший термін (день, два або три).
4. Забезпечити якісний зворотний зв’язок, у процесі якого спортсмен сприймає результати своєї діяльності. При цьому, здійснюється
контроль за результативністю на шляху досягнення поставленої мети.
5. Оцінюючи результати своєї діяльності, спортсмен повинен орієнтуватися на темп росту, порівнюючи сьогоднішні результати з учорашніми. Це дозволяє акцентувати увагу на просуванні спортсмена до
запланованої мети. При цьому важливо з боку тренера актуалізувати
і посилити позитивні переживання спортсмена.
6. Навчити спортсмена заохочувати (хвалити) себе за кожний
виконаний крок. Це створює позитивний емоційний фон, на якому
більш успішно здійснюється подальша діяльність.
Виявлення та задоволення актуальних потреб юних спортсменів.
Аналіз відвідування дітьми ДЮСШ у містах Хмельницького та Кам’янець-Подільського показав, що на теперішній час існує велика проблема зацікавленості їх у відвідуванні навчально-тренувальних занять на
початковому етапі. За підсумками проведеного аналізу, на першому
році тренувань число дітей, які припинили займатись спортом, становило 75 %, на другому році – 40 %, на третьому та четвертому роках
також є діти, які припиняють займатися спортом.
Однією з причин такого стану є незадоволення актуальних потреб
для юних спортсменів. Автором виділені найбільш актуальні потреби,
розділені А. Маслоу [6] на п’ять груп:
перша група – фізіологічні потреби (у русі, відпочинку, харчуванні, воді);
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друга група – потреби у безпеці (у захисті від фізичних небезпек,
у захисті від психологічних небезпек);
третя група – потреби у соціальних зв’язках;
четверта група – потреби у повазі, визнанні, схваленні;
п’ята група – потреби у самоактуалізації, самоствердженні, самовираженні.
Незадоволення тієї чи іншої потреби позначається на ставленні
спортсмена до тренера, до занять і часто є причиною ослаблення спортивної мотивації, у результаті спортсмен припиняє відвідувати спортивні тренування.
Виявлення домінуючих і актуальних передстартових станів у
спортсменів. Рішення даного напряму здійснюється шляхом діагностики передстартового стану спортсмена протягом декількох змагань.
Із цією метою ми пропонуємо комплексну методику психодіагностики
Г. Бабушкіна і В. Смоленцевої [2].
Предметом психодіагностики є складники компоненти передстартової психічної готовності, їх сформованість і стійкість. Головним
завданням психодіагностики передстартової психічної готовності
спортсмена є визначення ступеня відповідності характеристик цього стану умов до цілей і завдань виступу спортсмена на майбутньому
змаганні. Критерії прояву і значимість компонентів психічної готовності у спортсменів різних видів спорту будуть неоднаковими, залежно від індивідуально-психологічних особливостей, підготовленості
до змагання, значущості майбутнього змагання та інших факторів.
Розглянемо сформованість таких складників психологічного стану
спортсмена.
Потребо-мотиваційний компонент, “що запускає” активність
спортсмена і є її “двигуном”[2]. Він виступає центральною ланкою передстартової психічної готовності і містить потреби, мотиви, установки, цілі, рівень домагань, що лежать в основі процесу регуляції стану,
поведінки і діяльності спортсмена. Для оперативної діагностики потребо-мотиваційного компонента перед змаганням використовуються такі показники: змагальна мотивація – мотивація досягнення успіху; потреба у прагненні спортсмена у досягненні високих спортивних
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результатів; спрямованість спортивної мотивації на змагання і на тренувальний процес.
Рефлексивний компонент, який є усвідомленим компонентом регуляції діяльності. Він містить інтелектуальну переробку спортсменом власного досвіду, фактів, з точки зору їх особистісної значущості.
Рефлексія проявляється у сукупності оцінки і самооцінки спортсмена, що містять інформацію про властивості суб’єкта майбутньої діяльності, соціальне оточення і його вплив, умови діяльності. Оцінка
і самооцінка стають для спортсмена інструментами самоуправління і
регуляції діяльності. Вони виконують відповідальну роль в організації
поведінки спортсмена.
Організуюча роль виявлених показників оцінки та самооцінки
залежить від їх відповідності реальності. Тому, при психодіагностиці
передстартової психічної готовності потрібні дані про відповідність
оцінки і самооцінки спортсмена об’єкту відображення і про відхилення від адекватності. Об’єктивними відомостями про можливості
і стан спортсмена є оцінка тренера та інших керівників команди, які
мають досвід спостереження за виступами спортсмена на змаганнях.
Для діагностики рефлексивного компонента виявляються відношення до майбутнього змагання і значущість для спортсмена виступу
на змаганні.
Емоційний компонент передстартової психічної готовності
спортсмена виявляється у його ставленні до майбутнього змагання і
до себе, у формі переживання. У емоціях виявляється результат відповідності знань спортсмена про сприятливі або несприятливі подразники до того, що впливає на нього у період підготовки до змагання
та участі у ньому. Пережиті емоції відображаються у психічних станах: тривоги, рівня впевненості, стресу, напруженості, внутрішньо
особистісних конфліктів, передстартової лихоманки, апатії і ін. При
діагностиці емоційного компонента перед змаганнями важливо виявляти фізіологічні та психологічні аспекти емоцій.
Сенсомоторний (руховий) компонент передстартової психічної
готовності спортсмена містить показники сенсорної і моторної стійкості і обумовлює ефективність виконання рухів. При діагностиці
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сенсомоторного компонента визначаються: швидкість саморегуляції,
точність саморегуляції, активність саморегуляції.
Паралельно з психодіагностикою передстартової психічної готовності спортсмена визначається результативність його змагальної діяльності. На основі порівняння отриманих результатів ми виявляємо
характеристики оптимального передстартового стану кожного окремого спортсмена.
Формування у юних спортсменів когнітивного ресурсу для успішного виступу на змаганнях. Актуальність ресурсного підходу до вирішення проблеми психолого-педагогічного забезпечення підготовки
спортсменів до змагань обумовлена сформованою тенденцією до детермінації стресових станів, що виникають на змаганнях, когнітивними факторами особистості.
Когнітивний ресурс спортсмена являє собою сукупність психолого-педагогічних знань, необхідних для правильного оцінювання різних змагальних ситуацій, пошуку способів реагування на них.
Формування когнітивного ресурсу юних спортсменів здійснюється
у рамках теоретичної частини психологічної підготовки, а також у
процесі самостійної роботи спортсменів під керівництвом тренера.
Юним спортсменам пропонується засвоїти основні положення спортивної психології для підвищення особистої компетентності, з метою
забезпечення успішного виступу на змаганнях. Спортсмени, які беруть участь у спортивних змаганнях, повинні знати таке: стани, що
можуть виникнути перед стартом; який їх вплив на результативність
змагальної діяльності; які причини виникнення того чи іншого стану;
як запобігти виникненню несприятливого стану; вплив стрес-факторів на стан спортсмена; як регулювати (оптимізувати) несприятливий
стан. Така інформація повинна надаватися юним спортсменам для
того, щоб вони могли її використовувати на змаганнях.
Висновок. Існуюча система психолого-педагогічної підготовки студентів фізкультурних вишів не створює у майбутніх тренерів зі спорту
уявлення про зміст і сутність психологічного забезпечення підготовки
спортсменів до змагань. У випускників недостатньо сформована компетентність психологічного забезпечення підготовки спортсменів. Запро16
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понований нами зміст психологічного забезпечення підготовки спорт
сменів до змагань на початковому етапі у системі багаторічного спортивного тренування може бути впроваджений у навчальний процес
при підготовці бакалаврів та магістрів, які навчаються у фізкультурних
вишах України. Це дозволить сформувати у випускників професійну
компетентність, необхідну для практичного здійснення психологічного
забезпечення підготовки спортсменів до змагань.
Перспективи подальшого дослідження у даному напрямі полягають у створенні уявлення у студентів фізкультурних вишів
України про зміст, засоби та методи психологічного забезпечення
спортсменів до змагань на етапах поглибленої спортивної підготовки та спортивного вдосконалення у системі багаторічного спортивного тренування.
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печении подготовки спортсменов к соревнованиям на начальном
этапе многолетней тренировки
В статье проанализировано современное состояние профессиональной компетентности студентов физкультурных вузов, будущих
тренеров, в психологическом обеспечении подготовки спортсменов к
соревнованиям на начальном этапе многолетней спортивной тренировки. Рассмотрены содержание, средства и методы психологического
обеспечения подготовки юных спортсменов к соревнованиям.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, психологическое обеспечение, спортсмены, соревнования, тренировочный процесс.
Antonets V. F. The Formation of Future Trainers’ Professional
Competence in Providing Psychological Preparation of Athletes for
Competitions at the Initial Stage of Long-Term Training
The article analyzes the current state of the professional competence
of physical education universities’ students and future trainers in providing
a psychological preparation of athletes for athletes at an early stage multisports training. The content, means and methods of psychological training
of young athletes were investigated.
Analyzing literatures author argues that the problem of psychological
preparation of athletes for competitions is not new. The related profound
scientific works in 70–80 s includes B. Kretti, R. Naydyfera, A. Pune,
A. Laloyana, H. Horbunova, B Vyatkina. Afterwards this problem was
studied by modern scientists such as G. Babushkin, A. Ivanov, V. Platonov,
A. Radionov, B Yakovlev.
However, the solution to this problem to a great extent was of a general
nature, little attention was paid to the psychological preparation of athletes
at all stages of long-term preparation of sportsmens; kinds of sports, athlete’s
skills, nature of the training load, the state of the athlete before competition
were not considered. That results in unfortunate outcomes of Ukrainian
athletes at international competitions.
Through theoretical analysis of domestic and foreign scholars’ scientific
works, the author substantiates main areas of content, means and methods
18
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of psychological training of athletes for competitions at an early stage multisport training:
formation of psychological structure of competitive activity which
includes training athletes to set specific goals, training self-control of
prelaunch state and formation of adequate self-esteem, actualization of
competitive motivation and motivation to succeed;
training athletes to psycho-regulation of their states;
analysis of the competitive activity’s impact and its development in
young athletes;
identifying and meeting the urgent needs of young athletes;
identifying dominant and topical prestart states in athletes;
formation of cognitive resource in young athletes for successful
performance in the competition.
On the basis of the study’s results author suggestes main areas of
content, means and methods of athletes’ psychological training for
competitions that can be implemented in the educational process in any
physical education universities of Ukraine. This can facilitate to equip
graduates’ competence necessary to ensure the practical implementation of
the athletes’ psychological preparation for competitions.
Keywords: professional competence, psychological preparation, athletes,
competitions, training.
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ВПЛИВ “ЗІРКОВОЇ ХВОРОБИ” НА ДОСЯГНЕННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ У КОМАНДНИХ ВИДАХ СПОРТУ
Стаття присвячена вивченню питання впливу “зіркової хвороби” на
міжособистісні конфлікти у спортивному колективі (команді) та на досягнення результатів у спортивно-ігровій діяльності. З’ясовано, що спортивна команда являє собою різновид малої групи з притаманними їй ознаками.
Феномен “зіркової хвороби” полягає в погіршенні індивідуальних спортивних
результатів, одночасно з підвищенням вимог до партнерів по команді, неадекватній самооцінці і негативному ставленні до критики своїх дій.
Ключові слова: спортивні команди, ігрові види спорту, спортивні
результати, міжособистісний конфлікт, “зіркова хвороба”.
Спортивна діяльність надзвичайно різноманітна, що виражається
у значному числі різних видів спорту, при цьому в окрему групу виділяють спортивні ігри. Вони являють собою змагання двох спортивних
команд, де кількісний склад команди регламентується правилами гри.
Спортивна команда розглядається як група осіб, що беруть участь
у спортивних змаганнях та об’єднаних приналежністю до одного спортивного колективу, крім цього, у спортивній команді прийнято виділя20
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ти властиві тільки їй ознаки: спрямованість членів команди на досягнення високих індивідуальних і командних результатів; однаковий вік і
професійний рівень спортсменів; специфічність вступу в команду.
Серед спортивних команд в ігрових видах спорту можна виділити
декілька відносно контрастних рівнів, які співвідносяться з кваліфікацією членів команди і спортивними досягненнями. У нашому дослідженні ми спираємось на команди високої кваліфікації, які регулярно
беруть участь у першості країни і мають у своєму складі спортсменів з
рівнем підготовки майстра, кандидата у майстри спорту.
Кожна із спортивних команд може розглядатися як структурна
одиниця, у межах якої здійснюється діяльність, що готує команду до
спортивного поєдинку. На досягнення високих спортивних результатів суттєво впливають взаємовідносини усередині команди. Одним
із негативних факторів, який негативно впливає на мікроклімат у команді, а відповідно і на спортивні результати, є “зіркова хвороба”
Постановка проблеми у загальному вигляді. Зіркова хвороба –
підступна недуга з красивою назвою. Термін “зірковість” сам по собі
яскравий і привабливий, тому немає нічого дивного у тому, що кожен
спортсмен з усіх сил до нього прагне. Тим більше, що усілякі засоби
масової інформації підігрівають ці прагнення, безсоромно експлуатуючи термін “зірковість” з будь-якої нагоди. Яких тільки зірок у світі
не буває: є зоряна молодість і старість, є зірки театральні та естрадні,
балету та спорту, шоу-бізнесу та гламуру.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. На
думку низки авторів, Б. А. Ашмарін, Л. П. Матвеєв, Б. Кретті, Н. Г. Озолін, А. А. Тер-Ованесян, А. І. Тер-Ованесян та ін., спортивна команда
являє собою різновид малої групи. Це відбувається внаслідок спільності ознак спортивної команди і малої групи, до яких відносять:
розмір групи. Мінімальний розмір малої групи визначений у дві людини, максимальний – у сорок. Цій вимозі відповідає кількість спортсменів і
тренерів у спортивній команді, яка суворо визначена правилами змагань;
автономність. Мала група і спортивна команда свідомо відокремлюється від навколишнього суспільства завдяки обмеженню
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кількості членів у колективі, наявності специфічних цілей, норм,
правил поведінки;
загальні цілі. Необхідною ознакою малої групи є спільні цілі для
усіх членів. Такі цілі можуть бути різноманітними, але основною є
мета, яку можна досягти тільки за допомогою спільної діяльності членів групи. У спортивній команді мета спрямовується на досягнення
високого результату у процесі змагань;
взаємодія. Без взаємодії неможливе ефективне досягнення цілей,
поставлених перед малою групою і спортивною командою. Спільна
групова діяльність обумовлена видом спорту і взаємопов’язаними
сферами – змаганням і тренуванням. В умовах тренування спортивна
діяльність заснована на підготовчому характері і підпорядковується
змагальним цілям. Спортивно-ігрова діяльність припускає рухові та
інформаційні взаємодії і формується на основі спільних взаємодій, що
становить суть гри і має складну форму;
диференціація функцій. Під час взаємодії, у процесі спільної діяльності відбувається диференціація функцій членів групи з присвоєнням певного статусу. Це відбувається у зв’язку з різними здібностями,
індивідуальним внеском у досягнення мети і психологічними особ
ливостями особистості. У спортивній команді диференціація заснована
на поділі спортсменів за ігровим амплуа, статусом, складом і т. д.;
групові норми. Норми у малій групі і спортивній команді відіграють оціночну та стабілізуючу роль, вимогливість яких залежить від
значимості загальних цілей. Особливість норм укладена в існуванні їх у
прихованому вигляді, але вони існують і з ними необхідно рахуватися.
Отже, спортивна команда становить певний вид малої групи з
низкою специфічних особливостей.
Мета статті: розглянути вплив “зіркової хвороби” лідерів на кількість міжособистісних конфліктів, що виникають у спортивній команді, так як вважається, що значна кількість конфліктів є одним із основних факторів зниження спортивних результатів та може призвес
ти до руйнування відносин у команді.
Виклад основного матеріалу дослідження. На нашу думку, одним з головних факторів досягнення високих результатів є раціональ22
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не управління спортивною командою, яке вимагає знань структури
команди, особливостей функціонування, взаємодій, взаємин, уміння
встановити психологічний контакт зі спортсменами.
Спортивні ігри (баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, хокей і под.),
у яких беруть участь команди, характеризуються найбільшою емоційною
насиченістю серед інших видів спорту, необхідністю взаєморозуміння.
Виділяють найбільш характерні особливості, що обумовлюють
високу конфліктність ігрових видів спорту:
протиборство команд, спрямоване на перемогу над суперником, з
максимальною мобілізацією фізичних і психічних зусиль;
наявність гостроконфліктних ігрових ситуацій, пов’язаних з обмеженим лімітом часу на обдумування і ухвалення рішень при жорст
кій протидії супротивника;
значна ймовірність помилкових дій, які обумовлені необхідністю
вирішення складних завдань тактичного і стратегічного характеру,
ураховуючи численні і різноманітні варіанти переміщення по ігровому майданчику партнерів, суперників;
різке підвищення інтенсивності та обсягу тренувального процесу,
необхідне для підтримки протягом ігрового сезону на високому рівні
фізичних якостей спортсменів;
висока емоційність спортивних ігор, яка безпосередньо пов’язана
з неможливістю передбачити перебіг спортивного поєдинку і з непередбачуваністю результату.
Слід ураховувати той факт, що міжособистісний конфлікт не виникає сам по собі і його основу має становити певний об’єкт, який прийнято
називати причиною конфлікту. Для визначення комплексу заходів, спрямованих на попередження та подолання виниклого конфлікту, необхідно
вивчити реальні причини конфлікту у спортивних командах, навколо яких
розвертається конфліктна ситуація. Знання причини конфліктів допомагає
запобігти їм або успішно розв’язати при виникненні у спортивній команді.
Однією з причин конфліктів, які негативно впливають на спортивний результат, є “зіркова хвороба”.
“Зіркова хвороба” спортсменів пов’язана, більшою мірою, з надбанням спортсменом статусу лідера. Деякі зі спортсменів-лідерів знач№ 1(6)
2017

23

психологічні НАУКИ

но змінюють своє ставлення до спорту, успіхів і помилок партнерів,
поведінки і под. Цей феномен, названий “зірковою хворобою”, визначає уповільнення індивідуальних спортивних результатів із можливістю поступового зниження ефективності своєї діяльності. Одночасно
спортсмен підвищує вимоги до партнерів по команді, необ’єктивно завищуючи їх, негативно ставиться до критики своїх дій. “Зіркова хвороба” може призвести до конфліктів у колективі, зростання відчуження з
тими, хто критикує спортсмена, до порушення спортивної дисципліни.
Слід зазначити, що у разі перемоги основне заохочення, без належної підстави, випадає на лідера команди. Іноді перемога у змаганні
присвоюється одному спортсмену, водночас дії його партнерів по команді залишаються без уваги, у зв’язку з чим виникає ще одна конф
ліктна ситуація.
Слід окремо вказати на першопричину конфліктів у спортивній
команді, що полягає в окремих спортсменах-зірках, які здійснюють
негативний вплив на інших членів команди у професійній і неформальній сфері спілкування. У таких випадках необхідна активна тренерська робота з метою виявлення та нейтралізації негативного впливу таких зірок. За неможливості здійснення позитивного впливу на
таких осіб необхідно, на нашу думку, позбавлятися таких лідерів.
Ознаки “зіркової хвороби” можуть проявитись вже на початку спортивної кар’єри. І тому, здійснюючи перші успіхи у будь-яких
змаганнях, виграючи перші індивідуальні нагороди, отримуючи свій
перший виклик до збірної команди, молоді спортсмени починають
так завзято працювати над своїм “зірковим” іміджем, що, захопившись цією грою, дуже швидко підходять до тієї самої критичної межі,
за якою починається різка ломка їх крихкої, несформованої психіки.
З’являється гордовитий тон, капризи, зверхнє ставлення до партнерів по команді, виставлення індивідуальних умов та інше… Саме у цей
момент необхідно якнайшвидше ловити цю незміцнілу особистість –
“хапати за штани” і “ставити на місце”. І хто це буде робити – педагог
(тренери) або батьки – не важливо. Важливо вберегти юне створіння
від страшного “зоряного” захворювання, яке калічить і розбещує душу.
Однак буває, що батькам подобається “зірковість” своїх діток.
24
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Мало того – батьки активно підтримують цей імідж юного дарування, вселяючи своєму чаду, що він – справжній “пуп землі”, навколо
якого скоро закрутиться весь світ. Хоча, якщо зазирнути у глибину
батьківської душі, то можна побачити за усією цією грою у зоряну дитину всього лише просту корисливість – батьки марять, що колись ця
“зірковість” стане для їх нащадка прибутковим бізнесом.
Але все-таки найголовніше питання полягає у тому, як утримати молоду людину в реальності, не дати захопити її небезпечним пристрастям,
потягти у “зоряну височінь”, де крім запаморочення і грошей нічого немає. І нікого немає – ні друзів, ні близьких, одні менеджери і конкуренти.
Нам здається, головне завдання тренерів, педагогів і батьків –
навчити талановиту дитину любити спорт у собі більше, ніж себе у
спорті. І завжди пам’ятати – підступність “зіркової” хвороби полягає
у тому, що хворий відчуває себе у цей зоряний відрізок часу чудово. У
ньому кипить вулкан бажань і пристрастей, йому здається, що якщо
він у самому розквіті сил, всі зауваження на свою адресу з приводу
того, що він зазнався, – не більше ніж звичайна заздрість.
Ще б пак – рейтинг його високий, попит на його талант величезний,
і тому він може жити відповідно до відомої фрази великого полководця:
“Переможців не судять”! Але проходить час, характер “зірки” стає все
вередливішим, самооцінка завищена та неадекватна, авторитетів, які
впливали б на нього, вже не існує, а близьких людей стає все менше,
тому що в очах “зірки” вони перетворюються в заздрісників і злостивців. Та й вчителі – ті, хто вивів на цю зоряну стежку, стають уже не указ.
Нікому тепер порадити і застерегти, нікому покритикувати зірку.
І як наслідок – зірка з часом стає непотрібною, смішною і химерною. Ряди фанатів рідшають, тим більше що на зоряному небосхилі
з’являються нові свіжі зірочки, куди яскравіші, молодші і перспективніші. І хвора “зірка” – як наслідок – гасне. Вона ще намагається боротися, почати все спочатку, знайти новий клуб (команду), але всі зв’язки з вчителями, тренерами та друзями розірвані, всі “мости спалені”,
та й характер, зіпсований “зірковістю”, дає про себе знати.
Звичка говорити зарозуміло і зверхньо не дає знайти точки дотику з тими, хто зміг би допомогти. Так, можна ще вийти на май№ 1(6)
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данчик, показати молодим як треба, але час бере своє, а конкурувати все важче.
Бути “зіркою”, залишаючись нею протягом всього життя – це каторжна праця: і фізична, і духовна, і психологічна. Адже в обов’язки
справжньої, непідробної “зірки” входить ще й бути прикладом великої людяності, патріотичності, бути маяком для звичайних людей. Маяком, що вказує шлях крізь шторми і тумани! Може, у цьому і полягає
призначення справжньої зірки.
Висновки. 1. Спортивна команда являє собою один з різновидів
малої групи зі спрямованістю на досягнення перемоги над суперником
у процесі змагання, складається з двох підсистем: керівної (тренери),
що показує результат (спортсмени) і має складну структуру взаємин і
взаємодій, яка не є постійною.
2. Міжособистісні конфлікти в спортивній команді залежно від
спрямованості, тривалості, впливу на індивідуальну і спільну спортивну діяльність сторін, що конфліктують, призводять до зниження
спортивних результатів та порушують мікроклімат у команді.
3. Однією з основних причин виникнення конфліктів у спортивній команді може бути “зіркова хвороба” її лідерів.
4. Знання причин конфліктів, уміння визначити їх у разі протистояння дозволяє тренерові вирішувати і попереджати проблемні ситуації в команді.
5. Для запобігання негативного впливу “зіркового” лідера на команду, а також спортивний результат тренеру необхідно проводити
корекцію поведінки лідерів.
6. Подолання міжособистісних конфліктів у спортивних командах слід
покласти на тренера, що значною мірою обумовлено специфікою його професійно-педагогічною діяльністю. Подолання міжособистісних конфліктів
необхідно розглядати як комплекс заходів, спрямованих на попередження та розв’язання суперечностей. Попередження конфліктів у спортивній
команді пов’язано з оптимальним формуванням умов життєдіяльності,
толерантної поведінки і взаємодії тренера і спортсменів, прийняття раціо
нальних управлінських рішень. Конструктивне вирішення міжособистісних конфліктів полягає у використанні способів, методів і прийомів вирі26
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шення конфліктів у педагогічній діяльності тренера, на основі професійної
взаємодії в спортивній команді. Для цього необхідна принципова позиція,
яку має займати педагог у конфлікті на основі принципів педагогічного
управління конфліктами у спортивно-ігровій діяльності.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Перспективним напрямом вивчення цієї проблематики є розгляд практичних засобів впливу тренерів та педагогів на формування особистості
спортсмена в контексті його підготовки до спортивних досягнень найвищого ґатунку в спортивно-ігровій діяльності.
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Багас О. П., Ковальчук Р. О. Влияние “звёздной болезни” на достижение результатов в командных видах спорта
Статья посвящена изучению вопроса влияния “звёздной болезни”
на межличностные конфликты в спортивном коллективе (команде) и
на достижение результатов в спортивно-игровой деятельности. Выяснено, что спортивная команда являет собой разновидность малой
группы с присущими им признаками. Феномен “звёздной болезни”
выражается в ухудшении индивидуальных спортивных результатов,
одновременно с увеличением требований к партнёрам по команде,
неадекватной самооценке и негативном отношении к критике своих
действий.
Ключевые слова: спортивные команды, игровые виды спорта, спортивны результаты, межличностный конфликт, “звёздная болезнь”.
Bagas O. Р., Kovalchuk R. O. The Impact of “Star Sickness” on
Achievement of Results in Team Sports
The article deals with studying the impact of “star sickness” on
interpersonal conflicts within a sports group (team) and the achievement of
results in sports and games activities. It has been found that a sports team is
a kind of a small group with its appropriatecharacteristics. The phenomenon
of “star sickness” is delayed individual athletic results along with increased
requirements for teammates, inadequate self-esteem and negative attitude
to criticism of personal actions.
It was found out that the sports team is one of the varieties of a small
group with a focus on victory over an opponent in the course of the
competition, consists of two subsystems: the manager (coaches), which
shows the result (athletes) and has a complex structure of relationships and
interactions that is not Constant.
It is determined that interpersonal conflicts in the sports team,
depending on the direction, duration, influence on the individual and
joint sports activities of the conflicting parties lead to a decrease in athletic
performance and violate the microclimate in the team. One of the main
reasons for the emergence of conflicts in the sports team can be a “star
sickness” of its leaders. Knowledge of the causes of conflicts, the ability to
28
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determine them in the event of confrontation, allows the coach to solve and
prevent problem situations in the team.
To prevent the negative influence of the “star” leader on the team, as
well as on the athletic result, the coach needs to correct the behavior of the
leaders.
It was found out that overcoming interpersonal conflicts in sports
teams should be put on the coach, which is largely due to the specificity
of his professional and pedagogical activities. Overcoming of interpersonal
conflicts must be considered as a set of measures aimed at preventing
and resolving contradictions. Prevention of conflicts in the sports team
is associated with the optimal formation of living conditions, tolerant
behavior and interaction of the coach and athletes, and the adoption of
rational management decisions. A constructive solution to interpersonal
conflicts is the use of meanss, methods and techniques for solving conflicts
in the pedagogical activity of the coach, based on professional interaction in
the sports team. This requires a principled position, which should occupy
the teacher in the conflict on the basis of the principles of pedagogical
management of conflicts in sports and gaming activities.
The phenomenon of “star sickness” is the slowing of individual sports
results, while increasing the requirements for team-mates, inadequate
self-esteem and negative attitude towards criticism of their actions.
Keywords: sportsteams, competitive sports, sports results, interpersonal
conflict, “star sickness”.
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Оксана БУЛАЄВСЬКА,
Шепетівське медичне училище, м. Шепетівка

ПІДСУМКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ
В ОСОБЛИВИХ ТА/АБО ЕКСТРЕМАЛЬНИХ
СИТУАЦІЯХ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ
Стаття присвячена узагальненню психологічних аспектів взаємодії медичного персоналу в особливих та/або екстремальних ситуаціях
невідкладної допомоги. Визначено, що поведінка медиків в особливих і
екстремальних умовах не досить вивчена. Розглянуто наукові підходи,
які описують вплив особливих і екстремальних умов на психіку медиків у ситуаціях невідкладної допомоги. Обґрунтовано високі вимоги до
медичного персоналу в ситуаціях невідкладної допомоги: контроль свого стану, готовність до швидкого ухвалення рішень, адекватна оцінка ситуації, здатність і навчання до рятування життя у будь-яких
умовах і за будь-яких обставин. Доведено доцільність діагностики наслідків негативних впливів на медичний персонал, який знаходиться в
особливих і екстремальних умовах діяльності, а також профілактики
і корекції результатів цих впливів; упровадження тренінгів з метою
адаптації медиків до особливих і екстремальних умов професійної діяльності, а в цілому – до збереження їх психічного здоров’я.
Ключові слова: особливі умови, екстремальні умови, професійна
діяльність, середній медичний персонал, невідкладна допомога.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У зв’язку зі збільшенням видів зайнятості людей, а також із перманентними змінами
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їх умов життєдіяльності, у зв’язку з тим, що людство постійно знаходиться під загрозою стихійних лих, терористичних атак, дій злочинців
тощо, а також у межах зони військових протистоянь [1] збільшується
кількість ризиконебезпечних видів професій (військові, рятувальники, працівники правоохоронних органів, медики тощо), представники
яких здійснюють свої професійні обов’язки із постійною загрозою для
їх здоров’я та життя. Отже, все більшого практичного значення набуває оцінка професійної готовності фахівців різного профілю, у тому
числі й медичного персоналу до діяльності в екстремальних ситуаціях.
Для її здійснення на високому рівні нагального вивчення потребує міжособистісна взаємодія, що відбувається в професійному
середовищі в результаті перебування представників ризиконебезпечних видів професій, насамперед медиків (тому що об’єктивна реальність не залишила жодних сумнівів у тому, що існування цивілізації, а
також майбутнє самої людини як виду Homo sapiens істотно залежать
від вирішення найважливішого соціального завдання сучасного сус
пільства – збереження здоров’я людини), в особливих та/або екстремальних умовах. Наразі ця проблематика розглядається нами в межах
психології діяльності в особливих умовах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Ми проаналізували спеціальну та наукову психологічну літературу й виявили,
що проблема впливу чинників особливих та екстремальних умов на
людину має декілька аспектів, а саме: прогнозування наслідків такого впливу на людей, прогнозування поведінки людей в екстремальних
умовах. Вирішення цих завдань є дуже актуальним для психологічного забезпечення професійної діяльності фахівців, що виконують професійні обов’язки в особливих та екстремальних умовах. Проблема
прогнозування їх поведінки при цьому, а також оцінка ймовірності
збереження їхнього здоров’я і працездатності після впливу екстремальних чинників привертає пильну увагу багатьох дослідників
(Ю. Александровський, В. Корольчук, Г. Ложкін, А. Маклаков, О. Малхазов, О. Матеюк, С. Миронець, В. Моляко, О. Морозов, Є. Потапчук,
М. Решетніков, Н. Тарабріна, О. Тімченко та ін.) [1–6; 8; 10–12].
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Результати аналізу наукової літератури та практика свідчить, що
на представників ризиконебезпечних професій також впливає низка
чинників, які можуть негативно позначитися на їх психічному здоров’ї та на ефективності їх професійної діяльності [2; 5].
Більшість дослідників вказують, що до загальних психологічних
чинників професійної діяльності фахівців в особливих/екстремальних умовах слід відносити: небезпеку, раптовість, невизначеність,
новизну та нестандартність (невідомі раніше нові умови, засоби та
способи діяльності), екстремальність дій [3; 5; 10]. Крім цих чинників,
фахівці акцентують увагу на чинниках зміни параметрів соціального
середовища, складовими яких є: фізичні, хімічні, механічні, радіаційні, мікрокліматичні, баричні (тиск), біологічні, бактеріологічні та інші
впливи [6; 11–12].
Щодо чинників негативного впливу на представників ризиконебезпечних професій під час військових дій О. Тімченко вважає, що головними причинами психологічного стресу (як детермінанта міжособистісної взаємодії) є: загроза життю, відповідальність за виконання
завдання, недостатність і невизначеність інформації, що надходить,
дефіцит часу при прийнятті рішень і здійсненні бойових дій, невідповідність рівня військово-фахових навичок вимогам, що висуваються умовами бою до особистості, психологічна непідготовленість до
виконання конкретного завдання, невпевненість у надійності зброї,
відсутність довіри до командування і чинники ізоляції (при діях у відриві від основних сил, перебуванні в ізольованих захистах) та інше
[4, с. 67–68]. Важливо звернути увагу на те, що дослідник серед важливих чинників виникнення бойових психічних травм називає порушення сну. Він зазначає, що в результаті цього у людей швидко зменшується засвоєння інформації, виникають труднощі при спілкуванні
та прийнятті рішень у відповідальні моменти, сповільнюється реакція
на критичні ситуації.
За оцінкою Й. Зігріст, професійна діяльність середнього медичного персоналу є однією з найбільш несприятливих щодо стресу. Високий
рівень відповідальності поєднується з обмеженими повноваженнями,
на середній медичний персонал припадає все невдоволення пацієнтів,
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у нього недостатній професійний статус, недостатня заробітна плата
та професійні перспективи. Усе це призводить до постійного психологічного напруження, під час якого в кров викидається адреналін, і
артеріальний тиск різко підвищується. Якщо це відбувається регулярно, то ризик серцево-судинних захворювань у середнього медичного
персоналу поступово зростає [7].
Фахівці Університету Глоструп в Данії кілька десятиліть проводили дослідження, присвячені здоров’ю медсестер. До вибірки входили
12 000 співробітниць датських лікарень, і за останні 15 років більше
500 з них були госпіталізовані з ішемічною хворобою серця. Зібрана
статистика свідчить, що ті медсестри, які працюють у важких, особливих та екстремальних умовах, захворюють на 40 % частіше, ніж ті, хто
працює в більш спокійних умовах. Особливо яскраво це розходження
спостерігається серед жінок віком до 50 років [9]. В Україні щодо усього медичного персоналу, який здійснює невідкладну допомогу, в умовах досить значної економічної нестабільності, наявності мільйонів
вимушених переселенців та мігрантів, а також військового конфлікту
з Російською Федерацією, цей відсоток є значно вищим, що потребує
найшвидшого, однак зваженого та статистично достовірного психологічного дослідження.
Мета статті – розглянути та проаналізувати основні наукові результати, які були одержані в процесі дослідження взаємодії медичного персоналу в особливих та/або екстремальних ситуаціях невідкладної допомоги.
Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно з К. Ясперсом,
структуру власного буття індивіда, його екзистенцію становить комунікація та взаємодія, тобто процес, в якому “Я” стає самим собою завдяки
знаходженню себе в іншому [13]. У зв’язку з цим, з метою визначення
сутності, змісту та структури взаємодії медичного персоналу в професійній діяльності в особливих та екстремальних умовах, ми здійснили
визначення сутності терміна “взаємодія медичного персоналу в особливих та/або екстремальних ситуаціях невідкладної допомоги”.
За Е. Корет, сутність – внутрішньо конститутивний принцип кінцевого, через обмеження і виділення його з інших змістів буття, що
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конструюють його визначеність [14]. Взаємодія ж – це цілеспрямований взаємний обмін сутностями, що є активними за своєю суттю та
можуть бути відображені не тільки у статиці, але й у динаміці. Оскільки “взаємодія медичного персоналу в особливих та/або екстремальних ситуаціях невідкладної допомоги” є за своєю сутністю міжособис
тісною, то вона має визначені критерії: наявність невеликої кількості
людей (до 5 осіб); безпосередньо близька просторова локалізація; рольова визначеність; наявність особливих/екстремальних умов її перебігу. Це – суб’єкт-суб’єктна діяльність медичного персоналу щодо взаємообміну особистісно значущими для нього (як суб’єктів взаємодії)
інформацією та смислами, наділена предметними (обмеження сутності й особливості предмета професійної взаємодії), емоційно-чуттєвими (характеристика особистісних рис кожного з учасників взаємодії),
суб’єктними (залежність змісту та результату взаємодії від специфіки суб’єктів), рефлексивними (розуміння мотивів, цілей, установок
і настанов та їх прийняття); та результативними (визначення рівня,
змісту та сутності спільного рішення та поведінкового акту учасників
взаємодії) характеристиками.
Отже, сутність категорії “взаємодія медичного персоналу в особливих та/або екстремальних ситуаціях невідкладної допомоги” розглядаємо як систему безпосередніх (опосередкованих) комунікативних зв’язків,
взаємодій фахівця, що реалізуються за допомогою вербальних і невербальних засобів з метою взаємообміну інформацією, моделювання й
управління процесом професійної взаємодії та її регулювання в особливих та/або екстремальних ситуаціях невідкладної допомоги.
Емпіричне психологічне дослідження ґрунтувалося на методологічних засадах, здійснювалося на основі використання відповідних
методів і методик на групах студентів старших курсів Шепетівського
медичного училища та професійної групи медичного персоналу, узятих в паритетних співвідношеннях за допомогою методу психодіаг
ностичного тестування із використанням авторської анкети.
Аналіз одержаних результатів свідчить про те, що між досліджуваними групами існують достовірні відмінності. Згідно з одержаними результатами у групі студентів 31,18 % вважають себе готовими
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до діяльності в екстремальних ситуаціях і впевнені в своїй здатності
швидко приймати відповідальні рішення, але в той же час 62,48 % з
них вважають, що для успішної діяльності в умовах екстремальних
ситуацій вони не володіють достатніми знаннями і практичними навичками, 60,54 % студентів-медиків готові піти на ризик для власного
здоров’я в процесі виконання професійних обов’язків в екстремальних умовах. За даними дослідження переважна більшість вважає, що
основними чинниками, що необхідні для роботи в екстремальних
умовах, є вміння працювати в команді (88,17 %), урівноваженість,
рішучість (82,44 %), уважність (77,81 %), сміливість (70,65 %). У той
же час вони вважають, що перешкодити роботі в екстремальних ситуаціях можуть такі особистісні риси, як невпевненість, нерішучість,
тривожність, обережність (57,81 %), занижена самооцінка (34,68 %),
неврівноваженість і неготовність до ризику (31,12 %).
Водночас, серед тих (68,82 %), хто вважає себе психологічно неготовими до діяльності в екстремальних ситуаціях, 77,36 % відзначають
невпевненість у власних силах як основний чинник, який міг би перешкодити їм виконувати свій професійний обов’язок в екстремальних
умовах, 19,44 % студентів старших курсів Шепетівського медичного
училища прагнуть уникати ситуацій, коли необхідна їх допомога. Виявлено, що серед студентів-медиків дівчата частіше сумніваються у
власній професійній готовності й частіше схильні до критичної самооцінки, тоді як юнаки більш впевнені в своїх професійних рисах.
Серед практикуючого середнього медичного персоналу 57,28 %
вважають себе готовими до діяльності в особливих та/або екстремальних ситуаціях невідкладної допомоги (83,24 % з них вважають це своїм професійним обов’язком), однак тільки 5,08 % з них мають достатній рівень нервово-психічної стійкості і найменший ризик дезадаптації у стресі. Практики зазначають, що рішучість та врівноваженість є
основними особистісними чинниками, які визначають успішність їх
професійної діяльності в екстремальних умовах. З них 61,03 % практикуючого середнього медичного персоналу впевнені в своїй здатнос
ті негайно приймати рішення, брати участь у роботі в особливих та/
або екстремальних ситуаціях невідкладної допомоги.
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За результатами дослідження провідним чинником професійної
взаємодії медичного персоналу в особливих та/або екстремальних
ситуаціях невідкладної допомоги є система об’єктивних вимог до неї,
що обумовлена специфічністю його професійної діяльності. Одержані
дані демонструють:
1) необхідність оптимізації заходів щодо належної та відповідної
професійної підготовки середнього медичного персоналу до професійної взаємодії в особливих та/або екстремальних ситуаціях невідкладної допомоги в мирний та воєнний час у межах усієї держави;
2) доцільність проведення у межах навчального процесу спеціалізованої підготовки майбутнього медичного персоналу щодо розвитку
у нього нервово-психічної стійкості та зменшення ризику дезадаптації в стресових ситуаціях, формування його професійних умінь та
навичок роботи в особливих та/або екстремальних ситуаціях невідкладної допомоги.
Основними результатами емпіричного дослідження визначено
такі: щодо загальної характеристики професійної взаємодії співробітників медичних установ та закладів освіти, то практично всі діагностичні показники за всією вибіркою та за кожною медичною установою знаходяться в середньому діапазоні, явно негативні або позитивні
тенденції відсутні.
Якісна характеристика виявів професійного стресу може бути
представлена в такому узагальненому вигляді за рівнями аналізу на
рівні медичного працівника:
вищий за середній ступінь стресогенності ситуації. Найбільш характерні джерела стресу (за даними “Опитувальника професійного
стресу”): жорсткі терміни виконання завдань, підвищена відповідальність за роботу і несправедливість в оплаті праці;
середній ступінь професійної мотивації, яка свідчить про відносно сформоване прагнення медиків продовжувати працювати (навчатись) в певній медичній установі (закладі освіти);
оцінка актуального стану як недостатньо благополучного, що виявляється як в недостатньо прийнятному для медичного працівника
ступені суб’єктивного комфорту поточного стану, так і відсутністю
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яскравих виявів негативних і депресивних емоційних переживань.
Позитивне емоційне забарвлення поточних переживань виражене
нижче за посередній рівень;
періодична вираженість станів зниженої працездатності.
На рівні групи:
середній рівень згуртованості членів групи при посередній оцінці комфортності психологічної атмосфери та ефективності спільної діяльності;
визначення стилю управління як орієнтованого в основному на
досягнення цілей і виконання завдань (без значущого урахування
важливості відносин в колективі та значущої конкуренції), що відоб
ражає актуальну ситуацію в медичних закладах.
На рівні організації:
досить висока оцінка свого безпосереднього оточення (колеги,
керівник) свідчить про спрямованість на продуктивну взаємодію та
відносини у колективі, про прийняття сформованого стилю спільної
діяльності і спілкування;
досить висока оцінка змісту своєї професійної діяльності;
низька задоволеність фізичними умовами та оплатою праці, а також регламентом роботи;
середня оцінка процесів міжособистісної взаємодії, постановки цілей і завдань, багато в чому обумовлена малою інформованістю медичних працівників про наявні стратегічні та тактичні цілі діяльності медичного закладу на певних його етапах і порядку внутрішньої взаємодії;
у цілому посередня задоволеність своїм життям і роботою, незважаючи на досить низький рівень за показниками “захищеність на робочому місці” і високий рівень “професійного розвитку”.
Результати емпіричного дослідження зумовлюють необхідність
підвищення ефективності професійної медичної освіти за рахунок
уведення науково-методичного супроводу, побудованого на основі
моделі формування готовності медичного персоналу до взаємодії в
особливих та/або екстремальних ситуаціях невідкладної допомоги,
яка визначається як теоретичне узагальнення та схематичне відтворення фундаментальних складових процесу професійної підготовки
майбутніх медичних працівників з огляду на заявлену мету.
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Основними компонентами розробленої моделі формування готовності медичного персоналу до професійної взаємодії в особливих
та/або екстремальних ситуаціях невідкладної допомоги були визначені такі: змістовий (орієнтація в цілях та завданнях професійної діяльності, змісті професійної і суміжної з нею сферах); потребнісно-мотиваційний (провідні особистісні та професійні потреби, мотивація
та розуміння значущості професійної взаємодії, рівень розвитку емпатії); операційно-діяльнісний компонент (організація професійної
взаємодії в особливих та/або екстремальних ситуаціях невідкладної
допомоги, його можна визначити як процесуальний, методичний; це
принципи, методи, форми, засоби взаємодії, а також реалізація професійних знань, умінь і навичок у професійній діяльності); комунікативний компонент (уміння ясно та чітко викладати думки рідною та
іноземною мовою, переконувати, аргументувати, аналізувати, передавати раціональну та емоційну інформації, установлювати міжособистісні зв’язки, вибирати оптимальний стиль спілкування в різних
ділових ситуаціях, організовувати та підтримувати діалог); рефлексивний компонент (уміння свідомо контролювати результати своєї діяльності та рівень власного розвитку, особистісних досягнень; сформованість таких рис, як креативність, ініціативність, спрямованість на
співробітництво, співтворчість, упевненість у собі, схильність до самоаналізу, здатність до передбачення, ініціативного, критичного та інноваційного рефлексування та прогнозування результатів діяльності,
а також професійно значущих знань, умінь та навичок. Рефлексивний
компонент є регулятором особистісних досягнень, пошуку особис
тісних смислів у спілкуванні з людьми, самоуправління, мобільності,
спонуканням до самопізнання, професійного зростання, удосконалення майстерності, розвитку рефлексивних здібностей і формування
індивідуального стилю роботи. Він визначає рівень розвитку самооцінки, розуміння та усвідомлення медичним персоналом значущості
надання допомоги, відповідальності за результати своєї діяльності,
пізнання себе і самореалізації в процесі професійної діяльності); результативний компонент (характеризує досягнуті зрушення відносно
поставленої мети, тобто оцінку опанування медичним персоналом
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сукупністю знань, набуття практичних навичок і вмінь, визначення
рівня його особистісного й професійного розвитку, сформованості
мотивації професійної діяльності, контроль і самоконтроль за перебігом процесу професійної взаємодії в особливих та/або екстремальних
ситуаціях невідкладної допомоги).
Рівні та критеріальні показники професійної взаємодії медичного персоналу до взаємодії в особливих та/або екстремальних ситуаціях невідкладної допомоги є складовими зазначеної авторської моделі
(визначається як теоретичне узагальнення та схематичне відтворення
складових процесу професіоналізації медичного персоналу в особливих та екстремальних умовах невідкладної допомоги з огляду на заявлену мету).
Уведення у процес професіоналізації медичного персоналу запропонованих компонентів авторської моделі дозволяє стверджувати
про її ефективність на основі узагальнених результатів аналізу професійної взаємодії медичного персоналу в особливих та екстремальних
умовах невідкладної допомоги до і після проведення формувального
етапу експериментального дослідження (див. таблицю).
Результати діагностики рівня професійної взаємодії студентів
(у процесі професіоналізації) та МП (у його професійній
діяльності) в особливих та екстремальних умовах невідкладної
допомоги до і після формувального етапу експерименту, осіб (%)
До експерименту
№
з/п

Рівні

1

КГ

Після експерименту
ЕГ
СМП

студенти

3

4

5

6

6
(4,48)

1
(4,55)

7
(5,22)

2
(9,09)

ЕГ

2

1

Пасивно-діяльнісний

2

Репро19
6
22
6
16
5
дук(14,18) (27,27) (16,42) (27,27) (11,94) (22,73)
тивний
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СМП

студенти

КГ

студенти

СМП

студенти

СМП

7

8

9

10

4
(2,99)

0
(0)

1
(0,75)

0
(0)

11
(8,21)

1
(9,09)
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Закінчення таблиці
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

Рекон57
9
60
8
58
8
44
3
струк- (42,54) (40,91) (44,78) (36,36) (43,28) (36,36) (32,84) (13,64)
тивний

4

Про48
5
42
4
50
7
61
11
дук(35,82) (22,73) (31,34) (18,18) (37,31) (31,82) (45,52) (50,00)
тивний

5

Активно-діяльнісний

4
(2,99)

1
(4,55)

3
(2,24)

2
(9,09)

6
(4,48)

2
(9,09)

17
7
(12,69) (31,82)

Отже, за результатами формувального етапу експерименту можна стверджувати, що у студентів експериментальної групи якісно
і кількісно зросли показники рівня професійної взаємодії у процесі
професіоналізації (до 45,52 % – на продуктивному рівні, до 12,69 % –
на активно-діяльнісному рівні), у медичного персоналу в особливих
та екстремальних умовах невідкладної допомоги (до 50,00 % – на продуктивному рівні, до 31,82 % – на активно-діяльнісному рівні) за усіма
виділеними критеріальними показниками (цільовим, змістовим, мотиваційно-аксіологічним, емоційно-почуттєвим, практично-дієвим,
комунікативним, рефлексивно-результативним). Тобто, була сформована система особистісних та професійних рис, знань, умінь, навичок,
відносин та досвіду організації результативної професійної взаємодії
у процесі професіоналізації та у професійній сфері (у студентів та у
медичного персоналу відповідно).
Уведення у процес професійної підготовки студентів-медиків запропонованих компонентів представленої моделі дає змогу стверджувати про її ефективність на основі узагальнених результатів готовнос
ті медичного персоналу до професійної взаємодії в особливих та/або
екстремальних ситуаціях невідкладної допомоги до і після проведення формувального етапу експерименту.
Аналіз результатів експериментального дослідження за рівнями сформованості готовності медичного персоналу до професійної
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взаємодії в особливих та/або екстремальних ситуаціях невідкладної
допомоги та їх статистична обробка засвідчили ефективність запропонованої теоретичної моделі та її практичного відображення у освітньому процесі закладів медичної освіти.
Значуща позитивна динаміка результатів експериментального дослідження готовності медичного персоналу до професійної взаємодії
в особливих та/або екстремальних ситуаціях невідкладної допомоги
також підтвердили ефективність розробленого тренінгу “Професійна взаємодія в ситуаціях невідкладної допомоги”, який проводився з
медичним персоналом протягом року, по 2 годин щотижня. Він полягав у психологічній діагностиці станів учасників і залученні їх до
аутотренінгу, холотропного дихання, тілесно-орієнтованої психотерапії, а також до методик, що пов’язані зі зміненими станами свідомості;
розкритті і правдивому поданні своєї особистості, механізмів її реалізації в соціальному оточенні; аналізу основних тенденцій і мотивів
особистості; розкритті і правдивому поданні про взаємозв’язки своєї
особистості з колегами та іншими людьми, із соціальними спільнотами. Проводився аналіз взаємозв’язків особистості із соціальним оточенням; аналіз основних компонентів соціальної свідомості; виявлялася структура глибинного несвідомого, індивідуальності, особистос
ті, гендерної ідентифікації. Здійснювалось знайомство з ресурсними
станами особистості і опрацювання програм з їх досягнення. Заключний етап тренінгу включав в себе підбиття підсумків, психологічну
діагностику, побудову планів індивідуальних занять.
Учасники залежно від методики і заданого контексту (цілей і
завдань вправи) працювали індивідуально, у парах, трійках і цілою
групою.
У цілому тренінг включав в себе: психотехніки холотропного дихання; спрямовані візуалізації; тілесно-орієнтовані і танцювально-рухові психотехніки; комунікативні технології; техніки релаксації; медитації. Стиль ведення групи – недирективний (для надання можливості
кожному учаснику виявити себе індивідуально). Після кожної вправи,
а також на початку і в кінці тренінгу проводились групові обговорення його результатів.
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Висновки. Висвітлення нашого дослідження було обумовлене зростанням кількості екстремальних ситуацій різного ґенезу, що
супроводжуються різними чинниками екстремальності, ураховуючи які, медичний персонал вже на стадії навчання повинен володіти
певними особистісними рисами та властивостями, що визначають їх
професійну готовність до професійної діяльності в особливих та екстремальних умовах.
Аналіз результатів емпіричного дослідження особливостей професійної взаємодії студентів (у процесі професіоналізації) та медичного персоналу (у його професійній діяльності) та їх статистична обробка засвідчили результативність запропонованої авторської моделі
і програми, та її практичного відображення як у дійсному освітньому
процесі закладів медичної освіти, так і в реальному процесі надання
невідкладної допомоги в особливих та екстремальних умовах.
На формувальному етапі експерименту була розроблена авторсь
ка модель, здійснена реалізація авторської програми підготовки студентів та медичного персоналу до професійної взаємодії, складовою
якої був тренінг. Їх упровадження проходило відповідно до етапів дії
програми у співвіднесенні з основними видами професійної взаємодії
суб’єктів професіоналізації та професійної діяльності. Після завершення кожного етапу емпіричного дослідження на основі розробленої
авторської моделі та програми проводилося підбиття підсумків, визначалися рівні готовності студентів та медичного персоналу до професійної взаємодії, здійснювалася обробка результатів експерименту
за допомогою методів математичної статистики; аналізувалися і коректувалися етапи дії авторської програми відповідно до показників
виділених рівнів.
Слід зазначити, що в емпіричних дослідженнях особливостей професійної взаємодії медичного персоналу в особливих та екстремальних
умовах невідкладної допомоги на даний час відсутній спеціалізований
(за специфікою вияву та спеціалізацією) і розроблений інструментарій
їх діагностики. Нами була здійснена спроба комплексного підходу вирішення цієї проблеми. Сформований “пакет” методик (із зазначенням
їх авторів, назв, діагностичних показників тощо), що дає змогу виявити
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специфіку вияву особливостей професійної взаємодії середнього медичного персоналу в особливих та екстремальних умовах невідкладної
допомоги на усіх його рівнях як у процесі професіоналізації студентів,
так і професійної діяльності медичного персоналу.
Також слід зазначити, що незважаючи на деякі модифікації, факторні структури різних медичних закладів досить схожі між собою.
Це свідчить про наявність у досліджуваній вибірці єдиного синдрому
професійного стресу, загального для усіх медичних працівників, які
здійснюють свою діяльність в особливих та екстремальних умовах
невідкладної допомоги, що і є перспективою подальших розвідок у
цьому напрямку.
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Булаевская О. В. Обобщающие результаты эмпирического исследования взаимодействия медицинского персонала в особых и/
или экстремальных ситуациях неотложной помощи
Статья посвящена обобщению психологических аспектов взаимо
действия медицинского персонала в особых и/или экстремальных ситуациях неотложной помощи. Определено, что поведение медиков в
особых и экстремальных условиях не достаточно изучено. Рассмотрены научные подходы, описывающие влияние особых и экстремальных условий на психику медиков в ситуациях неотложной помощи.
Обоснованно высокие требования к медицинскому персоналу в ситуациях неотложной помощи: контроль своего состояния, готовность к
быстрому принятию решений, адекватная оценка ситуации, способность и обучение к спасению жизни в любых условиях и при любых
обстоятельствах. Доказана целесообразность диагностики последствий негативных воздействий на медицинский персонал, который находится в особых и экстремальных условиях деятельности, а также
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профилактики и коррекции результатов этих воздействий; внедрение
тренингов с целью адаптации медиков к особым и экстремальным
условиям профессиональной деятельности, а в целом – к сохранению
их психического здоровья.
Ключевые слова: особые условия, экстремальные условия, профессиональная деятельность, средний медицинский персонал, неотложная помощь.
Bulaіevska O. V. The Generalization of Psychological Aspects of
Cooperation of Medical Personnel in the Special or Extreme Situations
of the First Aid
The article is sanctified to a generalisation of psychological aspects of
co-operation of medical personnel in the special and/or extreme situations
of the first aid. Certainly, that behaviour of physicians in the special and
extreme terms is not studied enough.
Also, the assessment of the professional readiness of specialists of
various profiles, including medical staff to work in extreme situations,
becomes increasingly of practical significance. For its implementation at a
high level of urgent study requires interpersonal interaction that takes place
in the professional environment as a result of the presence of representatives
of risky occupations, especially doctors in special and/or extreme conditions.
At the moment, this problem is considered by us within the psychology of
activity in special conditions.
The essence of the category “interaction of medical personnel in the
special and/or extreme situations of the first aid” is considered as a system
of direct (indirect) communicative connections, interactions of a specialist,
implemented with the help of verbal and nonverbal means for the purpose
of information exchange, modelling and management of the process of
professional interaction And its regulation in the special and/or extreme
situations of the first aid.
According to the research, the leading factor in the professional
interaction of medical personnel in the special and/or extreme situations
of the first aid is the system of objective requirements to it, which is
conditioned by the specificity of its professional activities. The obtained
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data demonstrate: 1) the need to optimize measures for the proper and
appropriate training of medical staff for professional interaction in the
special and/or extreme situations of the first aid during peacetime and
wartime throughout the country; 2) the feasibility of conducting in the
educational process a specialized training of the future medical staff on the
development of his neuropsychological sustainability and reducing the risk
of maladaptation in stressful situations, the formation of his professional
skills and skills in the special and/or extreme situations of the first aid.
The main results of the empirical research are as follows: regarding
the general characterization of the professional interaction of employees
of medical institutions and educational institutions, virtually all diagnostic
indicators for the whole sample and for each medical institution are in the
middle range, there are clearly no negative or positive trends.
Keywords: special conditions, extreme conditions, professional activity,
average medical personnel, emergency care, situations of the first aid.
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ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
У статті досліджується формування психологічної готовнос
ті
майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності у нав
чально-виховному процесі. Запропонована структурна модель, визначені основні підходи до змісту та структури психологічної готовності до
діяльності. Виокремлені та досліджені засоби, форми та певні методики навчання, що враховують професійну спрямованість у слухачів. Проаналізовано групу професійних вимог до особистості викладача.
Ключові слова: психологічна готовність, структурна модель, індивідуально-особистісні якості, особливості професійної діяльності, засоби формування психологічної готовності, професійні якості педагога.
© Вальчук О., Дем’янюк К., Вальчук В.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. У наш час дослідники звертають увагу на необхідність змін у процесі підготовки війсь
кових фахівців. Головним завданням військової освіти є підготовка військових фахівців, здатних швидко та безпомилково приймати
управлінські рішення, оновлювати свої знання, постійно навчатись,
адаптуючись до нових умов середовища. Значною мірою це стосується майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України. Від
того, наскільки правильними та обґрунтованими будуть рішення офіцерів цієї структури, залежить безпека держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Процес підготовки
фахівців різного профілю до професійної діяльності завжди привертав
увагу науковців, зокрема Л. Карамушки, С. Максименка, О. Тімченка,
М. Томчука, В. Ягупова; у сфері діяльності прикордонників – В. Журавльова, О. Матеюка, С. Мула, Є. Потапчука, О. Сафіна та ін. Дослідники
вважають, що психологічна готовність як сутнісна характеристика є інтегральною сукупністю індивідуальних, особистісних та суб’єктивно-діяльнісних якостей, які дають можливість на максимальному рівні психологічної готовності вирішувати професійні завдання.
Видатний вітчизняний науковець С. Максименко зазначає, що “психологічна готовність до певної діяльності є істотною передумовою її цілеспрямованості, регулювання, стійкості та ефективності. Вона являє собою цілісне виявлення особистості, включаючи її переконання, погляди,
ставлення, почуття, вольові та емоційні якості, знання, навички і вміння,
установки” [2]. Як зазначає Л. Карамушка, у “сучасній психології психологічна готовність розглядається як істотна передумова будь-якої цілеспрямованої діяльності, її регуляції, стійкості та ефективності” [1].
Аналіз наукових досліджень вітчизняних і закордонних науковців показав, що на сьогодні недостатньо вивчено проблему підготовки
військових фахівців до професійної діяльності в умовах змін, а, отже,
форми і методи, психолого-педагогічні умови формування психологічної готовності готовності, що і зумовило мету даної роботи.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для підвищення ефективності процесу формування психологічної готовності в умовах ВВНЗ
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(вищого військового навчального закладу) важливе значення має побудова її структурної моделі. Моделювання є розповсюдженим методом
дослідження різних процесів і явищ, що застосовується у багатьох науках як на емпіричному, так і на теоретичному рівнях. На емпіричному
рівні його використовують у вимірювальній, описовій та інших функціях, на теоретичному – для виконання інтерпретаторської, пояснювальної, прогнозуючої функцій, а також для експерименту. Важливим
складником моделі є структура психологічної готовності.
Загалом аналіз теоретичних джерел [3; 4] засвідчив, що психологічна готовність особистості до діяльності розуміється як складне
утворення, яке має динамічну структуру, між компонентами існують
функціональні залежності. Існує два основних підходи до визначення
змісту та структури психологічної готовності до діяльності: функціональний (як певний психічний стан, що зумовлює ефективність виконання діяльності) та особистісний (як стійке ієрархічне особистісне
утворення).
Особистісний підхід трактує готовність як прояв індивідуально-особистісних якостей, обумовлених характером діяльності. Учені
визначають готовність як результат підготовки (підготовленість) до
певної діяльності, як інтегральне особистісне утворення, що містить
мотиваційний, вольовий, емоційний, когнітивний та операційний компоненти, а також особистісні якості, адекватні вимогам діяльності [4].
Функціональний підхід передбачає розгляд готовності до діяльності як певний стан психіки, що забезпечує фахівцеві високий рівень
досягнень при виконанні того чи іншого виду діяльності. Дослідники
вважають, що готовність залежить від обсягу і повноти інформації,
ресурсу можливостей для виправлення ситуації, системи прямих і
зворотних зв’язків. Вони пов’язують готовність із працездатністю, передстартовою активізацією психічних функцій, умінням людини мобілізувати необхідні фізичні й психічні ресурси в діяльності.
На нашу думку, модель структури психологічної готовності, яка
схематично відображена на рисунку, повинна враховувати обидва
підходи та містити 4 компоненти: мотиваційний, когнітивний, операційний та особистісний.
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Достатня розвиненість, виразність і цілісне поєднання всіх компонентів забезпечать психологічну готовність майбутніх офіцерів до
професійної діяльності.
ОСОБИСТІСНИЙ
ПІДХІД

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
ПІДХІД

Мотиваційний
компонент:
сукупність мотивів, які
забезпечують
успішність професійної
діяльності
професійні інтереси,
соціальні ідеали,
ХОЧУ
ціннісні орієнтації,
переконання,
принципи

МОЖУ
Особистісний
компонент:
сукупність
особистісних
характеристик, які
впливають на
ефективність
професійної діяльності

адекватність оцінки та
самооцінки, контроль
і самоконтроль,
готовність діяти в
практичних ситуаціях

Когнітивний
компонент:
система знань, які
забезпечують
спеціальні та
загальні знання, успішність професійної
діяльності
ерудиція, знання
ЗНАЮ
основ практичної
психології,
спостережливість
обсяг і оперативність
пам’яті

вміння, навички,
штабна культура,
вимогливість,
уміння спілкуватись,
професійна етика,
професійна інтуїція

ВМІЮ

Операційний
компонент:
комплекс умінь і
навичок, які
забезпечують
успішність професійної
діяльності

Структура психологічної готовності майбутніх офіцерів
до управлінської діяльності

Теоретичний аналіз поняття засвідчив, що готовність, окрім загальних структурних компонентів, характеризується наявністю специфічних зв’язків компонентів, які відображають особливості того чи
іншого виду діяльності [4]. Відповідно можна стверджувати, що для
формування психологічної готовності майбутніх офіцерів важливе
значення має урахування особливостей професійної діяльності.
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Аналіз наукової літератури [5; 6; 7] дозволив виділити основні засоби формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до
професійної діяльності:
розвиток аналітико-синтетичних та креативних здібностей;
розвиток інтелекту;
формування соціально-значущих інтересів;
сприяння професійному самовизначенню.
При цьому також важливо враховувати, які саме структурні елементи інтелекту мають провідний вплив на тому чи іншому етапі навчального процесу.
Реалізація цих засобів у рамках навчально-виховного процесу вимагає від педагогів визначення певних форм і методик навчання та виховання, які найповнішою мірою враховують професійну спрямованість, здібності та інтелектуальні можливості курсантів, їх світоглядні
орієнтації та національні особливості. Очевидно, що це неможливо
без висунення певних вимог і до особистості самого педагога.
Ученими виявлено групи професійних вимог до особистості, яка
навчає. До цих вимог належать як фізичні якості (добрий стан здоров’я,
витривалість нервово-психічної сфери тощо), так і нервово-психічні
(розподіл, стійкість уваги, спостережливість, пам’ять, мислення, вміння виражати свої почуття шляхом жестів, міміки, голосу). На ці вимоги слід звернути увагу нашим викладачам при формуванні у курсантів
свідомого ставлення до навчання, розвитку аналітико-синтетичних та
креативних здібностей, інтелекту, формування соціально значущих
інтересів, сприяння професійному самовизначенню та психологічній
готовності до професійної діяльності загалом.
Діяльність викладача складається з певних елементів, що взаємопов’язані й утворюють своєрідну структуру, систему й послідовність. Педагогічна діяльність може бути успішною лише в тому випадку, коли структура
особистості викладача відповідає структурі діяльності. Основні галузі педагогічної діяльності потребують особливих здібностей викладача:
конструктивних;
організаторських;
комунікативних.
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Для виокремлення найважливіших здібностей ми провели опитування серед викладачів та курсантів. Опитування мало на меті не
тільки виділити найважливіші професійні здібності для викладачів, а
й порівняти, чи збігаються вони з думкою курсантів. Для опитування
нами було розроблено анкету із сформульованими основними здібностями та запропоновано респондентам проранжувати їх. Результати опитування було оброблено за допомогою програмного забезпечення EXCEL та проаналізовано на предмет узгодженості за допомогою методів математичної статистики (див. таблицю).
Одержані дані перевірялись за допомогою методу рангової кореляції Спірмена, [8] який дозволяє визначити тісноту (силу) і напрям кореляційного зв’язку між двома ознаками або двома профілями (ієрархіями) ознак.
Для підрахунку рангової кореляції ми одержали два ряди значень,
які нами були проранжовані. Такими рядами слугували проранжовані
експертами чинники. Ранги відповідних якостей подані в таблиці.
Статистична перевірка узгодженості
думки викладачів та курсантів
№
з/п

Професійно важливі якості педагога

Ранг відповідної якості
викладачі

курсанти

d

d2

1

2

3

4

5

6

1

Вільне володіння навчальним матеріалом та здатність
до його “реконструкції”

9,13

5,94

3,19

10,16

2

Здатність оцінити складність матеріалу для певного
курсанта

5,69

5,56

0,13

0,02

3

Винахідливість, кмітливість,
почуття гумору

4,81

5,63

-0,81

0,66

4

Експресивні здібності (мова,
міміка, зовнішній вигляд)

6,19

7,25

-1,06

1,13
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Закінчення таблиці
1

2

3

4

5

6

5

Перцептивні здібності (здатність читати за обличчями
слухачів)

3,88

5,31

-1,44

2,07

6

Концентрованість уваги викладача

4,75

4,31

0,44

0,19

7

Уміння спілкуватись з курсантами, встановлювати контакт

6,13

7,19

-1,06

1,13

8

Організаційні

6,19

5,94

0,25

0,06

9

Сугестивні (здатність до
навіювання, що міститься в
силі безпосереднього впливу на курсантів)

2,44

3,63

-1,19

1,41

10

Здатність до наукового пізнання, “академічність”

5,81

4,25

1,56

2,44

55

55

0

19,27

Суми

Обчислене за даними розрахункової таблиці значення коефіцієнта кореляції:

rЅемп

6 ⋅ ∑ d2
6 ⋅ 19, 27
=
=
=
1−
1−
0, 88
2
N ⋅ ( N − 1)
10 ⋅ ( 10 2 − 1)

дало змогу встановити, що між ієрархіями ознак є досить тісний зв’язок. Іншими словами, і курсанти, і викладачі виділяють практично однакові професійно-важливі якості викладачів.
Для формування психологічної готовності до майбутньої професійної діяльності найважливішими є експресивні й організаційні
здібності викладачів. Саме ці властивості і виділяють як курсанти,
так і викладачі серед головних професійно важливих якостей. Досить
високо оцінюються і вміння спілкуватись та знайти індивідуальний
підхід до кожного курсанта.
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Найголовнішою професійно важливою якістю викладачі виділяють вільне володіння навчальним матеріалом, тоді як курсанти вважають головними експресивні здібності. Ці розбіжності пов’язані з
недостатнім професійним досвідом останніх.
Усі види забезпечення процесу формування психологічної готовності взаємозалежні, хоча з урахуванням специфіки ВВНЗ як освітньої установи, можна стверджувати, що провідна роль належить
методичному й науковому забезпеченню, яке впливає на організацію
навчально-виховного процесу в цілому й, отже, на якість підготовки
військових фахівців.
Отже, формування психологічної готовності до професійної діяльності в курсантів – це складний, багатоаспектний і суперечливий
процес, який можна зобразити як сукупність певних компонентів,
об’єднаних загальним задумом і планом. Модель відбиває реальні
процеси, розкриває динаміку й механізми формування психологічної готовності фахівців у ВВНЗ, поєднує в цілісну систему й показує
логічні взаємозв’язки між всіма елементами, задіяними у навчальновиховному процесі. Використання запропонованої структурної моделі покликане в умовах ВВНЗ удосконалити роботу з формування в
курсантів необхідного рівня психологічної готовності.
Висновки. Загалом аналіз поняття засвідчив, що готовність,
окрім загальних структурних компонентів, характеризується наявністю специфічних зв’язків компонентів, які відображають особливості того чи іншого виду діяльності. Відповідно можна стверджувати, що для дослідження психологічної готовності офіцерів-прикордонників важливе значення має урахування особливостей професійної діяльності.
Психологічна готовність до професійно-управлінської діяльнос
ті є фундаментальною основою успішного виконання професійної
діяльності та професійного зростання особистості, є важливою
умовою успішної адаптації до професійної діяльності, розуміння і
сприйняття завдань військової служби, є передумовою професійної
активності офіцера, його самовдосконалення, моральної реалізації
своїх знань, умінь, навичок, здібностей, професійно значимих якос
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тей. Саме методи формування окремих компонентів психологічної
готовності з урахуванням зв’язків між ними можуть стати напрямом подальших досліджень.
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Вальчук О. А., Демьянюк Е. Д. Вальчук В. М. Формирование психологической готовности будущих офицеров-пограничников к профессиональной деятельности в учебно-воспитательном процессе
В статье исследуется формирование психологической готовности
будущих офицеров-пограничников к профессиональной деятельности
в учебно-воспитательном процессе. Предложена структурная модель,
определены основные подходы к содержанию и структуре психологической готовности к деятельности. Выделены и исследованы средства, формы и определенные методики обучения, которые учитывают
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профессиональную направленность у слушателей. Проанализирована
группа профессиональных требований к личности преподавателя.
Ключевые слова: психологическая готовность, структурная модель, индивидуально-личностные качества, особенности профессиональной деятельности, средства формирования психологической готовности, профессиональные качества педагога.
Valchuk O., Demyanuk K., Valchuk V. Forming Psychological
Readiness of Future Border Guard Officers to Professional Activity by
Means of the Educational Process
The article presents a research on peculiarities of forming psychological
readiness of future border guard officers to professional activity by means
of educational process. A structural model of future border guard officers’
activity has been suggested by the authors. Basic approaches to the contents
and structure of their psychological readiness to professional activity have
been defined. It is stated that forming psychological readiness of future
border guard officers to professional activity is a difficult, multidimensional
and contradictory process that can be presented as a complex of certain
components united by general intention and plan. The model represents
the real processes and exposes dynamics and mechanisms of forming
psychological readiness of specialists in the educational institution. It
combines all elements of the educational process in the integral system and
highlights logical interconnection between them. Implementation of the
suggested structural model is intended to facilitate forming the required
level of cadets’ psychological readiness to professional activity.
The authors of the article provide means, forms and methods of teaching
cadets taking into account their future professional activity. The set of
professional requirements to a teacher’s personality has been analyzed. The
authors have found out that teachers’ expressive and organizational abilities
are the most important factors contributing to forming cadets’ psychological
readiness to professional activity. These features are considered to be basic
professional qualities as by cadets as by teachers. The communicative ability
as well as the ability to find individual approach to each cadet are highly
appreciated by them.
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Teachers consider deep knowledge in the subject field and the ability to
present it to cadets the most important professional qualities. Cadets give
preference to teachers’ expressive and organizational abilities in the process
of education. These divergences can be explained by insufficient professional
experience of cadets.
Keywords: psychological readiness, structural model, individual traits of
personality, features of professional activity, means of forming psychological
readiness, professional qualities of a teacher.
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Олена ВОЛОБУЄВА,
доктор психологічних наук, професор,
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ
ВИЩОЇ ПРИКОРДОННОЇ ОСВІТИ:
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Статтю присвячено висвітленню особливостей розробки та
впровадженню системи моніторингу якості освіти у Національній
академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького як освітньої системи із урахуванням професійної діяльності
офіцерів-прикордонників і специфіки вищого військового навчального
закладу у психологічному ракурсі.
Ключові слова: система моніторингу, якість вищої прикордонної
освіти, психологічний ракурс, майбутній офіцер-прикордонник, професійна діяльність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Входження України
до європейського простору, нові соціальні умови та специфіка сучасного періоду розвитку суспільства свідчать про необхідність переосмислення підходу до усієї системи освітньої діяльності єдиного в Україні
прикордонного вишу, що здійснює багатовекторну підготовку фахівців
для прикордонного відомства України – Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі
НАДПСУ). Мова йде про підвищення ефективності системи професійної підготовки охоронців кордону – від рядового до генерала.
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Для забезпечення високої якості підготовки кадрів важливе значення має реконструкція, модернізація та оновлення освітніх закладів
як в організаційному, так в змістовному планах, підвищення мобільності усіх учасників освітнього процесу, орієнтування на формування
загальноєвропейського простору вищої освіти [1, с. 34].
Відповідно до Стандартів і рекомендації щодо забезпечення якос
ті освіти у Європейському просторі вищої освіти [9, с. 14], а також у
контексті Стратегії розвитку НА ДПС України на період до 2021 року
стратегічними цілями є зміцнення позицій та утвердження статусу
прикордонного вишу у сфері освітньої діяльності на регіональному,
національному та міжнародному рівнях, а також забезпечення високого рівня професійної освіти випускників офіцерів-прикордонників,
які мають бути гармонійно розвинутими особистостями із належним
рівнем антикорупційної мотивації та вести здоровий спосіб життя [10,
с. 13–14]. З урахуванням цього відповідно до рішення Вченої ради академії від 20 грудня 2016 року (протокол № 10) розроблено систему соціологічного опитування для моніторингу якості освітньої діяльності
прикордонної alma-mater.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Аналіз літератури свідчить про те, що питання, пов’язані із покращенням якості
вищої школи, вивчала ціла низка вітчизняних і зарубіжних вчених.
Так, наприклад. Л. М. Гриневич досліджує основи побудови національних систем моніторингу якості освіти [2], Ю. С. Лігум – питання щодо
якості освіти і використання новітніх технології навчання у контексті
інтеграції у європейський освітній простір [6], М. Загірняк, С. Сергієнко – специфіку оцінювання якості роботи професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів [5], C. О. Шевченко – особливості
впровадження освітнього аудиту як інструменту державно-громадського механізму управління якістю вищої освіти [11]. У свою чергу у
США Gordon L. Lippitt досліджував особливості розвитку організації як
системи, у тому числі й освітнього середовища вищого навчального закладу [13], Marvin R. Weisboard – окремі аспекти діагностики процесів
динаміки освітніх організацій як систем [14] та ін.
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На сьогодні питання щодо особливостей моніторингу якості освітньої діяльності прикордонного вишу із урахуванням усіх викликів
і пріоритетів, формування належного рівня професійної компетентності охоронців кордону потребує ретельного вивчення. Саме проведення моніторингу якості освіти у НАДПСУ та подальше урахування
його результатів в управлінні вищим прикордонним навчальним закладом дають можливість об’єктивно оцінити реальний стан освітнього процесу, проаналізувати проблеми та визначити перспективні
стратегії щодо його покращення на усіх етапах професійної підготовки персоналу Державної прикордонної служби України.
З огляду на це метою статті є висвітлення психологічного аспекту
розробки та впровадження системи моніторингу освіти прикордонного вишу, яка б відповідала інтересам прикордонного відомства і потребам кожного окремого прикордонника.
Виклад основного матеріалу дослідження. При дослідженні
особливостей розробки системи моніторингу прикордонного вишу
вважаємо за необхідне перш за все проаналізувати ключові терміни
щодо моніторингу якості освітньої діяльності. У глосарії Закону України “Про вищу освіту” подано таке визначення термінів “освітня діяльність” та “якість освітньої діяльності”:
1) “освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що
проводиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної
освіти і задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та
інших осіб” [7, с. 148];
2) “якість освітньої діяльності – рівень організації освітнього процесу у вищому навчальному закладі, що відповідає стандартам вищої
освіти, забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє
створенню нових знань” [7, с. 150].
“Енциклопедія освіти “моніторинг якості освіти” трактує як спеціальну систему збору, обробки, зберігання і поширення інформації про стан
освіти, прогнозування на підставі отриманих об’єктивних даних динаміки
й основних тенденцій її розвитку, а також розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення ефективності функціонування освітньої галузі” [12, с. 519].
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Американський дослідник Marvin R. Weisboard, що вивчає явища
системи та особливості розвитку організації як системи, вважає, що
“systems can be considered in two ways: (1) closed or 2 (opened) and in
interaction with their environments [14, с. 78] (системи можна розглядати двояко: як 1) закриті або 2) відкриті у взаємодії (інтеракції) із сере
довищем (навколишніми суб’єктами). Учений подає загальну модель
організації як відкритої системи графічно. Складниками цієї моделі є:
вхідні ресурси; процеси, що відбуваються у середині організації; отримані результати [14, с. 79].
Ми розглядаємо освітню діяльності як систему, тому для нас є
важливим розуміння прикордонного вишу як відкритої освітянської
системи із відповідним військовим середовищем.
Для формування обґрунтованої якісної прикордонної освітньої
політики, планування і прогнозування наслідків освітніх реформ необхідно мати всебічну інформацію про прикордонну систему освіти
як організаційної системи, зокрема про її ресурси, процеси, що відбуваються всередині неї, та досягнуті результати. Саме моніторинг, тобто системне відстеження таких даних, дає можливість перевірити стан
системи освіти, його відповідність визначеним на державному рівні
меті освіти та освітнім стандартам [2, с. 81].
При цьому ми звертаємо увагу на важливість урахування психологічних особливостей організації освітнього процесу як системи [14,
с. 78], де формується належний рівень професійної компетентності
майбутнього офіцера-прикордонника (тобто здатності виконувати
оперативно-службові завдання відповідно до вимог сьогодення) і він
стає і гармонійно розвинутою особистістю.
Метою проведення соціологічного опитування є вивчення
громадської думки персоналу академії. Цінність такої інформації
безперечна, враховуючи, що видом соціологічного опитування також є оперативне опитування та експрес-опитування (різниця у
термінах проведення). Варто також зазначити, що сьогодні вчені
розглядають використання соціологічних тестів у контексті психологічних методик, які спеціально адаптовані для використання в
опитуваннях [4, с. 143].
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Результати дослідження психологів НАДПСУ, а також певний
досвід автора свідчать про те, що соціологічне опитування, яке використовується у системі моніторингу якості освітнього процесу, здійснює позитивний психологічний вплив (термін Г. В. Дворецької [3,
с. 278]) на тих, кого опитують: персонал відчуває і бачить, що їхньою
думкою цікавиться керівництво, її враховують у системі прикордонної освітньої діяльності. З’ясування думки персоналу прикордонного
вишу й опрацювання на цій підставі рекомендацій і заходів щодо вирішення конкретних проблем якраз і є однією із форм участі персоналу в управлінні справами НАДПСУ.
Загалом під час проведення моніторингу ми використовуємо
схему проведення дослідження, що складається із шести етапів (за
С. О. Макеєвим, В. П. Чорноволенко, В. Л. Оссовським та ін.), а саме:
1) теоретичний аналіз (розробка програми та проекту дослідження);
2) формування вибіркової сукупності;
3) відбір методів збирання первинної соціологічної інформації та
методичне забезпечення соціологічного дослідження;
4) польові дослідження (збирання первинної соціологічної інформації);
5) обробка первинної соціологічної інформації;
6) аналіз та узагальнення матеріалу [8, с. 376].
При розробці схеми моніторингу ми враховували думку українсь
кого вченого Ю. С. Лігума, який, вивчаючи аспекти якості освіти у
контексті використання новітньої технології навчання, визначив такі
складники якості освіти: освітнє середовище; зміст освіти; навчальний процес; результати. Розглянемо їх детальніше.
1. Освітнє середовище повинне бути здоровим, безпечним, забезпеченим ресурсами й сприятливими умовами.
2. Зміст освіти відображено у відповідних навчальних програмах
і матеріалах для опанування базових знань, набуття умінь і навичок.
3. Навчальний процес спрямований на розвиток і формування
гармонійно-розвинутої особистості прикордонника нової формації
з належним рівнем антикорупційної мотивації, а також такого, який
веде здоровий спосіб життя.
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4. Результати якості освітньої діяльності стосуються знань, умінь
та особистісної позиції кожного учасника освітнього процесу й пов’язані з національними завданнями у галузі освіти [6, с. 23].
У цьому контексті ми розглядаємо аналіз якості освітньої діяльності як один із ефективних засобів удосконалення професійної діяльності не тільки науково-педагогічного складу (у Законі України “Про
вищу освіту” використано термін “науково-педагогічні працівники”,
ми будемо вживати слово “склад”, ураховуючи, що більша частина
викладачів НАДПСУ – офіцери), але й представників факультетів
“казармового” формату (від начальників секції, старшин навчальних
груп до начальника факультету). Ми також звертаємо особливу увагу
на те, що 100 % представників персоналу академії (відділи, служби)
організовують, забезпечують, супроводжують, контролюють освітню
діяльність в НАДПСУ системно та цілодобово.
Отже, мова йде про систему соціологічного опитування усіх категорій персоналу прикордонного вишу (при цьому ми враховуємо технічні
й людські ресурси та їхню взаємодію), завданням якого є оптимізація
освітнього процесу задля досягнення кінцевої мети – формування професійно компетентного охоронця кордону із належним рівнем антикорупційної мотивації, а також такого, який веде здоровий спосіб життя.
Саме якісно проведений теоретичний аналіз організації освітнього процесу академії дозволяє виявляти глибинні, суттєві зв’язки
між усіма складниками освітнього процесу, предметами та явищами,
творчо використовувати теоретичні знання у практичній діяльності.
Аналіз якості освітньої діяльності в академії можна трактувати як
уявне (мисленнєве) її розчленування на складники і компоненти, як
виділення тих чи інших боків, елементів, властивостей, зв’язків, відносин тощо. Такий аналіз проводиться з метою більш глибокого піз
нання самого процесу навчання та виховання, і у той же час забезпечує у подальшому більш чітку організацію та організацію освітнього
процесу на усіх етапах професіоналізації охоронців кордону.
Детальне вивчення усіх компонентів освітнього процесу у їхньому складному взаємозв’язку в умовах ВВНЗ дозволяє розглядати їх у
єдиній системі. При розробленні системи соціального опитування ми
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враховували, що НАДПСУ є єдиним вищим військовим навчальним
закладом в Україні, який “здійснює на певних рівнях вищої освіти підготовку курсантів, слухачів, ад’юнктів [7, с. 14] з метою задоволення
потреб ДПС України”. Ми також брали до уваги, що вищий навчальний заклад “забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття
особами вищої освіти, післядипломної освіти із урахуванням їхніх інтересів і здібностей [7, с. 15]”.
Ураховуючи реалії прикордонного відомства України, особливості професійної діяльності офіцерів-прикордонників (це діяльність в
особливих і екстремальних умовах у режимі реального часу), а також
специфіку службових завдань охоронців кордону, у яких після завершення навчання повинен бути сформований належний рівень професійної придатності, при створенні системи моніторингу якості освіти у НАДПСУ ми використовували концептуальні положення теорії
К. М. Гуревича про комплексний підхід до професійної придатності,
зокрема, ідею про необхідність поєднання аналізу соціальних факторів розвитку професіонала (знання, навички, уміння, мотиви та професійні здібності) та психофізіологічних особливостей. Це обумовлено тим, що саме наявність професійно важливих якостей визначає
успішність виконання посадових обов’язків офіцерами-прикордонниками безпосередньо при виконанні завдань з охорони та захисту
державного кордону України.
Крім того, ми врахували характерні ознаки професійної діяльнос
ті охоронців кордону (дефіцит часу, вплив на особистість прикордонника сильних подразників, домінування негативних емоцій при дефіциті позитивних, підвищена відповідальність за прийняття рішення,
необхідність невідкладного вжиття заходів). Також ми брали до уваги,
що діяльність персоналу ДПС України характеризується чітко структурованим аналізом істотних ознак ситуації контролю, характером
протиборства. Труднощі, пов’язані із прогнозуванням ймовірних дій
супротивника, значною мірою підвищують рівень невизначеності
службових ситуацій, з якими має справу офіцер-прикордонник.
У контексті цього вважаємо за доцільне підкреслити важливість
урахування ознак військових підрозділів, які відрізняються від інших
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структурних підрозділів (у тому числі навчальних груп цивільного
навчального закладу), тому що мають не лише загальні для будь-якої
групи соціально-психологічні риси, але й специфічні ознаки, зумовлені особливостями конкретних завдань ВВНЗ, характером повсякденної діяльності. Це такі ознаки: 1) однорідність вікового складу
навчальних груп ВВНЗ, їхнє злиття у єдиний освітній процес; 2) відносна стабільність, тривалість і безперервність взаємодії та інтенсивність спілкування усіх його членів; 3) порівняно високий ступінь
самоуправління; 4) чітка регламентація відносин і функціональна залежність членів групи, що визначається системою субординації; 5) дотримання військової дисципліни та правопорядку; 6) єдиноначальність у складній спільно координованій діяльності тощо.
У запропонованій системі враховано також ставлення викладача
до понять, операцій, дій, критерій оцінки результативності діяльності.
На нашу думку, саме їх осмислення та засвоєння забезпечує узгодженість практичної та особистісної тотожності до самостійної реалізації
усієї системи цілей, програми дій.
Розроблена нами система – це сукупність прийомів, способів та їх
послідовності, необхідних для досягнення мети навчання і виховання.
При цьому обов’язковим є забезпечення можливостей використання
результатів соціологічного опитування задля покращення освітнього
процесу в академії.
Отже, система моніторингу, що системно використовується у
НАДПСУ, є комплексним інструментарієм цілеспрямованого вивчення соціально-психологічних явищ у їх конкретному стані за допомогою відповідних методів, що дають можливість проводити кількісний
і якісний збір, виміри, узагальнення, аналіз соціально-психологічної
інформації.
Використання рекомендацій, що розроблені за результатами проведеного моніторингу якості освіти, дозволяють забезпечити індивідуальний підхід у навчанні, більш обґрунтовано підбирати навчальну
інформацію, здійснювати цілепокладання, ураховувати вимоги сьогодення щодо якісного забезпечення освітнього процесу. Крім того,
на основі результатів соціологічного опитування розробляються ре№ 1(6)
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комендації відповідним керівникам щодо організації професійної
діяльності персоналу конкретного структурного підрозділу, а також
конкретного учасника освітнього процесу.
Так, наприклад, результати моніторингу свідчать про те, що не всі
викладачі враховують той факт, що важливим показником міжособис
тісних відносин є рівень згуртованості навчальної групи, а також те, що
ефективність сумісної діяльності членів навчальної групи забезпечується цілою низкою психологічних факторів, найважливішим з яких є
мотиваційний, тобто ціннісно-орієнтований. З’ясовано, що недооцінено також одну із основних соціально-психологічних умов ефективного
впливу цієї спільності на розвиток особистості кожного окремого курсанта – формування його мотиваційної сфери через обов’язкову оптимізацію міжособистісних взаємин у навчальних групах.
При створенні системи моніторингу ми враховували й особливості методології навчання у вищому навчальному закладі та відповідні результати. За основу ми використали модель методології навчання
та відповідних результатів навчання, розроблену Gordon L. Lippitt [13,
с. 339]. Це обумовлено тим, що моніторинг охоплює і методи навчання
як певної дидактичної системи, де системотвірними факторами є відповідні навчальні цілі, а компонентами (підсистемами) – самі методи.
Необхідно також зазначити, що жодна система, як відомо, не може існувати без зворотного зв’язку. Таким зв’язком є прийоми контролю й
оцінки професійно важливих знань, навичок і умінь прикордонників,
що, безперечно, є органічною частиною освітнього процесу.
Результати дослідження свідчать: 1) розуміння викладачем соціально-психологічних детермінант групового впливу на курсантів
і слухачів сприятиме підвищенню рівня розвитку їх пізнавальної
активності, а відтак – підвищенню ефективності формування професійної компетентності; 2) навчальна група своєю внутрішньою та
зовнішньою організацією суттєво впливає на ставлення всіх членів
навчальної групи до вивчення конкретної навчальної дисципліни та
на професійну мотивацію.
Надзвичайно важливими є дослідження щодо чинників, які впливають на ефективність освітнього процесу в академії. Йдеться про
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міжособистісні стосунки у підрозділах і навчальних групах. Завдання
керівників структурних підрозділів і викладачів – ураховувати соціально-психологічні детермінанти групового впливу на рівень формування професійної компетентності майбутніх охоронців кордону.
Важливим психолого-педагогічним аспектом використання системи соціологічного опитування усіх категорій персоналу академії є
розробка дієвих рекомендацій щодо соціально-психологічного забезпечення керівництва підрозділами та навчальними групами академії.
Соціально-психологічні й соціологічні фактори керування підрозділами і навчальними групами – це такі соціальні та соціально-психологічні умови групової діяльності й керівництва групами, при яких їх
регуляційний потенціал є науково пізнаним і цілеспрямовано виявляється у конкретній системі управління.
З урахуванням того, що поняття соціально-психологічного фактора керівництва підрозділом і навчальною групою охоплює і суб’єктів
свідомого освоєння соціальних умов діяльності, було змістовно інтерпретовано суб’єкт-об’єктні та суб’єкт-суб’єктні взаємодії у підрозділах
і навчальних групах НАДПСУ. У рекомендаціях керівникам структурних підрозділів і науково-педагогічному складу визначено, що система
успішного керівництва підрозділами і навчальними групами повинна
передбачати аналіз індивідуальних якостей членів груп, оцінку соціально-психологічного клімату у групах, дослідження умов, у яких відбувається їхня діяльність, визначення шляхів підвищення ефективності
функціонування груп, а також методів і засобів управління груповими
процесами, розробку пропозицій і рекомендацій щодо управлінських
впливів на підрозділи та групи, а також оцінки їх ефективності. Розуміння командирами та викладачами соціально-психологічних детермінант групового впливу на слухачів і курсантів дозволяє ефективно
розвивати їх здібності та пізнавальну активність.
Ще одним психолого-педагогічним аспектом системи соціологічного
опитування є моніторинг використання професійно спрямованих проб
лемних ситуацій, а також вивчення конкретних психологічних та методичних умов моделювання професійно спрямованих проблемних ситуацій. Результати анонімного опитування слухачів і курсантів свідчать про
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те, що проблемне навчання, головною функцією якого є максимальний
розвиток розумових, інтелектуальних, творчих здібностей охоронців
кордону, прищеплювання їм уміння активно використовувати раніше
отримані знання, надає освітньому процесу характеру завершеності.
Досить важливим, на наш погляд, є те, що результати опитування
слухачів і курсантів академії щодо використання викладачами під час
навчальних занять професійно спрямованих ситуацій, їх моделювання
(а, як відомо, не кожний підрозділ, не кожна навчальна група є колективом) свідчать про те, що основними чинниками розвитку саме колективу навчальної групи як засобу виховання пізнавальних потреб та
мотивів є: спільна професійно спрямована діяльність щодо обговорення цікавих професійно спрямованих тем, системність виховної роботи,
позитивний вплив соціуму, визначення перспектив навчальної групи.
Проведення соціологічного опитування дає можливість системного розкриття, аналізу, прогнозування, а тому – покращення і забезпечення якості освіти у прикордонному закладі. Розвиток освітнього
процесу у НАДПСУ – це розвиток системи, що забезпечує якість прикордонної освіти, а також з урахуванням того, що якість освіти визначається якістю функціональних систем, зокрема НАДПСУ як організації та кожного окремого індивіда.
Щодо психолого-педагогічних аспектів використання рекомендацій, розроблених за результатами соціологічного дослідження, слід підкреслити важливість таких аспектів моніторингу освітнього процесу:
взаємодія викладача та суб’єктів навчання;
соціально-психологічні детермінанти групового впливу на якість
засвоєння охоронцями кордону широкого кола навчальних дисциплін;
соціально-психологічне забезпечення керівництва підрозділами
та навчальними групами;
психологічні та методичні умови створення професійно спрямованих проблемних ситуацій тощо;
особливості успішного засвоєння навчальної програми;
ефективність адаптації до освітнього процесу ВВНЗ;
якісне й ефективне виконання завдань, пов’язаних із професійним спілкуванням в екстремальних та особливих умовах діяльності.
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Отримані результати дослідження дозволяють стверджувати, що
освітній процес прикордонного вишу буде більш ефективно організовано, здійснено, проконтрольовано та розвинуто за умови використання розробленої системи моніторингу якості вищої прикордонної освіти.
Результати моніторингу дають можливість розробляти низку рекомендацій наукового та методичного характеру щодо своєчасного та точного
виявлення можливих проблем військового середовища, скоординувати
діяльність усіх учасників освітнього процесу у НАДПСУ із усією освітньою системою прикордонного вишу, а також із системою національної
освіти України.
Використання результатів моніторингу сприятиме ефективному
опрацюванню рекомендацій науково-педагогічному складу НАДПСУ
щодо ефективного розвитку таких компонентів професійно-психологічної підготовки суб’єктів навчання, як професійні психологічні
якості та професійно-психологічна стійкість. Результати опитування
свідчать про те, що для формування цих якостей у персоналу ДПС
України найбільш дієвими є такі форми і методи професійної підготовки: психологічний тренінг фахової спостережливості й пам’яті, соціально-психологічний тренінг професійного спілкування, практичні
заняття з формування професійно-психологічних умінь та моделювання типових професійно спрямованих комунікативних ситуацій як
функціонального ядра професійної діяльності, у тому числі в умовах
значних психологічних навантажень.
Висновки дослідження. Моніторинг якості освіти НАДПСУ (що
проводиться на засадах розробленого та апробованого інструментарію спеціальної системи соціологічного опитування персоналу усіх
категорій) активно використовується в управлінні і впливає на якість
вищої освіти. Використання соціологічного опитування забезпечуватиме можливість системного розкриття, аналізу, прогнозування та загалом покращення і забезпечення якості вищої прикордонної освіти.
Системне дослідження якості освітнього середовища прикордонного вишу дозволяє вийти на новий рівень теоретичного осмислення процесу професійної підготовки охоронців кордону на усіх етапах
професіоналізації та розробити комплексні програми покращення
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освітніх процесів відповідно до актуальних і перспективних потреб
прикордонного відомства України та кожного окремого охоронця
кордону. Саме результати соціологічного опитування дають можливість командирам і науково-педагогічному складу враховувати інтереси, схильності, здатності та здібності охоронців кордону під час
професійної підготовки та орієнтації їх щодо обраної професії. Коректно проведене соціологічне опитування із подальшою обробкою
та прогнозуванням і розробкою дієвих науково обґрунтованих рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень стосовно підвищення ефективності функціонування освітньої прикордонної галузі,
впливу командирів і викладачів на мотиваційно-потребнісну, емоційну та когнітивну сфери майбутніх охоронців кордону з опорою на
провідний вид їх діяльності та з урахуванням їх індивідуально-психологічних, вікових, гендерних особливостей є однією із умов дієвого
функціонування усієї системи професійної підготовки персоналу Державної прикордонної служби України.
На жаль, обсяг статті не дозволяє розкрити усі особливості використання системи моніторингу у НАДПСУ з метою аналізу реального
стану та підвищення якості прикордонної освіти. Одним з основних
векторів подальшого дослідження зазначеної проблеми є розробка
системи психологічного забезпечення вищої прикордонної освіти із
урахуванням викликів і пріоритетів сьогодення.
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Волобуева Е. Ф. Система мониторинга качества высшего пограничного образования: психологический аспект
Статью посвящено раскрытию особенностей разработки и внед
рения системы мониторинга качества образования в Национальной
академии Государственной пограничной службы Украины имени
Богдана Хмельницкого как образовательной системы с учетом особенностей профессиональной деятельности офицеров-погранични№ 1(6)
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ков и специфики высшего военного учебного заведения в психологическом ракурсе.
Ключевые слова: система мониторинга, качество высшего пограничного образования, психологический ракурс, будущий офицер-пограничник, профессиональная деятельность.
Volobuieva O. F. Monitoring System of the Higher BorderGuard
Education Quality: Psychological Aspect
The article deals with the revealing the peculiarities of working out
and inculcating the quality education monitoring system at the National
Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after
Bohdan Kmelnitskyi (the NA of the SBGS of Ukraine) as the educational
system taking into account the professional activity peculiarities of border
guard officers and the specific character of higher military educational
establishment within the psychological view.
The monitoring system guarantees the opportunity of the systematic
revealing, analyzing and forecasting the real educational state of the NA of
the SBGS of Ukraine. On the basis of the monitoring results the practical
recommendations on taking proper management decisions on the rise in
effectiveness of functioning the higher educational border sphere and the
improving the border educational quality for all the personnel categories are
worked out and implemented. The final objective of this monitoring system
is to improve the teaching process in order to form the essential level of the
professional competence of future borderguard officers (i.e. the ability to
carry out the duties on border protection up to the level) on the basis of the
dynamics and main tendencies of the higher border education development
and also scientifically substantiated recommendations.
The psycho-diagnostic results give the opportunity to develop the
abilities of future borderguard officers on the basis of using special
teaching psycho-pedagogical technologies based on the choice of the
optimum teaching methods under the conditions of proper sociopsychological provision of the unit and study group leadership and creation
of professionally aimed problem-solving situations on the basis of sociopsychological determinants of group influence.
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The article does not cover all the peculiarities of using the monitoring
system at the NA of the SBGS of Ukraine with the purpose of analyzing
the real state and rising in the higher education border quality. One of the
main directions of the further investigation which is under the research is
the working out the psychological provision system of the higher border
education taking into the consideration the present time challenges and
priorities.
Keywords: monitoring system, higher borderguard education quality,
psychological view, future borderguard officer, professional activity.
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УДК 159.947:355.477
Олег ГРИЦИНА,
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ПСИХІЧНОЇ
СТІЙКОСТІ КЕРІВНИКІВ ОРГАНІВ ОХОРОНИ
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
У статті на підставі результатів констатувального та формувального експериментів обґрунтовано та експериментально перевірено програму розвитку психічної стійкості керівників органів охорони
державного кордону України. Поєднання різних методів у межах загальної програми дозволяє комплексно вчити військових керівників долати
адаптаційні труднощі у емоційно-вольовій та інтелектуальній сферах, при підвищенні ефективності саморегуляції їхньої психічної стійкості й набутті ними професійної компетентності.
Ключові слова: психічна стійкість, керівник органу охорони державного кордону, програма розвитку, адаптаційні труднощі, професійна компетентність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Військовий керівник одночасно є об’єктом, на якого впливає навколишня реальність, і
суб’єктом власного розвитку психічної стійкості у випадку, якщо він
дійсно зацікавлений у зміцненні своєї психічної стійкості і здоров’я.
У будь-якому випадку для реалізації його розвиткового потенціалу
як неповторної індивідуальності у часопросторі професійної життєдіяльності потрібно використовувати апробовані й ефективні методи і технології на основі набутого досвіду і результатів самостійного
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творчого пошуку. Лише у цьому випадку військовий керівник може
виявити себе як істинний суб’єкт свого розвитку і діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблема
психічної стійкості була предметом вивчення цілої низки вітчизняних
(В. Барко, В. Лефтеров, О. Матеюк, С. Олексієнко, Є. Потапчук, О. Сафін, О. Тімченко та ін.) і зарубіжних дослідників H. Appley, W. Cannon,
S. Folkman, R. Lazarus, H. Selye, R. Trumbull та ін.). Однак, незважаючи на
досить відпрацьовані теоретичні основи й отримані практичні результати із зазначеної проблематики, її не можна вважати повністю вирішеною.
Так, на сьогодні потребують вивчення питання психічної стійкості прикордонних керівників, зокрема розробки програми її розвитку, з урахуванням сучасних тенденцій в охороні державного кордону.
Метою статті є обґрунтування програми розвитку психічної стійкості керівників органів охорони державного кордону України та висвітлення результатів її експериментальної перевірки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розробка дієвої програми розвитку психічної стійкості та професійної компетентності
військового керівника охоплює низку самостійних технологій, що потребують системного використання у його професійній діяльності. У
кожній з них доцільно опиратися на потенціал таких взаємозалежних
елементів, як пізнавальний, прогностичний, конструкторський, регулятивно-розвивальний і комунікативний. Усі ці технології разом, у
взаємодоповненні та цілісності, утворюють програму розвитку психічної стійкості керівника, що сутнісно відображає стратегію, тактику і техніку застосування ним інструментарію, сил, засобів, творчого потенціалу та інших можливостей для організації ефективного
пізнання та самоформування базових компонентів його психічної
стійкості. Така програма на основі новітніх методологічних та організаційно-психологічних настанов ураховує індивідуальні особливості
суб’єкта управління і передбачає підбір, конструювання та викорис
тання засобів і способів розвитку його психічної стійкості відповідно
до вимог високої уніфікованості, експансивності (швидкої і широкої
розповсюджуваності), практичної доцільності й доступності. Звідси
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можна зробити висновок, що програма розвитку психічної стійкості
керівників органів охорони державного кордону – це завжди певний
синтез ефективних локальних технологій саморозвитку, які об’єднані єдиним системотвірним чинником – оптимальним використанням
творчого потенціалу керівника, а також змістовно охоплюють різні
види дій у контексті цілісної управлінської діяльності.
Під час розробки програми розвитку психічної стійкості керівників органів охорони державного кордону з урахуванням визначених детермінант розвитку психічної стійкості [1] особливу увагу було
приділено оптимальним режимам управлінської праці й відпочинку
та оптимізації функціональних станів керівників.
Під час створення оптимальних режимів управлінської праці й
відпочинку було враховано, що керівник сам визначає такі оптимальні режими, базуючись на власних відчуттях втоми, перенапруження,
роздратування тощо. Цим забезпечується оптимальна компенсація
потенційного або актуального виснаження внутрішніх ресурсів керівника упродовж одного управлінського циклу.
Доволі ґрунтовне вивчення напряму оптимізації функціональних
станів зумовлене тим, що у результаті цього можна визначити гармонізацію готовності та підготовленості керівника до професійної діяльності на основі розвитку і використання його розумового, особистісного і творчого потенціалу. Цей напрям може реалізуватись шляхом:
ефективного використання потенціалу усіх боків діяльності та
психічного розвитку керівника органу охорони кордону й приведення
їх у відповідність до її нормативних вимог на основі його гармонійного розвитку як суб’єкта, особистості та індивідуальності;
раціональної організації робочих місць (робочих зон) і формування оптимального трудового середовища;
урізноманітнення способів виконання управлінської діяльності;
нормалізації умов повсякденної праці керівника у гармонії з природними умовами середовища його комфортного проживання;
створення сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі, підвищення вмотивованості й рівня домагань особистості в
управлінській діяльності.
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Дієвість комплексного підходу до оптимізації функціональних
станів через удосконалення структурно-функціональної архітектоніки управлінської праці різнобічно аргументується сучасними науково-прикладними розробками і суспільною практикою. Однак у
багатьох ситуаціях можливість його застосування є суттєво обмеженою. Наприклад, цьому перешкоджають організаційні, середовищні,
суб’єктно-діяльнісні чи інші умови і чинники. З огляду на це можна
стверджувати, що знизити рівень їхнього прояву й підвищити ефективність управлінської діяльності керівників органів охорони кордону слід через розвиток їхньої функціональної грамотності.
Під час виконання будь-якої справи керівник, як цього вимагає
управлінська діяльність, зіштовхується з усілякими труднощами, несподіваними ситуаціями, потребою працювати інтенсивно і упродовж тривалого часу. Тому навряд чи доцільно прагнути до оптимізації функціонального стану лише шляхом повного усунення обставин,
що ускладнюють військову професійну діяльність. Необхідно шукати
можливості впливу безпосередньо на функціональний стан керівника, причому насамперед для управління ним, і часто цей напрям дій
є єдино прийнятним. При цьому для вирішення проблем оптимізації
функціональних станів необхідно враховувати психологічні особливості самого суб’єкта впливу, а точніше – самовпливу.
Як свідчить практика, для оптимізації станів досить ефективними
виявилися гіпнотичні прийоми. Однак їхнє застосування в особливих
умовах діяльності не завжди є доцільним, особливо якщо ці умови є екст
ремальними. По-перше, глибока форма гіпнотичного занурення – це змінений стан свідомості особливої природи, і його переживання далеко не
завжди доречне у звичайному щоденному житті [2]. По-друге, у нашій
країні на сьогодні досить обмежений контингент кваліфікованих спеціалістів-гіпнотерапевтів, здатних викликати гіпнотичний стан та керувати
його перебігом. Висока стійкість до гіпнотичних впливів у більшості здорових людей зумовлена активним несприйняттям того, хто гіпнотизує.
І, нарешті, малопривабливою видається пасивна роль, котру має виконувати суб’єкт впливу при проведенні таких процедур, зовнішня нав’язливість його стану, залежність від особистості й установок гіпнотерапевта.
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Проблема активної позиції суб’єкта при використанні засобів регуляції свого стану є центральною для іншої групи методів впливу на функціональний стан – методів психологічної саморегуляції. Прийняття людиною
активної настанови на зміну свого стану необхідне для ефективного використання методів психічної саморегуляції. Головною їхньою особливістю є
спрямованість на формування адекватних внутрішніх засобів, що дозволяють особі працювати для зміни свого стану. Розроблені наукові методи
самоуправління станом, у більш загальному сенсі – саморегуляції, базуються на розробці й навчанні різних специфічних прийомів внутрішньої “самозміни” стану, яку суб’єкт повинен виконувати за потреби. За своїм змістом і спрямованістю ці методи належать до способів активного самовпливу.
Саме тому основна функція психолога все-таки полягає у формуванні найважливіших внутрішніх засобів у суб’єкта впливу і у забезпеченні адекватних умов їхнього практичного освоєння. Перелік можливих методів і відповідних їм конкретних прийомів і методик саморегуляції стану є досить
широким. Це, насамперед, методи, що не передбачають впливу на психічну
сферу. Такими є комплекси гігієнічних і загальнозміцнювальних процедур
– різні види спеціальної гімнастики, дихальні вправи, самомасаж тощо, які
побічно сприяють нормалізації психічних процесів. Однак, як свідчать дослідження, найбільший вплив на функціональний стан має група методів,
об’єднаних загальною назвою “методи психічної саморегуляції” [3].
У цілому орієнтація керівника на вироблення та використання
власної програми розвитку психічної стійкості, а також на вироблення
творчого підходу до вибору стратегії, тактики і техніки саморегуляції
багато у чому сприятиме підвищенню його психоемоційної надійності
та професійної компетентності. До того ж у цій ситуації є можливість
більш ефективно залучити резерви і потенціал керівника як повноцінного суб’єкта управлінської діяльності.
Отже, запропонована нами програма розвитку психічної стійкос
ті керівника органу охорони державного кордону відповідає вимогам
управлінської діяльності, ураховує як нормативні, так й особистісні
регламентації, надає змогу розробити сукупність прийнятних правил
та дій для ефективного розвитку креативності керівника. Відтак психологічна сутність зазначених засад виявляється у цілісній й одночас78
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ній зорієнтованості програми на регламентацію двоєдиного процесу –
на розвиток і використання творчого потенціалу керівника військової
сфери. При цьому програма як науковий опис способів здійснення
процесу розвитку психічної стійкості покликана забезпечити оптимальність перебігу цього двоєдиного процесу.
Для перевірки дієвості розробленої програми було проведено експеримент. Експериментальне дослідження розвитку психічної стійкос
ті керівників органів охорони державного кордону реалізовувалось на
базі Національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького, підрозділів Східного (підрозділів, які несуть службу у зоні проведення
АТО) та Західного регіональних управлінь упродовж 2015–2017 років.
Констатувальний експеримент полягав у вивченні та комплексній
психологічній діагностиці психічної стійкості керівників за визначеними методиками. Для збору експериментальних даних використовувались: метод діагностики міжособистісних відносин (тест Лірі),
метод колірних виборів (тест Люшера), стандартизований багатофакторний метод дослідження особистості (тест MMPI), тести прогресивних матриць Равена, загального здоров’я Лангнера-Ам’єля і
психічної стійкості керівника.
Під час констатувального експерименту емпірично аргументовано, що розвиток психічної стійкості офіцера-керівника підвищує
його працездатність і знижує тривожність. Як позитивні передумови тут виявлено такі привабливі ознаки, як упорядкованість, методичність і самостійність дій, а також потреба у співчутті й порозумінні, самоповазі та повазі з боку значущого оточення. Натомість
потреба у спілкуванні при вираженій вибірковості у міжособистісних контактах супроводжується непевністю у собі й прагненням до
запобігання конфліктів. При цьому стреси, викликані обмеженнями чи заборонами, виявляються у протесті проти одноманітності
і примітивності, у наполегливості при обстоюванні своєї думки з
орієнтацією на авторитарність і на підвищене почуття незалежності. Водночас стрес викликає підвищену вразливість, суб’єктивізм у
вияві ціннісних орієнтацій, чутливість до тиску оточення і потребу
у комфортному соціальному середовищі.
№ 1(6)
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За результатами емпіричного дослідження встановлено, що між
рівнем психічної стійкості й ефективністю професійної діяльності керівників органів охорони державного кордону виявлено безпосередню багатоаспектну залежність. Тут встановлено кореляції як безпосередньо, так і через взаємозалежності зазначеної стійкості та компетентності. Висунуто гіпотезу, що ефективність професійної діяльності
керівника органу охорони державного кордону України значно підвищується за рахунок розвитку його психічної стійкості, який пропонується здійснювати з урахуванням визначених експертами детермінант
розвитку психічної стійкості.
Формувальний експеримент було спрямовано на апробацію розроб
леної програми розвитку психічної стійкості керівників органів охорони
державного кордону. Учасники контрольної (у кількості 53 осіб) та експериментальної (у кількості 51 особи) груп для деяких експериментальних
вимірів розрізнялись за стажем на посаді та за віком: стаж на посаді до
одного року (вік до 35 років); стаж на посаді 1–3 роки (вік 35–45 років);
стаж на посаді – більше трьох років (вік – старше 45 років).
Формувальний експеримент було проведено у двох формах: а) індивідуальної корекційної роботи з новопризначеними керівниками органів охорони державного кордону і б) групового тренінгу. Формувальний експеримент містив такі основні етапи: підготовчий, на якому було
надано офіцерам, учасникам експерименту, знання, проведено консультації, розроблено концептуальну структуру, офіцери набули особистого
досвіду як клієнти індивідуальної психокорекції та учасники тренінгу;
другий – апробаційний, що передбачав проведення пілотного випробування методик індивідуальної психокорекції і корекційно-адаптацій
ного тренінгу (зокрема його окремих елементів) на реальних групах;
третій (безпосередньо формувальний) – проведення всієї запланованої
індивідуальної психокорекції, а також консультативних і консультативно-методичних тренінгів; четвертий – результативний, що передбачав
аналіз експериментальних даних і виявлення особливостей саморегуляції психічної стійкості керівника органу охорони кордону.
Проведення зазначених експериментальних заходів показало, що
індивідуальна і групова психологічна корекція дозволили успішно ви80
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рішити подвійне завдання – підвищити психічну стійкість військових
керівників, розвинути їхні професійно важливі властивості та риси,
розширити психологічний формат соціальної активності у межах професійного статусу і водночас досягти високої компетентності у спілкуванні та ситуаційній саморегуляційності на основі більш адекватної
самооцінки і зниження загальної фрустрованості.
Послідовність формувального психовпливу базувалася на п’яти
кроковій моделі консультативної бесіди, яку було проведено з урахуванням попередніх даних психодіагностики. Усе це на індивідуальному рівні забезпечувало підготовку керівників органів охорони
кордону до групової психокорекційної роботи, при цьому було також
проведено групову рефлепрактику, адаптаційно-корекційний тренінг,
систему саморозвиткових, самовиховних, самоосвітніх заходів, а також монотренінг та аутотренінг.
Розглянемо детальніше рефлексивний інноваційний практикум,
який став основою програми розвитку психічної стійкості керівників
органів охорони державного кордону України. Він проводився упродовж одного року з керівниками органів охорони кордону України,
які входили у другу підгрупу експериментальної групи (у кількості 17
осіб). Діагностику рівнів психічної стійкості керівників ми відслідковували упродовж усього особистісно орієнтованого рефлепрактикуму.
Рефлексивний інноваційний практикум має поліструктурний характер. Він одночасно є інструментом розвитку рефлексивної компетентності та інструментом діагностики цього розвитку. Для виявлення
ефективності зазначеного практикуму було застосовано формалізовані (результативно- та критеріально-орієнтовані) і проективні методи,
що надавали змогу розпізнавати особливості розвитку психічної стійкості, як рефлексивної, так і у цілому професійної компетентностей
керівників органів охорони кордону. При цьому було дотримано один
з основних принципів сучасної діагностики, а саме: ніякої оцінки без
розвитку, що є визначальним для практико зорієнтованих психологічних праць. Отже, усі використані у процесі особистісних рефлепрактикумів діагностичні і самодіагностичні процедури природно були
певними “відхідними точками” механізму розвитку психічної стій№ 1(6)
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кості військових керівників. Вони дозволили активізувати той зміст,
стосовно якого організовувався перебіг рефлексивних актів і дій та
уможливлювалося відстеження їх адекватності й ефективності в усіх
інваріантних формовиявах рефлексивної компетентності.
Діагностика повноти розвитку зазначених складників рефлексивної
компетентності у керівників органів охорони кордону, котрі брали участь
у рефлепрактикумі, складалася з кількох етапів. Основними етапами
були: первинна психодіагностика та анкетне опитування; оцінка розвитку психічної стійкості, професійної компетентності й управлінських здіб
ностей; робота учасників з індивідуальним проблемним полем у контекс
ті професійної діяльності; формування загального для групи проблемного поля учасників, яке багато у чому визначало стратегію розвитку психічної стійкості. Робота щодо розвитку психічної стійкості, професійної
і рефлексивної компетентностей керівників велась через різні процедури
особистісно зорієнтованого рефлексивно-інноваційного практикуму.
Результати діагностики розвитку досліджуваних компетентностей
до проведення рефлепрактики і після неї, за адаптованою методикою
І. Семенова та О. Поліщук, що подані у таблиці, свідчать про тенденції
зростання відповідних умінь, навичок і здібностей за кожним з обраних показників професійної компетентності, зокрема про підвищення
рефлексивної компетентності та її важливе значення у процесі професійного становлення і діяльності керівників органів охорони кордону.
Динаміка оцінки рівня саморегуляційної, рефлексивної
і професійної компетентностей керівників органів охорони
кордону експериментальної групи до і після рефлепрактики

Показники професійної компетентності

КоефіціКоефіцієнт оцінки
єнт оцінки
після
до рефлекрефлексивної
сивної
практики
практики

Різниця
коефіцієнтів

1

2

3

4

1. Сформованість особистих цінностей
і принципів

742

803

61

82
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Закінчення таблиці
2

3

4

2. Наявність чітких особистих цілей

1

716

812

96

3. Прагнення до постійного саморозвитку

750

817

67

4. Здатність до системної саморегуляції

547

653

106

5. Активність і творчість у професійній
діяльності

655

790

135

6. Здатність керувати

744

843

99

7. Уміння вирішити проблеми

651

843

116

8. Знання сучасних засобів розвитку
психічної стійкості

745

767

50

9. Висока здатність брати участь у саморегуляції

733

795

103

10. Професіональна компетентність

737

836

100

11. Рефлексивна компетентність сутнісного змісту

749

839

90

Відповідно до запропонованого загального профілю найбільш
слабкими аспектами тренінгової групи військовослужбовців були
такі, як здатність до саморегуляції, середній рівень розвитку навичок
вирішення проблем і винахідливості, творчого підходу до професійної діяльності. Цікавим є той факт, що саме за цими критеріями відбувся (на тлі загального зростання) максимальний приріст здібностей
керівників органів охорони кордону (відповідно 106, 116, 135 балів).
Найбільший приріст показників відбувся за критеріями активності і творчості у професійній діяльності (+135 балів), уміння долати
повсякденні проблеми (+116 балів) і здатності до ефективної саморегуляції (+106 балів). Це можна пояснити тим, що саме їх було виявлено як слаборозвинені навички і здібності до тренінгової роботи щодо
розвитку психічної стійкості керівника органу охорони кордону, тобто на початковому етапі діагностики. Отже, їхнє упредметнення під
час цілеспрямованого розгортання рефлексивних процесів та відпо№ 1(6)
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відного їх ефекту розвитку й забезпечило підвищення саморегуляційної, рефлексивної і професійної компетентностей учасників тренінгу.
Результати першого етапу діагностики підтвердили як дані кількісного аналізу, так і узагальнення якісного стосовно особистісно зорієнтованого проблемного поля кожного з керівників органів охорони
кордону. На початку рефлексивного інноваційного практикуму у переважної більшості були виокремлені проблеми, вирішення яких не залежало від самої людини (своєрідні зовнішні перешкоди й труднощі):
“недосконалість законодавства”, “дефіцит бюджетних коштів”, “поганий
і некомпетентний керівник органу охорони кордону”, “нестабільність
соціально-економічної ситуації” тощо. Після завершення спільної роботи формулювання проблем стали більш конкретними, а способи їх
подолання – більш спланованими, діяльними та конкретизованими.
Отже, досягнення максимально ефективної результативності формувального експерименту залежало від того, наскільки усвідомлено і мотивовано учасники рефлепрактикуму підходили до розвитку своїх само
регулятивних, рефлексивних і професійних якостей і рис. Доведено також, що у процесі практикуму керівники почали сприймати ці якості як
більш актуальні, а ступінь їх розвитку – як такий, що залежить від ефективності саморегулятивної діяльності. До того ж виявлено, що зростання рефлексивної активності і компетентності забезпечує більш високий
рівень творчої самореалізації керівника органу охорони кордону.
Загалом однозначно встановлено, що заходи розвитку психічної
стійкості керівника органу охорони державного кордону у професійній
діяльності суттєво сприяють її ефективному перебігу. Аналіз результатів формувального експерименту свідчить, що у цілому проведені заходи надали можливість ліквідувати показники критичного і недостатнього (нульового) рівнів ефективності досліджуваної діяльності. Так,
серед керівників органів охорони державного кордону експериментальної групи першої підгрупи сумарне зменшення зазначених показників
становило 45 %; другої – 17 %; третьої – 9 %. Водночас проведені заходи також позитивно вплинули на розвиток усіх компонентів творчої
ефективності військових керівників: в експериментальній групі зросла
кількість респондентів, які досягли стабільного і високого рівнів креа84
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тивності: у першій підгрупі – у середньому на 33 %, у другій – на 12 %, у
третій – на 27 %. Усі отримані результати свідчать про виняткову важливість розвитку психічної стійкості керівника органу охорони державного кордону у змістовому, структурному і засобовому наповненні його
професійної діяльності. Вочевидь її здійснення дає підстави характеризувати її як якісно новий резерв у розвитку творчої ефективності керівників-офіцерів, що безпосередньо пов’язана з особливостями виконання ними своїх професійних функцій. При цьому нами виявлено також її
слабкі боки та певні недоліки: недостатність диференційованого впливу
на керівників органів охорони державного кордону; відсутність активізаційних та мобілізаційних вправ, адаптованих до конкретної специфіки управлінської діяльності тощо.
Отже, методично і психологічно забезпечений розвиток психічної
стійкості мобілізує резервні можливості організму для адаптації його
до нових умов життя, а також активізує й удосконалює спрямовану діяльність людини, допомагає активно тренувати волю, пам’ять, сприяє
концентрації уваги, виробленню звички самоконтролю [4]. А якщо до
цього додати, що заходи щодо розвитку психічної стійкості є досить
простими у використанні, не вимагають спеціального обладнання і
місць проведення, мають достатній діапазон впливу у різних напрямах, зокрема на психічну сферу, то це однозначно підтверджує, що
розвиток психічної стійкості є одним зі способів вирішення складної
проблеми адаптації керівника органу охорони державного кордону до
повсякденних фізичних і психологічних навантажень.
Важливою позитивною рисою зазначених заходів є ще й те, що
вони вимагають активної участі самого військовослужбовця у їх застосуванні. З огляду на це подальше поглиблення наших знань про
механізми, закономірності дії заходів розвитку психічної стійкості
керівника органу охорони державного кордону та одержання даних
про нові можливості їх використання нададуть змогу цілеспрямовано
і більш ефективно підвищувати його психічну стійкість у щоденній
управлінській роботі.
Висновок. Отже, результати проведеного дослідження свідчать,
що для підвищення ефективності розвитку психічної стійкості керів№ 1(6)
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ників органів охорони кордону на етапі їхньої професійної адаптації
важливо індивідуальне становлення особистості керівника підкріп
лювати різними методами, які б допомогли йому долати труднощі.
Ефективними засобами групової роботи зарекомендували себе соціально-психологічні тренінги. Водночас поєднання різних методів
у межах загальної програми дозволяє комплексно вчити військових
керівників долати адаптаційні труднощі у емоційно-вольовій та інтелектуальній сферах, при підвищенні ефективності саморегуляції їхньої психічної стійкості та розвитку професійної компетентності, при
цьому перевагу доцільно надавати розвивальному складнику ділової
активності та рефлексивній самоактивності особистості.
Перспективою подальших розвідок у даному напрямі є визначення психологічних умов формування в управлінських кадрів Державної прикордонної служби України стійкості до подолання психологічних бар’єрів за різних умов службово-бойової діяльності у мирний та воєнний час.
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Грицына О. М. Программа развития психической стойкости руководителей органов охраны государственной границы Украины
В статье на основании результатов констатирующего и формирующего экспериментов обоснована и экспериментально проверена
программа развития психической стойкости руководителей органов
охраны государственной границы Украины. Совмещение разных методов в пределах общей программы позволяет комплексно учить военных руководителей преодолевать адаптационные преграды и в эмоционально-волевой, и в интеллектуальной сферах, и при повышении
эффективности саморегуляции их психической стойкости, и при получении ими профессиональной компетентности.
Ключевые слова: психическая стойкость, руководитель органа
охраны государственной границы, программа развития, адаптационные трудности, профессиональная компетентность.
Gritsyna О. M. Program for the Development of Mental Stability of
the State Border Guard Units’ Leaders
In the article, based on the results of the ascertaining and forming
experiments, the program for the development of mental stability of the state
border guard units’ leaders was substantiated and experimentally tested.
In the development of this program, the determinants of the development
of mental stability, determined by the author, were taken into account. In
particular, special attention is paid to optimal modes of management and
recreation, as well as optimization of the functional states of leaders. The
program meets the requirements of management activities, takes into
account both regulatory and personal regulations, allows the development
of a set of acceptable rules and actions for the effective development of
leader’s creativity.
According to the results of the empirical study, it was established that
between the level of mental stability and the effectiveness of professional
activity of the state border guard units’ leaders, a direct multi-dimensional
dependence was revealed. Correlations are established both directly,
and through the interdependence of said persistence and competence. A
hypothesis has been put forward that the effectiveness of the professional
№ 1(6)
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activity of the state border guard units’ leader is significantly increased
due to the development of his mental stability, which is proposed to be
implemented taking into account the determinants of the development of
mental stability.
It is established that the methodically and psychologically provided
development of mental stability mobilizes the reserve capabilities of the
organism for adaptation to new living conditions, and also activates and
improves the directed activity of a person, helps actively to train the will,
memory, helps concentration of attention, and develops the habit of selfcontrol. In addition, measures to develop mental stability are fairly simple
to use, do not require special equipment and locations, have a sufficient
range of influence in different directions, in particular the mental sphere.
This shows that the development of mental stability is one of the ways to
solve the complex problem of adapting the state border guard units’ leader
to everyday physical and psychological stress. An important positive feature
of these measures is the fact that they require the active participation of the
serviceman in their application.
Thus, in order to increase the effectiveness of the development of
the mental stability of the state border guard units’ leaders at the stage of
their professional adaptation, it is important to reinforce the individual
development of the personality of the leader by various methods that would
help him overcome difficulties. In particular, socio-psychological training
has proved to be an effective tool. The combination of different methods
within the general program makes it possible to comprehensively teach
military leaders to overcome adaptive barriers in both emotional-volitional
and intellectual spheres, and at improving the effectiveness of self-regulation
of their mental stability, and when they acquire professional competence.
Keywords: mental stability, state border guard units’ leader, development
program, adaptation difficulties, professional competence.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ КЕРІВНИКАМИ
ОРГАНІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
У статті розглянуто психологічні особливості процесу прийняття управлінських рішень керівним складом органів охорони державного
кордону в умовах організаційного розвитку. Висвітлено систему вимог
до управлінських рішень, уточнено визначення поняття “управлінські
рішення керівного складу органів охорони державного кордону”, чинники
та вимоги до управлінських рішень в умовах організаційного розвитку.
Ключові слова: управлінські рішення, організаційний розвиток,
зміни в організації, вимоги до управлінських рішень, чинники.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасні умови оперативно-службової/бойової діяльності вимагають розробки нових
підходів до ефективного управління в органах охорони державного
кордону (ООДК) та їх розвитку, зумовлюють необхідність психологічної готовності керівників, зокрема щодо прийняття ефективних
управлінських рішень. Результати і реалізація управлінських рішень
виступають організаційним індикатором потенційних змін розвитку
(конструктивного-деструктивного) організації. У процесі виконання
функцій управління керівному складу ООДК доводиться приймати
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велику кількість відповідальних рішень щодо функціонування, організаційного розвитку організації тощо. При аналізі проблеми прий
няття управлінських рішень в умовах введення змін стосовно організаційного розвитку, на наш погляд, буде цікавити така проблематика:
зміст проблеми “прийняття управлінських рішень керівним складом ООДК”;
психологічні чинники впливу на прийняття управлінських рішень щодо змін в організації;
вимоги до управлінських рішень в умовах організаційного розвитку.
Знаючи психологію прийняття управлінських рішень, особливості мислення людей, можна створити ефективні умови для підготовки і
реалізації потенціалу керівників ООДК.
Тому у межах нашого дослідження є необхідність уточнити особ
ливості процесу прийняття управлінських рішень керівниками ООДК
в умовах організаційного розвитку та визначити основні чинники, які
зумовлюють цей процес.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. У
системі організації діяльності органів охорони державного кордону
(ООДК) провідна роль належить процесу прийняття управлінських
рішень. Проблеми розвитку теорії і практики професійного навчання,
формування вміння приймати оптимальні рішення є важливим компонентом професійної підготовки до будь-якої діяльності, а стосовно
управлінської діяльності – є основою [8].
У наш час дослідники В. Барко, Л. Балабанова, Л. Карамушка,
М. Москальов, О. Сардак, О. Сафін, І. Скібіцька, О. Філь та ін. звертають увагу на необхідність змін у процесі підготовки керівників з
урахуванням нових вимог до процесу управління й підготовки керівників-професіоналів, здатних ефективно керувати різними галузями
виробництва/служби, оновлювати свої знання, приймати ефективні
управлінські рішення.
Мета дослідження – проаналізувати та розкрити організаційно-психологічні аспекти процесу прийняття управлінських рішень
керівним складом ООДК.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття “управлінське
рішення” відрізняється від поняття “рішення” взагалі. Людина протягом життя приймає безліч рішень, але далеко не всі можна віднести
до управлінських. На думку В. Третьяченко, найважливішою ознакою
управлінського рішення є його безпосередня спрямованість на організацію колективної праці. Крім того, управлінське рішення як керівний
вплив на колективну працю приймається не будь-яким працівником,
а лише суб’єктом управління – керівником організації (підрозділу) чи
колегіальним органом [12].
Важливим завданням, на нашу думку, є встановлення основних
характеристик прийняття управлінських рішень, що суттєво розкриває їх сутність та розуміння. А. Карпов пропонує розподілити характеристики процесів прийняття управлінських рішень на чотири основні групи:
а) характеристики, зумовлені приналежністю процесів прийняття
управлінських рішень до особливого типу діяльності (управлінського);
б) характеристики, що визначаються при аналізі прийняття
управлінських рішень і належать до індивідуальних процесів;
в) характеристики, що належать до інтеріндивідуальних процесів;
г) інтегральні характеристики процесів прийняття управлінських
рішень, що формуються як синтез їх діяльнісних, індивідуальних та
міжособистісних властивостей [6].
Відмінними ознаками управлінського рішення вважають такі:
а) прийняття управлінських рішень пов’язане з переробкою інформації, що стосується організаційної проблеми, яку необхідно розв’язати; б) варіанти дій обирають на основі критеріїв, обмежень і певних
правил, що базуються на знанні закономірностей управління, урахуванні особливостей об’єкта управління та конкретної ситуації; в) процес прийняття управлінського рішення охоплює елементи наукового
знання, творчості і мистецтва управлінської діяльності [3; 5; 7; 14].
На основі аналізу професійно-управлінської діяльності керівників ООДК можна констатувати такий факт, що поняття прийняття
управлінських рішень використовується не тільки для визначення
управлінської діяльності керівного складу, але й для опису системи
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управління загалом (організаційних систем). Наприклад, М. Мескон
відзначає, що суть управління полягає у “впливі на організацію і зміну
її структури з метою прийняття оптимальних рішень” [10]. Аналіз цієї
проблеми потребує розкриття особливостей [7] процесу прийняття
управлінських рішень щодо змін у трьох напрямах: змін в організації у
цілому; змін, що стосуються персоналу; змін, що стосуються діяльнос
ті кожної особистості – члена трудового колективу. Слід мати на увазі,
що складність цієї проблеми пояснюється різними причинами: чисельністю та розмаїттям реальних управлінських ситуацій, відмінніс
тю об’єктів, стосовно яких доводиться приймати рішення, і, нарешті,
індивідуально-психологічними особливостями суб’єктів управління.
На основі аналізу наукових досліджень [2; 7; 9; 10] у процесі ПУД
керівний склад ООДК приймає управлінські рішення щодо планування, організації служби, мотивації працівників, яким доручається виконання професійних обов’язків, контролю та координації їхніх дій.
Плануючи управлінську діяльність, керівники визначають цілі, способи реалізації та ресурси, необхідні для досягнення результатів. У процесі організації діяльності приймаються рішення щодо організаційної
структури, процесу реалізації рішення, розподілу функціональних дій
серед виконавців та забезпечення їх виконання необхідними засобами
тощо. Контроль передбачає прийняття рішень щодо вибору системи
контролю (масштабів, періодичності, форм контролю), аналізу отриманої інформації та здійснення коригувальних дій. Можна погодитися з твердженням [7; 9; 13], що в основу усього процесу управління покладено прийняття управлінських рішень. Основна мета управлінсь
кого рішення, на думку В. Колпакова, – забезпечити координуючий
(регулюючий) вплив на систему управління, що реалізує вирішення
управлінських завдань персоналом щодо досягнення цілей організації [8]. В. Третьяченко вважає, що управлінське рішення можна визначити як “процес знаходження зв’язку між існуючим станом системи
(організації) та бажаним, що визначається метою управління” [13].
Отже, під управлінськими рішеннями керівного складу ООДК ми
будемо розуміти рішення, спрямовані на досягнення цілей організації,
пов’язані з функціональними можливостями персоналу організації в
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умовах служби, взаємостосунків на професійних засадах; сприяють
ефективному вирішенню завдань і розвитку організації, спрямованих
на результат. Система вимог до управлінських рішень, яку ми поділяємо, описана у роботі Л. Карамушки [3]. Автор вважає, що управлінські
рішення повинні бути: 1) науково обґрунтованими, тобто базуватися
на використанні законів та закономірностей таких наук, як юриспруденція, теорія управління, педагогіка, психологія; враховувати останні наукові досягнення; ґрунтуватися на всебічному аналізі певної
проблеми; 2) своєчасними, тобто прийматися тоді, коли цього вимагає конкретна проблема. Затримка щодо прийняття управлінського
рішення може негативно вплинути на результативність організації,
породжувати відчуття незадоволення серед учасників управлінської
взаємодії; втратити додаткові можливості для оптимізації діяльнос
ті; 3) чітко сформульованими, тобто стисло і зрозуміло відображати
зміст проблеми і способи її розв’язання; називати конкретних осіб,
відповідальних за ті чи інші напрями та види діяльності; визначати конкретний термін, протягом якого потрібно вирішити проблему; 4) бути реальними для виконання, тобто враховувати наявність
умов для розв’язання тих чи інших проблем; 5) передбачати механізм
контролю виконання, оскільки сам факт прийняття рішення ще не гарантує обов’язковість його виконання.
Особливості умов, у яких приймається управлінське рішення
керівним складом ООДК, полягають у тому, що будь-які зміни в організації підлягають визначеним закономірностям, що досить добре
описані і систематизовані у літературі [4; 5; 10; 11]. Ці закономірності обумовлюють чинники, що визначають процес прийняття
управлінських рішень: зміст змін; доцільність тих чи інших інновацій; форми, характер, діапазон передбачуваних змін; ставлення керівника до інновацій тощо.
Слід мати на увазі, що складність цієї проблеми пояснюється різними причинами: чисельністю та розмаїттям реальних управлінських
ситуацій, відмінністю об’єктів, стосовно яких доводиться приймати
рішення, і, нарешті, індивідуально-психологічними особливостями
суб’єктів управління.
№ 1(6)
2017

93

психологічні НАУКИ

Розглядаючи процес прийняття рішень в умовах змін в організації, слід відокремити такі основні закономірності:
щодо персоналу у цілому (можуть стосуватися певної групи персоналу – керівного складу/підлеглих, можуть змінитися умови взаємодії, способи спілкування один з одним тощо);
щодо кожного співробітника (особистість може змінювати підрозділи, посади, може бачити різні перспективи професійної самореалізації тощо).
У результаті вивчення особливостей прийняття управлінських рішень ми виділили такі групи чинників, які детермінують екстремальність діяльності керівного складу ООДК, а саме:
раптовість, несподіваність виникнення екстремальних ситуацій в
умовах ОСД/бойових дій;
чинники, пов’язані з протидією порушників кордону/озброєних
формувань, до яких відносять: загрозу життю, загрозу нападу, невизначеність, швидкоплинність, значущість рішення для виконання
завдання;
чинники, пов’язані зі специфікою об’єкта управління, серед яких
виділяють: спрямованість завдань, професійний рівень готовнос
ті підлеглих виконувати завдання, професійні можливості об’єкта
управління;
невизначеність та новизна ситуації на кордоні, яка створена на основі протиправних дій порушників кордону/військових формувань тощо;
вплив обстановки на процес прийняття рішення (комфортність
робочого місця, контроль вищого керівництва, поєднання видів професійної діяльностей, збільшення динаміки оперативно-службових
дій, раптовість одержання завдання на прийняття рішення);
обмеження ресурсів для прийняття ефективного рішення (людсь
ких, інформаційних, технічних);
чинники, пов’язані з екологічною обстановкою на ділянках кордону, що відносяться до Чорнобильської зони, у т. ч. кліматичні (температура і вологість повітря); радіаційні (наявність радіаційного зараження); зміни атмосферного тиску; механічні (шум, вібрація); зміна
компонентів повітря (кисневе голодування чи навпаки – перенаси94
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чення киснем); зміна його газового складу (задимленість, наявність
отруйних речовин та ін.); механічні домішки у повітрі (наявність у
ньому високої концентрації часток пилу і золи після вибуху і т. п.);
висока відповідальність за прийняття управлінських рішень та їх
реалізацію.
Екстремальні/нестандартні ситуації за характером впливу завжди
виявляються як спонукальні впливи, спрямовані на мобілізацію професійно-управлінської діяльності керівників ООДК на нові стандарти у межах правового забезпечення/відповідальності та підвищення
ефективності процесу прийняття управлінських рішень.
Стосовно варіантів участі керівників ООДК у процесі прийняття
управлінських рішень щодо розвитку організації заслуговує на увагу
позиція Л. Грейнера [15], що визначає три групи можливих рішень:
односторонні рішення керівника щодо ОР (видання декрету керівником; кадрові зміни; зміни організаційної структури);
спільне зусилля керівництва та працівників, спрямовані на розвиток організації (групове прийняття рішень, при якому члени групи
обирають одне із запропонованих керівником рішень; групове рішення проблеми);
делегування влади (дискусійні клуби; групи розвитку сенситивності).
Тому, на наш погляд, якість управлінських рішень виступає індикатором організаційного розвитку (керовані зміни в організації) із
залученням максимальної кількості керівного складу ООДК, що до
зволяє конструктивно переглянути зміст ефективного функціонування організації, організаційної культури, психологічної готовності персоналу тощо. З іншого боку, на думку Д. Геберта і Л. Розенштиля [1],
організаційний розвиток можна розглядати як керовані зміни в організації, тобто систематичне і довготермінове застосування наукового
знання та довготермінових програм щодо вдосконалення процесів організаційного оновлення.
Висновки. 1. З’ясовано, що результативність прийняття управлінських рішень керівниками ООДК при наявності змін значною мірою залежить від психологічної готовності. Психологічна готовність
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визначає необхідність отримання знань, умінь, навичок, мотивів та
розвиток особистісних якостей, що забезпечує результативне управління змінами в ООДК.
2. Проблему розкриття особливостей процесу прийняття управлінських рішень необхідно розглядати у трьох напрямах дослідження:
по-перше – зміни в організації у цілому; по-друге – зміни, які стосуються сутності управлінської діяльності керівного складу; по-третє –
зміни, що стосуються діяльності кожної особистості як представника
підрозділу і ООДК у цілому.
3. Результати ефективного прийняття/реалізації управлінських
рішень є платформою для розвитку й організаційних змін у діяльності
керівного складу ООДК, що прогнозовано потребує безперервної підготовки до професійно-управлінської діяльності.
4. Подані теоретичні розробки є необхідними для подальшого експериментального дослідження особливостей процесу прийняття управлінських рішень керівниками ООДК в умовах організаційного розвитку.
Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення особливостей потенціалу підготовки керівного складу ООДК
до прийняття управлінських рішень у системі тренінгової підготовки.
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Журавлев В. В. Особенности принятия управленческих решений руководителями органов охрани государственной границы:
организационно-психологический аспект
В статье рассматриваются психологические особенности процесса
принятия управленческих решений руководящим составом органов охраны государственной границы в условиях организационного развития.
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Представлено систему требований к управленческим решениям,
уточнено определение “управленческие решения руководящего состава органов охраны государственной границы”, факторы и требования
к управленческим решениям в условиях организационного развития.
Ключевые слова: управленческие решения, организационное развитие, изменения в организации, требования к управленческим решениям, факторы.
Zhuravliov V. V. Peculiarities of Decision-Making by the Heads of
the State Border Protection Bodies: Organizational and Psychological
Aspect
In the article, the author highlights the problems and psychological
characteristics of management decision-making by the heads of the state
border protection bodies, namely:
1. It has been determined that the effectiveness of management decisionmaking by the heads of the state border protection bodies (SBPB) in the
process of changes to a large extent depends on psychological readiness.
Psychological readiness determines the necessity of acquiring knowledge,
abilities, skills, motives and personal qualities development, which ensures
effective changes management in SBPB.
2. The results of the effective adoption/implementation of management
decisions is a platform for the development and organizational changes in
the activities of the SBPB heads, which as predicted demands continuous
training to professional and management activities.
4. The issue of revealing peculiarities of the process of managerial
decision-making is necessary to be examined by three areas of research:
firstly, changes in the organization as a whole; secondly, the changes that
concern the nature of the management activities of the leadership; thirdly,
the changes regarding the activity of each individual as a representative of a
unit and SBPB in general.
5. The result of the study of managerial decision-making allowed us
to allocate the following groups of factors, which determine the extreme
activities of the SBPB leadership, namely:
98
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the suddenness, unexpectedness of extreme situations in terms of OSA/
combat;
factors related to the prevention of the activity of border violators/
armed groups;
factors associated with the specifics of the object of control, among
which are: task orientation, professional readiness level of subordinates to
perform tasks, professional capabilities of the control object;
the uncertainty and novelty of the situation at the border, which is
based on the unlawful actions of border violators/military units etc.;
the influence of environment on the decision-making process;
resource limits for making effective decisions (human, information,
technical);
factors related to the environmental situation in the border areas;
high responsibility for management decisions and their implementation.
Extreme/unusual situations by the nature of influence are always
highlighted as a motivating influence directed at mobilizing of professional
and management activity of the SBPB leadership on the new standards
within the legal support/responsibility and improving efficiency of the
process of management decision-making.
Keywords: management decisions, organizational development, changes
in organization, requirements to management decisions, factors.
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПСИХОЛОГА
ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЙОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ
У статті представлені різні точки зору на поняття “професійна
компетентність”. Показано, що досягнення високого рівня успішності
професійної діяльності і розвиток професіоналізму спеціаліста напряму пов’язані з його професійною компетентністю. Відмічається, що
високий рівень професіоналізму психолога складається із різних видів
професійної компетентності.
Ключові слова: компетентності, компетенції, професійні компетентності, професіоналізм, психолог.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Надзвичайно динамічне і багатоаспектне сучасне життя ставить перед психологом цілу
низку складних і не простих завдань, які він повинен своєчасно і професійно вирішувати. Соціум усе наполегливіше вимагає від психолога належного рівня професіоналізму як “інтегральної психологічної
характеристики суб’єкта праці, яка відображає рівень відповідності
людини вимогам професії” [2, с. 304]. Відомо, що основною умовою
успішної професійної діяльності виступає “професійна компетентність”. Професійно компетентний фахівець згідно з Е. Зеєром – це
“спеціаліст, який володіє необхідними для якісного і довільного виконання діяльності якостями, досвідом і індивідуальним стилем ді100
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яльності” [10]. Тут термін “компетентність” доповнюється терміном
“професійна”, відтак ми підходимо до необхідності розгляду терміна
“професійна компетентність” як основи професіоналізму. Як стверджує А. Маркова, “професійна компетентність” – це “поєднання психічних якостей, які дозволяють діяти самостійно і відповідально, як
володіння людиною здатністю і умінням виконувати відповідні функції [3, с. 31]. У загальнонауковому аспекті “професійна компетентність” – це готовність суб’єкта праці до виконання своїх професійних
обов’язків у сфері своєї професії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Даній проблемі
було присвячено надзвичайно велику кількість різнопланових досліджень. Одні науковці, такі як А. Вербицький, М. Кабардов, Є. Арцішевсь
ка, Е. Зеєр, Н. Кузьміна, А. Маркова і інші стверджують, що глибокі і змістовні знання, практичні уміння та навички щодо обраної спеціальності
виступають одним з основних і необхідних компонентів професійної
підготовки спеціаліста і визначають професійну компетентність тільки
як систему знань, умінь і навичок без урахування особливостей потребнісно-мотиваційної сфери особистості [16, с. 198–215]. Так, Н. Кузьміна
розглядає професійну компетентність тільки як відповідний рівень відповідності знань, умінь, досвіду особистості реальному рівню складності
тих завдань, які необхідно вирішувати [14]. Е. Зеєр визначає професійну
компетентність через сукупність професійних знань, умінь, а також самі
способи виконання професійної діяльності [11]. О. Деркач включає професійну компетентність у систему професіоналізму як один з основних
його компонентів, – “професійна компетентність – це головний когнітивний компонент підсистеми професіоналізму діяльності, сфера професійного ведення, система знань, яка постійно розширяються і яка дозволяє
здійснювати професійну діяльність з високою продуктивністю” [9, c. 253].
Інші науковці, такі як В. Адольф, Т. Браже, Б. Гершунський,
Г. Курдюмов, С. Максименко, Н. Пов’якель, О. Саннікова, Н. Тализіна, В. Шадриков, Н. Шевченко, В. Ядов тощо, розглядають поняття
професійної компетентності як основи професійної майстерності та
професіоналізму тільки через призму особистісних характеристик
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спеціаліста – як багатократне і інтегративне особистісне утворення,
яке забезпечує успішне здійснення професійної діяльності і включає ціннісні орієнтації спеціаліста, мотиви його діяльності, загальну
культуру, стиль взаємодії з навколишніми, усвідомлення себе і себе у
світі, здатність до самовдосконалення і саморозвитку. І у той же час,
як стверджує Г. Гузєєва, – професійна компетентність, відображаючи
наявний потенціал і здатності особистості, формує і нові якості, які
дозволятимуть людині бути успішним у професійній діяльності [8].
Окрім того, дослідниця вважає, що однією з характерних особливостей професійної компетенції є те, що вона реалізується у теперішньому, але зорієнтована на майбутнє [8].
Згідно з поглядами В. Волинкіна, професійна компетентність, це
не що інше, як поєднання психічних і особистісних якостей; це такий
психічно-особистісний стан, який дозволяє спеціалісту діяти самос
тійно і відповідально [6, с. 232]. Дослідниця І. Пучкова стверджує, що
професійна компетентність виступає тим показником, який характеризує рівень професійної успішності, а її детальне вивчення призводить до підвищення ефективності діяльності спеціаліста [16; 17].
На наш погляд, найбільш вдало розкривають зміст і специфіку
професійної компетентності дослідження Л. Бершедової, згідно з якими професійна компетентість виступає відображенням метасистеми
“людина-професія” (“людина-діяльність”, “суб’єкт-об’єкт”) і обумовлюється закономірностями процесу особистісно-професійного розвитку, формуванням професіонала, рівнем професіоналізму конкретного спеціаліста, особливостями професіоналізації особистості [5].
Таким чином, професійна компетентність виступає тим показником, який напряму характеризує рівень професіоналізму. Відтак,
формування професійної компетентності необхідно розглядати як
динамічний процес, який розпочинається із професійним вибором та
освоєнням професії і який триває увесь професійний шлях спеціаліста. Зі сторони особистісного аспекту, як стверджує Л. Бершедова, професіоналізація розглядається як одна з форм розвитку особистості у
ході онтогенезу, як складова частина розвитку особистості й ототожнюється із процесом професійного розвитку, який одночасно пред102
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ставляється і як процес розвитку особистості. Тобто особистісно-професійний розвиток, це не що інше, як процес формування особистості
як соціальної якості індивіда і його професіоналізму в результаті професійної діяльності і професійної взаємодії [4; 15].
Отже, професійна компетентність виступає системним показником і результатом не тільки особистісно-професійного, але і індивідуально-професійного розвитку індивіда. Тобто основні відмінності
між компетентністю і професіоналізмом закладені в сутнісних характеристиках особистості, яка самоактуалізовується, у її “мотивах росту” (А. Маслоу), у її готовності реалізовувати свої здатності і потенції
у професійній діяльності (А. Алдашева).
Мета статті – прослідкувати зв’язок професійної компетентності
психолога з рівнем розвитку його професіоналізму.
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливо також при
розгляді питання професійної компетентності розуміти те, з яких її
основних компонентів і буде надалі формуватися професіоналізм.
Розглянемо основні види професійної компетентності.
Насамперед, доречно зауважити, що професійна компетентність
може бути структурована і як системна характеристика, яка складається з різних компонентів, склад яких дослідники визначають по
різному (В. Адольф, Л. Бершедова, Е. Зеєр, Н. Кузьміна, А. Маркова,
Л. Мітіна, В. Первутинський та інші).
Так, А. Маркова у своїх дослідженнях виділяє такі основні види
професійної компетентності [15, с. 34], зокрема: спеціальна або діяльнісна професійна компетентність (включає не тільки наявність
спеціальних знань, але і уміння застосовувати їх на практиці); соціальна профкомпетентність (характеризує володіння способами самовираження спільною професійною діяльністю, а також прийнятими
у професійному товаристві прийомами та методами професійного
спілкування); особистісна профкомпетентність (характеризує володіння фахівцем основними способами самовираження і саморозвитку, а також дієвими засобами уникнення та запобігання професійної
деформації); індивідуальна професійна компетентність (характеризує
володіння фахівцем основними прийомами саморегуляції, а також
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готовність його до подальшого професійного зростання та наявність
стійкої професійної мотивації).
У свою чергу В. Адольф виділяє такі структурні компоненти професійної компетентності, як: мотиваційний (детермінований системою спонукальних сил суб’єкта діяльності); цілепокладальний (включає домінанту менталітету і світогляду суб’єкта праці); змістовно-випереджаючий (характеризує суб’єкта діяльності як творця, дослідника, конструктора) [1, с. 72–75].
Даючи детальний аналіз феномену професійної компетентнос
ті, Е. Зеєр [11] виділяє такі її компоненти, а саме: соціально-правова
компетентність (відображає знання і вміння, які напряму пов’язані
із професійною комунікацією та поведінкою); спеціальна профкомпетентність (представляє здатність фахівця самостійно вирішувати
поставлені професійні завдання); персональна компетентність (здатність до самореалізації у професійній діяльності); аутокомпетентність
(відображає адекватне представлення щодо своїх можливостей і уміння уникати та долати професійні деструкції).
У нашому баченні найбільш вдалим щодо повнішого розкриття
всіх компонентів професійної компетентності, які будуть характерні
для будь-якої професії, у тому й числі й професії психолога, – є модель
професійної компетентності, запропонованої дослідницею І. Баришніковою [3]. Дана модель представлена таким чином: емоційно-вольовий
компонент (відображає особистісне відношення майбутнього спеціаліста до проблеми, його емоції, почуття, а також визначені і наявні пріо
ритети). Як стверджує І. Баришнікова, основними складовими даного
компонента виступають: здатність до адекватної самооцінки, саморегуляція поведінки); мотиваційно-ціннісний компонент (визначається готовністю фахівця до самостійного прийняття рішень і здійснення професійної діяльності, а також наявністю відповідних альтернатив щодо
вирішення проблемних робочих ситуацій); когнітивний компонент
(характеризує пізнавальні здібності фахівця). Основними складовими
якого, на думку І. Васильєва, є: інтерес до науки, наявність професійних
знань, умінь і навичок тощо); комунікативний компонент (відображає
особливості технік взаємодії фахівця з соціальним оточенням в умовах
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особистісної свободи). Як наголошує І. Баришнікова, основними складовими даного компонента виступатимуть: здатність щодо побудови
різних видів діалогічного процесу, взаємодії; креативно-діяльнісний
компонент (зорієнтовує фахівця-професіонала на застосування творчих підходів, інноваційних технологій у професійній діяльності). Даний
компонент, згідно з твердженням І. Баришнікової, відображає практичний характер професійної компетентності і його основними складовими виступатимуть: проектування перспектив розвитку і результатів
професійної діяльності, а також творча самостійність у вирішенні всіх
нагальних професійних завдань.
І в довершення розгляду поняття “професійна компетентність”
доречно розглянути питання взаємозв’язку його із поняттям “компетенції”, оскільки в контексті категорії “професійна компетентність”
визначається зміст професійної компетентності [19, с. 45] і, незважаючи на багатолітнє використання цих термінів у сучасній освітній парадигмі, до цих пір не мають однозначного тлумачення.
У даному питанні ми погоджуємося із твердженнями Н. Єфремової, яка визначає взаємозв’язок компетенції і компетенцій таким
чином: “компетентності – це потенціал людини і спеціаліста, його
знання, уміння, навички, досвід діяльності; компетенції (кінетика і
динаміка думки і вчинків) – це його дії, розуміння проблеми, аналіз,
пошук рішення і діяльність щодо вирішення проблеми і досягненню
результату” [12, с. 19]
Таким чином, ми погоджуємося із твердженням Т. Міхеєвої, що
професійна компетентність містить комплекс ключових, загальнопрофесійних і власне професійних компетенцій, які забезпечують
адаптацію до професії і її успішне професійне виконання.
Тепер, коли ми визначилися з основними підходами в розумінні
феномена “професійна компетентність”, розглянемо, які ж основні
види та структурні компоненти будуть необхідними у професійній діяльності фахівця-психолога, а також визначатимуть високий рівень
його професіоналізму.
Насамперед, ураховуючи специфіку професійної діяльності психолога і розглядаючи її у форматі компетентнісного підходу, який був
№ 1(6)
2017

105

психологічні НАУКИ

представлений нами вище, слід виділити ті основні характеристики,
які представлені у професійній діяльності психолога і наявність яких
обумовлює успішність його діяльності, а також призводить до розвитку
високого рівня професіоналізму. Беручи за основу дослідження Е. Клімова, який представив особистість психолога у різних сферах його діяльності [13], одним із важливих компонентів у структурі професійної
компетентності фахівця-психолога буде його цілісне сприйняття світу.
Саме психолог, який за своїми професійними обов’язками покликаний
займатися розвитком і формуванням особистості, повинен володіти
цілісним баченням світу, а також уявленнями щодо тих глобальних викликів, які на сьогодні продукує нам сучасний соціум. Тільки за таких
умов психолог буде здатен адекватно визначати місце предмета своєї
професійної діяльності – людину. Саме ці знання у структурі професійної компетентності психолога допоможуть йому дати відповіді на такі
питання, як місце і роль людини у системі особистісних і суспільних
відносин, взаємозв’язку біологічного і соціального, вибір форм поведінки в даному соціумі, яка його роль у цьому житті та ряду інших. Поряд
із цим важливим компонентом у структурі професійної компетентнос
ті фахівця-психолога доречно виділити такий компонент, як загальна
культурна освіченість, яка розуміється нами як своєрідний та особливий механізм накопичення, збереження і передачі відповідної інформації, яка матиме особливу соціальну цінність.
Велика кількість науковців при розгляді основних компонентів
професійної компетенції фахового спеціаліста наголошують на наявності у нього, перш за все, відповідних особистісних якостей. Як наголошує у своїх дослідженнях Б. Вульфов, що “ніяка система підготовки
не здатна навчити душевної чутливості, мати відчуття гумору, педагогічної інтуїції та делікатності вчинку” [7, с. 48]. Виходячи з цього,
вважаємо правомірним визначати сукупність професійно-значущих
особистісних якостей фахівця-психолога як своєрідну особистісну
компетентість, яка як складова професійної компетентності повинна
включати, на нашу думку, такі складові, а саме: здатність щодо розвитку своєї індивідуальності засобами професії, володіння прийомами
особистісного самовираження і саморозвитку; професійна творчість
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як креативність, інноваційність щодо відношення до професійної
діяльності; адаптивна компетентність як уміння передбачати різні
зміни у професії, володіння дієвими прийомами щодо запобігання
професійним деформаціям особистості, готовність до професійного
зростання, наявність інтринсивної мотивації щодо безперервної професійної самоосвіти і самовдосконалення.
Ураховуючи специфіку професійної діяльності психолога, важливе місце у структурі його професійної компетентності слід віднести
компетенціям, які характеризують його емоційно-вольову сферу. Зокрема, до емоційних особливостей необхідно віднести емоційну стійкість, силу, темп, ритм емоційних реакцій, а також емоційний тонус.
Щодо вольових особливостей, то важливе значення, на наш погляд,
матиме так звана суб’єктна компетенція, яка буде виражати професійне самовизначення психолога, його професійну самосвідомість, індивідуальний стиль професійної діяльності, прагнення до професійно-особистісного розвитку і самовдосконалення.
Висновки. Професійна компетентність психолога – це відповідне
інтегративне та багатокомпонентне явище, яке виявляється у професійній діяльності і у цій же діяльності формується, розвивається та
вдосконалюється. Рівень професійної компетентності психолога формується у зв’язку і залежно від рівня розвитку самого психолога як
професіонала, з відповідно сформованими професійними компетенціями та професійно-значущими властивостями та якостями. Отже,
професійна компетентність психолога виступає основою його професіоналізму як суб’єкта праці і може цілком розглядатися і як критерій
його розвитку.
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Карпюк Ю. Я. Профессиональная компетентность психолога
как основа развития его профессионализма
В статье представлены различные точки зрения на понятие “профессиональная компетентность”. Показано, что достижение высокого
уровня успешности профессиональной деятельности и развитие профессионализма специалиста направления связаны с его профессиональной компетентностью. Отмечается, что высокий уровень профессионализма психолога состоит из различных видов профессиональной компетентности.
Ключевые слова: компетентности, компетенции, профессиональные компетентности, профессионализм, психолог.
Karpyuk Yu. Professional Competence of a Psychologist as the Basis
of the Development of his Professionalism
Extremely dynamic and multidimensional modern life makes a
psychologist face a number of complex and difficult tasks, which he should
solve promptly and professionally. It is known that the main condition for
successful professional activity is “professional competence”. In a general
scientific aspect “professional competence” is willingness of a person to
work and to perform one’s professional duties.
Great number of researches was devoted to this problem. Such scientists
as A. Verbytskyi, M. Kabardov, E. Artsishevska, E. Zeier, N. Kuzmina,
A. Markova determine professional competence only as a system of
knowledge and skills without considering the peculiarities of needed
motivational sphere of a personality.
Other scientists like V. Adolf, T. Brazhe, B.Hershunskyi, G. Kurdiumov,
S. Maksymenko, N. Povyakel, A. Sannikova, N. Talyzina, V. Shadrykov,
N. Shevchenko, V. Yadov consider the concept of professional competence
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as the basis of professional skills and professionalism only through the prism
of personal specialist’s characteristics. Thus, professional competence acts as
an indicator that directly reflects in the level of professionalism. Therefore,
formation of professional competence should be seen as a dynamic process
that begins with the selection of profession and then leads to the entire
specialist’s professional way.
When considering the professional competence it is also important to
understand the main components of professionalism further formation.
It should be noted that professional competence can be structured as the
system characteristics, consisting of different components, the composition
of which is determined by many researchers (V. Adolph, L. Bershedova, E.
Zeier, N. Kuzmina, A. Markova, L. Mitina, V. Pervutynskyi and others).
Due to our vision, the most successful components of professional
competence can serve as a characteristic of any profession including
a profession of a psychologist as well. It is will introduced in a model of
professional competence proposed by a researcher Ivan Baryshnikov. This
model contains an emotional and volitional components (reflecting a future
specialist’s personal attitude to the problem, his emotions, feelings, and
identified priorities). As I. Baryshnikov confirms – the main components are:
adequate capacity for self-esteem, self-regulation of behavior; motivational
component values (defined by readiness for independent decision-making
and professional activities; cognitive component (characterizes expert’s
cognitive abilities).
As a result, it is appropriate to consider the interrelation of the statement
“professional competence” with the notion “competence”. Despite many
years of these terms usage, still there is no unambiguous interpretation
in modern educational paradigm. Thus, we agree with the statement of
T. Mikheeva that professional competence includes a set of general and
professional competencies that ensure adaptation to the profession and
successful professional performance.
Having taken into account the specifics of psychologist’s professional
activity and considering it in the form of competency approach that was
mentioned above, key characteristics of psychologist’s professional activity
are to be identified. Based on the E. Klimov’s research, these are: perception
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of the world, being designed to engage in the development and formation
of the individual, possessing holistic vision of the world as well as view on
global challenges, produced by modern society today. At the same time it is
appropriate to identify such a component as a general cultural awareness in
the structure of psychologist’s professional competence.
Therefore, we consider that it is legitimate to define a set of professionally
significant personal qualities, in particular, the ability for the development
of individuality by means of occupation, possessing methods of personal
self-expression and self-development; professional work as creativity,
innovation in relation to professional activity; adaptive competence as the
ability to provide a variety of changes in the profession, possessing effective
methods to prevent deformation of professional identity, commitment
to professional development, availability of intensive motivation for
professional self-education and self-improvement.
An important place in the structure of professional competence should
be passed to competencies that characterize the emotional and volitional
sphere of a psychologist. In particular, the emotional features must include
emotional stability, strength, pace, rhythm emotional reactions and
emotional tone. As for the volitional characteristics, in our point of view,
great importance will have the so-called subjective competence that can
express professional self-determination of a psychologist, his professional
identity, individual style of professional work, commitment to professional
and personal development and self-improvement.
To sum it up, we note that psychologist’s professional competence is an
appropriate integrative and multicomponent phenomenon, which manifests
itself in professional work and in the same activity is being emerged, evolved
and improved. Thus, psychologist’s professional competence , serves as the
basis of his professional work and may be considered as a criterion of his
development.
Keywords: competence, professional competence, professionalism,
psychologist.

№ 1(6)
2017

111

психологічні НАУКИ

УДК 159.9
Галина КОШОНЬКО,
кандидат психологічних наук, доцент,
Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО
КОНСУЛЬТУВАННЯ СІМ’Ї У КРИЗОВІЙ
СИТУАЦІЇ РОЗЛУЧЕННЯ
У статті аналізується розлучення як кризова ситуація. Розглядаються етапи роботи психолога в ситуації розлучення і специфічні
завдання консультування на кожному етапі. Виділяються і описуються принципи зниження негативних наслідків розлучення для дітей.
Ключові слова: сім’я, криза втрати, розлучення, етапи психологічного консультування, ресурси особистості.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Найдавніший інс
титут людського суспільства – сім’я – являє собою унікальне явище.
Завдяки родині молодому поколінню передаються основні знання,
вміння, навички, установки і традиції, таким чином забезпечується
безперервність розвитку людського суспільства. Сім’я як соціальний
інститут не тільки забезпечує стабільність суспільства, а й еволюціонує разом з ним, адаптується до змін, що відбуваються. У такій системі інтенсивної, тісної взаємодії не можуть не виникати суперечки,
конфлікти і кризи. І почасти відбувається так, що вирішенням серйозного сімейного конфлікту чи кризи виступає розлучення.
Актуальність теми дослідження полягає у необхідності розкриття
особливостей надання психологічної допомоги подружжю у кризовій
ситуації розлучення.
112
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Знання та
досвід у сфері сімейного консультування розкрито у роботах як віт
чизняних (Ю. Альошина, О. Бондарчук, Я. Варга, С. Васьківська, В. Гагай, О. Галустова, А. Єлізаров, А. Захаров, О. Карабанова, Г. Навайтіс,
А. Співаковська, Е. Ейдеміллер, В. Юстицькіс) так і зарубіжних авторів (А. Адлер, М. Боуен, К. Вітакер, С. Мінухін, В. Сатір, Ч. Фішмен,
Д. Хейлі, Р. Шерман,) та інші.
Однак, незважаючи на актуальність та важливе практичне значення, досліджувана проблема у сучасній науково-психологічній літературі висвітлена недостатньо.
Метою статті є теоретичний аналіз й узагальнення інформації
щодо особливостей проведення психологічного консультування сім’ї
у кризовій ситуації розлучення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Під розлученням розуміють розрив подружніх стосунків у його юридичному, економічному і психологічному аспектах, що тягне за собою реорганізацію сімейної системи. Кризовий характер даної події (навіть якщо розлучення
здійснюється за згодою обох партнерів) обумовлений тривалістю і
хворобливістю переживань членів сім’ї, його дестабілізуючим впливом на усю сімейну систему. Навіть після тривалого періоду після припинення стосунків зберігаються психологічні наслідки розставання
(як правило, актуалізуються у зв’язку із синдромом річниці).
Сімейне консультування розглядається як вид психологічного
консультування, а саме: як процес взаємодії між стороною, що допомагає, та стороною, що звертається за допомогою, який включає застосування спеціалістом психологічних теорій і комунікативних навичок
для вирішення особистих проблем, труднощів та прагнень клієнта [1].
У даний час використовуються такі форми сімейного консультування: 1) індивідуальне консультування одного з подружжя; 2) паралельне індивідуальне консультування подружжя одним консультантом; 3) паралельне індивідуальне консультування подружжя різними,
але взаємодійними консультантами; 4) спільне консультування подружжя або усіх членів сім’ї одним консультантом [3].
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О. Карабанова до основних завдань консультування у разі розлучення відносить:
посередництво у вирішенні проблем економічного розлучення
подружжя в режимі обмеженого часу – територіальні суперечки, розділ майна, питання матеріально-фінансової підтримки;
консультування з проблеми встановлення опікунства, узгодження умов участі батька, що проживає окремо, у вихованні дитини (частота і тривалість, територія зустрічей, участь третіх осіб та ін.);
консультування з проблеми підготовки дітей до розпаду сім’ї
і сепарації одного з батьків (час і форма інформування дитини про
розлучення, вироблення стратегії і тактики поведінки батьків у період
розлучення і построзлучного періоду);
формування нового образу сім’ї, допомога в плануванні вирішення проблем, пов’язаних зі зміною рольової структури сім’ї та виходом
жінки на роботу (як правило, після розлучення мати або виходить на
роботу, якщо вона раніше не працювала, або шукає понаднормову або
додаткову роботу);
оптимізація дитячо-батьківських відносин і типу сімейного виховання як профілактика емоційно-особистісних порушень дітей, які
пережили розлучення;
супровід емоційного розлучення, створення мережі соціальної
підтримки розлученого подружжя;
співробітництво у вирішенні завдання реконструкції особистісної
ідентичності розлученого чоловіка, профілактика депресії, зростання
тривожності, розвитку страхів і фобічних реакцій;
робота з дитиною з метою попередження емоційно-особистісних
порушень розвитку і поведінкової дезадаптації;
оптимізація відносин розлученого подружжя для забезпечення
умов ефективного виконання ними батьківської функції виховання
дітей [3].
Зазвичай розлучення не є одномоментною подією та має свою динаміку проживання. Відомий американський психолог А. Маслоу запропонував модель розпаду подружніх відносин, що включає в себе
сім стадій [5].
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1. Емоційне розлучення обумовлене руйнуванням ілюзій у подружньому житті, почуттям незадоволеності, відчуженням подружжя, страхом і розпачем, спробами контролювати партнера, суперечками, прагненням уникнути проблем.
2. Час міркувань і розпачу перед розлученням супроводжується
болем і розпачем, злістю і страхом, суперечливістю почуттів і вчинків, найчастіше шоком, відчуттям порожнечі і хаосу. Розпочинаються
спроби зробити так, щоб усе було знову добре, повернути любов, отримати допомогу від друзів, членів сім’ї.
3. Юридичне розлучення – оформлення розриву відносин відбувається на формальному рівні. Ця стадія пов’язана не тільки із судочинством, але і за участю усе більшої кількості осіб у сімейних відносинах партнерів. На емоційному рівні чоловік і жінка або один з них
можуть перебувати в депресії, відчувати відокремлення, а поведінка
супроводжується суперечками, спробами самогубства, погрозами,
прагненням до переговорів.
4. Економічне розлучення пов’язане з припиненням спільного ведення господарства і поділом сімейного бюджету (якщо до цього він
був загальним).
5. Установлення балансу між батьківськими обов’язками і правом
на опіку пов’язано з переговорами батьків з питання подальших взаємин із дітьми і розподілу зон відповідальності. Пріоритетні завдання
даного етапу – створення нових відносин між батьком і дитиною, а
також набуття почуття власної гідності і незалежності.
6. Час самодослідження і повернення до рівноваги після розлучення. Основна проблема цього періоду – самотність і наявність амбівалентних почуттів. Це почуття безпорадності й оптимізму, жалю,
печалі і радості, звільнення і самотності тощо. Починається пошук
нових друзів, сфер активності, виробляється новий стиль життя, визначаються обов’язки для всіх членів сім’ї.
7. Психологічне розлучення. На емоційному рівні – це прийняття
факту розпаду відносин, стабілізація емоційного стану, опрацювання
негативних почуттів, пов’язаних із розлученням. На інтелектуальному рівні – готовність до дій, упевненість у своїх силах, відчуття власної
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цінності, поява почуття незалежності і автономії, пошук нових об’єктів для любові і готовність до побудови нових відносин.
Низка фахівців відзначають такий серйозний наслідок розлучення, як переживання колишнім подружжям почуття особистісного краху. У більшості випадків розлучення відбувається з ініціативи
однієї зі сторін. Знехтуваний партнер особливо важко переживає
рішення про розлучення. Ініціатор розлучення теж переживає гаму
негативних почуттів, пов’язаних з розпадом сімейної системи, проте
зберігає контроль над ситуацією, у той час як для відкинутого партнера характерними переживаннями є почуття безсилля, безвиході,
неповноцінності.
Розлучення подружжя супроводжується переживанням втрати
сім’ї, зміною звичного укладу, установок і норм, пов’язаних зі своїм
соціальним статусом, способом життя до розлучення. Для переживання втрати в зв’язку з розлученням, розставанням партнерів властиві
ті ж стадії, що і для переживання втрати у зв’язку зі смертю близької
людини. При цьому є характерні особливості даного процесу, що виражаються в специфіці переживань, почуттів і дій на кожній стадії.
Для опису стадій розлучення може бути використана модифікація моделі переживання втрати, запропонована Е. Кюблер-Росс [4].
1. Стадія заперечення. Спочатку реальність того, що відбувається
заперечується. Зазвичай людина витрачає на близькі стосунки багато
часу, енергії та почуттів, тому йому важко відразу змиритися з розлученням. На цій стадії актуалізується робота захисних механізмів:
раціоналізація (“нарешті прийшло звільнення”, “рано чи пізно це все
одно б сталося”), знецінення (“насправді шлюб був жахливим”, “мій
чоловік повна нікчема”), заперечення (“нічого такого не сталося”,“все
добре”) та інше.
2. Стадія озлобленості. На цій стадії виникає відчуття злості щодо
партнера. Покинутий партнер переживає стан фрустрації, викликаний крахом його планів і надій. Нерідко він починає маніпулювати
дітьми, намагаючись залучити їх на свій бік.
3. Стадія переговорів. Тут здійснюються спроби відновити шлюб.
Подружжя використовують різні маніпуляції стосовно один одного,
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включаючи сексуальні відносини, загрозу вагітності або вагітність.
Іноді вдаються до тиску на партнера з боку оточення.
4. Стадія депресії. Коли заперечення, агресивність і переговори
не приносять ніяких результатів, настає пригнічений настрій. Людина
відчуває себе невдахою, її самооцінка, довіра до людей падають.
5. Стадія прийняття. Ця стадія пов’язана з прийняттям факту розлучення й адаптацією до нових умов життя. У випадках, коли в шлюбі
були діти, вони теж потребують підтримки і допомоги в адаптації до
нової ситуації.
Виділяють такі завдання в роботі психолога-консультанта при
консультуванні у зв’язку з розлученням [2]:
на початкових етапах роботи, коли ще сильний біль і заперечення
втрати відносин, – це надання підтримки, при цьому консультанту слід
поступово підводити клієнта до усвідомлення свого становища і ситуації (часто у клієнта виникає сильна потреба в порадах з приводу того, як
повернути партнера). У даному випадку консультант повинен у першу
чергу звернути увагу клієнта на те, навіщо йому це потрібно, необхідний
глибокий аналіз переживань клієнта і робота із цими переживаннями;
на стадії агресії консультанту також не слід давати поради, а зосередити свою увагу на усвідомленні клієнтом своїх істинних мотивів і
почуттів, щоб клієнт зрозумів, що дана стадія є невід’ємною частиною
проходження всього процесу переживання розриву відносин (іноді
клієнт може відчувати сильне почуття провини через те, що не зміг
зберегти відносини. У цьому випадку консультант повинен допомогти
проаналізувати справжню природу цих почуттів і пропрацювати почуття провини клієнта);
перехід на наступну стадію – стадію адаптації можливий тільки в
тому випадку, якщо у клієнта відбулося усвідомлення своїх почуттів і
переживань з приводу того, що сталося, і опрацювання цих почуттів.
У роботі з клієнтом, що знаходиться на перших трьох стадіях,
важливо підвести його до переходу на стадію адаптації через усвідомлення свого нового статусу, розуміння своїх майбутніх можливостей,
відповідальності за своє життя і можливість самостійно робити вибір.
Якщо робота на перших трьох стадіях була успішною і клієнт перей№ 1(6)
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шов на четверту стадію, то завдання консультанта полягає у допомозі
та підтримці клієнта в складному і важкому процесі адаптації, а також
виробленні нового погляду на ситуацію, життя, своє місце у ньому і
тих якостей, які сприяють успішній адаптації в ситуації розлучення.
Консультування дорослих у ситуації розлучення. Одним із видів
психологічної допомоги, що надається людям, які розлучаються, є психологічне консультування. Його важливість визначається тим, що будьяке розлучення, навіть за обопільною згодою подружжя, є серйозною
травмою, яка посилюється необхідністю повної реорганізації життя. До
розлучення більшість людей не розуміють, з якими проблемами вони
можуть реально зіткнутися. Із цієї точки зору, багатьом у подібній ситуації буває корисно поговорити з фахівцем про те, що і як слід робити,
переконатися, які можливі конструктивні кроки щодо розв’язання цієї
кризової ситуації і що є сили, щоб почати діяти у цьому напрямі.
Аналіз рекомендацій фахівців з консультування клієнтів, які переживають розлучення, дозволяють виділити три етапи психологічного консультування:
етап роботи з клієнтами в гострому кризовому стані;
етап психологічної корекції;
етап реабілітації.
Етап консультування клієнтів у гострому кризовому стані. Розлучення є по своїй суті кризовою ситуацією втрати для подружжя,
оскільки вона супроводжується втратою колишньої сімейної системи. Як вже зазначалося вище, розлучення веде до символічної смерті
відносин, змінює звичний уклад, установки і норми, пов’язані зі своїм соціальним статусом, способом життя до розлучення. Розпад сім’ї
сприймається особистістю, особливо у перший момент, як доказ її неповноцінності, що призводить до гострого переживання власної неспроможності, невпевненості у собі, депресії, самозвинувачення.
Основні цілі даного етапу консультування: нормалізація емоційного стану клієнта і його адаптація до життя у новому статусі.
Кроки етапу консультування клієнтів у гострому кризовому стані:
знайомство, встановлення емпатійного контакту. На цьому кроці
консультант знайомиться з клієнтом, висловлює співчуття у зв’язку
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зі сформованою ситуацією і коротко розповідає про ту допомогу, яку
може надати;
прояснення запиту, цілі клієнта. Як і при будь-якому виді консультування, після встановлення контакту з клієнтом ми прояснюємо його
запит, мету звернення за консультацією. Як правило, в ситуації розлучення людина хоче полегшити свій стан, зрозуміти, як їй тепер бути;
“відреагування” негативних переживань клієнта. Це зазвичай
найтриваліший крок, який вимагає низки консультативних сесій. Як і
у роботі з будь-якою психічною травмою, на перших етапах консультування клієнтів, які переживають втрату сім’ї, консультант допомагає людині відчути, усвідомити і висловити свої почуття. У першу
чергу це почуття провини, безпорадності, душевного болю, сорому,
страху, роздратування та інше. Із терапевтичної точки зору їх важливо усвідомити і висловити. “Відреагування” негативних переживань
дозволяє поступово нормалізувати емоційний стан клієнта, відновити його сон і апетит;
формування доступу клієнта до своїх ресурсів. Для людини у кризовому стані характерною є так звана тунельна свідомість, коли вона
сфокусована на негативних переживаннях: душевного болю, почуття безпорадності, провини і сорому, що зазвичай виникають під час
травматичного стресу.
У такому стані людина, як правило, не помічає тих можливостей,
які має. Тому важливим завданням консультанта є формування доступу клієнта до своїх ресурсів.
Зовнішні ресурси – це можливості і цінності, що стосуються не
самої людини, а осіб з її оточення та середовища. У першу чергу це
соціальне оточення – рідні, близькі, друзі. Ресурсом для особистості
є її основні і допоміжні види діяльності: навчання, робота, хобі тощо.
Внутрішні ресурси – це можливості і цінності самої людини. Це
її здоров’я, здібності, характер, воля, переживання, знання, вміння і
всі інші цінності, якими володіє особистість. Як уже зазначалося, для
кризового стану характерні переживання почуття безпорадності,
втрата дієздатності. Тому так важливо повернути особистості її внут
рішні сили;
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завершення консультування. Зазвичай етап психологічного консультування клієнтів у гострому кризовому стані триває протягом
одного-двох місяців. За цей час гострий кризовий стан проходить
такі етапи: нормалізується емоційний стан людини, вона поступово
адаптується до виниклої кризової ситуації. Тоді консультування або
завершується, або переходить на наступний етап – етап корекції. У
будь-якому випадку, закінчивши роботу, важливо проаналізувати
весь пройдений клієнтом шлях і написати резюме. Такий аналіз проводиться спільно з клієнтом. Резюме у вигляді підсумовування усього
важливого й актуального у процесі консультування робить, як правило, спочатку клієнт, а потім консультант.
Отже, клієнт отримує можливість ще раз побачити й усвідомити
весь пройдений ним шлях: від безпорадності і відчаю до стану відносного прийняття події і адаптації до життя у новому статусі (розлученої людини).
Етап психологічної корекції. Робота консультанта на цьому етапі може бути як продовженням консультування клієнта в гострому
кризовому стані, так і початком консультування людини, яка вперше
прийшла за психологічною допомогою через певний час після розлучення (через місяці, рік або більше після кризового події).
Основні цілі даного етапу консультування: корекція самооцінки і
відновлення цілісності особистості.
Кроки етапу психологічної корекції:
знайомство, установлення емпатійного контакту. На цьому кроці
консультант знайомиться з клієнтом і коротко розповідає про ту допомогу, яку може надати;
прояснення запиту, цілі клієнта. Як і на попередньому етапі, після
встановлення контакту ми прояснюємо запит, мету звернення за консультацією. На цьому етапі людина часто звертається за психологічною допомогою, щоб повернути собі самоповагу, впевненість;
“відреагування” негативних переживань клієнта. Як і при роботі з будь-якою психічною травмою, на перших етапах консультування
клієнтів, які переживають втрату сім’ї, консультант допомагає людині
відчути, усвідомити і висловити свої актуальні негативні переживання;
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формування доступу клієнта до своїх ресурсів. На другому етапі
кризової роботи – етапі корекції, коли емоційний стан людини дещо
нормалізується, цілями кризової роботи є подальша нормалізація
емоційного стану людини, опора на її ресурси і відновлення соціальних зв’язків і відносин особистості. У зв’язку із цим консультанту доцільно продовжувати сприяти опорі клієнта на зовнішні ресурси і поступово формувати доступ клієнта до своїх внутрішніх ресурсів;
корекція самооцінки клієнта. Оскільки ситуація розлучення, як
правило, супроводжується особистісною кризою, важливим завданням психологічного консультування є усвідомлення клієнтом особливостей своєї особистості – образу “Я”, а також ставлення до самого
себе – самооцінки. Після розлучення більшість людей переживають
почуття особистісного краху. Тому починають сумніватися у собі, відчувають себе невпевнено, недостатньо привабливими і цікавими для
оточення. Отже, необхідний аналіз відносин клієнта до себе і того, наскільки він вважає себе реалізованим в основних сферах життя [6];
завершення консультування. Коли завдання корекції самооцінки
клієнта виявляється вирішеним, другий етап консультування добігає
кінця. Закінчивши роботу, спільно з клієнтом необхідно провести
аналіз процесу і результатів консультування.
Етап реабілітації. Робота консультанта на третьому етапі може
бути як продовженням консультування клієнта на перших двох етапах, так і початком консультування людини, що вперше прийшла за
психологічною допомогою через якийсь час після розлучення (через
місяці, рік або більше – після кризової події).
Основні цілі даного етапу консультування: відновлення дієздатності особистості і її готовності вступати у близькі стосунки.
Кроки етапу реабілітації:
знайомство, встановлення емпатійного контакту. На цьому кроці
консультант знайомиться з клієнтом і коротко розповідає про ту допомогу, яку може надати;
прояснення запиту, цілі клієнта. Після встановлення контакту
консультант прояснює запит клієнта, мету звернення за консультацією.
№ 1(6)
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Як правило, після розлучення людина відчуває розчарування у
шлюбі, сумнівається в можливості гармонійних стосунків у сім’ї. Водночас відчуває самотність. Тому хоче якось вирішити це протиріччя.
Частим запитом є звільнення від емоційної залежності від колишнього чоловіка або дружини;
формування доступу клієнта до своїх ресурсів. Як вже зазначалося
вище, на третій, завершальній стадії кризової роботи – етапі реабілітації,
однією з основних цілей психологічного консультування є відновлення
дієздатності особистості. Тому перед консультантом стоїть завдання відкрити клієнту доступ до його внутрішніх ресурсів для придбання досвіду
ефективної життєдіяльності з опорою на свої внутрішні цінності;
робота з внутрішньоособистісним конфліктом: “хочу любити – боюся любити”. Кризова ситуація розлучення порушує довіру людини як
до себе, так і до оточення. Пам’ять про пережиті страждання, душевний
біль викликає почуття страху, бажання уникати надалі близьких стосунків. Щоб відновити довіру до людей, і у тому числі до осіб протилежної статі, важливо “відреагувати” актуальні негативні переживання,
пов’язані з травматичною ситуацією. Наступним завданням є переробка негативних установок щодо шлюбу. Клієнту надається допомога в
усвідомленні того, що конкретну невдачу в сімейних відносинах з конкретним партнером він поширив на всі можливі майбутні відносини.
На цьому кроці йде робота зі зміни атрибуції сенсу кризової ситуації;
завершення консультування. Закінчивши роботу, спільно з клієнтом необхідно провести аналіз процесу і результатів консультування.
Однією з відмінностей консультування у ситуації розлучення від інших видів психологічної корекції є більш яскраво виражена інформаційна позиція консультанта. Важливо також, щоб психолог, який розмовляє
з таким клієнтом, був обізнаний у різних юридичних аспектах проблеми
розлучення, серед яких особливо значимі питання – пов’язані з дітьми.
Важливо зазначити, що у розлучення мимоволі втягуються не
тільки подружжя, але і їхні діти, які від розлучення батьків страждають найбільше. Ситуація розлучення в сім’ї, згідно з даними американських дослідників, завдає великої шкоди психічному здоров’ю
дитини, для якої немає і не може бути розлучення ні з батьком, ні з
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матір’ю. Батьки не можуть стати для неї чужими, якщо самі не захочуть цього. На жаль, приймаючи рішення про розлучення, батьки час
то думають про долю дитини в останню чергу.
Розлучення батьків може спричинити серйозні деформації в особистості дитини, які стануть очевидними через роки, коли що-небудь
змінити вже не можна. Але найсерйозніші наслідки розлучення батьків для дитини – її виховання у неповній сім’ї. Попри зусилля матері
така сім’я не може забезпечити повноцінних умов соціалізації дитини:
процес входження її у соціальне середовище, пристосування до нього, освоєння соціальних ролей і функцій. Батько, який залишає сім’ю,
як особистість, представляє для сина модель ідентифікації чоловічої
ролі, а для дочки – модель комплементарності (взаємної відповіднос
ті на основі взаємодоповнення), може несприятливо позначитися на
дітях у підлітковому віці, зокрема, це відображається у деяких адаптаційних труднощах. А пізніше – на їх власному шлюбі, а також на
психологічному і сексуальному розвитку.
Травматичність розлучення батьків зростає ще й у зв’язку з тим,
що руйнування сім’ї не є наслідком вибору самої дитини. Вона змушена
просто змиритися з рішенням батьків. Розпад сім’ї може представляти
для неї крах її світу і викликати різні протестні і депресивні реакції.
Г. Фігдор наголошує також на тому, що кризові переживання у дитини пройдуть швидше, якщо батьки, не дивлячись на розрив шлюбу,
спробують і в подальшому зберегти безперервні відносини з дитиною, докладуть максимум зусиль, аби дитина відчула, що її любов до
обох батьків продовжується. Не слід створювати коаліцій – дитина не
тільки має право на любов обох батьків, а й право самій любити їх
обох. Зроблять усе можливе, щоб допомогти дітям пережити весь біль
і важкість розлуки. Перш за все діти повинні бути вчасно і детально
поінформовані про майбутні події, їм потрібно дозволити проявляти
тривогу та емоції [7].
Важливим напрямом консультативної роботи у сфері оптимізації дитячо-батьківських відносин у післярозлучний період є посередництво між батьками у переговорах для визначення конкретних форм
реалізації батьківської функції розлученим подружжям, які прожи№ 1(6)
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вають окремо. В останні роки явно намітилася тенденція зростання
ініціативи й активності батьків у напрямі збереження своєї виховної
ролі. Дивно, але однією з проблем, що постає перед психологом на
консультації, є протидія матерів, їх негативізм і опір спробі батьків
зберегти відносини із дітьми після розлучення. Необхідно знати основні принципи, якими повинні керуватися батьки у досягненні домовленості про участь батьків у вихованні дітей, а саме:
1. Дитина повинна бути впевнена у тому, що її люблять і дорожать
обоє батьків. Потрібно постійно підкріплювати впевненість дитини в
любові, прийнятті та повазі її як батьком, так і матір’ю. Тому один із
подружжя, котрий проживає окремо та тривалий час не спілкується
із дитиною, повинний зуміти знайти для дитини можливі пояснення
цьому факту, не піддаючи сумніву почуття до неї такого батька.
2. Образ кожного з батьків повинен бути позитивним. Дитина повинна бути впевнена в тому, що її мама і тато – гідні люди, які заслуговують на любов і повагу.
3. Розлученому подружжю необхідно сприймати нинішні сімейні
обставини як природні і сформувати таку ж установку у дитини. Не
соромитися розлучення, не говорити про розлучення як про ганебну
негідну ситуацію і не замовчувати про це. Пояснити дитині, що неповна
сім’я – нічим не гірша будь-якої іншої сім’ї, що існують такі відносини,
коли батьки живуть окремо, але продовжують піклуватися про дітей.
4. Необхідно зберігати доброзичливі відносини між подружжям,
не ставити дитину перед необхідністю вибору “він/вона або я”. Уникати підозрілості, не розпитувати дитину про дружину, його нову сім’ю,
якщо вона існує, не коментувати вчинки, подарунки, висловлювання
колишньої “половини”, пам’ятати про те, що колишній партнер – важлива і дорога для дитини людина.
5. Потрібно працювати над тим, щоб відносини дитини з батьками, які проживають окремо, були систематичними і передбачуваними, не повинно бути довгих несподіваних розлучень і переривання
контактів. Якщо неможливе очне спілкування, можна використовувати листи, телефонні переговори. Батько, який проживає з дитиною,
повинен за необхідності проявляти ініціативу і наполегливість у від124
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новленні і збереженні контактів дитини з іншим батьком. Якщо батька – постійного вихователя дитини щось не влаштовує у формі, змісті
та місці спілкування, він має право пропонувати свої варіанти його
організації і наполягати на них.
6. Сімейна історія не тільки не повинна перериватися у зв’язку із
розлученням, вона повинна мати продовження. Сімейні фотографії
та відеозаписи, сімейні реліквії і розповіді, а також “історія кохання” батьків повинні зберігатися у родині, мати позитивне емоційне
забарвлення, бути для дитини “кращими і улюбленими сторінками”
літопису її сім’ї. Це правило є важливим заходом профілактики порушення сімейно-шлюбних відносин у майбутній сім’ї самої дитини.
7. Не можна обмежувати і переривати відносини дитини між бабусями і дідусями із сімей обох батьків. Природно, що всі вищевказані
правила поширюються і на прабатьків.
8. Створення нової сім’ї ні в якому разі не повинно стати підставою для обмеження спілкування і співпраці дитини з батьком. Вітчим
або мачуха не повинні претендувати на те, щоб зайняти у серці дитини місце батька або матері. Друг, опікун, захисник, довірена особа, авторитетний вихователь – далеко не повний перелік можливих ролей,
які може грати новий член родини у житті дитини.
Змістовним критерієм оцінки ефективності сімейного консультування є успішність вирішення проблем сім’ї. Так, за аналогією, за параметри оцінки ефективності сімейної психотерапії слід вважати показники високої ефективності консультування: ступінь симптоматичного
поліпшення; ступінь розуміння клієнтом психологічних механізмів виникнення труднощів сімейного функціонування; ступінь реконструкції
сімейних відносин; ступінь відновлення та підвищення ефективності
функціонування родини. Головний же результат, що визначає оцінку
ефективності консультування у цілому, полягає у зростанні здатності
клієнта надалі самостійно вирішувати виниклі проблеми [3].
Висновки. Отже, за результатами теоретичного аналізу вітчизняних
та зарубіжних дослідників можна зробити висновок: зважаючи на проблеми, що виникли у психологічному консультуванні сім’ї у кризовій ситуації розлучення, виникла необхідність інтеграційного підходу до пси№ 1(6)
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хологічної допомоги дорослим і дітям у ситуації розлучення і викорис
тання таких різних форм і методів психологічного консультування осіб,
які пережили кризову ситуацію розлучення. Правильний вибір цих форм
і методів відповідно до контексту кризової ситуації і станом конкретного клієнта – завдання, яке належить вирішити психологу-консультанту,
саме це і буде перспективним напрямом подальшого дослідження.
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Кошонько Г. А. Особенности психологического консультирования семьи в кризисной ситуации развода
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задачи консультирования на каждом этапе. Выделяются и описываются
принципы снижения негативных последствий развода для детей.
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Koshonko G. A. Family Features Psychological Counseling in Crisis
Situations Divorce
The research topicality is the need to reveal the peculiarities of providing
psychological assistance to spouses in a crisis divorce situation. The purpose
of the article is theoretical analysis and generalization of information on
the features of conducting psychological counseling of the family in a crisis
situation of divorce.
In the article the author has analyzed the divorce as a crisis situation. It
is shown that the crisis nature of this act (even if the divorce is carried out
with the consent of both partners) is determined by the duration and painful
experiences of family members with its destabilizing influence on the entire
family system. Partners in a divorce situation need both informational
counseling and psychotherapeutic support.
The following forms of family counseling has been considered in the
article: individual counseling of one of the spouses; parallel individual
counseling of the spouses by one consultant; parallel individual counseling
of spouses by different, but interacting consultants; joint counseling of the
spouses or all family members by one consultant.
Particular attention is paid to the stages of divorce and the corresponding
stages, namely: emotional divorce; time of reasoning and despair; legal divorce;
economic divorce; balance setting; time of self-study and return to equilibrium,
psychological divorce and disclosure of specific counseling tasks at each stage.
The characteristic features of the divorce stages following the
modification of the loss experience model has been distinguished and
described: the stage of negation, the stage of anger, the stage of negotiations,
the stage of depression, the stage of adoption.
The tasks in psychologist-counselor work while divorce counseling has
been described in the initial stages, in the stage of aggression and the stage
of adaptation.
The goals and steps of each of the mentioned stages of psychological
counseling have been analyzed: the stage of work with clients in acute crisis,
the stage of psychological correction, the stage of rehabilitation.
The author has traced the negative effects of divorce on the personality
of the child. In particular, the main principles of reducing the negative
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consequences of divorce for children, which should guide the parents while
reaching an agreement on their participation in the children upbringing,
have been highlighted and described in the article.
It has been concluded that the integrative approach to psychological
assistance to adults and children in the divorce situation and the utilization
of the most various forms and methods of psychological counseling of
persons who have survived the crisis situation of divorce should be used.
The right choice of these forms and methods in accordance with the context
of the crisis situation and the state of a particular client is considered to be a
task that the psychologist-counselor must resolve.
Keywords: family, crisis of loss, divorce, stages of psychological counseling,
personality resources.
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кандидат психологічних наук, доцент,
Комунальний вищий навчальний заклад
“Вінницька академія неперервної освіти”, м. Вінниця

ОХОРОНА ПРАЦІ УЧАСНИКІВ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
У даній статті розглянуто заходи з охорони праці, які повинні проводитися в навчальному закладі під час навчально-виховного процесу задля збереження життя і здоров’я всіх його учасників. Перш за все, повинні
проводитися профілактичні заходи щодо попередження травматизму під
час навчально-виховного процесу на кожен навчальний рік, також заходи
щодо попередження побутового травматизму серед учнів і працівників та
дорожньо-транспортного травматизму. Невід’ємним є систематичне
навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів та працівників. Класні керівники повинні забезпечувати включення в тематику педагогічних рад, батьківських зборів питання щодо профілактики травматизму серед учнів у побуті. Також виховна робота вчителя повинна бути
спрямована на те, щоб учні твердо усвідомлювали, що під час виробничого
навчання треба бути надзвичайно уважними, зібраними, ретельно виконувати всі настанови вчителя, строго дотримуватись техніки безпеки. І
найголовнішим завданням адміністрації є організація систематичного та
вчасного інформування відділу освіти та медичних закладів про випадки
травматизму серед учнів та працівників у навчальному закладі.
Ключові слова: охорона праці, освітній процес, травматизм, безпечні умови праці та навчання.
© Матохнюк Л.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Екологічні, економічні негаразди нинішнього суспільства та низка інших негативних
чинників зумовлюють актуалізацію проблем охорони життя маленьких і дорослих громадян нашої держави. Саме тому одним із пріоритетних напрямів діяльності сучасного навчального закладу є організація роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності усіх
учасників освітнього процесу.
Збереження здоров’я педагогів та учнів є необхідною умовою їх
активної життєдіяльності, реалізації, розвитку творчого потенціалу.
Воно позначається на результатах всієї навчально-виховної роботи.
Тому проблема збереження здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу повинна бути однією з пріоритетних у освітній сфері [1].
Організація навчально-виховного процесу повинна завжди супроводжуватися заходами з охорони праці задля збереження життя і здоров’я всіх його учасників
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Теоретичним
дослідженням у галузі охорони праці юридична наука приділяє недостатньо уваги. Окремі питання у сфері правового регулювання охорони праці відображені в роботах багатьох провідних вчених, таких як
О. Т. Барабаш, М. І. Бару, Л. І. Лазор, М. С. Малеїн, О. Е. Мачульська,
В. І. Чернадчук, О. М. Ярошенко та ін. [1–5].
У контексті підготовки вчителя до збереження здоров’я школярів дослідження проводили Л. Вавилова, С. Величко, В. Заплатинсь
кий, М. Костюченко, В. Назаров, П. Осіпов, В. Петренко, С. Петрова,
Ю. Плотніков, Р. Сабарно, А. Саркісов, Г. Тітова, І. Царенко, О. Царенко, Є. Чернишова та ін. [1–5].
Д. Тхоржевський вважає, що однією із основних вимог навчально-виховного процесу є створення умов для безпечної роботи учнів;
він також вказує на те, що там, де вчитель приділяє достатню увагу
правилам техніки безпеки, пильнує, щоб учні додержувались цих
правил, не буває нещасних випадків [1]. Є. Чернишова у своїх працях
розглядала аспекти підготовки вчителя до формування в учнів основ
знань про здоров’я та безпеку життєдіяльності людини. Основним
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завданням своїх досліджень автор вважає превентивне виховання учнівської молоді у контексті шкідливих звичок та інфекційних хвороб,
а також вихованню в учнів здорового способу життя людини [2].
Крім досліджень учених, підвищення якості підготовки фахівців у
галузі охорони праці стимулюється на державному рівні. Про це свідчить ряд законодавчих нормативно-правових документів й відповідно
збільшення частки академічних годин на вивчення працеохоронних
питань та уведення нових вузько спеціалізованих дисциплін, зокрема
“Охорона праці в галузі”.
Отже, метою даної статті є шляхи вдосконалення регулювання
безпеки й охорони праці в сучасних навчальних закладах освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження. Порушення правил
та інструкцій з безпеки, небажання виконувати вимоги безпеки, нездатність їх виконати є причинами травм та нещасних випадків. В
основі цих причин травматизму лежать психологічні причини (критичне ставлення до технічних рекомендацій, інструкцій, небажання
їх виконувати; незнання норм і способів забезпечення безпеки, правил експлуатації устаткування; невиконання правил та інструкцій з
безпеки через невідповідність психофізичних можливостей людини
(недостатня координація руху і швидкість рухових реакцій, поганий
зір тощо) вимогам даної роботи та ін.) [4].
У навчальних закладах травматизм, здавалося б, не мав би бути
таким поширеним явищем, однак тут, крім дорослих, перебувають і
діти, які часто забувають про засоби безпеки.
У закладах освіти випадки виробничого травматизму трапляються через організаційні причини (невиконання посадових обов’язків,
порушення вимог охорони праці, виробничої дисципліни тощо), рідше – з технічних або психофізіологічних [5].
Що стосується учнів, то у віковому аспекті найбільш “травматичним” є вік від 6 до 14 років, що пов’язано з підвищеною емоційністю
і недостатньо розвиненою здатністю до самоконтролю. Найбільша
кількість травм припадає на критичні вікові періоди (3, 7, 11–12 років), коли діти стають примхливими, дратівливими, часто вступають
в конфлікт з оточенням. Водночас, крім віку, існує ряд особливостей,
№ 1(6)
2017

131

психологічні НАУКИ

що характеризують дітей, які часто травмуються. Зазвичай це діти,
які мають високу схильність до ризику, рухливі, збудливі, емоційно
нестійкі, схильні до частих змін настрою, неадекватно ведуть себе в
стресових ситуаціях. Як правило, такі діти переоцінюють свої здібнос
ті та можливості [1].
У школі діти травмуються на уроках фізкультури, під час перерв,
у класах, коридорах. Основними причинами шкільного травматизму
є недостатня виховна робота. Окремі викладачі не твердо знають основи запобігання травм або нехтують ними, допускають перевантаження спортзалів і навчальних майстерень під час проведення занять,
дозволяють учням приходити на уроки у повсякденному одязі [5].
Невід’ємним складником безпечної та ефективної роботи як на
будь-якому підприємстві, так і в школі, є охорона праці. Це система
правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у
процесі трудової діяльності. У ст. 43 Конституції України записано,
що “кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці” [3].
Законодавство про охорону праці складається із Закону України
“Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 року, Кодексу Законів про
працю України, Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”
від 23 вересня 1999 року, та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме наказів Міністерства МОН України “Про
затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці
учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах” від 01 серпня 2001 року № 563, “Про затвердження Положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України” від 18 квітня 2006 року
№ 304, “Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в
навчальних закладах” та ін.
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Відповідно до ст. 26 Закону України “Про освіту” забезпечення
безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у нав
чальних закладах покладається на їх власника або уповноважений
ним орган, керівника навчального закладу [4].
У навчальному закладі має діяти система управління охороною
праці, яка б встановлювала хто, що, коли і як повинен робити, щоб
забезпечити безпечність навчально-виховного процесу.
У системі управління охороною праці в навчальному закладі можна виділити такі основні напрями:
створення безпечних умов праці та навчання;
документальне оформлення роботи з охорони праці, безпеки
життєдіяльності;
систематичне навчання учнів та працівників навчального закладу
безпеці праці та життєдіяльності;
профілактика нещасних випадків;
контроль за дотриманням чинного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.
З боку адміністрації навчальних закладів значна увага має приділятись питанням запобігання нещасним випадкам з працівниками,
учнями навчального закладу, як під час навчально-виховного процесу, так і в побуті [2].
Усі нещасні випадки, що трапляються з працівниками, учнями під
час навчально-виховного процесу, беруться на облік. Причини їх виникнення з’ясовуються, аналізуються, відповідно до чого проводяться
профілактичні заходи.
У відповідності до наказу МОН України від 31.08.2001 № 616 “Про
затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах” розслідуванню підлягають нещасні випадки, які трапилися з вихованцями, учнями і призвели до погіршення стану здоров’я
(втрати працездатності) не менше ніж на один день згідно з медичним
висновком. Керівник навчального закладу на початок навчального
року призначає наказом комісію з розслідування нещасного випадку
з вихованцями та учнями і направляє повідомлення у відділ освіти
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про нещасний випадок. Комісія з розслідування нещасного випадку
зобов’язана:
протягом трьох діб провести розслідування нещасного випадку, з’ясувати обставини і причини, розробити заходи щодо усунення
причин нещасного випадку, визначити відповідальних за це осіб;
виявити і опитати свідків та осіб, які допустили порушення нормативних актів, отримати пояснення в потерпілого;
скласти акт про нещасний випадок за формою Н-Н у п’яти примірниках і направити на затвердження керівнику навчального закладу.
До акта додаються пояснення свідків, потерпілого та інші документи, що характеризують стан місця, де стався нещасний випадок,
наявність шкідливих і небезпечних факторів, медичний висновок про
стан здоров’я потерпілого в результаті нещасного випадку, витяг з наказу про створення комісії з розслідування нещасного випадку.
Керівник навчального закладу протягом трьох діб після закінчення розслідування затверджує акти форми Н-Н і направляє до відділу
освіти. Після закінчення строку лікування потерпілого керівник нав
чального закладу направляє до відділу освіти повідомлення про нас
лідки нещасного випадку.
Усі нещасні випадки, оформлені актами за формою Н-Н, реєструються навчальним закладом у журналі реєстрації нещасних випадків,
що сталися з вихованцями, учнями. Відповідальність за правильне і
своєчасне розслідування і облік нещасних випадків, складання акта за
формою Н-Н, розроблення і виконання заходів щодо усунення причин нещасного випадку несе керівник навчального закладу [2].
З метою попередження травматизму серед учасників навчально-виховного процесу працівниками служби охорони праці школи повинна
проводитися певна робота (на основі перевірок, інформацій з місць).
Двічі на рік відповідальною особою повинні проводитися інструктажі з відповідними записами в журналі. З працівниками, зайнятими
на роботах підвищеної небезпеки інструктажі проводяться один раз
на квартал. Також повинне бути забезпечене систематичне проведення інструктажів з учнями у кабінетах підвищеної небезпеки та під час
масових заходів.
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З метою профілактики дитячого травматизму у навчальних закладах розробляються системи обов’язкових масових заходів з безпеки життєдіяльності з учнями. Наприклад, в усіх класах протягом
року можуть проводитися заходи із санітарно-гігієнічного виховання та відповідального ставлення до свого здоров’я. Двічі на семестр,
напередодні канікул, проводяться єдині дні безпеки руху. Щомісячно
класними керівниками повинні проводитися бесіди з попередження
нещасних випадків, бесіди з правил дорожнього руху, з пожежної безпеки, з пропаганди здорового способу життя. У школі може бути організована робота дружин юних пожежників та агітбригад. У школах
повинно забезпечуватися викладання шкільного курсу “Основи здоров’я” в 1–8 класах, курсу ОБЖ у 9–11 кл. [3].
Кожному працівнику навчального закладу необхідно проникнутись відповідальністю за збереження здоров’я і життя дітей та підлеглих працівників, створення безпечних умов праці та навчання.
Висновок. Отже, в даній статті розглянуто заходи з охорони
праці, які повинні проводитися в навчальному закладі під час навчально-виховного процесу задля збереження життя і здоров’я всіх
його учасників. Перш за все, повинні проводитися профілактичні заходи щодо попередження травматизму під час навчально-виховного процесу на кожен навчальний рік, також заходи щодо попередження побутового травматизму серед учнів і працівників та
дорожньо-транспортного травматизму. Невід’ємним є систематичне навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів та
працівників. Класні керівники повинні забезпечувати включення в
тематику педагогічних рад, батьківських зборів питання щодо профілактики травматизму серед учнів у побуті. Також виховна робота
вчителя повинна бути спрямована на те, щоб учні твердо усвідомлювали, що під час виробничого навчання треба бути надзвичайно
уважними, зібраними, ретельно виконувати всі постанови вчителя,
суворо дотримуватись техніки безпеки. І найголовнішим завданням
адміністрації є організація систематичного та вчасного інформування відділу освіти та медичних закладів про випадки травматизму серед учнів та працівників у навчальному закладі.
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Тому перспективою подальших досліджень у даному напрямі
буде опрацювання шкільної документації щодо охорони праці в освітньому процесі.
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Матохнюк Л. О. Охрана труда участников учебного процесса
В данной статье рассмотрены мероприятия по охране труда, которые должны проводиться в учебном заведении во время учебновоспитательного процесса для сохранения жизни и здоровья всех
участников. Прежде всего, должны проводиться профилактические
мероприятия по предупреждению травматизма во время учебно-воспитательного процесса на каждый учебный год, также меры по предупреждению бытового травматизма среди учащихся и работников и
дорожно-транспортного травматизма. Неотъемлемым является систематическое обучение по охране труда и безопасности жизнедеятельности учащихся и работников. Классные руководители должны обеспечивать включение в тематику педагогических советов, родительс
ких собраний вопросы профилактики травматизма среди учащихся в
быту. Также воспитательная работа учителя должна быть направлена
на то, чтобы ученики твердо осознавали, что во время производствен136
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ного обучения надо быть очень внимательными, собраными, тщательно выполнять все постановления учителя, строго соблюдать технику
безопасности. И главной задачей администрации является организация систематического и своевременного информирования отдела образования и медицинских учреждений о случаях травматизма среди
учащихся и работников в учебном заведении.
Ключевые слова: охрана труда, образовательный процесс, травматизм, безопасные условия труда и обучения.
Matohnuk L. О. Labor Participants in the Educational Process
Environmental, economic problems of this society and a number of
other negative factors which contribute to the actualization of the problems
of life young and adult citizens. That is why one of the priorities of modern
educational institution is an organization of working process in health and
safety regulations for all participants in the educational process.
Preserving the health of students and teachers is a prerequisite of their
active life, realization of creative potential. It affects the outcome of the
educational work. Therefore the problem of maintaining the health of all
participants in the educational process should be a priority in the field of
education.
Violation of rules and regulations on safety, unwillingness to comply,
failure to perform all these factors causes injuries and accidents. The basis of
these injuries are psychological reasons (critical attitude towards technical
recommendations, instructions, unwillingness to fulfill them, ignorance of
the rules and methods of safety regulations, equipment, failure rules and
regulations on safety due to non psychophysical human capabilities (lack
of coordination of movement and speed of movement reactions, poor
eyesight, etc.) with the requirements of this work and so on.). In educational
institutions injuries seemingly would not be so common, but here, in
addition to adults, there are children who often forget about security.
In this article listed the safety measures that should be done at school
during the educational process to preserve the life and health of all its
members. First of all, must be carried out preventive measures to prevent
accidents in the educational process in each school year, measures for
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preventing household injuries among students and workers, and road traffic
injuries. Inherent is the systematic study of safety and life safety of students
and staff. Cool heads should ensure the inclusion of educational subjects
councils, parents meetings the issue of injury prevention among students
at home. Also educational work of teachers should be focused on the fact
that students are firmly aware that during industrial training they must
be extremely careful, collected, and follow all industrial health and safety
instructions . The main task of the administration is to organize systematic
and on time informing the department of education and health facilities
about injuries among students and staff at school.
Keywords: health and safety regulations, educational process, injury, safe
working and study conditions.
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ПРОБЛЕМА МІЖОСОБИСТІСНОГО
КОНФЛІКТУ ЯК ІНТЕРАКТИВНОГО
АСПЕКТУ СПІЛКУВАННЯ У СТУДЕНТІВ
Соціальні зміни у суспільно-політичному, економічному і духовному житті викликають активізацію суперечливості у суб’єктивному
світі особистості, що призводить до гострої потреби в аналізі подій
і процесів, які проектують конфлікти. У статті подано аналіз психологічних особливостей міжособистісних конфліктів у студентському середовищі; надано визначення поняття “конфлікт”, розглянуто
умови його виникнення; наведено складові конфлікту, досліджено його
компоненти. Успішність студентів у навчально-виховному процесі, а
надалі й у професійному житті залежить від характеру їх міжособис
тісних відносин у групі.
Ключові слова: конфлікт, міжособистісний конфлікт, студенти,
група, причини.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Проблема міжособистісних конфліктів торкається усіх сфер життєдіяльності, особливо
в умовах підвищення рівня конфліктності у сучасному суспільстві.
Найважливіша роль у конфлікті належить особистості, тому необхідно виявляти і враховувати психологічні особливості учасників взаємодії. Конфлікт не обов’язково і не завжди призводить до руйнувань,
© Міщенко М.
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за певних умов він може сприяти збереженню життєстійкості. Актуальність вивчення конфліктності особистості обумовлена тим, що на
даний час гостро стоїть проблема психологічного здоров’я людини,
однією з умов збереження якої є здатність особистості оптимальним
способом взаємодіяти у конфлікті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Серед досліджень з проблематики конфліктів варто відзначити праці В. С. Агєєва,
О. Я. Анцупова, С. В. Баклановського, Ф. М. Бородкіна, Л. С. Виготсь
кого, Н. Ф. Вишнякової, Н. В. Гришиної, Е. І. Кіршбаум, М. М. Коряк,
О. О. Лєонтьєва, М. М. Обозова, В. Б. Ольшанського, А. В. Петровського, Л. А. Петровської, Т. А. Полозової, О. І. Шипілова.
Мета статті – виявити особливості міжособистісних конфліктів у
студентській групі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Конфлікт, що тлумачиться як “зіткнення протилежних інтересів, поглядів; серйозна розбіжність, гостра суперечка” [1, с. 215], є звичним явищем процесу, учасники якого взаємодіють для досягнення єдиного результату, оскільки
шляхи, що ведуть до нього, кожним уявляються по-різному. Це те, що
окремі дослідники називають “непідтвердження рольових очікувань,
які висувають один одному партнери спілкування” [2, с. 465]. Сучасна конфліктологія визначає конфлікт як “спеціально організовану
взаємодію, яка дозволяє утримувати єдність дій, що зіштовхнулися, за
рахунок процесу пошуку або створення ресурсів і засобів розв’язання
суперечності” [3, с. 27]. Під конфліктом розуміють також “найбільш
гострий спосіб усунення суперечностей, що виникають у процесі взаємодії, який полягає у протидії суб’єктів конфлікту і звичайно супроводжується негативними емоціями” [4, с. 81].
Розглядаючи міжособистісні конфлікти, А. В. Карпов дає таке визначення: конфлікт – зіткнення протилежно спрямованих, несумісних
одна з одною думок у міжособистісних взаємодіях і відносинах індивідів або груп, а також у свідомості окремого індивіда, пов’язаних із
гострим негативним переживанням.
140

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: психологічні науки

психологічні НАУКИ

Дослідники виділяють низку класифікацій причин конфліктів.
Багато авторів розглядають об’єктивні, організаційно-управлінські,
соціально-психологічні та особистісні причини конфліктів.
Перші дві групи факторів носять об’єктивний характер, третя й
четверта – суб’єктивний. До об’єктивних причин відносять ті обставини соціальної взаємодії людей, що призвели до зіткнення інтересів, думок, установок. Організаційно-управлінські причини конфліктів – невідповідність структури організації вимогам діяльності, якою вона зай
мається; неоптимальність функціональних зв’язків організації із зов
нішнім середовищем, між структурними елементами організації, між
окремими працівниками; неповна відповідність працівника за професійними, моральним та іншим якостям вимогам обійманої посади; помилки, що допускаються керівниками і підлеглими у процесі вирішення
управлінських та інших завдань. Соціально-психологічними причинами конфліктів є можливі значні втрати і спотворення інформації у процесі міжособистісного спілкування; незбалансована рольова поведінка
при взаємодії двох людей; нерозуміння людьми того, що під час обговорення проблеми, особливо складної, розбіжність позицій часто може
бути пов’язана не з дійсною розбіжністю у поглядах на одне і те ж, а з
підходом до проблеми з різних сторін; різні способи оцінки результатів
діяльності і особистості один одним; властивий людині конкурентний
характер взаємодії з іншими людьми і групами; усвідомлене або неусвідомлене бажання отримувати від оточуючих більше, ніж віддавати їм;
прагнення до влади; психологічна несумісність людей та ін. Особистісні
причини конфліктів – відсутність достатньої психологічної стійкості до
негативного впливу на психіку стресових факторів соціальної взаємодії; погано розвинена здатність до емпатії, завищений або занижений
рівень домагань і пов’язаний з цим рівень самооцінки; акцентуації характеру; участь у конфлікті конфліктної особистості.
Конфліктність особистості визначається комплексною дією психологічних (темперамент, рівень агресивності, психологічна стійкість,
рівень домагань, емоційний стан, акцентуація характеру та ін.), соціально-психологічних (соціальні установки і цінності, ставлення до
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опонента, спрямованість у взаємодії “на себе”, компетентність у спілкуванні та ін.) і соціальних чинників (умови життя і діяльності, можливості релаксації, соціальне оточення, загальний рівень культури,
можливості для задоволення потреб та ін.).
На основі проведеного теоретичного аналізу наукової літератури було
визнано конфліктність як інтегративної якості особистості, що являє собою симптомокомплекс компонентів і виявляється в потребі пошуку конфліктних ситуацій, що характеризує особистість, з одного боку, як нездатну
прийняти точку зору опонента і знайти конструктивне рішення для запобігання переростанню конфліктної ситуації в інцидент (деструктивна функція конфліктності), а з іншого боку – вияв конфліктності сприяє актуалізації соціальної сміливості, комунікативних та організаторських схильностей суб’єктів спільної діяльності (конструктивна функція конфліктності).
Таким чином, конфліктність особистості може виконувати як конст
руктивну, так і деструктивну функцію у міжособистісному спілкуванні.
А. Я. Анцупов запропонував структуру конфліктності, яка включає різні компоненти:
емоційний компонент (стан особистості у ситуації міжособистісної взаємодії, невміння управляти своїм емоційним станом у передконфліктних і конфліктних ситуаціях);
вольовий компонент (нездатність особистості до свідомої мобілізації сил і самоконтролю);
пізнавальний компонент (включає рівень сприйняття провокаційних дій опонента, суб’єктивність, невміння аналізувати і прогнозувати ситуацію);
мотиваційний компонент (відображає стан внутрішніх спонукаючих сил, які не сприяють адекватній поведінці у конфлікті і вирішенню проблеми);
психомоторний (поведінковий) компонент (невміння володіти
своїм тілом, управляти жестикуляцією і мімікою) [4, с. 125].
Найважливіша роль у конфлікті належить особистості, тому необхідно виявляти і враховувати особистісні якості людей, які виступають
центральною ланкою конфлікту. Однією з таких особливостей багато
авторів розглядають конфліктність особистості. Вивчення конфліктів і
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конфліктності особистості у професійному просторі студентів-педагогів
є актуальною проблемою сучасної освіти. Життя людини у суспільстві
здійснюється через різноманітні групи. Сама група як соціально-психологічний феном є предметом дослідження для психологів. З іншого боку,
вивчення групи неможливо без дослідження особистісних особливостей
її членів і їх місця у групі. При вивченні конфліктності особистості у між
особистісній взаємодії важливо дослідити соціально-психологічні характеристики малої групи, в яку входять учасники взаємодії.
На період зрілої юності зазвичай доводиться навчатись у професійному навчальному закладі. Навчальна група є однією з груп, у якій навчаються і проводять значну частину часу, це формальна мала група, мета
якої – отримання знань, засвоєння умінь, навичок, способів діяльності,
сукупності моральних норм і соціально схвалюваних принципів поведінки (тобто навчання і виховання). У процесі навчання у навчальному закладі здійснюється становлення особистості професіонала, розвивається
прийняття професійної ролі, відбувається розвиток рефлексії, спрямованої на усвідомлення своїх особистісних і професійних характеристик,
власної поведінки у соціумі, розвиток емоційності, зумовленої формуванням узагальнених почуттів, світоглядних установок, вирішенням особистих проблем, надбанням професійних знань і умінь.
Студентський вік – це період високої психологічної напруги,
обумовлений певною кількістю стресогенних чинників: невизначеністю життєвих планів, проблемами соціально-психологічної адаптації, неготовністю до вирішення проблем особистого життя та ін.
У студентській групі відбуваються динамічні процеси структурування, формування та зміни міжособистісних (емоційних і ділових)
взаємин, розподілу групових ролей, визначення лідерів, з’являється
прагнення до незалежності, індивідуальності, оригінальності. Виявляється критиканство і максималізм суджень, практицизм. На даному етапі сфера спілкування молодої людини сильно змінюється,
формується стиль спілкування, виникає сильна потреба у належності до групи.
Усі ці групові процеси мають сильний вплив на особистість студента, на успішність його навчальної діяльності та професійне станов№ 1(6)
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лення, на його поведінку. Спілкування і взаємодія у навчальній групі
обумовлюють формальні і неформальні відносини студентів, ставлять
їх у різні положення по відношенню один до одного.
Кризовим моментом студентського віку, на думку К. Юнга, є зіткнення юнака з вимогами реального життя, які не завжди відповідають його власним уявленням. Якщо у нього є ілюзії, що контрастують
з дійсністю, то відразу наступають і проблеми. Дещо інші акценти у
розгляді кризових точок розвитку молодої людини робить Б. Лівехуд.
Оскільки студент вже не тільки включає у свою свідомість доросле
життя, але й реально у ньому бере участь, для нього особливо гостро
постають питання вибору свого унікального шляху.
У групі існують свої взаємини, еталони і норми поведінки, внут
рішньогрупові цінності і соціально-психологічна атмосфера. Підстав
для конфліктних ситуацій у навчальній групі досить багато: особисте
суперництво, спортивні успіхи або невдачі, суперництво за увагу викладачів або протилежної статі, матеріальне становище, нездатність
уживатися з іншими людьми через особистісні особливості, досягнення у навчанні, науковій роботі та багато іншого.
Висновки. У навчальному закладі велику роль у соціалізації студента відіграє навчальна група. Спілкуючись між собою, студенти набувають навичок соціальної дії, збільшують набір соціальних ролей,
розширюють уявлення про власну особистість. Відмінності у моральних установках, нормах, цінностях, поведінці часто ставлять студента у конфліктну ситуацію. У групі існують свої взаємини, еталони і
норми поведінки, внутрішньогрупові цінності і соціально-психологічна атмосфера. Зіткнення різних тенденцій у намірах, відносинах,
мотивах і поведінці може призвести до конфлікту. Конфлікти стають
невід’ємною частиною студентського життя. Через вікові особливості
студенти традиційно вразливі, довірливі, не мають життєвого досвіду,
схильні до максималізму, до завищеної оцінки власної думки. У цей
період формується власний світогляд, з’являється прагнення до незалежності, індивідуальності, оригінальності.
Перспективами подальших розвідок є особливості міжособис
тісних конфліктів на рівні викладач-студент.
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Мищенко М. С. Проблема межличностных конфликтов как интерактивного аспекта общения студентов
Социальные изменения в общественно-политической, экономической и духовной жизни вызывают активизацию противоречивости
в субъективном мире личности, что приводит к острой потребности
в анализе событий и процессов, которые проектируют конфликты.
В статье представлен анализ психологических особенностей межличностных конфликтов в студенческой среде; дано определение понятия
“конфликт”, рассмотрены условия его возникновения; приведены сос
тавляющие конфликта, исследованы его компоненты. Успеваемость
студентов в учебно-воспитательном процессе, а в дальнейшем и в
профессиональной жизни зависит от характера их межличностных
отношений в группе.
Ключевые слова: конфликт, межличностный конфликт, студенты, группа, причины.
Mishchenko M. S. The Problem of Interpersonal Conflict as Interactive
Aspect of Communication Among Students
The article analyzes the psychological characteristics of interpersonal
conflicts among students; given the definition of “conflict” The conditions of
its occurrence; are components of the conflict, its components are investigated.
The increasing variety and large scale of conflicts, their ubiquity
involves representatives of all groups of population, including both
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young people and students in conflict situations. Investigations of conflict
peculiarities of university students are practically scarce. These conflicts,
if they remain unobserved, can hurt the health of young people, and
cause the feeling of dissatisfaction with their studies, and influence the
efficiency of their professional skill mastering. The beginning of studying
at the university is a difficult and complex process. There are many causes
of conflict situations in a studying group, and this paper considers some
typical conflicts in the process of studying at a high school. The causes of
conflicts, their peculiarities, ways and methods of their regulation are also
discussed in the work.
Talking among themselves, the students acquire skills of social action,
increase the range of social roles, expand the understanding of the self.
Differences in moral precepts, norms, values, behaviors often put the student
in a conflict situation. The group has its own relationships, standards and
codes of conduct, internal group values and socio-psychological atmosphere.
Collision different trends intentions, attitudes, motivation and behavior can
lead to conflict. Conflicts are an integral part of student life.
Conflicts are inevitable phenomenon, they are not only negative but
also positive functions, the main task is not to eliminate conflict at any
price, and its constructive solution. That is why the forefront the problem of
determining the factors that contribute to solving this problem. The study of
personality conflicts in the interpersonal interaction is important to explore
the social and psychological characteristics of a small group, which includes
members of interactions, including sociometric status and its connection
with the conflict of personality.
Keywords: conflict, interpersonal conflict, students, group, causes.
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РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ЧУТКАМ В УМОВАХ
НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ
Стаття присвячена обґрунтуванню методології емпіричного
дослідження проблеми протидії чуткам в умовах НС та аналізу його
результатів. Розкрито етапи дослідження: вибір психології чуток в
умовах НС як предмета дослідження та первинний аналіз їх сутності, теоретичне дослідження психології чуток в умовах НС, емпіричне
дослідження психології чуток в умовах НС, аналіз, інтерпретація та
змістова презентація результатів теоретичного і емпіричного вив
чення психології чуток в умовах НС. З’ясовано соціально-психологічні
обставини, які допомагають чуткам легко поширюватися серед населення в умовах НС, а також виявлено наслідки впливу чуток на людину
та необхідні дії для їх нейтралізації. Досліджено вплив засобів масової
інформації на виникнення чуток в умовах НС. Здійснено аналіз назв
та змісту публікацій про масштабні пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі та на складах боєприпасів у місті Балаклія.
Ключові слова: надзвичайна ситуація, чутки, дослідження, етапи, вплив, засоби масової інформації, публікації, населення, протидія.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Для проведення
наукового вивчення проблеми протидії чуткам в умовах НС виникла
© Потапчук Н.
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необхідність обґрунтувати методологію такого дослідження, зокрема
емпіричного, яка б відображала усю сукупність прийомів та методів
дослідження. Це потребує відтворення об’єктивного процесу наукового пізнання предмета дослідження [1; 2; 8].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Слід зазначити, що теоретичною та методологічною основою дослідження ми
вибрали низку теоретичних положень загальної, соціальної психології та психології діяльності в особливих умовах. Зокрема ті, що розкривають закономірності виникнення чуток як психологічної проблеми
(А. Караяні [3], Г. Олпорт [6], Л. Орбан-Лембрик [7], Ю. Шерковин,
А. Назаретян [10] та ін.); розгляд детермінантів виникнення та поширення чуток в умовах надзвичайної ситуації (далі – НС) та концептуальних засад їх запобігання (А. Назаретян [5], В. Тімченко [4],
В. Христенко [11]). Водночас емпіричне вивчення цієї проблеми ще не
було предметом окремого дослідження. З огляду на це метою статті є
висвітлення результатів емпіричного дослідження проблеми протидії
чуткам в умовах НС.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для того, щоб дослідження проблеми протидії чуткам в умовах НС являло собою завершений цикл, ми вирішили організувати його у чотири етапи, враховували
рекомендації із цього приводу вітчизняних та зарубіжних дослідників
[1; 2; 8]. Тривалість етапів дослідження обумовлювалася змістом та
складністю заходів, які заплановано провести на кожному з них.
Перший етап дослідження – вибір психології чуток в умовах НС
як предмета дослідження та первинний аналіз їх сутності. На цьому
етапі було заплановано здійснити такі дії: узагальнити об’єктивний
науковий досвід у пізнанні характеристик та особливостей реальності,
що зумовлюють виділення предмета нашого дослідження, а саме психології чуток в умовах НС; провести (уточнити) визначення сутності
предмета дослідження стосовно його сутнісних, формально-логічних,
якісних та інших ознак; визначити мету дослідження та завдання дослідження, а також вибрати тип дослідницьких дій, які доцільно здійснити щодо предмета дослідження (суто теоретичні, емпіричні та ін.).
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Другий етап – теоретичне дослідження психології чуток в умовах НС. На цьому етапі заплановано здійснити взаємодію з предметом дослідження, який постає в єдності своїх взаємозв’язків зі світом.
Для цього предмет нашого дослідження було розглянуто як самостійне, цілісне та багатомірне явище, що перебуває в постійних стосунках
з іншими явищами: взаємодіє з ними, впливає на них, а також зазнає
впливу з їхнього боку. Ми ведемо мову про те, що психологію чуток в
умовах НС слід вивчати як багаторівневе явище, і таке, що здійснюється
у просторі та часі, виявляє свою сутність у реальних, дійсних проявах і
створює різноманітні варіанти своїх взаємовпливів з іншими явищами.
Важливо звернути увагу на те, що наші пізнавальні дії на цьому етапі
були зумовлені: вибором методологічної основи теоретизації та методів
теоретичного дослідження, які при цьому використовувалися.
Суттєвим моментом даного етапу є вибір методів теоретичного
дослідження, які могли б забезпечити повний набір пізнавальних тео
ретичних дій зі змістом досліджуваних ознак предмета [1]. Для вирішення поставлених завдань і перевірки гіпотези нами було прийнято
рішення використовувати комплекс взаємопов’язаних теоретичних
методів дослідження: аналіз (вивчення психологічної літератури,
пов’язаної з дослідженням психології чуток в умовах НС), синтез,
співставлення, порівняння, ранжування, абстрагування, узагальнення, систематизація.
За результатами цієї роботи нами було вироблено стратегію пізнавальних та перетворюючих дій щодо предмета дослідження. Зокрема це стосується розробки структурно-функціональної моделі запобігання та нівелювання чуток серед населення в умовах НС, програми
дій членів штабу з ліквідації наслідків НС щодо запобігання та нейтралізації чуток серед населення, а також виявлення основних шляхів
ефективного використання засобів протидії чуткам в умовах НС.
Третій етап – емпіричне дослідження психології чуток в умовах
НС. На цьому етапі була спланована організація взаємодії з предметом дослідження, сутність, логічна та формальна сторона якого теоретично з’ясована на попередніх етапах. Варто зазначити, що нами у ході
організації емпіричного дослідження було заплановано реалізувати
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такі основні пізнавальні дії: проведення змістової диференціації психологічних характеристик, ознак та емпіричних критеріїв, що у своїй
сукупності виявляють сутність психології чуток як предмета нашого
дослідження; вибір або побудова адекватних прийомів і методів емпіричного дослідження, а також вибір процедури дослідження, яка є
найбільш спорідненою із сутністю предмета, зокрема для виявлення
детермінант виникнення та поширення чуток в умовах НС, а також
шляхів ефективного використання засобів протидії таким чуткам;
детальна організація ситуацій дослідження, процедурних компонентів та комплексу умов, які забезпечать найефективніше проходження
учасниками дослідження всіх передбачених процедур, а також найповнішу фіксацію даних про хід та результати дослідження ефективності програми дій членів штабу з ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій щодо запобігання та нейтралізації чуток серед населення.
Четвертий етап – аналіз, інтерпретація та змістова презентація результатів теоретичного й емпіричного вивчення психології чуток в умовах НС як предмета дослідження. У ході організації цього етапу дослідження було заплановано реалізувати такі основні дії: а) аналіз, інтерпретацію та тлумачення змістових і формально-логічних даних, отриманих
під час теоретичного та емпіричного вивчення психології чуток в умовах
НС; б) змістову презентацію результатів та висновків системи пізнавальних дій, об’єднаних дослідницьким циклом щодо вивчення психології
чуток в умовах НС; в) розробку за результатами дослідження пропозицій
стосовно: урахування психологічних знань в організації протидії чуткам,
що виникають в умовах НС; активізації діяльності засобів масової інформації щодо об’єктивності та своєчасності висвітлення інформації в умовах НС; інтенсифікації діяльності органів виконавчої влади щодо запобігання та подолання чуток серед населення в умовах НС; психологічної
роботи з різними категоріями населення щодо корегування тривожних і
панічних станів в умовах НС; духовно-просвітницької підтримки населення священиками в умовах НС як засобу протидії чуткам та нівелювання тривожних і панічних станів у людей.
Для проведення експериментального дослідження нами було
розроблено методику емпіричного дослідження проблеми протидії
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чуткам в умовах НС. Методикою передбачалось провести емпіричне
дослідження детермінантів виникнення та поширення чуток, а також
шляхів їх протидії.
Для успішного вирішення поставлених завдань та дотримання
умов, за яких поширення висновків експерименту буде коректним,
важливим моментом в організації дослідження є визначення якості
та кількості об’єктів для дослідження. При цьому ми дотримувалися двох загальноприйнятих у психологічних дослідженнях умов [1; 8].
Перша умова полягала в тому, що виявлене відношення незалежної та
залежної змінних було вільне від впливу інших змінних. Друга умова, щоб постійний рівень додаткової змінної, що використовувався в
експерименті, відповідав її рівню у більш широкій сфері практичного
застосування.
Для проведення експерименту було відібрано 32 викладачі та
науковці ВНЗ та 12 психологів (рятувальних підрозділів та науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту України); 440 жителів, які
проживали в районі НС; 212 працівників рятувальних підрозділів з
територіальних органів Державної служби України з надзвичайних
ситуацій, зокрема з Хмельницької, Львівської та Харківської областей.
Для уточнення ознак та типології чуток, що виникають в умовах
НС ми використовували метод експертних оцінок. Із цією метою було
підібрано групу експертів, у яку ввійшли найбільш досвідчені фахівці
з психології (психологи рятувальних підрозділів і науково-дослідної
лабораторії екстремальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту України, а також викладачі, насамперед
психології, Національної академії Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності). До експертів висувались такі
вимоги: високий рівень загальної ерудиції, глибокі спеціальні знання, достатній досвід роботи, психологічна установка конструктивно
вирішувати проблеми, науковий та професійний інтерес до своєї роботи, відсутність особистої зацікавленості в тому чи іншому результаті оцінки. Експерти давали оцінку незалежно один від одного, ви№ 1(6)
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користовуючи при цьому свій індивідуальний досвід та інтуїцію. При
проведенні даної роботи ми намагались усунути ймовірність контакту членів експертної групи між собою. Це, у свою чергу, дало змогу
підвищити об’єктивність наданих результатів.
Кожному з них було запропоновано визначити ознаки чуток, що
можуть виникати в умовах НС. Перелік чуток було складено нами в
алфавітному порядку за результатами аналізу науково-психологічної
літератури. Він включав ознаки, що найчастіше згадувалися у наукових працях дослідників чуток. Завдання експертів було вибрати ті серед них, які найбільше відображають характеристику чуток в умовах
НС. Для посилення ймовірності відсутності помилок та суб’єктивності при визначені потрібних для дослідження показників експертам
пропонувалося вказати свій варіант такого показника та дати йому
оцінку за шкалою від 0 до 6, де “0” – ознака взагалі відсутня, “6” – ознака є найбільш вираженою.
За результатами проведеної роботи було визначено ознаки, які
є найбільш придатними для опису поняття “чутки, що виникають в
умовах НС”, а також визначено найважливіші характеристики для
його опису. З’ясувалося, що на думку експертів найважливішими характеристиками (які займають перші десять рангів) для опису чуток
в умовах НС є: недостовірність, невизначеність, масовість, небезпечність, стихійність, зараженість, швидкість, побоювання, страх, маніпулювання.
Для з’ясування соціально-психологічних обставин, які допомагають чуткам легко поширюватися серед населення в умовах НС, експертам було запропоновано дати відповідь на запитання анкети “Детермінанти чуток в умовах НС”. З’ясувалося, що 100 % експертів вважають, що поширенню чуток серед населення в умовах НС найбільше
сприяють такі соціально-психологічні обставини: психологічні особ
ливості людей, а саме їх висока навіюваність, нездатність самостійно
та критично оцінити правдивість чуток, надмірна цікавість, а також
тривожна обстановка, яка містить загрозу, небезпеку та змушує людей
шукати шляхи захисту себе і своїх близьких. Ці результати свідчать
про те, що в умовах НС потрібно приділяти важливе значення психо152
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логічній роботі з різними категоріями населення щодо корегування
їхніх тривожних і панічних станів, а також духовно-просвітницькій
підтримці. Крім того тривожну обстановку мають розряджати ЗМІ,
об’єктивно та своєчасно висвітлюючи інформацію про наслідки НС.
Серед інших соціально-психологічних обставин, які допомагають чуткам легко поширюватися серед населення в умовах НС, 86,3 %
експертів назвали “наявність психічного зараження, наслідування,
групового тиску, потреба захистити себе та інших”. Тут потрібно зазначити, що у таких ситуаціях визначальним для психічного зараження виступає явна домінація емоційної компоненти та її прояви. Адже
психічне зараження відображає процес передачі емоційного стану від
однієї людини до іншої на психофізіологічному рівні. При чому воно
відбувається не через пасивне споглядання, а через передачу психічного настрою, через загострення переживань, почуттів і пристрастей.
Зважаючи на це, в умовах НС важливо контролювати емоційні компоненти і корегувати впливи на групові настрої за допомогою ЗМІ та
авторитетних представників влади.
Звертає на себе увагу те, що більше половини експертів (52,3 %)
вважають, що “бездіяльність, одноманітність, нудьга” також можуть
служити сприятливими обставинами для появи чуток. Дослідники
відмічають, що бездіяльність завжди викликає зниження трудової
активності, бажання відволіктися і поговорити. Цілком очевидно, що
цю потребу мають задовольняти авторитетні ЗМІ.
З метою виявлення: наслідків впливу чуток на людину в умовах НС;
чинників, що здатні найбільше впливати на виникнення та поширення
цих чуток; осіб, яких варто залучати для нейтралізації чуток в умовах НС,
нами було проведене емпіричне дослідження проблеми впливу чуток на
людину в НС. Це дослідження ми проводили серед жителів міста Львова та сіл Великі Грибовичі, Збиранка, Підлужки, які розташовані поблизу
сміттєзвалища у Великих Грибовичах, де 29–30 травня 2016 року виникла
масштабна пожежа.
За допомогою анкети “Вплив чуток на людину в умовах НС” нами
було з’ясовано думку людей щодо проблеми виникнення та поширення чуток в умовах НС. З’ясувалося, що на запитання: “Яким чином
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чутки впливають на людину в умовах надзвичайної ситуації?”, – 100 %
опитаного населення вказали варіант “викликають тривогу за здоров’я та життя”. При цьому майже половина з них (46,1 %) зазначила,
що чутки про пожежу на сміттєзвалищі викликали у них паніку, бажання покинути домівку. Особливо таке бажання гостро виявлялося
після порад представників рятувальних підрозділів менше перебувати
на вулиці, оскільки під час горіння пластику та деревини виділяються шкідливі речовини. Поряд із цим суттєвий відсоток людей (66,2 %)
вказали на те, що чутка про пожежу та постраждалих на ній людей викликала в них бажання допомогти їм. Це, на нашу думку, підкреслює
важливу рису українців приходити на допомогу людям, які опинилися у біді. Однак, особливу увагу привертає варіант відповіді жителів
щодо бажання поділитися чутками про пожежу з іншими людьми.
Серед опитуваних 91,7 % зазначили, що відчували таке бажання і різними шляхами намагалися передавати цю інформацію іншим. Причому її достовірність впевненості у людей не викликала. Учасники
опитування визнавали те, що не бачили картини пожежі цілком, не
володіли необхідною інформацією і часто перебували у стані підвищеного емоційного напруження. Це підтверджує наше припущення про
те, що населення в умовах НС може бути чинником виникнення та
поширення чуток. Фактично цей висновок був підтверджений у ході
відповіді учасників опитування на питання щодо чинників, які здатні
найбільше впливати на виникнення та поширення чуток в умовах НС.
Варіант відповіді “поведінка населення в умовах НС” набрав 67,8 %.
Привертає увагу до себе те, що на думку 98 % жителів з району
НС, найпотужнішим чинником, що здатен впливати на виникнення
та поширення чуток в умовах НС, є робота засобів масової інформації
(ЗМІ). Це свідчить про те, що роль засобів масової інформації в суспільному житті невпинно зростає, адже завдяки їм населення не тільки отримує необхідну інформацію про ту чи іншу подію, але й формує
певне уявлення про неї. Водночас ЗМІ, прагнучи задовольнити попит
аудиторії, у кризових ситуаціях проявляють готовність розповсюдити
практично будь-яку інформацію про НС. Звідси з’являється небезпека появи недостовірної інформації, якою є чутки.
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Варто зазначити, що за результатами опитування населення досить високий відсоток набрав ще один чинник, що здатен породжувати чутки, а саме поведінка учасників ліквідації НС (72,9 %). Це вказує
на те, що непрофесійні дії рятувальників, їхня пасивність у спілкуванні з постраждалими в умовах НС можуть спричинити виникнення
певних негативних явищ, зокрема й появі чуток. Тож наскільки правильно населення в перші хвилини буде поінформоване про НС, залежатиме не тільки тяжкість її наслідків, але й наявність чи відсутність
різноманітних чуток.
Для визначення авторитетних осіб, яких варто залучати для подолання чуток в умовах НС, нами використовувалося питання “Кому
належить найвагоміша роль у нейтралізації чуток в умовах НС?”.
З’ясувалося, що найбільший відсоток учасників опитування такими
вважає авторитетних представників ЗМІ (87,4 %), священнослужителів (75 %) та авторитетних представників влади (67,9 %). Цікаво,
що працівники рятувальних служб набрали лише 54 %, а активісти –
47,1 %. Такі варіанти відповідей піддаються логічному поясненню. Так,
на думку жителів, працівники рятувальних служб мають ліквідовувати НС, а не займатися чутками.
Ці результати засвідчують, що реагування на НС та ліквідація її
наслідків є важливим завданням не тільки органів виконавчої влади,
а також ЗМІ та священнослужителів. Звідси, для ефективної проти
дії чуткам в умовах НС, існує потреба здійснювати: активізацію
діяльності засобів масової інформації щодо об’єктивності та своєчасності висвітлення інформації; інтенсифікацію діяльності органів
виконавчої влади щодо запобігання та подолання чуток серед населення; духовно-просвітницьку підтримку населення священиками
як засіб протидії чуткам та нівелювання тривожних і панічних станів у людей. Від того, який стиль поведінки вони оберуть та які дії
будуть здійснювати при ліквідації наслідків НС, залежить не тільки
збереження фізичного і матеріального благополуччя людей, але й
психічного здоров’я постраждалих.
Надалі, зважаючи на сказане вище, ми з’ясували думку населення
щодо очікуваних ними заходів, покликаних сприяти подоланню чуток
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в умовах НС. Із цією метою використовували питання “Які ж дії доцільно проводити з метою нейтралізації чуток в умовах НС?”.
Більшість жителів, які проживали в районі НС, зазначили, що найдоцільнішими заходами є оперативне інформування населення щодо його
дій в зоні виникнення НС (95,7 %). На нашу думку, така відповідь свідчить
про потребу людей в умовах НС володіти не тільки інформацією про наявність проблеми, а й про конкретні дії, які варто в цій ситуації їм робити.
Бо саме незнання алгоритму своїх дій в різних НС лякає людей найбільше
і провокує виникнення слухів та паніки. Запобігти цьому дозволяє оперативне оприлюднення фактів ліквідації наслідків НС, на що, власне, і вказали 86 % учасників опитування. Тим самим підкреслюється важлива роль
ЗМІ у наданні об’єктивних та інформаційних повідомлень для населення
про НС. Звідси виникає потреба при виникненні НС особливу увагу приділяти посиленню діяльності та активності ЗМІ в поширенні серед населення своєчасної та об’єктивної друкованої або аудіовізуальної інформації
про НС та хід ліквідації її наслідків. При цьому ЗМІ належить своєчасно
спростовувати й наявні чутки, на важливість цієї функції вказали 72,9 %
жителів. Тож офіційне спростування чуток через авторитетні джерела інформації є також доцільним заходом для нейтралізації чуток в умовах НС.
Цікаво, що на варіант відповіді “проводити зустрічі з населенням
у зоні НС з метою спростування чуток” вказав досить незначний відсоток людей (36,2 %). Це є очевидним свідченням того, що люди надають перевагу сучасним можливостям ЗМІ (газети, інтернет, радіо, телебачення) і не мають бажання витрачати час на різні зустрічі. Отже,
при організації заходів для нейтралізації чуток в умовах НС доцільніше запрошувати носіїв інформації на зустрічі у прямому ефірі на телебаченні, радіо чи на офіційному сайті Державної служби України з
надзвичайних ситуацій.
Більше половини опитаних (54 %) вказали на необхідність “проводити переговори з учасниками масових виступів в зоні виникнення
НС”. На думку людей, це потрібно для того, щоб запобігти неконтрольованим діям натовпу та можливим порушенням порядку в районі
НС. Адже, якщо людина потрапляє в натовп агресивних порушників
закону, то і сама дуже швидко може почати поводитися неадекватно.
156

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: психологічні науки

психологічні НАУКИ

Для дослідження впливу ЗМІ на виникнення чуток в умовах НС ми
звернули увагу на назви та зміст публікацій про масштабну пожежу на
Грибовицькому сміттєзвалищі. Із цією метою здійснили аналіз інформаційних сайтів різних інформаційних агентств та засобів. У подальшому назви усіх статей було подано в алфавітному порядку і складено
анкету, в якій цей перелік ми використали для опитування населення і
експертів щодо сприйняття назви публікації та можливого характеру її
впливу на психічні стани людини. З’ясувалося, що низка ЗМІ опублікували статті з назвами, що вельми сприяли виникненню чуток. Зокрема,
100 % учасників опитування до цього переліку віднесли такі назви пуб
лікацій: “Отруйні витоки зі звалища у Грибовичах забруднили воду та
ґрунти в навколишніх селах”, “У Грибовичах люди масово скаржаться на
біль у горлі, – сільський голова”, “У річці масово загинула риба, місцеві
мешканці підозрюють, що це сталося через Грибовицьке сміттєзвалище”, “Хімік-токсиколог: не треба довіряти заявам, що немає небезпеки
від горіння Грибовицького сміттєзвалища”, “Через пожежу в Грибовичах
львів’ян чекає сміттєва катастрофа”. Крім того, досить великий відсоток
опитуваних (від 87,4 % до 67,9 %) визначили ще деякі назви текстів, які
теж можуть сприяти виникненню чуток.
З перерахованих вище назв публікацій видно, що їх автори, прагнучи змусити читача прочитати текст, назвали статті так, що вони не
тільки відображають основну думку про результати пожежі на сміттєзвалищі, а й прямо натякають на “катастрофічний контекст” надзвичайної ситуації, тим самим створюють фонову ситуацію і задають
певну інтенцію чи загальну настанову, що здатні породити в людини
негативні психічні стани. Емоційний компонент читача зазнає негативного впливу, адже мова йде про очевидну небезпеку (“отруйні витоки
забруднили воду та ґрунти”, “люди скаржаться на біль у горлі”, “масово
загинула риба”). Для посилення достовірності інформації в назвах деяких статей використовуються прізвища представників влади чи думки
фахівця (“мер просить…”, “Садовий просить..”, “хімік-токсиколог…”).
Результати проведеного вище аналізу вказують на те, що характер
пожежі на території сміттєзвалища на Львівщині вплинув на її презентацію та рефлексію у ЗМІ. Більшість назв статей вказують на те, що ця
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рефлексія є не конструктивною, а провокуючою. Адже автори статей
вже у назві тексту змушують читачів шукати у пожежі “катастрофічні”
подробиці, та “катастрофічні” наслідки, які вони здатні спровокувати.
Звідси виникає потреба вести мову про проходження психологічних
експертиз усіх інформаційних повідомлень про ситуацію у зоні лиха.
Водночас варто зазначити, що у деяких назвах статей спостерігається
і конструктивна рефлексія ЗМІ. На думку учасників опитування, серед
переліку назв публікацій є й ті, які здатні сприяти протидії чуткам в умовах НС. Зокрема, це такі назви текстів як: “Львівська область: вогнеборці ліквідували загорання на сміттєзвалищі”, “Пожежу на Грибовицькому
сміттєзвалищі під Львовом локалізували – ДСНС”, “Пожежа на сміттєзвалищі у Великих Грибовичах ліквідована”. На них вказали 100 % опитаних. Крім того, досить високий відсоток населення (від 87,4 % до 54 %) до
конструктивних назв статей ще відносять: “Грибовицька катастрофа: підстав для паніки немає”, “Пожежа на сміттєзвалищі у Великих Грибовичах
ліквідована, однак дорога досі перекрита”, “Можна дихати: біля Львова
нарешті загасили пожежу на сміттєзвалищі”, “На Грибовицьке сміттєзвалище літаки ДСНС скидатимуть “бомби” з водою”.
Зважаючи на думку жителів, які проживали в районі НС, можна
дійти висновку, що, уникаючи використання в назвах публікацій катастрофічних подробиць і акцентуючи увагу на позитивних наслідках боротьби з НС, журналісти сприяють протидії чуткам. Цю думку
підтверджують і результати дослідження назв публікацій про НС, яка
виникла 23 березня 2017 року на складах боєприпасів у місті Балаклія,
що розташоване у Харківській області.
Висновки. Отже, розгляд методології дослідження проблеми протидії чуткам, що виникають в умовах НС, дозволяє відтворити об’єктивний процес наукового пізнання предмета дослідження і забезпечує
об’єктивність розгортання пізнавального акту його сутності. Об’єктивність розгортання процесу протидії чуткам в умовах НС виявляється у послідовному, системному та якісно завершеному поданні
наукового знання про закономірності, характеристики та властивості
виникнення та розповсюдження чуток в умовах НС, а також шляхів
запобігання та протидії цьому явищу.
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Емпіричне дослідження проблеми протидії чуткам в умовах НС
дозволило з’ясувати соціально-психологічні обставини, які допомагають чуткам легко поширюватися серед населення в умовах НС, а також виявити наслідки впливу чуток на людину та необхідні дії для їх
нейтралізації.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі полягають
в обґрунтуванні основних шляхів ефективного використання засобів
протидії чуткам в умовах надзвичайної ситуації.
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Потапчук Н. Д. Результаты эмпирического исследования проб
лемы противодействия слухам в условиях чрезвычайной ситуации
Статья посвящена обоснованию методологии эмпирического исследования проблемы противодействия слухам в условиях чрезвычайной ситуации и анализа его результатов. Раскрыты этапы исследования: выбор психологии слухов в условиях чрезвычайной ситуации
как предмета исследования и первичный анализ их сущности, теоретическое и эмпирическое исследования психологии слухов в условиях
чрезвычайной ситуации, анализ, интерпретация и смысловая презентация результатов теоретического и эмпирического изучения психологии слухов в условиях чрезвычайной ситуации. Определены социально-психологические факторы, которые помогают слухам легко
распространяться среди населения в условиях чрезвычайной ситуации; выявлены последствия влияния слухов на человека; предложены
необходимые действия для их нейтрализации. Исследовано влияние
средств массовой информации на возникновение слухов в условиях
чрезвычайной ситуации. Осуществлен анализ названий и содержания
публикаций о масштабных пожарах на Грибовицкой свалке и на складах боеприпасов в городе Балаклия.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, слухи, исследования,
этапы, влияние, средства массовой информации, публикации, население, противодействие.
Potapchuk N. D. The Results of Empirical Study of the Problem of
Countering Rumors in an Emergency Situation
The article is devoted to the substantiation of the methodology of
empirical research of the problem of countering rumors in an emergency
situation and analyzing its results. There have been revealed the stages
of the research: the choice of the psychology of rumors in an emergency
situation as the object of the research and the primary analysis of their
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essence, theoretical and empirical study of the psychology of rumors in an
emergency situation, analysis, interpretation and semantic presentation of
the results of theoretical and empirical study of the psychology of rumors
in an emergency situation. There identified socio-psychological factors that
help rumors spread easily among the population in an emergency situation;
the consequences of the influence of rumors on a person are revealed;
the necessary actions to neutralize them are proposed. The influence of
mass media on the occurrence of rumors in an emergency situation was
investigated. The analysis of the titles and content of publications on largescale fires at Grybovysky dump and ammunition depots in the town of
Balakliya has been carried out.
Keywords: emergency situation, rumors, research, stages, influence, mass
media, publications, population, countering.
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ДИНАМІКА ПРОФЕСІЙНИХ ОЧІКУВАНЬ
МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У НАВЧАЛЬНОМУ
ПРОЦЕСІ: ОБҐРУНТУВАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті розглядається поняття феномена професійних очікувань майбутніх психологів та динаміки їх змін у навчальному процесі.
Автором здійснений теоретичний аналіз наукових джерел, що розкриває сутність, структуру, функції та чинники динаміки професійних очікувань майбутніх психологів, їх критерії дослідження. Подано
опис принципів реалізації та результатів упровадження комплексної
програми психокорекції професійних очікувань майбутніх психологів
у навчальному процесі. Висвітлено ключові напрямки методичних рекомендацій для викладачів щодо психокорекції професійних очікувань
майбутніх психологів у процесі фахової підготовки у ВНЗ.
Ключові слова: майбутні психологи, динаміка професійних очікувань, антиципація, мотивація, привабливість професійної діяльності.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні в українському освітньому середовищі гостро постає проблема підтримки інтересу,
мотивації та загального позитивного ставлення до професії майбутнього
спеціаліста на всіх етапах фахового становлення. У системі вищої професійної освіти постають невирішені питання, пов’язані з підвищенням
рівня прагнень до саморозвитку студента-психолога та стимулювання до
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самоактуалізації. Інтегральним феноменом, який формує та спрямовує
особистість студента у напрямку професійного розвитку, є професійні
очікування. Тому постає необхідність у поглибленому дослідженні активності суб’єкта цієї професійної діяльності через його очікування, які
формуються як результат впливу навчального процесу. Не менш важливою умовою формування професійних очікувань є внутрішньоособис
тісні детермінанти. Виходячи зі специфіки професійного становлення
майбутнього психолога, важливим є те положення, де успішна професійна реалізація майбутнього психолога тісно пов’язана з його індивідуально-особистісним розвитком, що формує суб’єктивну реальність фахового світогляду та його очікувань.
Незважаючи на значну кількість наукових розвідок, дотичних до
теми нашого дослідження, слід констатувати, що на сьогодні відсутні
науково достовірні дані щодо динаміки професійних очікувань майбутніх психологів, чинників їхнього формування та впливу на становлення фахівця у навчальному процесі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Загалом
проблему передумов формування очікування стосовно майбутньої діяльності розглядали у психології з психофізіологічної позиції такі вчені, як П. К. Анохін, М. О. Берштейн, І. П. Павлов, І. М. Фейгенберг. Розглядаючи феномен очікування як антиципаційне явище, важливими
доробками є праці: І. Г. Батраченко, Т. О. А. Коновалова, Б. Ф. Ломова,
Л. О. Регуш, Є. М. Суркова. З позиції педагогічної психології та психології навчання – професійні очікування розглядалися як компонент
професійної спрямованості майбутнього психолога (Л. І. Божович,
Є. Ф. Зеєр, В. С. Мерлін, В. Г. Панок, К. К. Платонов), як життєва та професійна перспектива (І. О. Петухова, Т. М. Титаренко, Л. Б. Шнейдер)
та як професійна позиція (Є. Ф. Зеєр, В. Г. Панок). Очікування у професійному становленні майбутнього психолога у навчальному процесі
вивчали такі науковці, як Ж. П. Вірна, О. М. Кочнєва, О. В. Левченко,
вплив очікувань на навчальну мотивацію – А. К. Маркова, професійний розвиток – О. О. Бодальов, Є. О. Клімов, Дж. Равен, А. О. Реан,
Н. Ф. Шевченко. Останні розробки концепту психологічних очікувань
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та його впливу на навчально-професійний потенціал особистості
представлено низкою українських і зарубіжних науковців: Т. П. Борисовою, О. А. Коноваловою, М. В. Суряковою, О. О. Тишковським,
А. П. Фрадинською.
Метою статті є обґрунтування та висвітлення основних результатів дослідження динаміки професійних очікувань майбутніх психологів на різних етапах їх професійного навчання.
Виклад основного матеріалу дослідження. В останніх розвідках українських і зарубіжних дослідників подається визначення професійних очікувань як психічного стану індивіда, який відображає
співставлення суб’єктивної оцінки актуальної ситуації взаємодії та
його уявлень про себе як суб’єкта [9, с. 66]. Українська дослідниця
А. П. Фрадинська визначає професійні очікування як “прогностичну спроможність уявлень майбутнього працівника, що базується на
зіставленні індивідуальних особливостей, можливостей, бажань, які
знаходяться під впливом соціального середовища та мають відображення у професійному самовизначенні і зростанні власної майстерності” [11, с. 166]. Розширюючи вказане поняття, заслуговує та увагу трактування професійних очікувань О. В. Левченко як емоційний
стан і структурно-операціональне утворення [6]. У дослідженні проектування майбутньої професійної діяльності психологів О. М. Кочнєва визначає очікування як явище антиципації та вважає, що вона
є формою інтелектуальної діяльності людини, спрямованою на формування мети, усвідомлення особистісних ресурсів, необхідних для її
досягнення у найближчому професійному майбутньому, знаходження шляхів наповнення цих ресурсів, потреби в конструюванні образу
очікуваного результату професійної перспективи відповідно до визначених часових проміжків [5, с. 6]. В. Г. Асеєв стверджує, що саме
очікування є безпосередньою детермінацією діяльності. Очікування –
це своєрідний спосіб підвищити суб’єктивну ймовірність події, на відміну від об’єктивної. Підвищення суб’єктивної ймовірності покликане оптимізувати взаємодію людини з певною подією [2].
У вищезгаданих дефініціях сутність психологічних очікувань визначають як психічний, емоційний стан, структурно-операціональне
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утворення, прогностичну спроможність уявлень та антиципаційне явище. Услід за низкою науковців ми вважаємо, що інтегральним поняттям
відносно професійних очікувань є “антиципація” [4; 6]. Антиципація
визначається Б. Ф. Ломовим і Є. М. Сурковим як когнітивно-регулятивний процес, в основі якого є інтегральні механізми роботи мозку, це
здатність людини діяти і приймати ті чи інші прогностичні рішення з
певним тимчасово-просторовим випередженням [8, с. 53].
У сучасних дослідженнях феномена ймовірнісного прогнозування надається і афективна функція [10]. На нашу думку, антиципація,
прогноз, передбачення забезпечується когнітивною сферою, емоційна
сфера при цьому процесі не задіюється. Перехід від антиципування
до так званого “емоційного антиципування” потребує використання
якісно іншого терміна, яким є “очікування”. За П. К. Анохіним емоційний стан є функцією зворотної інформації від результатів здійсненої
діяльності [1], тому антиципація та прогноз не можуть супроводжуватись переживаннями, відповідно відсутнє будь-яке афективне чи
емоційне тіло [3 с. 219].
Очікування виконують у навчальному процесі прогностичну
функцію, формують у студента особистісну оцінку, тобто виникає
емоція задоволення, або інтересу. Поруч з позитивними емоціями, які
супроводжують очікування, у студента можуть виникнути і негативні, такі як тривога, страх, розчарування.
З огляду вищесказаного можна зробити висновки: професійні очікування супроводжуються афектами й афективними станами. Це дає нам
підставу зробити припущення, що передбачуване, прогнозоване студентом набуває суцільно особистісного значення. Така емоційна спрямованість зумовлює навчально-професійну мотивацію, на що вказують мотиваційні теорії. Позитивна емоційна валентність очікування визначає
ступінь привабливості та є внутрішньодетермінованою, має суб’єктивну
природу та індивідуально-неповторний вияв для кожного індивіда.
Ґрунтовний аналіз наукових підходів щодо феномена очікування
здійснив Х. Хекхузен. На його думку, процеси мотивації охоплюють
поряд із спонукальними аспектами ситуації, що розкриваються через
сприйняття можливостей досягнення визначених цілей, привабливість
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передбачуваних наслідків діяльності, впливають на мотиви, які актуалізуються певною ситуацією [12, с. 40]. Б. Ф. Ломов вважав, що однією
із провідних умов розвитку мотиваційної сфери людини є така організація професійної підготовки та діяльності, яка б розкривала перспективи її розвитку та суспільну значимість. На думку науковця, взаємодія
мети та мотивів є дуже складною і динамічною [7, с. 252–253].
У науковій літературі виокремлюють когнітивний компонент очікувань – це знання, пов’язані з майбутньою професійною діяльністю, отримані до ознайомлення з нею із різних джерел [9]. У науковій
теорії та практиці в галузі соціальної психології відносно очікувань
прийнято використовувати термін “експектації”, який окреслюється
як система очікувань, вимог стосовно норм виконання особистістю
соціальних ролей. Очікувана оцінка може бути представлена і як певна сукупність думок про себе, яка складається з оціночних відносин,
що склалися в різних видах діяльності, різних сферах спілкування.
Ураховуючи вищезазначене, стало можливим виокремити такі види
очікувань: когнітивні, соціальні й особистісні.
Теоретичний аналіз наукових джерел дозволив нам сформулювати власне визначення професійних очікувань майбутніх психологів.
Ми розглядаємо їх як системне утворення, яке забезпечує антиципацію у достроковій перспективі, що пов’язана прогнозуванням навчально-професійної діяльності та має суб’єктивно-особистісну значущість для майбутнього психолога, що характеризується динамікою
змін у навчальному процесі.
Аналіз сутності чинників динаміки професійних очікувань у науковій літературі уможливив визначення таких їх видів: об’єктивні
чинники (загальнотеоретична професійна підготовка у навчальному
процесі); об’єктивні соціальні чинники (очікування соціальної групи,
рольові чинники); суб’єктивні усвідомлені чинники (рівень домагань,
самооцінка, мотивація, самоактуалізація) та суб’єктивні неусвідомлені чинники (зумовлені інфантильним досвідом та психологічними
захистами) [4; 9; 11].
Наступним кроком у дослідженні стало створення авторської
анкети для вивчення динаміки професійних очікувань. Теоретичний
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аналіз і пілотажне дослідження дозволило визначити основні критерії
професійних очікувань та дослідити їх динаміку. Розроблений нами
психодіагностичний інструментарій дозволив дослідити мотиваційну
тенденцію до успіху, рівень самооцінки, рівень домагань, привабливість професійної діяльності, мотивацію до навчальної діяльності та
інтерактивно-перцептивну компетентність майбутніх психологів як
критеріїв динаміки професійних очікувань.
Апробація розробленого інструментарію дослідження динаміки
професійних очікувань дозволила зробити висновки про те, що на тлі
адекватності самооцінки відбувається зниження інших показників критеріїв професійних очікувань протягом навчання. Експериментальне
дослідження дозволило прояснити умови за яких відбувається зниження показників професійних очікувань, серед яких зафіксовано: мале
соціальне визнання та низький рівень оплати праці психолога. Низхідна динаміка професійних очікувань майбутніх психологів під час навчання полягає у недостатній їх фаховій компетентності та практичних
навичках, що не усвідомлюються самими студентами, та виявляється
у невмінні ефективно будувати комунікативний процес і налагоджувати міжособистісну взаємодію. Цей аспект виявляється у психологічних
бар’єрах під час спілкування, нереалістичних очікуваннях від партнера
взаємодії, перенесення власної проблематики на іншого. Низький рівень особистісної відкоригованості зумовлює на початку навчання нереалістичні очікування студента, які у процесі навчання зазнають значного перегляду, та демонструють експериментальні дані значною мірою
у негативному для професійного становлення студента напрямку.
Отримані експериментальні дані зумовили створення комплекс
ної психокорекційної програми професійних очікувань майбутніх
психологів у навчальному процесі. Теоретико-методологічні основи дослідження становлять загальні принципи психологічної науки
(системності, єдності свідомості та діяльності, активності, розвитку,
конкретно-історичності, єдності корекції та діагностики, єдності раціонального й емоційного).
Наразі психологічна наука послуговується різноманіттям психологічних тренінгових методик, які спрямовані на корекцію тих чи
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інших проблем особистості та соціальних груп. Проблема дослідження професійних очікувань полягає у визначенні їх критеріїв і розроб
ленні адекватної комплексної корекційної програми для посилення
реалістичності професійних очікувань. Розробка психокорекційної
програми вимагає комплексного підходу, оскільки конструктивні зміни у професійному світогляді можливі через здійснення теоретико-інформаційної підготовки й удосконалення уже сформованих очікувань студентів. Отже, програма психокорекції професійних очікувань
складалася з трьох етапів. На першому етапі здійснено заходи, спрямовані на запобігання формуванню нереалістичних професійних очікувань студентів і підвищення їх загальної психологічної обізнаності
щодо феномена очікування. На другому етапі досліджувані залучалися до психологічного тренінгу з використанням глибинно-психологічних підходів діагностики та корекції особистісних деструктивних
когніцій, які зумовлюють відступи від реальності та негативний професійний світогляд. Третій етап психокорекційного процесу був спрямований на пізнання неефективних світоглядних шаблонів, допомогу
в подоланні психологічних труднощів у професійному становленні через індивідуальну психокорекційну роботу із використанням методу
психоаналізу тематичних психомалюнків.
Аналіз впливу комплексної психокорекційної програми на експериментальну групу у процесі статистичної обробки результатів
дослідження дозволив виявити достовірні дані динаміки показників
критеріїв професійних очікувань майбутніх психологів. Упровадження програми психокорекції професійних очікувань у навчальному
процесі зумовило загальне підвищення мотивації до успіху, зниження
тенденції до уникнення невдачі, а також зменшення кількості студентів, що перебувають у невизначеному мотиваційному полюсі (p ≤ 0,05).
Дослідження динаміки рівня домагань виявили статистично значущі
зрушення у бік зменшення показників найвищого рівня, зменшення
низького та середнього рівнів та якісного підвищення показників середнього (p ≤ 0,05). Подібна динаміка зростання показників спостерігається і за критерієм рівня самооцінки (p ≤ 0,05). Перевірка адекватності самооцінки студентів майбутніх психологів указує на позитивну
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динаміку у бік її підвищення: І курс (p ≤ 0,05), ІІ курс (p ≤ 0,01), ІІІ, ІV
та V курс (p ≤ 0,001). За критерієм привабливості професії було досягнуто значних статистично значущих зрушень у напрямку її посилення
(р ≤ 0,001), а також зафіксовано підвищення значень мотивації щодо
навчальної діяльності (р ≤ 0,001). Зростання інтерактивно-перцептивної компетентності студентів-психологів засвідчують зрушення виявлені методами математичної статистки як достовірні (p ≤ 0,05).
Для підтримки високого рівня реалістичності професійних очікувань у студентів були розроблені методичні рекомендації для викладачів щодо психокорекції професійних очікувань майбутніх психологів у процесі фахової підготовки у ВНЗ. Ключові їх напрямки такі:
спрямованість навчального процесу на результат є розвиток
провідних характеристик майбутнього професіонала (професійний
світогляд, компетентність і психологічна обізнаність);
дотримання низки найзагальніших вимог до змісту освіти психолога,
покликаних виконати завдання формування майбутнього професіонала;
когнітивне й емоційне налаштування викладачем студентів на позитивні очікування від фахових дисциплін;
перегляд програми такої навчальної дисципліни як “Вступ до спеціальності”, при цьому повинна здійснюватися обов’язкова подальша
детальна інтерпретація як усіх без винятку галузей майбутньої діяльності, так і функцій психолога;
проведення планових групових тренінгів для вирішення особис
тісної проблематики студентів та психокорекції професійних очікувань та ін.
Висновок. Теоретичний аналіз наукової літератури із зазначеної
проблеми та проведене емпіричне дослідження дозволило підвищити
показники критеріїв професійних очікувань майбутніх психологів у
навчальному процесі. Окреслена динаміка зростання вказує на психологічну готовність студентів до виконання професійних завдань,
гармонізацію їх особистості, що характеризується у посиленні реалістичності фахових очікувань стосовно обраного фаху. Дослідження не
вичерпує усіх аспектів проблеми динаміки професійних очікувань у
становленні майбутнього психолога.
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Подальшого теоретичного вивчення та експериментального
дослідження потребує проблема динаміки професійних очікувань
молодих спеціалістів у процесі їх професійної реалізації, а також
впливу економічної складової на їх динамічні зміни.
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Радзивил К. П. Динамика профессиональных ожиданий будущих психологов в учебном процессе: обоснование и результаты исследования
В статье рассматривается понятие феномена профессиональных
ожиданий будущих психологов и динамики их изменений в учебном процессе. Автором осуществлен теоретический анализ научных
источников, раскрывающий сущность, структуру, функции и факторы динамики профессиональных ожиданий будущих психологов, их
критерии исследования. Представлено описание принципов реализации и результатов внедрения комплексной программы психокоррекции профессиональных ожиданий будущих психологов в учебном
процессе. Освещены ключевые направления методических рекомендаций для преподавателей по психокоррекции профессиональных
ожиданий будущих психологов в учебном процессе вуза.
Ключевые слова: будущие психологи, динамика профессиональных ожиданий, антиципация, мотивация, привлекательность профессиональной деятельности.
Radziwill K. Dynamics of Professional Expectations of Future
Psychologists in the Educational Process: Foundation and Research Results
The article contains foundation and results of experimental research
of dynamics of professional expectations of future psychologists on the
different stages of their professional studies.
Based on the analysis of the state of the problem, it is shown that the
determining factor in the success of professionalization is subjective reality
of student, his expectations and their dynamic changes in the educational
process as a criterion of subjective reflection and transformation of future
psychologists objective reality. In view of the above, topical is urgent study
of the dynamics of professional expectations of future psychologists in the
educational process, because the subjective expectation of professional
student is the psychological phenomenon that makes a significant influence
on his professional formation for all phases of training.
A theoretical and practical analysis, synthesis and generalization of
scientifically-psychological literature is carried out on issue of research. It
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was determined that the term “professional expectations” in the context of
different psychological conceptions are seen as predictive ability of future
worker, emotional conditional, vocational anticipation phenomenon,
predictions, hypothetical construct, forecast. It was established that the
phenomenon of anticipation is an integral concept of the phenomenon
expectation that in the professional becoming of future psychologist has
such functions: adaptive, cognitive, communicative and regulatory. Based
on the theoretical analysis of different versions of interpretation of the
mechanisms of formation of expectations, particular their professional
component, was established the importance of personal involvement and
emotions in anticipation future careers, which determines the attractiveness
or unattractiveness of the last, causing educational-professional motivation.
Found that expectations of future professional psychologists are system
formation, which provides the anticipation of events related to the
educational and professional activities, which has a subjective personal
significance for the individual and is characterized by dynamic changes in
the educational process. There are such types of expectations: cognitive,
social and personal.
It was determined that the dynamics of professional expectations in
education is conditioned by several factors. The analysis of the essence
factors of dynamics professional expectations in the scientific literature
made possible determination of such their kinds: objective factors (general
theoretical training in education process); objective social factors (social
group expectations, role factors); subjective realized factors (level of
aspiration, self-esteem, motivation, self-actualization); subjective unrealized
factors (caused by infantile experience, psychological defense). Based on
information of theoretical study was found a number of criteria for studying
the dynamics of professional expectations of future psychologists.
Description of principles of methodology of introduction and analysis of
results of approbation of the complex program of psychological correction of
professional expectations of future psychologists was given in an educational
process. Efficiency of realization of the complex program of psychological
correction of professional expectations of future psychologists and their
dynamics is experimentally well-proven. The key trends of methodical
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recommendations are reflected for teachers in relation to psychological
correction of professional expectations of future psychologists in the process
of professional preparation in high school.
Keywords: future psychologists, dynamic professional expectations,
anticipation, motivation, attractiveness of professional activities.
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ПРОБЛЕМИ ДОСЯГНЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПЕРЕВАГИ
В ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ, БОЙОВИХ ДІЯХ
У статті проаналізовано погляди американського військового керівництва на практичне використання моделі інформаційного впливу з
метою досягнення інформаційно-психологічної переваги над противником. Також розглянуто основні напрямки інформаційного протиборства
й особливості інформаційно-мережної війни між Російською Федерацією
та Україною в контексті досвіду застосування сучасних технологій
впливу на психіку людини та засобів спеціальної пропаганди. Запропоновано заходи протидії негативному інформаційно-психологічному впливу
противника та захисту своїх військ і населення.
Ключові слова: інформація, інформаційне протиборство, інформаційно-психологічна перевага над противником, морально-психологічний стан, протидія інформаційно-психологічному впливу, інформаційно-мережна війна.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Кінець ХХ – початок
ХХІ ст. ознаменувався вступом людства в якісно нову фазу свого розвитку, яку на Заході назвали “інформаційною”. Відоме висловлювання:
“Хто володіє інформацією, той володіє світом”, – сьогодні набуває все
більшої актуальності. Інформація для збройних сил у сучасних умовах
набула особливого значення: для них вона є не лише постачальником
і носієм необхідних даних, а й застосовується як зброя. Цей висновок
дає підстави стверджувати, що та сторона, яка переважає противника у
володінні інформацією, перемагає й у збройному протистоянні. Відповідно до поглядів військового керівництва США, успіх у воєнних конф
ліктах визначається не стільки співвідношенням сил і засобів сторін,
скільки інформаційною перевагою над противником [1].
Деякі закордонні експерти вважають, що на зміну геоекономіці
приходить ера геокультури. У ній вже не окремі країни, а цілі цивілізації відстоюють свій сенс, цінності та тип життєвого впорядкування. Агресивна політика Російської Федерації (РФ) проти України,
яка реалізувалася у 2014 році через анексію Автономної Республіки
Крим (АРК), і розповсюдження сепаратистського руху за допомогою
російсько-терористичних військ в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) свідчить, що країна знаходиться в стані
“гібридної війни”. На думку українського політика, ученого, державного діяча В. П. Горбуліна, кожний конкретний елемент “гібридної
війни” за своєю суттю не новий і використовувався майже в усіх війнах минулого. Проте, унікальними є саме узгодженість і взаємозв’язок
цих елементів, динамічність і гнучкість їх застосування, що привело
до зростання значущості інформаційного чинника. До того ж інформаційний чинник в окремих випадках стає самостійним складником і
виявляється не менш важливим, ніж військовий [2].
Загальновідомо, що з кінця 90-х років минулого століття в США
активно розвивається концепція мережоцентричної війни (МЦВ). На
сьогодні ця ідея значною мірою апробована і втілена в керівних документах збройних сил провідних країн світу. Наприклад, у Національній воєнній стратегії США підкреслюється: “У всіх галузях ми будемо
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вдосконалювати процес обміну, обробки, аналізу і розповсюдження
інформації, щоб покращити процес прийняття рішень. Ми зробимо
наше командування та управління більш живучим і гнучким за рахунок збільшення можливостей людського інтелекту” [3]. Для сухопутних військ Сполучених Штатів такими документами є армійська
доктрина ADP 3–0 “Загальновійськові операції” та її розширена версія
ADRP 3–0 [4]. Відповідно до них інформація розглядається як визначальний елемент бойової могутності військ (разом з керівництвом та
управлінням військами, маневром, розвідкою, вогнем, постачанням і
захистом), який забезпечує перевагу над противником [5]. Крім того,
вважається, що інформація дозволяє командним кадрам, з одного
боку, приймати обґрунтовані рішення на проведення бойових дій, з
іншого – впливати на різні сили в районі збройного конфлікту, утворюючи тим самим сприятливу для успіху оперативну (тактичну) обстановку. При цьому, на думку американського воєнного керівництва,
у змісті інформації, яку використовують командири, завжди повинні бути дані морально-психологічного характеру, а також відомості
про фактори, які можуть суттєво впливати на морально-психологічний стан сторін. Так, при оцінці противника необхідним є вивчення
його морально-психологічних особливостей і пріоритетних мотивів.
Оцінка своїх військ обов’язково передбачає аналіз їх навченості та
морального стану. Важливе місце відводиться інформації так званого
“цивільного контексту” (civil considerations). Вона включає відомості
про наявність у районі бойових дій цивільних інститутів, специфіку
соціальних відносин, діяльність місцевих лідерів та організацій, зай
нятості населення тощо. Особливо актуальними є ці питання в ході
ведення локальних війн і збройних конфліктів: “Розуміння місцевих
культурних, політичних, соціальних, економічних і релігійних факторів має величезне значення для успішної боротьби з повстанським
рухом та операцій з підтримання стабільності, й у кінцевому рахунку,
успіху у війні з тероризмом” [6].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори показує, що
існує безліч поглядів щодо формулювання понять і підходів у галузі
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інформаційного протиборства держав для досягнення інформаційно-психологічної переваги в ході збройних конфліктів. Наприклад,
аналізуючи американську військову термінологію, виникає враження,
що США на одному театрі війни, з одним і тим самим противником
ведуть кілька війн – традиційну, мережноцентричну, інформаційну.
Зрозуміло, що мова йде про одну війну, у процесі якої застосовуються
різні форми та способи досягнення перемоги, у тому числі здійсненням інформаційної боротьби, розгромом противника із застосуванням мережноцентричних дій, проведенням асиметричних дій тощо.
Усе це свідчить про значну зацікавленість спеціалістів з інформаційної безпеки в розробці підходів до проблем інформаційно-психологічного впливу під час бойових дій. Найбільш ґрунтовними у цій
площині є теоретичні розробки колективу авторів Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба (ХНУПС),
зокрема Г. В. Пєвцова, С. В. Залкіна, С. О. Сідченко, К. І. Хударковського, котрі запропонували комплексний підхід до аналізу результатів
впливу інформаційно-психологічної операції у збройному конфлікті.
Такий підхід надає змогу розкрити задум операції, можливі сценарії
вирішення конфлікту, а також визначити необхідні заходи протидії
негативному інформаційно-психологічному впливу противника на
свої війська і населення країни.
Метою статті є обґрунтування необхідності посилення інформаційно-психологічної протидії російській агресії з урахуванням світового досвіду напрацювання прийнятних підходів щодо досягнення інформаційно-психологічної переваги над противником як визначального фактора переможного завершення збройного конфлікту.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основною метою досягнення інформаційно-психологічної переваги в сучасних збройних
конфліктах, бойових діях є вплив на громадську свідомість таким чином, щоб керувати людьми, примусити протилежну сторону діяти всупереч своїм інтересам, забезпечити можливість керувати поведінкою
суспільних мас, у тому числі військовослужбовцями збройних сил.
Швидкість розповсюдження новітніх інформаційних технологій
дозволяє говорити про “цифрову революцію”, яка поширилась на всі
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галузі суспільного життя. Широке використання отримали системи
супутникового телебачення та зв’язку, пришвидшився процес “поглинання” Інтернетом звичайних (друкованих, радіо й телевізійних) засобів масової інформації (ЗМІ). Дані тенденції призвели до розмивання
інформаційних кордонів і глобалізації інформаційного простору.
Попри всі свої величезні можливості й різноманітність сучасні
механізми інформатизації мають глобальну проблему – значну залежність від інформаційних технологій і систем. Скориставшись цим
слабким місцем для атак проти інформаційних систем державного та
воєнного призначення, сторони можуть вивести з ладу важливі об’єкти національної інфраструктури противника (енергосистеми, транс
порт, банківську систему, державні установи тощо), залякати уряд,
цивільне населення, посіяти паніку, невпевненість, порушити роботу
економіки, паралізувати діяльність цілих регіонів і країн, політичних,
економічних, фінансових структур, деморалізувати збройні сили –
тим самим придушити волю протилежної сторони, змусити її “діяти
за своїми правилами”.
Потужною зброєю для досягнення наведених цілей є кібератаки,
які застосовуються спеціальними підрозділами, а також хакерами,
спроможні за декілька хвилин вивести з ладу Інтернет і телефон,
радіо, телебачення, супутниковий зв’язок, лінії оптоволоконного
зв’язку тощо. У відповідних структурах збройних сил провідних
країн створені або створюються такі підрозділи. Відбуваються і
так звані семантичні атаки, під час яких практикується виведення
з ладу сторінок Інтернету і розміщення на них хибної інформації.
Зазвичай, подібних атак зазнають найпопулярніші сторінки, змісту
яких користувачі цілковито довіряють [7]. Настільки вагомі зміни
у кіберпросторі примушують керівництво провідних світових держав переглядати свої підходи до ведення внутрішньої та зовнішньої
політики. У свою чергу це призводить до виникнення воєнних концепцій, що забезпечують перемогу у змінених умовах, з якісно оновленим арсеналом сил і засобів боротьби.
Найбільш значущих успіхів у сфері інформаційно-психологічної
переваги досягли Сполучені Штати Америки. Уперше нові інформа178
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ційні технології як засоби ведення бойових дій були використані у
війні в Перській затоці (операція “Буря в пустелі”, 1991 р.). А потім
були Югославія (“Союзницька сила”, 1999 р.), Афганістан (“Непохитна
свобода”, 2001 р.), Ірак (“Свобода Іраку”, 2003 р.), Лівія (“Одіссея. Світанок”, 2011 р.) та інші. Характерною рисою всіх зазначених операцій
було те, що за мету ставилося не обов’язкове знищення противника, а
підкорення його, примушення “грати за правилами коаліції”.
Аналіз подій, що відбуваються в Україні протягом останніх трьох
років (на території АРК та в ОРДЛО), свідчить про схожість інструментів інформаційно-психологічного впливу РФ на всі інституції нашої
держави, початок якої закладений ще на світанку незалежності України.
Різноманітний арсенал їх засобів – від друкованої продукції на кшталт
видавництв “Эксмо-Украина”, “Країна Мрій” (серія фантастичних антиукраїнських книг з відповідними назвами: “Украина в огне. Эпоха мертворожденных”, “Дикое поле 2017. На руинах Украины”, “Поле боя – Украина. Сломаный трезубец” та інші) до кібератак (інформаційний тероризм,
семантичні атаки, “гібсон-боротьба”) на Інтернет-сайти індивідуального
та державного користування. При цьому застосовуються всі методи інформаційно-психологічної боротьби – від подання тенденційної інформації та напівправди до неприхованої неправди (фейку). “Неважливо,
що відбувається – важливо, як це подати”, – принцип, що сповідує один
з російських агітаторів Дмитро Кисельов. Маємо не лише специфічний
відгомін антиукраїнської істерії в Росії, а й своєрідне віддзеркалення “загадкової російської душі”, психологічний стан російського “агітпропа”,
який нахабно і, на жаль, безперешкодно формує п’яту колону в Україні.
У ролі жертви російська пропаганда показує не українське населення, а
російськомовних громадян України, яким нібито загрожує небезпека від
української влади та міфічних “фашистів-бандерівців”, від яких їх і потрібно обов’язково захищати.
Воєнна доктрина РФ (2015) передбачає, що ключовим фактором
забезпечення національних інтересів має бути “вплив на противника у глобальному інформаційному просторі на всій глибині його території”. Особлива роль у цьому відводиться телебаченню та інтернет-ресурсам.
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Основними напрямами інформаційно-психологічного протиборст
ва, які використовує РФ проти України, є:
широке застосування підконтрольних ЗМІ (у теле-, радіо- й Інтернет-просторі), ведення за їх допомогою пропаганди та створення необхідного інформаційного тла на території України, зокрема, з метою
розповсюдження дезінформації, формування психологічного напруження, виправдання агресії, деморалізації патріотично налаштованих
верств населення;
контрінформаційна боротьба, виключення з інформаційного
простору на підконтрольних РФ територіях загальнодержавних українських теле- і радіоканалів, узяття під контроль регіональних (місцевих) ЗМІ;
застосування пропагандистських підрозділів в інформаційних і
соціальних мережах (на форумах, у соціальних групах, Інтернет-спільнотах);
широке застосування агентів впливу серед місцевого населення
та всіляких “козаків”, “ополчення”, “героїв молодих республік” тощо.
Останнім часом значне поширення отримали терористичні акції, які здійснюються диверсійно-розвідувальними групами (ДРГ) не
лише в зоні проведення антитерористичної операції (АТО), а й в інших регіонах України. Для залякування населення та зниження морально-психологічного стану особового складу сил АТО незаконні
збройні формування використовують демонстраційні та провокаційні бойові дії [8].
Відповідно до американської концепції “п’яти кілець” (інша назва –
концепція “стратегічного паралічу”) метою спрямованого впливу обрані
життєво важливі об’єкти протилежної сторони, а противник розглядається як система, що складається з п’яти концентричних кіл (елементів), логічно розподілених за важливістю сфер впливу на державу: 1) воєнно-політичне керівництво; 2) система життєзабезпечення; 3) інфраструктура;
4) населення (передбачається не фізичне його знищення, а деморалізація,
розклад, позбавлення волі до ведення війни); 5) збройні сили. Сутність її
полягає в тому, що знищення або “параліч” (виведення з ладу, нейтралі180
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зація) однієї зі складових системи порушує функціонування всієї системи
загалом або доводить до критичного стану [9]. Ця модель реалізується за
схемою – війна зсередини назовні, тобто добре спрацьовує в зонах конф
лікту, в яких збройні сили протилежної сторони розглядаються місцевим
населенням як агресор.
У нашому випадку РФ здійснювала тривалий вплив на населення
АРК з метою сприйняття російських військовослужбовців як захисників та “повернення Криму у рідну гавань” (задіяна схема: населення –
керівництво АРК і міста Севастополь – особовий склад Збройних Сил
(ЗС) України – державна інфраструктура – система життєзабезпечення). Тактика гібридної війни, застосована РФ в АРК, з певними змінами
була використана в ОРДЛО: основний вплив був спрямований на населення регіону, наступними об’єктами стали державна інфраструктура
(захоплення державних установ) та система життєзабезпечення, потім –
ЗС України та воєнно-політичне керівництво держави.
Інформаційний вплив в основному здійснюється через мережні технології та методи, протиборство нового покоління, яке в деяких джерелах
отримало назву “інформаційно-мережна війна” (ІМВ). Перемога в цій
війні передбачає досягнення інформаційно-психологічної переваги над
протилежною стороною. Головна мета – змінити режим, який є при владі,
через руйнацію підвалин держави не за рахунок знищення воєнного чи
економічного потенціалу країни, а шляхом масованого інформаційного
впливу на морально-психологічний стан її керівництва та населення. Результати аналізу комплексу заходів інформаційно-психологічного характеру, які застосовує РФ проти України, свідчать, що вони спрямовані на
вирішення таких завдань: створення атмосфери негативного ставлення
до культурної спадщини українського народу, втрати національної свідомості; маніпулювання суспільною думкою та політичною орієнтацією
соціальних груп населення країни в інтересах створення обстановки політичного напруження й хаосу; дестабілізація політичних відносин між
партіями, об’єднаннями й рухами з метою провокації конфліктів, нав’язування думки про те, що в країні йде громадянська війна; нанесення
шкоди життєво важливим інтересам держави в політичній, економічній,
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оборонній та інших сферах; підрив міжнародного авторитету держави,
руйнування процесу її співробітництва з іншими країнами.
Отже, дії РФ в інформаційному просторі свідчать про проведення цілеспрямованої, тривалої антиукраїнської інформаційно-психологічної кампанії, метою якої є можливий розпад України, змінення
зовнішньополітичного курсу держави.
Воєнно-політичне керівництво України, ураховуючи наявність
затяжного збройного конфлікту з РФ, здійснює заходи з мирного врегулювання, серед яких пріоритетне значення мають заходи інформаційно-психологічного впливу у трьох напрямках:
зона АТО – для формування позитивного іміджу українського керівництва, вчасного та детального доведення законності прийнятих
управлінських рішень;
внутрішня територія країни – для підтримання патріотичного
настрою в суспільстві, схвалення збройної боротьби проти агресора,
роз’яснення необхідності певних заходів обмеження та підсилення
контролю, засудження дій незаконних збройних формувань і російських найманців, здійснення контрпропагандистських заходів, передусім у ОРДЛО (особлива увага з боку держави повинна приділятися
тимчасово переміщеним особам);
іноземні держави, зокрема й РФ, – для роз’яснення цілей зовнішньої політики та дій зі встановлення миру на Донбасі, інформування
світової спільноти, іноземних ЗМІ щодо практичних дій з врегулювання конфлікту, дискредитації воєнно-політичного керівництва РФ.
Аналіз розвитку більшості локальних війн і збройних конфліктів
останнього десятиліття, в яких прямо або опосередковано були задіяні збройні сили, спеціальні служби США, дозволяє зробити висновок,
що світ вже вступив в епоху ІМВ. При цьому більшість країн виявилися не готові не тільки протистояти, але й виявляти сам факт агресії.
Подібний стан справ можна пояснити тим, що оперативність та якість
рішень, які приймаються на всіх рівнях, безпосередньо залежать від
повноти й достовірності вихідної інформації, перешкоджання доступу до якої є одним з головних завдань ІМВ [10]. Завдяки інформаційно-психологічному впливу на противника можна досягнути перевагу
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над ним без залучення додаткових сил і засобів. Для цього використовується телерадіомовлення, розповсюдження друкованих матеріалів
(газет, журналів, інформаційних бюлетенів, листівок), безпосереднє спілкування. За думкою американського командування, робота з
місцевим населенням дозволяє, з одного боку, відгородити його від
впливу противника, а з іншого – забезпечити позитивний імідж американської армії – тим самим створюється інформаційно-психологічна обстановка, сприятлива для вирішення будь-яких оперативних
і тактичних завдань [11]. Відповідні завдання в зоні АТО вирішують
військово-цивільні адміністрації.
Крім того, важливою передумовою досягнення успіху бойових дій
в армії США є високий морально-психологічний стан військ, з метою
забезпечення якого здійснюються заходи з інформаційно-пропагандистської роботи, релігійної підтримки, підтримки людських ресурсів
і психологічної підтримки.
Інформаційно-пропагандистська робота в армії США, яка забезпечує “зв’язки з громадськістю” (Public Affairs), являє собою систему
заходів, переважно ідеологічного характеру, спрямованих на формування у свідомості й актуалізації у поведінці військовослужбовців
офіційно визнаних цінностей і поглядів при одночасному блокуванні
небажаного інформаційного впливу. Подібні завдання в українському війську вирішуються під час організації зовнішньої та внутрішньої
комунікаційної роботи командирів усіх рівнів.
Релігійна підтримка (Religios Support), за думкою командування
армії США, повинна бути рішучою, оперативною, гнучкою й охоплювати військові формування всіх рівнів. Мова йде про організацію душ
пастирської діяльності: в ЗС України наразі продовжує формуватися
Інститут військового духовенства.
До основних напрямків підтримки людських ресурсів (HR Support)
у сухопутних військах США на тактичному рівні належать види діяльності [12], які є найбільш близькими до кадрової, соціально-правової і
культурологічної роботи в українських ЗС.
Психологічна підтримка (Psychological Support) особового складу американської армії в ході бойових дій має за мету подолання у нього невпев
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неності та страху, недопущення паніки. У нашому війську в системі морально-психологічного забезпечення бойових дій здійснюються заходи
психологічного забезпечення, при цьому основна увага приділяється формуванню психічної стійкості й психологічної готовності військовиків.
На завершення дослідження є необхідність уточнити особливості ІМВ між РФ та Україною. По-перше, відбулося переміщення агресії з воєнно-географічного простору в інформаційно-мережне поле.
Наприклад, блоги, надані у яскравій формі та у супроводі чисельних
коментарів, миттєво стають доступними для великої кількості інтернет-користувачів. На думку авторів, рішення керівництва держави
щодо блокування російських соцмереж “ВКонтакте” та “Одноклассники”, а також серверів Mail.ru та Yandex.ru запізнилося в часі, як мінімум, на три роки. Наступним кроком, який також затримався, має
бути запровадження візового режиму з країною-агресором.
По-друге, різке зростання ролі телебачення, соціальних мереж
в ініціюванні соціального напруження. Маніпулювання суспільною
думкою можливе лише там, де відсутній чи ускладнений доступ людей
до достовірної інформації.
По-третє, посилення впливу ідеології держави-агресора на традиційно розвинене суспільство. Інтенсивність і тривалість впливу, що
знаходяться у тісній взаємодії з культурним, історичним, духовним рівнем розвитку населення, а також економічним потенціалом держави,
можуть діяти у часових рамках – від декількох тижнів до кількох років.
По-четверте, незворотність наслідків ІМВ, у результаті якої відбувається заміщення традиційних базових цінностей суспільства,
спрямованого на ментальний простір нації. Інфікований російською
пропагандою Донбас треба буде ще довго лікувати: очищувати й відновлювати треба не тільки територію, а й розум людей.
Для протидії негативному інформаційно-психологічному впливу агресора на сучасному етапі необхідно, у першу чергу, подбати
про систему захисту від кіберзагроз важливих об’єктів національної
інфрас труктури, яка є важливою справою держави. Військовому відомству посилити інформаційну діяльність у зоні АТО, продовжити
практику впровадження різноманітних медіа-проектів, розвивати
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інтерактивні технології та збільшувати присутність Міністерства
оборони в соціальних мережах. У країні, на території якої ведеться
війна, ця структура не має свого телеканалу. Військове радіо “Армія
FM” обмежене в частотах, немає ефективного механізму оперативного розповсюдження військової преси, іншої друкованої продукції.
Міністерству інформаційної політики необхідно продовжити роботу з розширення присутності України у світовому інформаційному
просторі, відновити роботу українських телеканалів і радіостанцій
на всій території держави, включаючи тимчасово окуповані райони.
Назріла нагальна потреба активізувати підготовку фахівців для інформаційної сфери.
Висновок. Форми та способи досягнення інформаційно-психологічної переваги за досить короткий час набули якісних змін. Роль інформаційних технологій і ЗМІ багатократно збільшилась – вони стали
ключовим засобом у досягненні воєнно-політичних цілей держав. У
сучасних умовах руйнівна могутність інформаційно-психологічного
впливу настільки збільшилася, що ставить під сумнів не тільки незалежність переможеної держави, але й сам факт існування її народів як
національної спільноти.
Перспективи подальшого вивчення у даному напрямку. Подальші дослідження у цьому напрямку сприятимуть розумінню, що
інформаційна зброя в умовах гібридної війни значно потужніша, ніж
конвенційна, і недооцінка можливостей інформаційно-психологічного впливу противника може стати фатальною під час подальшого загострення збройного конфлікту.
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Радзиковский С. А., Середенко Н. М. Проблемы достижения информационно-психологического превосходства в вооруженных
конфликтах, боевых действиях
В статье представлен анализ взглядов американского военного
руководства на практическое использование модели информационного влияния с целью достижения информационно-психологического превосходства над противником. Также рассмотрены основные направления информационного противоборства и особенности информационно-сетевой войны между Российской Федерацией и Украиной
в контексте опыта использования технологий влияния на психику
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человека и средств специальной пропаганды. Предложены средства
противодействия негативному информационно-психологическому
влиянию противника и защиты своих войск и населения.
Ключевые слова: информация, информационное противоборство,
информационно-психологическое превосходство над противником, морально-психологическое состояние, противодействие информационнопсихологическому влиянию, информационно-сетевая война.
Radzikovskiy S. A., Seredenko М. M. Problems of Achievement of Infor
matively Psychological Advantage in the Armed Conflicts, Battle Actions
In the article the looks of American military guidance are analysed
to the practical use of model of informative influence with the purpose of
achievement of informatively psychological advantage above an opponent.
The ground of necessity of strengthening of informatively psychological
counteraction Russian aggression is done, taking into account world
experience acceptable approaches are certain in relation to achievement
of informatively psychological advantage as determinative of victory
completion of the armed conflict.
This paper presents an analysis of the models of Russian informationpsychological influence in the Autonomous Republic of Crimea and in
the South-Eastern Ukraine, which were realized in the informationpsychological operation against our country in 2014.
Basic directions of the informative opposing and feature of informatively
network war are considered between Russian Federation and Ukraine in
the context of experience of application of psychological technologies and
facilities of the special propaganda.
For example, the US Army concluded that an important precondition of combat actions success is the high moral-psychological state
of troops, which is ensured by the implementation of outreach, religious
support, human resources support and psychological support. The positive
experience of the advanced armies in the world is embedded in the system
of moral-psychological support of training and combat operations in the
Armed Forces of Ukraine.

№ 1(6)
2017

187

психологічні НАУКИ

The practical measures of counteraction negative informatively
psychological influences of opponent and defence of the troops and population
are offered. Also marked of implementation of basic scientific approaches to
the analysis of enemy’s information and psychological operations.
Keywords: information, informative opposing, informatively psychological
advantage above an enemy, morally psychological state, counteraction
informatively psychological influence, informatively network war.
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ВПЛИВ СУЧАСНОЇ МУЛЬТИПЛІКАЦІЇ
НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН І РОЗВИТОК ДИТИНИ
У статті представлено результати вивчення особливостей
сприймання у дошкільному та молодшому шкільному віці, впливу сучасної мультиплікації на свідомість та особистість дитини, проаналізовано модифікації, що відбулися із мультиплікацією протягом
останнього часу, а також зміну зорових стимульних образів, що пропонують дитині сучасні анімаційні фільми та як вони впливають на
поведінку дитини, її сприймання самої себе та навколишнього світу.
Показано, що в основі всіх видів психічної деформації уявлення дитини про себе (зокрема, про ставлення до своєї зовнішності) лежить
прагнення до наслідування улюбленим героям мультфільмів та мультиплікаційних серіалів. Тому батькам, вихователям та вчителям
© Савчук З., Яковліва О., Горбатюк О.
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краще вдатися до ряду профілактичних дій, аби негативний вплив
мультиплікації на розвиток дитини був мінімальним.
Запропоновано перелік порад батькам, вчителям та вихователям
щодо максимально позитивного та корисного використання мультиплікаційних образів у навчальній, виховній та ігровій діяльності дитини.
Ключові слова: мультиплікація, молодший шкільний вік, дошкільний вік, психологічний розвиток.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Формування особис
тості людини починається у ранньому дитинстві. На сьогодні одним із
найпопулярніших та найголовніших засобів впливу на розвиток дітей є
мультфільми. У житті кожної дитини присутні мультфільми. У буденній свідомості вони сприймаються як невід’ємний складник дитинства,
засіб розважання та розвитку молодої особистості. З психолого-педагогічної точки зору така позиція досить прийнятна, адже мультиплікація є
особливим жанром екранних мистецтв, де аудіовізуальний ряд підлаш
тований саме для дитячого сприйняття: дитячі мультфільми яскраві,
образні, емоційно збагачені. Саме з причини, чому діти не володіють
необхідним рівнем знань, і відповідно не мають життєвого досвіду, –
оточуючу дійсність вони сприймають за допомогою аудіовізуальних образів та відчуттів [3, с. 10].
Останнім часом на телебаченні з’являється багато різноманітних
мультфільмів як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Популяризація іноземних мультфільмів, що пропагують “західні” ідеали та стиль
життя, викликають роздуми щодо їхнього впливу на розвиток і становлення психіки дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Змінилися також технології створення мультфільмів. На зміну ляльковим і мальованим
мультикам прийшла мультиплікація, створена за допомогою комп’ютерної
графіки та різноманітних спецефектів, що вражає швидкістю зміни кадрів
та величезною кількістю яскравих кольорів. Змінилися також сюжети та
герої, які не завжди мають повчальний характер, а покликані лише для
того, щоб розважити дитину. Проте нерідко замість того, щоб підняти настрій та допомогти розслабитись, мультфільми лише викликають агресію,
тривогу та втому, яка переноситься дитиною у реальне життя.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Вплив мультиплікації на психічний розвиток дитини, становлення її емоційних та поведінкових паттернів, формування ставлення до себе та навколишнього світу
хвилює наразі багатьох сучасних учених. Так, на думку М. В. Сітцевої, мультиплікація, балансуючи між розважальними, розвивальними та комерційними складовими, не завжди є психологічно корисною і навіть безпечною
для молодої особистості [6]. Вона зауважує про таку властивість дитячого
сприйняття, як безпосередність, яка обумовлюється умовністю показаного. Тобто дитина фактично не відрізняє художній вимисел від реалій, тобто
не розуміє несправжності подій, показаних у мультфільмі. Це не обхідно
враховувати при перегляді дитиною мультиплікації різкого, агресивного
або навіть насильницького змісту, усіляко відмежовуючи її від подібного
мультиплікаційного продукту. Мультфільм не обов’язково повинен бути,
однак несучи в собі елементи повчання, завуальовані за процесом стороннього споглядання дитини за уявними персонажами, він має значні можливості морального розвитку молодої особистості [3].
Досліджуючи дану проблему, Г. М. Гензур вказує на те, що у процесі перегляду мультфільмів у дітей формуються моральні еталони-зразки як емоційно-когнітивні уявлення щодо способів поведінки.
Ці еталони, з одного боку, зображують певну сферу життя дитини, а з
іншого – містять суспільну оцінку й емоційне ставлення. Діти мають
певну специфіку як глядачі і слухачі: вони слухають і дивляться все,
оскільки їхні смаки і погляди ще не сформовані, не розвинені критерії
оцінки. Вони пасивно поглинають усе те, що впливає на них з екрана,
не можуть захистити себе від інформації, відмовитися від перегляду сумнівних мультфільмів. Діти схильні вірити всьому, про що йде
мова, вони не можуть розрізнити, де закінчується фантазія, а де починається реальне життя [1, с. 60]. Крім того, психолого-педагогічні
та соціологічні дослідження показують, що в дітей розвивається своєрідний “імунітет” до сприйняття насильства, вони не замислюючись
копіюють жорстокі дії героїв мультфільмів у повсякденному житті.
У своєму дослідженні М. А. Єпіхіна зазначає про деформацію у
сучасних мультфільмах образу жінки, зокрема жінки-матері. Вона за№ 1(6)
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значає, що в американських мультфільмах образ жінки представлений
яскраво: статева належність жінки виставлена на показ, дуже яскраво
виражено все те, що повинно подобатись дорослим чоловікам, а не
маленьким дітям. Поведінка героїнь у цих мультфільмах так само насторожує, стирається межа між мужністю та жіночністю. У цих мульт
фільмах образ жінки позбавляється романтики і таємниці шляхом
наділення його дорослим реалізмом, фізіологічністю і жорстокістю. У
цих образах девальвуються і висміюються традиційні жіночі якості –
цнотливість, сором’язливість, скромність і материнство. Зворушливі,
сентиментальні і дуже добрі сцени материнської турботи показані в
мультфільмах про тварин (“Король Лев”, “101 далматинець”, “Книга
джунглів”). Проте, коли справа доходить до мультфільмів про людей,
то в них ми не зустрічаємо ні однієї матері, яка була б молодою, повною сил, красивою, яка викликала б у маленьких глядачок бажання їм
наслідувати [4].
Виклад основного матеріалу. Для того щоб детальніше проаналізувати вплив мультиплікації на деформацію особистості дитини, нами
було розглянуто специфічність психологічних ефектів, що спостерігаються у дітей після перегляду мультфільмів. Нинішнє анімаційне кіно
для дітей нерідко справляє подвійне враження. З одного боку, сучасні
мультфільми базуються на новітніх комп’ютерних досягненнях. У них
зустрічаємо чимало оригінальних, дотепних ситуацій і колізій. З іншого – мультфільми помежів’я ХХ–ХХІ століть, як і переважна більшість
кінематографічної продукції цього періоду, пропонують жорстокі лінії сюжету та експансивну стилістику.
Сюжети сучасних мультфільмів зазвичай будуються на проявах
жорстокості, агресивності та насилля. Так, мультсеріали на кшталт “Мікі-Маус”, “Том і Джеррі”, “Качині історії”, “Черепашки-Ніндзя” не мають
відчутного виховного навантаження, оскільки в них “біль та бійку перетворили на основний елемент комедії, прибравши при цьому кров,
надавши кумедність травмі та ліквідувавши можливість смерті, тобто
знищивши реалістичність наслідків показуваних дій” [5]. Змінюється і
мова мультиплікаційного кіно для дітей. Вона втрачає поетичність, ліричність, джерельну чистоту, що були властиві вітчизняній художній
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мультиплікації 1960–1980 років і орієнтується на занижену лексику, яка
активно представлена в сучасному кінематографі. Усе це необхідно враховувати у процесі розгляду проблеми впливу сучасного мультиплікаційного кіно на свідомість і поведінку дітей.
Отже, вплив такої мультиплікації є неоднозначним. Нинішніх
дошкільнят та молодших школярів приваблюють динамічність, емоційна насиченість, яскравість, певна феєричність та екзотичність сюжетів, локальних ситуацій, дійових осіб, що цілком узгоджується з
ментальністю сучасної доби. Водночас вектор поведінки і свідомості
такого анімаційного кіно спрямований на формування у свідомості
дітей уявлення про те, що конфліктність, брутальність, агресивність і
навіть жорстокість можуть бути етичною нормою. Це може призвести
до розвитку антигуманістичних переконань у тому, що сучасна особистість може бути носієм болю, жорстокості, зла і в цьому полягає
покликання сучасної людини.
Вивчаючи історію впливу кінопродукції на дитячу психіку, ми
звернули увагу на те, що ще у 1928 році У. Шорт (директор Національного центру вивчення кіно у США) займався проблемою впливу кінематографа на дитячу психіку. Він створив авторитетну дослідницьку
групу з 19 психологів, педагогів і соціологів, котра протягом чотирьох
років (1929–1933) проводила систематичне дослідження. Результатом
цієї роботи став висновок: на поведінку та ціннісні орієнтації дітей
анімація з елементами насильства здійснює негативний вплив. З цією
точкою зору частково не погоджувались деякі вчені цього проекту
(Г. Блумер, П. Хаузер), переконані у тому, що демонстрація злочинності та насильства особливо відчутна тільки у тому середовищі, де
послаблений вплив інститутів сім’ї, школи, церкви та сусідства [2].
У 1955–1956 роках ученим Х. Хіммельвейтом в 5 великих містах
Англії було проведено чергове дослідження з даної теми, яке не виявило ніяких негативних наслідків впливу анімації зі стилістикою
насильства на поведінку дітей. До аналогічних висновків дійшли вчені США та Канади У. Шрем, Дж. Лайл, Е. Паркер у 1958–1960 роках.
Згідно з результатами їх дослідницької роботи встановлено: якщо у
дитини не спостерігається схильність до агресії, якщо її люблять та
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поважають в сім’ї, школі, громаді, то імітація нею насильства, побаченого на екрані, практично виключена.
Нова активність у дослідженні впливу екранного насильства виник
ла у 70-ті роки ХХ століття. На той час США захопила хвиля правопорушень та різноманітного криміналу. У 1968 році було створено Національну комісію з вивчення причин насильства та його попередження, яка
дійшла висновку, що перегляд фільмів з елементами насильства збільшує
вірогідність агресивної поведінки. У 1969 році при Міністерстві охорони
здоров’я США було створено Науково-консультативний комітет з метою
більш детального аналізу впливу демонстрації насилля на суспільство.
Висновок комісії шокував Америку: фактом став безпосередній зв’язок між насильством на екрані та насильством у житті, і компанії, що
демонструють інформацію з елементами насильства, несуть відповідальність за асоціальні дії своїх глядачів, а особливо дітей. У 1977 році трьом
телекомпаніям США (ABS, NBS, CBS) було пред’явлено звинувачення в
“інтоксикації” через сцени насильства 15-річного мешканця Маямі, який
убив 83-річну сусідку. Суд виніс рішення на користь телебачення. Хоча
висновки комітету не вплинули на рішення суду, проте суспільний резонанс був сильний. І вже у 1980 році другий Науково-консультативний комітет, який проаналізував сотні досліджень констатував, що насильство
на екрані призводить до насильства у реальному житті [2].
Отже, проаналізовані дослідження свідчать про те, що існує психологічний вплив мультиплікації на деформацію поведінкових патернів дитини. Велика кількість сцен насилля у сучасних мультфільмах та
мультсеріалах приводить до викривлення поняття моралі у дітей, що в
подальшому змінює їх поведінку. Втрачається відчуття реальності світу
та усвідомлення того, що будь-який вчинок має свій наслідок, адже у
мультфільмах демонструється лише виправдання немотивованої агресії, але її наслідки є дуже розмитими, а відповідне покарання взагалі відсутнє. Діти приймають ті правила поведінки та вчинки, які демонструються їм з екранів телевізорів та комп’ютерів, приймаючи їх за належне.
Нами було проведено дослідження впливу сучасної мультиплікації на емоційний стан молодших школярів для того, щоб пересвідчитися, чи відбувається деформація емоційної складової особистості
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дитини. У дослідженні брало участь 60 учнів молодшого шкільного
віку. За допомогою методики оцінки тривожності Ч. Д. Спілбергера
та Ю. Л. Ханіна нами було виявлено, що після перегляду американсь
кого мультфільму “Губка Боб” кількість дітей із високим рівнем ситуативної тривожності зросла на 35 %, а після перегляду російського
мультфільму “Маша і Ведмідь” кількість дітей із високою ситуативної
тривожністю зросла на 10 %.
У свою чергу результати чотирьохмодального емоційного опитувальника Л. А. Рабінович показали, що кількість дітей з високим рівнем гніву
після перегляду мультфільму “Губка Боб” зросла на 60 % (до перегляду
мультфільму – 25 %, після – 85 %), а після перегляду мультфільму “Маша
і Ведмідь” кількість молодших школярів із високими рівнем гніву зросла
на 56 % (до перегляду мультфільму – 25 %, після – 81 %). Кількість дітей із
високим рівнем страху збільшилась на 20 % після перегляду мультфільму
“Губка Боб” (до перегляду мультфільму – 25 %, після – 45 %) і на 1 % знизилась після перегляду мультфільму “Маша і Ведмідь” (до перегляду мульт
фільму – 48 %, після – 47 %).
За результатами даної методики ми виявили, що кількість дітей з
високим рівнем радості після перегляду мультфільму “Губка Боб” підвищилась на 43 % (до перегляду мультфільму – 38 %, після – 81 %), а
кількість дітей із високим рівнем суму після перегляду зменшилась на
23 % (до перегляду мультфільму – 28 %, після – 5 %). Після перегляду
мультфільму “Маша і Ведмідь” кількість дітей з високим рівнем радості
підвищилась на 15 % (до перегляду мультфільму – 30 %, після – 45 %), а
кількість дітей із високим рівнем суму зменшилась на 13 % (до перегляду мультфільму – 28 %, після – 15 %).
Отже, ми встановили, що мультфільми дійсно впливають на емоційний стан дітей. До того ж цей вплив є досить неоднозначним, адже,
з одного боку, після перегляду мультфільмів у дитини може піднятися
рівень тривоги, страху та гніву, а як наслідок і агресії, але, з іншого –
мультфільми дійсно є розважальним елементом у житті дитини і, як
показало наше дослідження, вони підвищують рівень радості дитини.
Зважаючи на те, що мультфільми мають інтенсивний вплив на
психіку та свідомість дитини, ми розробили перелік рекомендацій
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батькам, вихователям і вчителям щодо оптимального використання
мультфільмів і мультсеріалів у житті дитини. Ми вважаємо, що:
1. Обираючи мультфільм/мультсеріал для дитини, попередньо перегляньте його самі. Зверніть увагу на сумнівні моменти, які можуть
викликати бурхливу реакцію дитини або запитання з її боку та спробуйте зрозуміти, чи здатні ви прояснити для дитини такі моменти.
2. На початкових етапах (особливо з дітьми молодшого шкільного віку) переглядайте мультфільми, мультсеріали разом з дитиною,
для того щоб дитина мала змогу поставити вам запитання, а також
для того, щоб ви могли пояснити дитині, чому той чи інший герой діє
певним чином у відповідних ситуаціях. Такі пояснення дадуть можливість дитині краще зрозуміти емоції та почуття персонажів, а також
засвоїти певні патерни поведінки, які вона буде, або навпаки не буде,
використовувати в майбутньому.
3. Створіть для дитини своєрідний режим перегляду мультфільмів, мультсеріалів. Установіть відповідний час один чи два рази в день,
залежно від віку дитини, коли вона матиме змогу переглядати мульт
фільми. Це вбереже дитину від емоційного перенавантаження, а також допоможе їй навчитися планувати свій час.
4. Дозволяйте дитині брати участь у виборі мультфільму, мультсеріалу адже це дасть їй можливість відчути, що вона має право вибору і
їй буде приємно повідомлювати, що її інтереси враховуються.
5. Періодично обговорюйте з дитиною її улюблені мультфільми,
мультсеріали, цікавтеся, що саме захоплює її в сюжеті та хто її улюб
лений герой. Це допоможе вам краще пізнати власну дитину, а також
прослідкувати, які персонажі мають найбільший вплив на неї.
Висновки. Теоретичне ознайомлення із проблемою впливу мультиплікації на психологічний стан молодших школярів, а також практичне
підтвердження наявності такого впливу дало нам змогу сформувати перелік рекомендацій щодо оптимального використання мультиплікації в
житті дитини, як розважального та пізнавального елементу у її розвитку.
Перспективою подальших досліджень даної проблеми є вив
чення впливу мультиплікації на інтелектуальний розвиток дитини, а
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також поглиблене дослідження впливу різного виду мультиплікації на
дітей з інтелектуальними й емоційними порушеннями.
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Савчук З., Яковлива Е., Горбатюк А. А., Влияние современной
мультипликации на психологическое состояние и развитие ребенка
Представлены результаты изучения особенностей восприятия в
дошкольном и младшем школьном возрасте, влияния современной
мультипликации на сознание и личность ребенка, проанализированы изменения, произошедшие с мультипликацией на протяжении
последнего времени, а также изменение зрительных стимулирующих
образов, которые предлагаются ребенку современными анимацион№ 1(6)
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ными фильмами, и как они влияют на поведение ребенка, его восприятие самого себя и окружающего мира.
Показано, что в основе всех видов психической деформации представления ребенка о себе (в частности, об отношении к своей внешнос
ти) лежит стремление к подражанию любимым героям мультфильмов
и мультипликационных сериалов. Поэтому родителям, воспитателям
и учителям лучше прибегнуть к ряду профилактических мер, чтобы
отрицательное влияние мультипликации на развитие ребенка было
минимальным.
Предложен перечень советов родителям, учителям и воспитателям с целью максимально положительного и полезного использования мультипликационных образов в учебной, воспитательной и игровой деятельности ребенка.
Ключевые слова: мультипликация, дошкольный возраст, младший школьный возраст, психологическое развитие.
Horbatiuk O. O., Yakovliva O. P., Savchuk Z S. The Impact of Modern
Cartoons on the Psychological State and Development of the Child
The results of study of peculiarities of perception in the preschool and
Junior school age, the impact of modern cartoons on the consciousness
and personality of the child, analyzes changes in the animation for the last
time, and changing the visual stimulating images that offer child a modern
animated movies and how they affect the child’s behavior, his perception
of himself and the world. It is shown that the basis of all kinds of mental
strain the child’s view of himself (in particular, about the attitude to their
appearance) is a desire to imitate favorite cartoon characters and animated
series. So parents, caregivers and teachers are better to resort to a number
of preventive actions to the negative influence of cartoons on child
development was minimal. It offers a list of tips for parents, teachers and
caregivers in the most positive and useful use of animated images in the
learning, educational and play activities of the child. The article includes
some recommendations to prevent the harmful effect of cartoons on the
development of the emotional state of the child.
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The fact of psychological impact of animation on deformation behavioral
patterns of the child, shows us that a large number of scenes of violence in
modern cartoons lead to a distortion of the concept of morality in children,
which further alters their behavior. Children lost the sense of reality of the
world, and the realization that every action has its consequence, because the
cartoon shows just a justification for unwarranted aggression, but its effects
are very blurred, and the appropriate punishment is absent. Children accept
the rules of behavior and actions that are shown to them on television and
computers, taking them for granted.
Authors have done the research work dedicated to the impact of modern
cartoons on the emotional state of primary school pupils, to make sure of
the deformation of the emotional part of the identity of the child. The study
involved 60 students of primary school age. The cartoons “Sponge Bob” and
Russian cartoon “Masha and the Bear” have been used. Thus, we found that
cartoons really have an impact on the emotional state of children. Moreover,
this effect is quite ambiguous, because on the one hand after watching the
cartoons the level of anxiety, fear, and anger has raised, but on the other
hand cartoons are really an entertainment element in a child’s life and as
shown by our study, they increase the level of joy of the child.
Keywords: animation, primary school age; preschool age; psychological
development.
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ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕНІТЕНЦІАРНОГО
ПЕРСОНАЛУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
У статті висвітлюються психолого-педагогічні особливості професійної підготовки пенітенціарного персоналу зарубіжних країн, що
є основою їх подальшої гуманістично спрямованої діяльності. Автор
відмічає, що вітчизняна система професійної освіти працівників кримінально-виконавчої служби потребує суттєвого удосконалення. Саме
тому досвід закордонних колег за напрямком професійної підготовки
пенітенціаристів, орієнтованої на гуманістичні та культурні цінності, є вкрай важливим для вітчизняної в’язничної системи, яка йде
шляхом реформування та наближується до функціонування за європейськими стандартами.
Ключові слова: пенітенціарний персонал зарубіжних країн, професійна підготовка, гуманістична спрямованість.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У світлі реформування Державної пенітенціарної служби України одним з актуальних
постає питання щодо запозичення позитивного, передового досвіду
професійної підготовки відомчого персоналу, накопиченого пенітенціарними відомствами прогресивних зарубіжних країн. Під час аналізу
наукових та інших джерел особливу увагу привертає факт наявності
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практичної та одночасно гуманістичної спрямованості такої підготовки, що відповідає сучасній міждержавній концепції функціонування
правоохоронних структур даного профілю. На жаль, незважаючи дивлячись на значний обсяг роботи, проробленої в Україні з метою удосконалення системи професійної підготовки пенітенціаристів, покликаних
виконувати поставлені перед ними завдання з орієнтацією на європейські стандарти, проблема надання якісної спеціальної освіти, забезпечення ефективного підвищення кваліфікації діючих працівників
кримінально-виконавчої служби залишається не до кінця вирішеною,
що мотивує до вивчення результатів такої роботи, досягнутих зарубіжними колегами. Унаслідок такого стану справ продовжують мати місце
ганебні факти порушень працівниками вітчизняної в’язничної системи
дисципліни та законності, прав осіб, позбавлених волі. Зокрема, щорічні доповіді за напрямком дотримання прав ув’язнених в Україні, що
готуються громадською організацією “Донецький Меморіал”, містять
змістовну статистичну інформацію негативного характеру щодо стану діяльності кримінально-виконавчої системи, приклади порушень
прав людини та слабкої реакції керівництва органів, установ виконання
покарань на такі події. Контролюючими правозахисними інстанціями
відмічається відсутність за останні роки прогресу у взаємовідносинах
між пенітенціарним персоналом та ув’язненими, ілюструється вкрай
недосконалий механізм подання та розгляду скарг у місцях позбавлення волі, що блокує можливість своєчасного надання інформації про
випадки жорстокого поводження з ув’язненими та не дозволяє оперативно вживати адекватних заходів з їх упередження. Автори доповідей
підкреслюють, що жодні норми законів не зможуть компенсувати брак
такту, культури спілкування як складової загальної культури пенітенціарного персоналу, а також порядності, відчуття міри та доречності їх
вчинків [1, с. 22]. З огляду на сказане можна дійти висновку, що вітчизняна система професійної підготовки пенітенціаристів потребує суттєвого удосконалення, основою ефективної праці яких повинна бути орієнтація на гуманістичні й культурні цінності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Основам, структурі
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і стандартам навчання фахівців пенітенціарної системи присвятив свою
багаторічну працю український науковець і практик Г. О. Радов. Разом з
ним зміст і технології здійснення навчального процесу майбутніх пенітенціаристів розробляли О. В. Беца, О. М. Джужа, В. І. Кривуша, В. М. Синьов,
В. А. Льовочкін, О. П. Сєвєров та інші представники науково-педагогічного складу, які особливий акцент у професійній підготовці працівників кримінально-виконавчої служби ставили на формуванні психолого-педагогічної компетентності, поваги до людини та її гідності. З часом до розробки
проблеми удосконалення професійної підготовки даної категорії фахівців
приєднались науковці молодої когорти. Зокрема, А. О. Галай приділяв увагу розробці системи вимог до пенітенціарного персоналу, окремо виділяючи їх психологічну складову, яка повинна обумовлювати успішність спілкування з особами, що перебувають у конфлікті із законом [2]. Проблема
формування професійної компетентності молодшого начальницького
складу кримінально-виконавчих установ згодом захопила В. А. Костенка,
який запропонував своє бачення щодо критеріїв, показників та шляхів
визначення рівня її сформованості. Важливе місце у структурі зазначеної
компетентності науковцем відводилось загальнокультурним, соціальним
і духовним принципам здійснення професійної діяльності [3]. Питанням
кадрового забезпечення установ виконання покарань України присвячена
робота О. Г. Бондарчука, яким здійснено аналіз специфіки та закономірностей функціонування аналогічних правоохоронних підрозділів у зарубіжних країнах, досліджено позитивний зарубіжний досвід функціонування служби пробації у державах Європи, відповідного законодавчого забезпечення підбору та підготовки кваліфікованих гуманістично спрямованих
кадрів, а також можливість запозичення такого досвіду Україною [4]. До
професійно важливих якостей представників молодшого начальницького складу кримінально-виконавчої служби науковцем віднесено емпатію,
толерантність, професійні відчуття, сприйняття, спостережливість, увагу,
пам’ять, уявлення, мислення, артистизм та пильність [4, с. 6], що свідчить
про розуміння значимості та пріоритетності гуманістичного аспекту професійної діяльності пенітенціаристів. Активно приділяють увагу сучасні
вітчизняні науковці і вивченню переваг прогресивних в’язничних систем
зарубіжних країн, особливостей функціонування їх пенітенціарного пер202
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соналу. К. Б. Марисюк у своїх наукових працях детально аналізує в’язничну
систему Ірландії, що заклала підґрунтя для появи та розвитку патронату
засуджених, пізніше удосконаленого в Англії [5]. Турбота про майбутнє
проблемної категорії громадян, готовність надати їм посильну допомогу,
супроводження таких осіб після звільнення з місць позбавлення волі є невід’ємними складовими успіху боротьби з криміногенною ситуацію у даній
країні. Підсумовуючи результати аналізу наукових праць вітчизняних науковців, слід зазначити, що всі вони торкаються різних аспектів професійної підготовки пенітенціаристів та є прогресивними у плані вдосконалення
відомчої професійної освіти. Ураховуючи вимоги сьогодення щодо гуманізації функціонування системи виконання кримінальних покарань в Україні, потребують детального вивчення психолого-педагогічні особливості
підготовки пенітенціарного персоналу та його роботи з ув’язненими (засудженими) у демократичних, розвинутих країнах світу, можливість і доцільність застосування такого досвіду в нашій країні.
Мета статті полягає у висвітленні психолого-педагогічних особ
ливостей професійної підготовки пенітенціарного персоналу зарубіжних країн, що є основою їх подальшої гуманістично спрямованої
діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. У Стратегії державної
кадрової політики на 2012–2020 роки, затвердженій Указом Президента України від 1 лютого 2012 року № 45/2012, закладені концептуальні
засади формування кадрового потенціалу органів виконавчої влади,
у тому числі і пенітенціарної служби [6], особливості якої обумовлені
специфікою, значною кількістю автентичних відмінностей професійної діяльності її персоналу, принциповою несхожістю з іншими професіями. У роз’ясненнях Міністерства юстиції України від 11.07.2012
“Формування повноцінної системи підготовки пенітенціарного персоналу – головна умова практичних змін у Державній пенітенціарній
службі України” зазначається, що сьогодні, як ніколи, пенітенціарна
служба потребує високопрофесійного, високоморального, духовно
підготовленого працівника, здатного виконувати покладені на нього
непрості функції перевиховання і ресоціалізації засуджених на основі
найсучасніших підходів і методів роботи. Дане завдання неможливо
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вирішити без належної професійної підготовки відомчого персоналу, відсутність якої призводить до виникнення негативних явищ у
професійному середовищі, професійної деформації і вигорання, аморальних вчинків та правопорушень, значної плинності кадрів. Проте в українському суспільстві досі існує хибна думка відносно того,
що пенітенціарним працівником може бути хто завгодно, достатньо
лише пройти спеціальне навчання упродовж декількох місяців. Утім,
у багатьох європейських країнах навіть найнижчу ланку персоналу
в’язниць навчають упродовж двох років [7], зосереджуючи неабияку
увагу на відпрацюванні дисциплін гуманітарного блоку та формуючи навчальні групи з ретельно відібраних осіб. Так, у Норвегії тюремні охоронці повинні проходити навчання за спеціальною дворічною
програмою, що включає курс лекцій і семінарів з прав людини, етики
та юриспруденції.
Незважаючи дивлячись на значні відмінності у системах та процесах професійної підготовки іноземних пенітенціаристів, при детальному їх розгляді можна побачити спільність у підходах до надання професійної освіти та виховання працівників нової формації, які,
у першу чергу, полягають у спрямованості на виконання замовлень
практики, в орієнтації на відбір кадрів з життєвим і професійним досвідом, у присутності у такій підготовці гуманістичних акцентів [8].
Так, у Швейцарії на роботу у в’язничну систему приймаються
цивільні особи з будь-якою освітою, навіть на рівні середньої школи,
проте з обов’язковим професійним досвідом не менше трьох років,
незалежно від сфери його набуття. Не існує також суворих вікових
обмежень на прийом на службу. Влада вважає дуже вигідним прийом
на роботу осіб у віці понад 40 років, оскільки вони мають більший
життєвий досвід, є менш схильними до зміни виду професійної діяльності, до різного роду порушень дисципліни та законності, виважено
та старанно підходять до виконання дорученої роботи. Швейцарські
колеги глибоко переконані, що працівник середнього віку швидше
розбереться у проблемній ситуації, зможе вірно її оцінити з позицій
людяності та відчути характер переживань, поточних психоемоційних станів осіб, позбавлених волі.
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У Норвегії на навчання до пенітенціарної Академії приймаються особи, що мають не менше одного року стажу роботи, оскільки за
прийнятою у державі думкою майбутній пенітенціарист повинен мати
певний соціальний досвід, щоб адекватно розуміти власну професійну мотивацію та вимоги кримінально-виконавчої служби до його особистості. Середній вік слухачів даного навчального закладу на теперішній час складає 27 років. Цікавим є те, що навіть і у п’ятдесят років
можна вступити на навчання, якщо успішно скласти тести та подати
всі необхідні документи. Із загальної маси претендентів відбираються
ті, хто має кращий професійний досвід.
У Великобританії на службу до в’язниці можна вступити до настання 49-річного віку, що також підкреслює особливе ставлення з
боку держави до відбору досвідчених, зрілих, морально стійких людей
для функціонування у пенітенціарному відомстві.
Крім того, гуманістичний підхід до відбору та професійної підготовки персоналу в’язниць зарубіжних країн тісно пов’язується з практичним підходом до організації освітнього процесу, який полягає:
у забезпеченні паралельності засвоєння ними теоретичного та
практичного матеріалу;
проходженні практики за майбутнім чи наявним місцем роботи,
що полегшує подальшу адаптацію до умов та специфіки професійної
діяльності у конкретній установі;
обумовленості кар’єрного зростання результатами професійної
перепідготовки, підвищенні кваліфікації;
створенні й активному використанні спеціальної навчальної бази
для відпрацювання практичних навичок виконання поставлених перед працівниками службових завдань;
наданні прийнятому на роботу працівнику іспитового терміну,
після закінчення якого прийматиметься рішення щодо доцільності
його функціонування у даній структурі;
здійсненні природного відсіювання з відомчого навчального закладу тих слухачів, які помилково обрали дану професію, не виявились як старанні, дисципліновані та зацікавлені у власному професійному зростанні;
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узгодженості змісту навчальних програм з працівниками практичних підрозділів тощо.
Пенітенціарист повинен уміти залишатися гуманним, культурним і вихованим за будь-якої ситуації. Довести наявність факту сформованості таких умінь, випробувати власні сили він повинен безпосередньо під час виконання доручених за певною посадою обов’язків на
практиці. Як коментарі зазначеного можна навести такі приклади. У
Швейцарії професійна перепідготовка відомчого пенітенціарного персоналу має статус обов’язкової та відбувається у спеціальному Нав
чальному центрі у місті Фрібург, триваючи 15 тижнів протягом двох
років у поєднанні з проходженням працівниками практики за місцем
роботи. Також у цій країні запроваджено підвищення професійної
кваліфікації, яку проходять не лише рядові працівники, а й керівники підрозділів установ виконання покарань, тривалість якої протягом
двох років становить 150 (або 50) днів залежно від посади, яку обіймає особа. Протягом даного часу відбувається близько 50 семінарів на
теми, які обираються кантонами. У перелік згаданих тем входять і ті,
що стосуються психолого-педагогічних аспектів виконання службових обов’язків за посадою. Ступінь засвоєння знань, сформованості
психолого-педагогічних умінь і навичок перевіряється під час вирішення слухачами навчальних завдань на практиці.
Для навчання в пенітенціарній Академії Норвегії зазвичай спеціально відбирається більше осіб, ніж потрібно, з тим розрахунком, що
частина з них відсівається у процесі навчання. Створюючи здорову
конкуренцію, навчальний заклад не намагається зберегти всіх без винятку студентів, надаючи перевагу тим, хто здатний ефективно працювати у системі, демонструє добрі знання, є мотивованим на роботу
у такій специфічній структурі та володіє сформованими професійно-важливими якостями, серед яких особливе місце посідають толерантність, емпатія, загальна гуманістична спрямованість особистості.
Також Академія приділяє особливу увагу розвитку міцної навчально-матеріальної бази для проведення практичних занять – на її території, зокрема, збудована модель в’язниці для отримання студентами
можливості перевірити рівень власної професійної готовності, уміння
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застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці. Саме викладання навчальних дисциплін спрямоване на максимальне відпрацювання
практичних навичок і закладення азів самостійної роботи, формування уміння приймати оперативні й обґрунтовані рішення. За загальною
схемою студенти залучаються до прослуховування однієї, максимум
двох лекцій на день, після чого відбувається семінарське заняття з обговорення поданого теоретичного матеріалу. Практичність і результативність таких занять додатково обумовлюється запровадженням
індивідуального підходу до роботи з майбутніми пенітенціаристами –
для проведення семінарських занять навчальні групи додатково поділяються на підгрупи, у які входять не більше 4–6 осіб. Специфічним є
і підхід до організації практики, яку студенти проходять у заздалегідь
визначених десяти установах, що мають у своєму штаті спеціальних
фахівців, відповідальних виключно за дану ланку роботи. Результатом гуманістичної та практичної спрямованості такого професійного
навчання, продуманого відбору кандидатів на навчання є констатація
відсутності вакантних робочих місць у тюрмах цієї країни.
Гуманістичні акценти, що мають місце у професійній освіті пенітенціаристів зарубіжних країн, обумовлені особливостями їх подальшого функціонування у пенітенціарних установах. Так, персонал
тюрем та інших закладів системи виконання покарань Швейцарії не
забезпечується індивідуальними засобами безпеки, які застосовуються під час активного опору діям персоналу з боку засуджених. Єдиний
вид спеціальних засобів, що видаються працівникам, – це наручники, а їх застосування можливе лише тоді, коли засуджений виявляє
бажання спричинити шкоду самому собі. Про кийки або вогнепальну чи газову зброю мова взагалі не йдеться. У країні відсутні будьякі пенітенціарні воєнізовані формування, спеціальні підрозділи, що
застосовують силові методи впливу. Акцент у професійній підготовці
пенітенціаристів робиться на відпрацюванні вміння налагоджувати
довірливі, щирі відносини із засудженими, без чого неможлива ефективна робота з їх виправлення та ресоціалізації. Процес навчання у
пенітенціарній Академії Норвегії включає проведення різних видів
підсумкового контролю, одним з яких є демонстрація студентом умін№ 1(6)
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ня успішно взаємодіяти з групою. У Великобританії неабияка увага
акцентується на розвитку комунікативних навичок пенітенціаристів,
що передбачає виховання толерантності, поваги та уважного ставлення до засуджених.
Зазвичай, пенітенціарний персонал вищезгаданих країн проходить професійну підготовку гуманістичного спрямування з огляду на
вимоги держави щодо характеру функціонування тюремних установ
та створені для їх реалізації умови. Зокрема, норвезька пенітенціарна система відрізняється винятковою увагою до питань забезпечення
прав людини. На думку норвезьких психологів, що працюють у даній
сфері, застосування сили до засуджених є недієвим, а вплив на злочинців гуманними методами автоматично підвищує їх шанси на початок чесного життя. Як свідчить статистика, такий підхід до організації
процесу виправлення осіб, позбавлених волі, дійсно працює, адже відсоток повернення колишніх в’язнів до “казенного дому” є на 30–40 %
меншим, ніж, наприклад, у Великобританії. Гуманність, що виявляється з боку працівників кримінально-виконавчих установ Норвегії
відносно до “підопічних”, є вкрай дивною для сучасної пенітенціарної системи України. Зокрема, персонал в’язниці Хальден – другої за
величиною в’язниці у країні – разом із засудженими приймають їжу,
займаються спортом, підтримуючи з ними тісний міжособистісний
зв’язок. Охоронці в Хальдені, як правило, не носять наручників, зовсім не мають зброї, половина охоронців – це особи жіночої статі. За
словами директора в’язниці, ні нападів на охорону, ні бійок на ввіреній йому території практично не буває, спроби втечі ув’язнених не
констатуються [9]. Дані факти свідчать про відсутність конфронтації
між ув’язненими та пенітенціаристами, що підштовхує до зародження
та розгортання конфліктів, про створену у місцях позбавлення волі
атмосферу поваги до людської гідності.
Приклади гуманного ставлення до засуджених як ефективної
платформи для організації діяльності з їх виправлення є у роботі пенітенціарного персоналу не лише європейських країн. Зокрема, федеральну виправну установу і в’язницю Отісвіллі (США) у засобах
масової інформації Америки порівнюють зі звичайним коледжем,
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настільки шанобливо там ставляться до ув’язнених та організації їх
навчання [10].
Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що накопичений досвід за напрямком професійної підготовки пенітенціарного персоналу зарубіжних країн є досить корисним для відомчої
освіти Державної кримінально-виконавчої служби України, упроваджуючи який, можливо прискорити процеси євроінтеграції вітчизняної пенітенціарної системи. Гуманістичні акценти такої підготовки, що
полягають у прищепленні поваги до людської гідності, до культурних
основ побудови міжособистісного спілкування червоною стрічкою
повинні проходити через увесь процес нарощування фахової компетентності майбутніми та діючими пенітенціаристами. Як свідчить закордонна практика, успішність процесів виправлення засуджених та
їх подальшої ресоціалізації є напряму залежною від соціально-психологічної атмосфери, у якій вони перебувають протягом часу ув’язнення. Вияви з боку пенітенціарного персоналу гуманності, людяності,
емпатії, розуміння чужого болю відносно до в’язнів є набагато дієвішими методами психологічного впливу на їх свідомість, зміни якої є
основою переформатування шкали особистісно-значущих цінностей,
поглядів на смисл власного існування.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі вбачаються
у розробці та впровадженні навчального курсу “Гуманістичні основи
спілкування пенітенціарного персоналу із засудженими (ув’язненими)” для курсантів та слухачів відомчих навчальних закладів Міністерства юстиції України з урахуванням особливостей професійної
підготовки їх колег у європейських країнах.
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Сахник Е. В. Гуманистическая направленность профессиональной подготовки пенитенциарного персонала зарубежных стран
В статье освещаются психолого-педагогические особенности профессиональной подготовки пенитенциарного персонала зарубежных
стран, которая является основой их дальнейшей гуманистически направленной деятельности. Автор отмечает, что отечественная система
профессионального образования сотрудников уголовно-исполнительной службы требует существенного усовершенствования. Именно по210
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этому опыт осуществления профессиональной подготовки пенитенциаристов зарубежных коллег, ориентированный на гуманистические и
культурные ценности, является очень важным для отечественной тюремной системы, которая идет путем реформирования с целью приближения к функционированию по европейским стандартам.
Ключевые слова: пенитенциарный персонал зарубежных стран,
профессиональная подготовка, гуманистическая направленность.
Sakhnik O. V. Humanistic Focus of Penitentiary Staff Professional
Training in Foreign Countries
The article deals with psycho-pedagogical peculiarities of penitentiary
personnel professional training abroad, which serves as the basis of their
further humanistically-oriented activities. The author notes that the national
educational system of criminal execution service calls for considerable
improvement, as evidenced by the numerous shameful violations of the law,
discipline, and the rights of detainees. Monitoring conducted by human
rights authorities shows the lack of progress in establishing respectful
relations between penitentiary staff and inmates. At the same time, as it
was confirmed by the foreign practice, successful correction process and
subsequent re-socialization of detainees is directly dependent on the sociopsychological atmosphere in which they stay when serving their sentence.
Humanistic emphasis in vocational education of penitentiary personnel
in foreign countries is determined, first of all, by the peculiarities of these
agencies’ functioning. In particular, the Norwegian penitentiary system gives
particular attention to human rights. According to Norwegian psychologists,
working in this area, the use of force against prisoners is ineffective, whereas
loyal methods of impact on criminals increase their chances for starting an
honest life. According to statistics, this approach to the process of detainees`
correction proves its effectiveness, as the percentage of former prisoners
return to the “house of correction” in Norway is by 30–40% lower than,
for instance, in the UK. Professional activity of Halden prison, the second
largest jail in the country, may serve as a good example of humanization of
relationships between penitentiary staff and inmates: guards mess, do sports
and keep close interpersonal relationship with the “supervisees”. The guards
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in Halden normally do not carry handcuffs or weapons, half of the guards
are females. There have been no cases of fights, escape attempts or attacks on
security in this institution.
The experience of foreign colleagues in the field of penitentiary
personnel training focused on humanistic and cultural values is essential
for the national prison system, which is undergoing the reformation process
meeting European standards. Therefore, taking into consideration present
requirements for humanization of Ukrainian punishment execution system,
psychological and pedagogical peculiarities of penitentiary staff training and
their work with prisoners (convicts) in democratic, developed countries, as
well as the possibility and feasibility of this experience implementation by
the national penitentiary service require a detailed study.
Keywords: penitentiary staff foreign countries, professional training,
humanistic orientation.
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Олена УРУСОВА,
сертифікований медіатор Українського Центру медіації
при Києво-Могилянській Бізнес Школі [kmbs], м. Київ

ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ
ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МЕДІАТОРА
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті висвітлено результати розробки програми формування
психологічної готовності майбутніх медіаторів до професійної діяльності. Визначено зміст та структурні компоненти із відповідними
показниками психологічної готовності майбутнього медіатора до
професійної діяльності. Наведено структуру та обсяг навчального матеріалу програми, критерії оцінки рівня сформованості психологічної
готовності майбутніх медіаторів до професійної діяльності.
Ключові слова: програма, психологічна готовність, професійна діяльність, структурні компоненти, оцінка сформованості, критерії оцінки.
Постановка проблеми у загальному вигляді. На сьогодні суспільство нарощує запит на проведення ефективних переговорних
процесів, а якісно підготовлених медіаторів бракує, що актуалізує
проблематику їх належного рівня професійної підготовки. Результати компаративного аналізу сучасних вітчизняних та закордонних
програм підготовки майбутніх медіаторів [16, с. 117] свідчать про
недостатній рівень розробленості проблематики формування психологічної готовності вказаних фахівців до професійної діяльності як
важливого соціально-психологічного аспекту їх освітньої підготовки.
Сьогодні професійна навчальна діяльність у цій галузі повинна мати
© Урусова О.
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на меті створення умов та формування у молодого медіатора професійної ідентичності, професійної культури та свідомості, що можливо
зробити шляхом введення окремих спеціалізованих підготовчих заходів у вигляді авторської програми формування психологічної готовності майбутніх медіаторів до професійної діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. С. Д. Максименко та М. М. Заброцький зазначають, що “психологічна готовність
до певної діяльності є істотною передумовою її цілеспрямованості,
регулювання, стійкості й ефективності. Вона являє собою цілісне виявлення особистості, включаючи її переконання, погляди, ставлення,
почуття, вольові та емоційні якості, знання, навички і вміння, установки” [10, с. 6].
Проблематика психологічної готовності особистості до професійної діяльності досить широко вивчена у сучасній психологічній науці
у межах двох основних підходів до феномену психологічної готовнос
ті: функціональний та особистісний.
У межах функціонального підходу психологічна готовність розглядається як певний психічний стан, що зумовлює ефективність
виконання діяльності (В. Й. Бочелюк, Ф. Генов, Л. М. Карамушка,
О. Ц. Пуніта ін. [2; 4; 6; 13]).
У межах особистісного підходу психологічна готовність розглядається як стійке ієрархічне особистісне утворення з низкою компонентів (мoтиваційний, когнітивний, операційний, емоційно-вольовий
тощо), що у сукупності дозволяють суб’єкту ефективно здійснювати
діяльність (М. І. Дяченко, Л. О. Кандибович, В. О. Моляко, Т. Д. Щербан та ін. [5; 11; 15]).
Метою статті є оприлюднення результатів розробки програми
формування психологічної готовності майбутніх медіаторів до професійної діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. При розробці програми формування психологічної готовності майбутніх медіаторів до
професійної діяльності (надалі – Програма) ми виходили із розуміння, що медіація як професійна діяльність розглядається слухачами
214

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: психологічні науки

психологічні НАУКИ

як підвищення кваліфікації, самореалізація, додатковий прибуток.
Окрім того, учасники Програми вже мають базові навички з медіації,
володіють глосарієм, мають певний багаж знань, сформовані психологічні установки щодо стилів роботи, труднощів тощо. Однак, в українських реаліях відсутня сформованість образу майбутньої професії
медіатора або спостерігається розбіжність уявленого образу майбутньої діяльності із реальністю. Так, українському пересічному громадянину важко уявити зовнішні прояви медіації за аналогом діяльності
лікаря чи викладача, смислове та візуальне наповнення яких ми чітко
розуміємо з дитинства, бо медіація – зовсім нова, недостатньо популяризована діяльність. Тому при виборі програм підготовки майбутні
медіаторі у більшості своїй не можуть здійснити адекватне професійне оцінювання відповідності своїх вже набутих професійно-важливих
якостей вимогам обраної професійної діяльності, майбутньому гармонійному знаходженню у новій професії, що може стати суттєвою
перепоною для подальшого якісного формування психологічної готовності до професійної діяльності.
Під професійною діяльністю медіатора (медіаційна діяльність)
нами розуміється модель суб’єкт-суб’єктної взаємодії, що спрямована
на реалізацію цілей та завдань усіх її учасників під час врегулювання
міжособистісного (міжгрупового) конфлікту.
Базою для розробки авторської Програми є визначення змісту та
структурних компонентів психологічної готовності майбутніх медіаторів до професійної діяльності. Зупинимось на них детальніше.
При окресленні змісту та структури психологічної готовності
майбутніх медіаторів було враховано, перш за все, головні складові
медіаційного процесу: зміст, процедури, емоції, що зумовили вибір
таких складників психологічної готовності майбутніх медіаторів до
професійної діяльності, як мотиваційний (зміст); операційний (процедури); емоційний (відповідно, емоції).
Ураховуючи, що особистість медіатора і є, фактично, “інструментом його професійної діяльності” [3, с. 32], нами задіяно саме особис
тісний підхід при формуванні психологічної готовності майбутніх медіаторів до професійної діяльності.
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Отже, психологічна готовність майбутнього медіатора до професійної діяльності складається із чотирьох структурних компонентів, а саме:
мотиваційного (система мотивів, що формують ставлення до професії та спонукають особистість до професійної діяльності);
емоційного (система нервово-фізіологічних особливостей, що допомагає особистості адекватно регулювати свою поведінку протягом
професійної діяльності);
особистісного (система психологічно професійно важливих якос
тей, що зумовлює самопізнання особистості у професійній діяльності);
операційного (система знань, умінь та навичок, що зумовлює професійну обізнаність особистості до професійної діяльності).
За результатом аналізу констатувального експерименту було визначено відповідні показники кожного структурного компоненту психологічної готовності, а саме:
1) показники мотиваційного компоненту:
рівень сформованості мотивів вибору професії – серед внутрішніх (інтровертних) мотивів можуть бути можливість приносити користь людям, допомагати іншим, розширення кола для спілкування,
задоволення від власної значущості тощо. Серед зовнішніх (екстравертних) мотивів – бажання матеріального заохочення (як пряме – у
вигляді додаткового заробітку, так і опосередковане – підвищення у
кар’єрі завдяки наявності додаткової кваліфікації), публічне визнання
себе у ролі експерта, можливість розв’язання власних проблем тощо;
ціннісні орієнтації – ціннісно-смислові орієнтири самого медіатора значно глибші, ніж робота із конфліктом чи у зоні конфлікту. Одним із базових постулатів медіаторів є розуміння, що немає поганих
людей чи вчинків, є люди, що потрапили у складні життєві обставини
та потребують допомоги. Тому розуміння важливості цінності медіаційної діяльності для інших, щира віра у перспективність медіації,
центрованість на інших є принциповими критеріями для професійного самовизначення особистості. Досить образним у цьому контексті
є висловлювання І. Д. Бех про цінність служіння, де “безкорислива і
дійова любов людини до людини означає, що кожну людину інша розглядає не як засіб, а як мету” [1, с. 28–29];
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2) показники емоційного компоненту:
рівень розвитку рефлексивної сфери особистості “як спосіб однієї
людини зрозуміти іншу, відштовхуючись у процесах міжособистісної
взаємодії від уявлень про себе” [8, с. 37]. Фактично, мова йде про здатність медіатора до глибинного самоаналізу, самопізнання, концентрації, самоорганізації, здатність швидко впоратись зі стресом, свідоме
формування довірчих відносин з обома учасниками процесу, властивість до емпатії тощо;
рівень емоційного інтелекту – характеризується “як здатність розуміння та керування емоціями, як власними, так і чужими” [9, с. 264].
Мова йде про емоційну зрілість медіатора, емоційне лідерство (здатність впливати на емоції інших), вміння керувати власними емоціями, відсутність страху перед емоціями інших, вмінням встановлювати
контроль над емоційним станом учасників конфлікту, якісно інтерпретувати їх справжній емоційний стан тощо;
3) показники операційного компоненту:
комунікативна компетентність – “ступінь задовільного оволодіння певними нормами спілкування, поведінки, як результат научування, засвоєння соціально-психологічних еталонів, стандартів,
стереотипів поведінки, оволодіння “технікою” спілкування” [10, с. 7];
здатність медіатора встановлювати та підтримувати необхідний рівень міжособистісного спілкування у медіаційному процесі, а саме:
він задає ефективні запитання (такі, що допомагають рухати процес
уперед), перефразовує, резюмує, надає підтримувальний зворотний
зв’язок учасникам конфлікту, переформує “токсичні” висловлювання
сторін у нейтральні, підтримує норми комунікації (принципи медіації), керує комунікацією між сторонами тощо;
професійна компетентність – знання особливостей професійної
царини медіації: знання типів і видів конфлікту, психології конфлікту,
володіння технологією переговорного процесу, володіння техніками
та інструментами медіаційного процесу, уміння аналізувати конф
ліктні ситуації, уміння використовувати конструктивні стратегії та
тактики розв’язання міжособистісних конфліктів, знання майбутніх
труднощів професії тощо;
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4) показники особистісного компоненту:
психічна саморегуляція – “цілеспрямована зміна окремих психофізіологічних функцій та психічних станів у цілому, що здійснюється
шляхом спеціально організованої активності” [6, с. 52], – здатність медіатора протистояти тиску зовнішніх обставин, з опорою на власний
життєвий і професійний досвід обирати оптимальну стратегію поведінки для розв’язання проблеми, здатність самоналаштовуватися та
переналаштовуватись, створювати оптимальні внутрішні умови для
виконання професійної діяльності тощо;
здатність працювати у конфліктному середовищі – психологічне
сприйняття “арени конфлікту”, свідоме прагнення до налагодження
міжособистісної взаємодії у постійному колі конфліктогенів – знаходження у епіцентрі конфлікту, серед негативних емоцій учасників,
різноманітних конфліктогенів, негативних психологічних чинників,
агресивного стилю поведінки учасників, негативної критики у власний адрес тощо;
толерантність – сприйняття суб’єктів медіаційого процесу як особистостей без здійснення оцінки їх персональних якостей, поведінки
чи висловлювань. Для медіатора принциповим є наявність природної
толерантності як засобу життєвої стратегії, котру неможливо створити штучно (якщо і можливо, то на досить короткий термін). Відсутність толерантної життєвої позиції серед особистих якостей медіатора не уможливлює дотримання ключових принципів медіації – нейт
ральності та неупередженості у його професійній діяльності.
Мета Програми – формування психологічної готовності майбутніх медіаторів до професійної діяльності.
Завдання Програми – розвиток здатності учасників медіаційного
процесу до спостереження психологічної реальності (відокремити бажане від реального), формування внутрішньої власної установки на
професійну діяльність (професійна мотивація), розвиток здатності до
самостійної психопрактичної діяльності, підвищення рефлексивного
потенціалу учасників.
Обсяг та організаційна форма. Програмою передбачено 32 години
тренінгово-симуляційних занять та 15 робочих днів польової супер218
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візії; складається із трьох взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих
частин. Під час розробки програми використано такі форми роботи: групові дискусії, метод “незавершених речень”, “мозкові штурми”,
кейс-стаді, симуляція, робота у малих групах, робота у великому колі,
надання зворотного зв’язку, рефлексивне коло, вправи, самостійна
робота у вигляді опрацювання певного переліку рекомендованої літератури, ведення щоденника тощо.
Загальна частина – тренінгово-симуляційна – як форма психологічної взаємодії на основі інтерактивних методів групової роботи,
складається з чотирьох занять по 8 робочих годин, що спрямовані
на розвиток визначених структурних компонентів психологічної
готовності медіаторів (мотиваційного, емоційного, операційного
особистісного). Важливим елементом Програми є наявність постійного зворотного зв’язку, що у психології “розглядається в контексті
міжособистісного спілкування, тобто в контексті суб’єкт-суб’єктних
відносин і виступає найважливішою умовою процесу набуття людиною власного Я” [12, с. 123].
Перш за все, це відбувається шляхом відпрацювання навчальних
симуляцій, для яких нами було розроблено чотири авторських кейси,
де акцент зроблено на проблемні зони формування структурних компонентів психологічної готовності майбутніх медіаторів до самостійної фахової діяльності.
Зазначимо, що всі навчальні симуляції відбуваються у формі “акваріуму” та передбачають подальший відеоаналіз. Після завершення
симуляції здійснюється групове обговорення та надання викладачем
зворотного зв’язку учасникам (відмічає вдалі фрази, техніки, вербалізує приховані жести, міміку, в окремих випадках приводить відеоаналіз симуляцій). Учасники Програми вербалізують власні почуття,
що переживали під час симуляції, аналізують власні помилки, роблять
спроби оцінити дії партнерів, що були ними пропущені, резюмують
нові технологічні та інструментальні набутки.
На завершенні кожного заняття передбачається рефлексивне обговорення (т. з. “рефлексивне коло”), коли учасники по черзі розповідають, що було для них найважливішим протягом цього дня, які вис
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новки вони зробили, які нові запитання у них виникли, що дозволяє
актуалізувати процеси самовизначення учасників Програми.
Під час використання загальної частини Програми учасники отримують два завдання для самостійного виконання.
1. Ведення щоденника спостереження, що “разом з навчальною
супервізією та зворотним зв’язком від колег, є одним із дієвих засобів самоаналізу роботи медіатора” [7]. У кінці кожного дня учасник
програми робить власні рефлексивні нотатки: що трапилось сьогодні
у процесі (опис досвіду, труднощів, що виникали); які з цього можемо
зробити висновки (аналіз ситуації, роздуми, почуття); які подальші
кроки необхідно зробити.
2. Ознайомлення із переліком рекомендованих книг, що містять
стенографічні описи медіаційних справ із коментарями самих медіаторів, з метою складання власної скарбнички “ефективних” запитань,
які учасники потім можуть використовувати під час симуляцій.
Індивідуальна частина – польова супервізія проводиться сумісно
із супервізором (у ролі ко-медіатора) під час опрацювання реальної
медіаційної справи. Завдання цього етапу – набуті протягом попередньої підготовки знання, уміння та навички з метою впровадження
у реальній медіаційній справі із допомогою досвідченого експерта, з
отриманням професійної підтримки та наданням розвивального зворотного зв’язку від досвідченого експерта (супервізора).
Характерною особливістю індивідуальної частини є залучення
супервізора у якості ко-медіатора, активного учасника процесу, а
не просто спостерігача. Польова супервізія складається із двох етапів – (1) самостійне залучення реальної медіаційної справи учасником Програми та (2) проведення медіаційної справи сумісно із
супервізором як ко-медіатора й отримання розвивального зворотного зв’язку від нього.
Окремо зауважимо, що самостійне залучення учасників конфлікту у медіаційний процес та наявність власних реальних медіаційних
кейсів протягом професійної підготовки є важливим етапом формування психологічної готовності майбутнього медіатора до професійної діяльності – учасники Програми отримують сертифікат, вже
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маючи чітке уявлення про систему повного циклу медіації (від запрошення учасників конфлікту на першу ознайомчу зустріч до принципів
розрахунків тощо).
Під час здійснення медіаційної діяльності супервізор використовує
бланк спостереження щодо результатів стажування учасника Програми.
Завершальним етапом впровадження авторської Програми є оцінка рівня сформованості психологічної готовності медіатора до самос
тійної професійної діяльності за методом “Оцінка 360°” (або кругова
оцінка) – метод оцінки особистості за професійними компетенціями
від партнерів з міжособистісної взаємодії (не менше чотирьох осіб, що
дозволяє уникнути суб’єктивного фактору в оцінці респондента однією людиною).
Незалежними експертами виступають чотири особи, які мають
безпосередньо міжособистісну взаємодію з учасниками Програми –
викладач тренінгово-симуляційної частини; супервізор, який виступав ко-медіатором у польовій супервізії; учасник медіаційного процесу (Сторона конфлікту); а також здійснюється самооцінка учасником
самої Програми.
Оцінка рівня сформованості психологічної готовності медіатора до
самостійної професійної діяльності здійснюється за 5-бальною шкалою.
Загальна оцінка рівня сформованості психологічної готовності
майбутнього медіатора до професійної діяльності має функціональну
залежність (f) від усіх компонент його психологічної готовності, а саме:

r ° = f ( a1 ; a2 ; a3 ; a4 ) ,
де r° – рівень сформованості психологічної готовності до професійної діяльності;
a1 – значення мотиваційного компоненту;
a2 – значення емоційного компоненту;
a3– значення особистісного компоненту;
a4 – значення операційного компоненту.

З метою оцінки рівня сформованості психологічної готовності
його максимальне значення було взято за 1 (одиницю). Для оцінки
проміжних значень рівня сформованості доцільно виділити чотири
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проміжних критерії структурного компоненту психологічної готовності медіатора:
0,25 ≥ r° – 0 – мінімальний критерій (рівень розвитку, коли характеристики показників структурного компоненту виявляються далеко
не завжди, але учасник програми вже розуміє важливість їх прояву і
намагається їх розвивати);
0,5 ≥ r° – 0,25 – середній критерій (рівень базового розвитку, що
дозволяє демонструвати характеристики показників структурного
компоненту в більшості професійних ситуацій);
0,75 ≥ r° – 0,5 – достатній критерій (рівень розширеного розвитку,
що дозволяє виявляти характеристики показників структурного компоненту не тільки в стандартних, але і в складних ситуаціях);
1 ≥ r° – 0,75 – високий критерій (рівень розвитку, що дозволяє виявляти характеристики показників структурного компоненту в надскладних умовах, розвивати стандарти та навчати інших).
Значення відповідної компоненти (від α1 до α4) визначають за (1):

1
ai =
ki

ei

∑b
n =1

n

,

(1)

де κі – коефіцієнт максимального значення суми бальної оцінки за відповідною анкетою щодо оцінки і-ї компоненти;
εі – максимальна кількість запитань в анкеті для оцінки і-ї компоненти;
bn– оцінка за бальною шкалою відповідного запитання анкети щодо оцінки
і-ї компоненти.

На заключному етапі використання Програми учасники заповнюють анкету оцінки ефективності Програми, що має на меті систематизувати всі отримані результати протягом тренінгово-симуляційних
занять та польової супервізії.
Для подальшого використання у системі фахової підготовки майбутніх медіаторів розроблено модель авторської Програми, що є гнучкою, де викладач, за потреби чи побажанням учасників, може додавати певні елементи – скоригувати заняття, посилити вправи, ввести
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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА: ТРЕНІНГОВО-СИМУЛЯЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ
ІЗ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ

психологічні НАУКИ

Заняття 1. Формування
мотиваційного компоненту
1. Групова дискусія “Мотивація
до справи”.
2. Вправа “Велика таємниця”.
3. Вправа “Запрошення до
медіації”.
4. Кейс “Розбите серце”

Заняття 2. Формування
емоційного компоненту
1. Групова дискусія “Чи
можу я…”
2. Вправа “Відмірь довіру”
3. Вправа “Перекладач”.
4. Кейс “Рада ветеранів”

виявлення психологічних установок учасників
програми до предмета їх професійної діяльності та
особисту мотивацію;
надання можливості учасникам психологічно
погодити власний вибір майбутньої професійної
діяльності, відчути свою «перспективність» у ній,
оцінити на реалістичність;
зняття психологічного бар’єру під час залучення
учасників конфлікту у медіаційне середовище,
напрацювання відповідей на заперечення

усвідомлення власного рівня розвитку
рефлексивної сфери та емпатії: опрацювання
власних думок та почуттів, напрацьовання
інструментарію щодо їх вербалізації;
отримання досвіду використання
психотехнологій встановлювання несвідомої довіри;
закріплення навику опрацювання “токсичних”
висловлювань, їх переформулювання;
розпізнання емоційного стану учасників
конфлікту, відпрацювання докладних схем
поведінки при зіткненні з кожною із негативних
емоцій

Заняття 3. Формування
особистісного компоненту
1. Групова дискусія “Продовжи
речення…”
2. Вправа “Відповідь на репліку”.
3.
Техніка
саморегуляції
“Оцелот”.
4. Кейс “Бажана посада”

визначення власного набору медіаційних
компетенцій та ПВЯ, що характерні для успішного
медіатора;
визначення власної зони розвитку медіаційних
компетенцій;
активізація пізнавальної активності учасників;
розширення уявлення щодо можливих стратегій
реагування в скрутних для медіатора ситуаціях;
отримання досвіду використання психотехнологій саморегуляції емоційно-психологічного
стану та самоконцентрації

Заняття 4. Формування
операційного компоненту
1. Групова дискусія “Відверта
розмова”.
2. Вправа “Інтерпретація”.
3. Вправа “Детектив”.
4. Кейс “Незалежна профспілка”

виявлення
особистісної
професійної
компетентності, рівня професійних знань щодо
медіаційної діяльності та оволодіння вміннями і
навичками з цієї проблематики;
формування здатності підтримки балансу між
особистісною
залученістю
та
здатністю
відсторонитися від проблем клієнтів;
відпрацювання базових технік
активного
слухання

2. ІНДИВІДУАЛЬНА ЧАСТИНА: ПОЛЬОВА СУПЕРВІЗІЯ
2.1. Самостійне залучення медіаційної
справи учасником програми

2.2. Проведення медіаційної справи сумісно із супервізором
як ко-медіатора із розвиваючим зворотним зв’язком

3. ОЦІНКА РІВНЯ СФОРМОВАННОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ
МЕДІАТОРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Структурна схема моделі формування психологічної готовності
майбутніх медіаторів до професійної діяльності
при впровадженні Програми
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нові кейси тощо. На рисунку відображено структурну схему моделі
формування психологічної готовності майбутніх медіаторів до професійної діяльності при впровадженні авторської Програми.
Ураховуючи міждисциплінарний характер медіаційної діяльності,
її новизну для українського суспільства та відсутність легалізації, здобуття медіаційних навичок та вмінь розглядаються в Україні людьми
різного віку та професійного фаху як отримання додаткової освіти або
підвищення кваліфікації, опанування нових знань, що допомагають
не тільки у професійній діяльності, а й усьому життєвому просторі.
Висновки. Результати формувального експерименту нашого дослідження свідчать [14], що авторська програма формування психологічної готовності майбутніх медіаторів до професійної діяльності є ефективною, а її використання в умовах вищих навчальних закладів сприяє
підвищенню рівня професійної компетентності фахівців з медіації.
Перспективи подальшого дослідження. На жаль, обсяг статті не
дозволяє нам розкрити всі особливості програми формування психологічної готовності майбутніх медіаторів до професійної діяльності.
Перспективою подальшого дослідження ми вбачаємо розробку практичних рекомендацій для викладачів з медіації щодо впровадження
вищезазначеної програми у професійній підготовці.
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Урусова Е. Г. Программа формирования психологической готовности будущих медиаторов к профессиональной деятельности
Статье освещены результаты разработки программы формирования психологической готовности будущих медиаторов к профессиональной деятельности. Определены содержание и структурные
компоненты с соответствующими показателями психологической
готовности будущего медиатора к профессиональной деятельности.
Описаны структура и объем учебного материала программы; критерии оценки уровня сформированности психологической готовности
будущих медиаторов к профессиональной деятельности.
Ключевые слова: программа, психологическая готовность, профессиональная деятельность, структурные компоненты, оценка
сформированности, критерии оценки.
Urusova O. G. Program of Formation of Future Mediators’
Psychological Readiness for the Professional Activity
The article deals with the content and structure of the author’s program of
formation of future mediators’ psychological readiness for the professional activity.
In this context, the mediation activity is the model of subject-subject
interaction which implementing the goals and objectives of the participants
in the settlement of interpersonal (inter-group) conflict.
The content and structural components of future mediators’
psychological readiness for the professional activity are the basis for the
development of author’s program.
The structure and related indicators of future mediators’ psychological
readiness for the professional activity have been defined:
the motivational component consists of the motives of career choices
and values;
the emotional component includes the level of reflective areas of
personality and level of emotional intelligence;
the operational component includes communicative competence and
professional competence;
the personal component includes psychic self-regulation, the ability to
work in the conflict environment, tolerance.
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The structure and amount of the educational materials of the author’s
program are revealed. There are 32 hours of training and simulation
exercises and 15 days he so called of the “field” of supervision. The
author’s program consists of the three interrelated and complementary
parts: the general (training and simulation), the individual (field
supervision) and the evaluation of formation of the psychological
readiness to professional activity.
There is a lot of the forms of the work with the author’s program: group
discussion, incomplete sentences, brainstorming, case studies, simulations,
work in the small groups, working in a large circle, providing feedback,
reflexive circle, exercises, independent work, keeping a diary.
The general part – the training and simulation – is a form of the
psychological interaction through interactive methods of group work
and consists of four sessions for developing of the mediators’ work
readiness structural components (motivational, operational, emotional
and personal ones).
The individual part – the “field” supervision is conducted jointly with
the supervisor (as co-mediator) during the processing of the real mediation.
The “field” supervision has two stages – (1) the self attracting real mediation
cases for participators in the program, and (2) interaction between
supervisor and co-mediators for receiving the development feedback in it.
In addition, the evaluation of the level of formation of the psychological
readiness mediator is the final stage of the author’s program (by the method
of “Assessment 360°”). The author of the article also describes the four
criterias of the evaluation of the future mediators’ psychological readiness
for the professional activity (minimum, average, sufficient and high ones).
Keywords: program, psychological readiness, professional activity,
structural components, evaluation, criteria.
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ПРОГРАМА РЕГУЛЯТОРНО-РІВНЕВОЇ ГУМОРОТЕРАПІЇ
У статті наведено теоретичне обґрунтування та опис програми
регуляторно-рівневої гуморотерапії для осіб з психічними розладами.
Метою програми є розвиток механізмів різних рівнів особистісної регуляції за допомогою використання гумористичних засобів і підвищення рівня особистісного функціонування. У ній використовуються прийоми гуморотерапії, що співвідносяться з рівнями особистісної регуляції, виокремленими у регуляторно-рівневій моделі гумору: біологічним,
соціальним, рефлексивним та особистісним.
Ключові слова: програма, регуляторно-рівнева гуморотерапія,
рівні особистісної регуляції, особи з психічними розладами.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Гумор виконує багато функцій у житті людини, часто – досить суперечливих. З його
допомогою можна налякати і заспокоїти, відволікти та зосередити,
зруйнувати та побудувати стосунки. Одна з найважливіших функцій
гумору – регулятивна. Використовуючи засоби гумору, людина здатна врегулювати як власні психічні стани, так і психічні стани інших
людей [2–4; 9–12]. Отже, гумор – це особливий регулятор, який при
вмілому застосуванні, сприяє розв’язанню багатьох завдань. Тому останнім часом почали використовуватись різні напрями гуморотерапії [6]. Створення подібної програми для осіб з психічними розладами
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є важливим і потрібним, однак потребує попереднього глибокого вив
чення проблеми.
Метою статті є обґрунтування та опис програми регуляторно-рівневої гуморотерапії.
Виклад основного матеріалу дослідження. Користь гумору у
психічному житті людини сьогодні ніким не спростовується і приймається за аксіому як фахівцями-практиками різних галузей, так і науковцями. Різні автори акцентуються на таких аспектах застосування
гумору, як “легальний” вияв агресії та сексуальних імпульсів, вираження власної гідності, співчуття, редукція емоційної напруги різного
генезу тощо.
П. В. Симонов вважає, що гумор не можна звести до якогось одного
визначального фактора, однак усі ці фактори пов’язані з “потребою в
економії сил”: смішним є все надлишкове, нераціональне, не відповідне “новим прогресивним нормам задоволення потреб” [8, с. 134–142].
Хоча застосування гумору є відволіканням від мотиваційної домінанти,
пов’язаної з досягненням важливих для особистості цілей, це відволікання через механізм дистанціювання та формування у такий спосіб
нового ставлення у багатьох ситуаціях є украй необхідним.
Р. Мартін зазначає, що сміх пов’язаний зі скороченням великої
кількості м’язів обличчя та стимуляцією м’язів вдоху і видоху [4]. Сміх
знижує рівень стресу та позбавляє від багатьох негативних психологічних феноменів за рахунок увімкнення механізмів як фізіологічного,
так і психічного рівня. Коли людина сміється, вона глибоко дихає, насичуючи кров киснем. У неї виробляються ендорфіни, завдяки яким
вона переживає позитивні емоції, підвищується імунітет.
С. Л. Рубінштейн зазначав, що людина з почуттям гумору більш реалістично оцінює ситуацію, здатна будь-які обставини, у тому числі –
стресогенні, не вважати причиною для втрати душевної рівноваги [7].
І. С. Домбровська, аналізуючи місце проблеми гумору в сучасній психології та психіатрії, відмічає, що ця проблема не була магіст
ральною ні для однієї галузі, ні для іншої, хоча клінічні психологи й
психіатри надали описи спостережень за спонтанними виявами сміху,
посмішки та почуття гумору при патології особистості [3]. Йдеться про
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пустотливість, веселість, “сміхову депресію” (Ю. С. Савенко, Б. Д. Карвасарський), розлади почуття гумору (В. М. Блейхер, І. В. Крук), “розщеплення афекту” на сміх і агресію (А. Є. Лічко) тощо.
І. С. Домбровська вважає, що наявні в психології та психіатрії
спостереження дозволяють “поставити питання про роль гумору і
його порушень у психічній патології та реабілітації” [3]. Регулятивна
роль гумору як механізм психологічного захисту та як психічна функція, з точки зору автора, найбільш яскраво виявляється в умовах психічної патології.
Почуття гумору є ознакою особистісної зрілості [5; 11]. Відповідно, його розвиток можна розглядати як складову підвищення рівня
особистісної зрілості як у нормі, так і при психічних розладах. Гумор
дозволяє дистанціюватися від нерозв’язної або важко розв’язуваної
проблеми хоча б тимчасово і тим самим виробити новий погляд на цю
проблему. Тому психотерапевти використовують його у своїй роботі,
навіть не завжди повністю усвідомлюючи, що користуються ним як
важливим засобом допомоги клієнту. І. Ялом звертає увагу на те, що
гумор не лише допомагає у формуванні у клієнта дослідницької установки відносно своїх життєвих труднощів через зменшення надпоглиненості проблемами та дистанціонування з ними, але й допомагає
витримати натиск клієнтів, що прагнуть “навернути співбесідника у
свою “негативну” віру” [11].
Крім того, “несерйозність” психотерапевта сприяє створенню
більш творчої атмосфери, сприятливої для фантазування та пошуку
альтернативних підходів до розуміння та розв’язання проблеми. Така
“несерйозність” є виявом свободи. Відмова від трансляції клієнтам
позиції, базованої на уявленні про психотерапевта як носія істини,
сприяє фіксації на “істинах” клієнта, причому з таким ставленням до
них, при якому вони сприймаються одночасно з повагою та не надто
серйозно, а отже, легше можуть бути піддані перегляду [11].
А. Чепмен, М. Чепмен-Сантана вважають, що найбільшим тера
певтичним потенціалом володіють три різновиди гумору: подання
проблеми чи недоліку як такого, що легко долається; розкриття претенціозності та зарозумілості владної та пихатої людини; вираз на230
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копичених переживань агресивного та сексуального характеру, коли
вони не можуть бути виражені іншим шляхом. Інші різновиди гумору
вони вважають радше шкідливими для психотерапії [10].
Досить популярним напрямом, що значною мірою базується на
використанні гумору, є провокативна психотерапія Ф. Фареллі [9].
Автор виокремлює 7 форм гумору для провокації своїх пацієнтів: перебільшення, мімікрія (передражнювання), висміювання, пересмикування (викривлення), сарказм, іронія, жарти. Він використовує провокативну психотерапію і зі здоровими, і з хворими людьми.
З іншого боку, при застосуванні підходу провокативної психотерапії необхідне досконале знання механізмів терапевтичного впливу
та тонке відчуття реакцій клієнтів на подібні провокації гумором.
Інакше існує ризик погіршення стану клієнтів. У роботі з тими категоріями осіб, які брали участь у нашому дослідженні, провокативний
принцип нами розглядався все-таки як досить сумнівний та такий, що
може викликати небажані психологічні ефекти, які важко проконтролювати та зредукувати у разі їх виникнення в умовах групового застосування.
Розглянемо інші спроби застосування гумору в лікувальних і психотерапевтичних цілях.
Засновником гелотології вважається У. Фрай, який проводив дослідження стосовно впливу сміху [12]. Також до числа відомих дослідників-гелотологів належать L. Berk, P. Ekman, I. Papousek, R. Provine,
F. Rodden, W. Ruch, B. Wild. У їх дослідженнях було доведено, що під
час сміху в організмі людини виділяються нейромедіатори та гормони – катехоламіни, адреналін та норадреналін, які допомагають нейт
ралізувати відчуття фізичного болю у тілі. Поряд з такими катехоламінами як дофамін (гормон задоволення), відбувається викид ендорфіну (гормону радості) та серотоніну (гормону щастя).
Найчастіше у літературі зазначають такі сфери впливу сміху на
фізичне та психічне здоров’я людини: покращення настрою та позитивне мислення; фізичне та психічне розслаблення; укріплення здоров’я та імунітету; підвищення стресостійкості; стимуляція обміну
речовин та очищення організму (за рахунок зміни типу дихання та
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роботи м’язів живота, що приводить до покращення роботи легенів,
гладкої мускулатури кишковика тощо); загальний психотерапевтичний вплив за рахунок вивільнення придушених емоцій, зняття втоми
та напруги [9].
Серед основних напрямів, які сьогодні застосовують сміх та гумор для впливу на здоров’я людини, такі [9]: сміхотерапія та гуморотерапія; йога сміху (хасья-йога); сміх у духовних практиках; лікарняна
клоунада (складова клоунотерапії – Clown Care).
Сміхотерапія та гуморотерапія засновані на ідеї покращення психо-фізичного стану людини через застосування гумору за допомогою
різноманітних засобів, включаючи перегляд комедій та смішних театральних постановок, читання смішних літературних творів тощо.
Існують підходи, які використовують специфічні варіанти гуморотерапії, такі як сміходрама, у якій використовуються елементи не лише
сміхотерапії, але й арт-терапії та йоги сміху.
Йога сміху, або хасья-йога, заснована М. Катаріа, суміщає сміхотерапію із вправами з йоги (пранаяма). Основний постулат, який відрізняє цей підхід, такий: сміх не обов’язково повинен мати причину; він
впливає на людину навіть тоді, коли викликаний штучно. Тому якщо
людина імітує сміх, у її організмі відбуваються ті ж самі процеси, як і
при “природному” сміхові: виробляються гормони та нейромедіатори,
підвищується та покращується емоційний фон тощо. Штучно викликаний сміх з часом перетворюється на природний, причому при регулярних заняттях це може відбуватися все швидше.
Методика йоги сміху вибудована за такою схемою. Заняття починається з привітання зі сміхом. Далі слідують вправи на розслаблення
тіла та дихальні вправи, які мають підготувати до сміху: барабанний
дріб пальцями по грудній клітині та тимусу, глибоке дихання, ритмічне хлопання долонями під звуки “хо-хо – ха-ха”. Ці вправи змінюють
техніки тілесно-орієнтованої психотерапії та ігротерапії у поєднанні
зі сміхом та дихальними вправами. Наприклад, пропонується уявити
себе левом та сміятися з висуненим язиком. Усе це являє собою підготовку до основної частини заняття – багатохвилинного безперервного
сміху, який зі штучного, як правило, переходить у природний.
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Далі виконуються такі завдання: посміхатись перед дзеркалом, закласти палець між зуби, щоб викликати рефлекторну посмішку тощо.
Завершується заняття медитацією: учасники діляться накопиченою у
ході заняття позитивною енергією “зі світом” та з усіма, кому ця енергія потрібна.
Фактори, які вважаються важливими для йоги сміху, це: організація “сміху без причини”; груповий формат занять (у групі включаються механізми сміхового зараження, а також полегшується виконання
вправ “на сміх”); контакт учасників групи “очі в очі”, який посилює
взаємну довіру; дихальна гімнастика; постулювання таких базових
світоглядних принципів, як важливість миру, свободи, радості.
Сміх у духовних практиках застосовується у таких давніх традиціях, як буддизм, даосизм, суфізм. Це не дивно, тому що використання
сміхових засобів сприяє зниженню зайвого контролю свідомості, коли
він шкодить своєрідному “вимкненню” розуму, зняттю блоків і зажимів, які заважають ефективному особистісному функціонуванню.
Тому образи веселих монахів чи Будди, що сміється, є не менш
важливими символами Шляху, ніж, наприклад, монах, заглиблений
у власні роздуми. У Японії популярним є божество щастя, веселощів
та достатку Хотей, який одночасно є втіленням Будди Майтреї. Його
прообраз пов’язаний з легендами про китайського монаха Ціци, який
міцно вшитий у духовні традиції Китаю.
У багатьох суфійських школах застосовують “медитацію сміху для
очищення”. Цю медитацію сміху та методи гуморотерапії використовував Ошо Раджніш у роботі зі своїми учнями. Застосовувані ним методи приводили до катарсичного сміху, який, по суті, також є “сміхом
без причини”, що звільняє свідомість від блоків і зажимів.
Різні особистісні проблеми можуть бути опрацьовані за допомогою сміхових практик. Так, наприклад, пиха, що заважає особистісному та духовному розвитку людини, у зазначених підходах може бути
опрацьована через сміх над собою перед дзеркалом, який пропонується практикувати по два-три рази на день.
Лікарняна клоунада існує у вигляді інтернаціонального руху волонтерів-клоунів та фахівців з психологічної і соціально-культурної
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реабілітації дітей у стаціонарних відділеннях лікарень. Використовуються методи арт-терапії, клоунотерапії, ігротерапії. Уперше такий
підхід був застосований клоуном Нью-Йоркського міського цирку
Big Apple Circus Майклом Кристенсеном, який у 1986 році заснував
організацію “Big Apple Circus Сlown Care” та поклав початок напряму
“Clown doctoring”. Цей рух був позитивно прийнятий у багатьох країнах Європи. Лікарняна клоунада працює спільно з центрами дослідження сміхотерапії та гуморотерапії.
Ураховуючи наявні напрацювання у сфері різних видів гуморотерапії, використовуючи результати теоретичних та емпіричних досліджень у галузі гумору, а також спираючись на дослідження, проведені
у межах нашої роботи, нами було розроблено програму регуляторно-рівневої гуморотерапії. Основна ідея програми – залучення різних
рівнів особистісної регуляції за допомогою засобів гумору.
У регуляторно-рівневій моделі гумору ми розглядаємо 4 рівні регуляції: біологічний, соціальний, рефлексивний та особистісний. Відповідно у запропонованій програмі ми використовуємо прийоми гуморотерапії, що співвідносяться з цими рівнями. Умовно використовувані вправи можна розділити на 4 блоки, які відповідають згаданим
рівням особистісної регуляції. Елементи кожного з цих блоків використовуються практично на всіх заняттях, крім першого, ввідного (ознайомлювального).
Види гумору, які використовуються особами з групи умовної норми та особами з психічними розладами на різних рівнях особистісної регуляції, це: “гумор-спокусник” – на біологічному рівні регуляції;
“гумор-провокатор”, “гумор-стереотипізатор” та “гумор-нормувальник” – на соціальному, “гумор-гравець” – на рефлексивному та “гумор-смислотворець” – на особистісному.
Метою програми є розвиток механізмів різних рівнів особистісної регуляції за допомогою використання гумористичних засобів, підвищення рівня особистісного функціонування учасників програми.
Завданнями програми є: розширення можливостей особистісної
регуляції за рахунок розвитку механізмів функціонування генеративної та сприйняттєвої сторін гумору; вироблення та розвиток стратегій
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гумористичного продукування на різних рівнях особистісної регуляції; розвиток особистісних механізмів сприйняття різних видів та
форм гумору; гармонізація узагальнених особистісних стратегій, що
базуються на різних формах вияву гумору: гелотофобії, гелотофілії та
катагеластицизму.
Організація та зміст програми. Програма розрахована на 22 години – 11 занять по 2 години кожне. Перше заняття – ввідне. 10 наступних
складають основну частину програми. Заняття проводяться три рази на
тиждень. Таким чином, загальна тривалість програми – 3,5–4 тижні. Група організовується на умовах добровільної участі. На етапі формування з
учасниками проводяться бесіди, метою яких є ознайомлення із завданнями програми, роз’яснення умов та правил участі. Участь у програмі є доб
ровільною і не може нав’язуватись ні при вступі на програму, ні у періоді
проходження (у разі бажання перервати участь).
Утім, ураховуючи, що програма орієнтована на осіб з психічними розладами, при виникненні на якомусь етапі її реалізації опору
учасника, його участь у програмі не припиняється відразу. З такими
учасниками проводяться мотиваційні бесіди. У ході цих бесід виявляються причини відмови від участі і, у разі необхідності, проводиться
індивідуальна психокорекційна та психотерапевтична робота. Якщо в
учасника зберігається негативне ставлення до певних аспектів програми, його участь припиняється.
Організація роботи групи. Група формується протягом двохтрьох днів з моменту оголошення про початок її роботи. Заняття починаються в оголошений термін з учасниками, які на даний момент
виявили готовність узяти участь у програмі.
Кількість осіб у групі – 8–12. Така кількість учасників є оптимальною
з огляду на психічні та поведінкові особливості осіб з психічними розладами. Групи, що організовуються у руслі реалізації програм з гуморотерапії,
зазвичай утворюються з більшої кількості осіб, однак у випадку переважання у групі осіб з вираженими психічними розладами надто великий
розмір групи може бути чинником, що призводить до погано контрольованих групових ефектів і небажаного неконтрольованого впливу індивідуальних поведінкових виявів окремих учасників на психічний стан інших.
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Нижче ми наводимо короткий опис програми.
Вступне заняття (2 години). У цьому занятті використовуються кілька
психогімнастичних вправ, які мають на меті познайомити учасників між
собою та сприяти розвитку довіри і зняття психологічних бар’єрів, які можуть завадити участі у програмі. Також протягом цього заняття ведучий
знайомить учасників із завданнями та специфікою змісту програми.
Ведучий коротко розповідає про цілі, завдання та специфіку програми, озвучує правила участі. Далі виконуються психогімнастичні
вправи, які дозволяють учасникам розслабитись, увійти в “несерйозний”, ігровий формат стосунків, установити емоційні, довірливі зв’язки з іншими учасниками.
Ведучий обирає вправи, які підходять конкретним учасникам
групи та допомагають розв’язати ситуативно значущі завдання. Набір
вправ може бути різним залежно від складу групи, психічного стану
її учасників тощо. Використовувані вправи взяті або модифіковані
на основі вправ, поданих у книзі С. І. Макшанова та Н. Ю. Хрящової
“Психогімнастика у тренінгу”.
Основна частина програми (20 годин).
Кожне заняття основної частини програми містить кілька складових, а саме: ввідна частина (привітання, обмін емоціями на початку заняття (5 хвилин); мікролекція або коротке обговорення певного
аспекту програми (10 хвилин); спільне прослуховування гумористичних історій, анекдотів, перегляд відеофрагментів з гумористичним
змістом, прослуховування гумористичних пісень тощо (25 хвилин);
гумористичне продукування на задану тему (25 хвилин); елементи
йоги сміху (20 хвилин); медитація та завершення заняття (5 хвилин).
Коротко опишемо кожну з частин.
У ввідній частині заняття (1) відбувається привітання учасників.
Ведучий прагне створити легку, невимушену психологічну атмосферу,
у якій безпечно виявляти емоції та говорити будь-які речі, окрім тих,
що ображають когось з учасників. Вітається та заохочується несерйозний, грайливий стиль спілкування.
У наступній частині заняття – мікролекції або короткому обговоренні певного аспекту програми (2) – ведучий читає мікролекцію
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стосовно питань, що входять до наступного набору тем: гумор, сміх,
емоції; сміятися корисно; від смішного до великого; сміхотерапія і гуморотерапія; чого можна досягти за допомогою сміху; ситуації, у яких краще бути несерйозним; над чим можна і над чим не можна сміятися; уміння переключатися у режим сміху – ознака здоров’я; чи можна сміятися
над собою; глузують з тебе, глузуєш з них, глузуєш над собою: що обрати.
Наступна частина заняття – спільне прослуховування гумористичних історій, анекдотів, перегляд відеофрагментів з гумористичним
змістом, прослуховування гумористичних пісень. Учасники розміщуються у зручний для них спосіб у кімнаті. Ведучий пропонує одну з
форм заняття, перерахованих вище. В одному варіанті цієї частини
заняття ведучий читає гумористичні історії та анекдоти, а потім пропонує учасникам пригадати смішні історії з життя або анекдоти, які
вони знають. В іншому варіанті – ведучий організовує перегляд гумористичних відеофрагментів. Вони обов’язково містять завершеність
ситуації, яка показана, з наявними стадіями гумористичної зав’язки,
кульмінації та розв’язки. Після кожного перегляду учасники діляться
враженнями, перш ніж перейти до наступного етапу заняття. На деяких заняттях учасники у цій частині слухають гумористичні пісні.
Гумористичне продукування на задану тему (4) відбувається таким чином. Ведучий пропонує на кожному занятті якусь одну тему,
яка більшою мірою співвідноситься з одним із рівнів особистісної
регуляції.
Перелік цих тем не є остаточним та чітко визначеним: ведучий,
який орієнтується у змісті психологічної проблематики учасників
конкретної терапевтичної групи, може пропонувати щоразу інші
теми. Однак головні орієнтири для актуалізації гумору, відповідного
рівням особистісної регуляції, визначено.
Гумористичне продукування на теми з контексту біологічного рівня регуляції відбувається за рахунок “легального” виразу “заборонених” тенденцій, тобто тенденцій, стосовно яких у суспільстві існують
певні табу або неоднозначні трактування допустимих форм виразу
цих тенденцій. Учасники, генеруючи гумор на такі теми, розвивають
здатність обходити ці труднощі за рахунок вироблення специфічного
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гумористичного ракурсу, який дозволяє виражати агресивні та сексуальні тенденції у безпечній формі.
Гумористичне продукування на теми з контексту соціального рівня регуляції дозволяє за рахунок установлення “ігрової рамки” реалізовувати мотиваційну установку в “несерйозному форматі” або ж послаблювати дію цієї установки, яка у “серйозному форматі” у певному
сенсі шкодить психологічному благополуччю людини. Така шкода має
місце у ситуації, коли особистість не володіє ресурсами розв’язання
проблеми, однак ця проблема є для неї значущою. Гумористичні засоби особистісної регуляції соціального рівня забезпечуються такими психологічними механізмами, як знецінення, вихід у світ мрії та
фантазії, перемикання з телічного стану, орієнтованого на досягнення
мети діяльності, на парателічний стан, установлення “ігрової рамки”.
За допомогою “ігрової рамки” та переходу у парателічний стан досягаються специфічні для функціонування гумору умови. Ці механізми
дозволяють тимчасово змінити ставлення до тих аспектів діяльності та
життя у цілому, які виявилися блокованими в силу певних причин, не
втрачаючи при цьому зв’язку з цими аспектами. Цій же меті слугує й
механізм знецінення з допомогою гумору певних аспектів, які не можуть бути реалізованими в даний час. Таке знецінення дає можливість
не фіксуватись на недоступних контролю сферах, а переключити увагу
на підвладні управлінню сторони діяльності. Реалізація гумористичного продукування на соціальному рівні особистісної регуляції здійснюється також за допомогою такого механізму, як вихід у світ мрії та фантазії. Шляхом фантазування чи мрії особа створює образи досягнення,
які є мотивувальними; таким чином, втрачена через наявні блокувальні
чинники ситуації сила мотиву може бути відновлена.
Гумористичне продукування на теми з контексту рефлексивного рівня регуляції здійснюється через установлення внутрішньої невідповідності, суперечливості психологічних тенденцій та відповідне внутрішнє
узгодження за допомогою специфічних гумористичних засобів, до яких
належать, насамперед, бісоціація, “когнітивна гра”, псевдорозв’язання.
Псевдорозв’язання є специфічним механізмом гумористичної регуляції, яке доповнює за своєю роллю функції серйозного розв’язання. Коли
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серйозне розв’язання неможливе, гумористичне псевдорозв’язання стає
особливо актуальним.
Для генерування такого гумору необхідний певний рівень здатнос
ті до сприйняття невідповідності. Саме цю здатність, а також здатність
розв’язувати цю невідповідність за допомогою гумористичних засобів
розвивають учасники програми, виконуючи завдання на продукування
гумору на теми, пов’язані із суперечливістю внутрішнього світу людини
та необхідністю примирення суперечливих психологічних тенденцій. Багатьма авторами висловлюється ідея про те, що невідповідність є основою
гумору. Ще А. Шопенгауер стверджував, що “у кожному випадку причина
сміху – раптове сприйняття невідповідності між уявленням і реальними
об’єктами, що розглядаються у деякому зв’язку, а сам сміх – лише вираз
цієї невідповідності” [4, с. 87–88]. Установлення невідповідності у певному аспекті життя, поведінковому вияві, ставленні тощо є механізмом запуску гумористичного ставлення до них.
Установлення невідповідності – не завжди достатня мотиваційна основа для гумористичного ставлення, оскільки таке встановлення може викликати також прагнення “серйозного” розв’язання цієї
невідповідності. Однак таке встановлення є необхідним елементом
мотиваційної основи гумористичного ставлення, яка, крім установлення невідповідності, містить також прагнення розв’язати цю невідповідність. Гумористичні засоби її розв’язання істотно відрізняються
від негумористичних: вони змінюють фокус ставлення, дистанціюють
людину від проблеми, дозволяючи більш тверезо та “емоційно не заангажовано” до неї поставитись. Внутрішнє узгодження як процес
пошуку розв’язання виявленої невідповідності є істотною складовою
системи функціонуючих психологічних механізмів гумору. Знайдення
ідеї, що примирює суперечливі контексти, знання чи цінності, дозволяє пережити задоволення від генерації жартів.
Генерування гумору на рефлексивному рівні особистісної регуляції за деякими механізмами має багато спільного з творчим процесом,
зокрема, це механізм бісоціації. А. Кестлер використовував це поняття
для пояснення гумору. Воно означає комбінацію з двох ідей, узятих з
різних контекстів, які раніше здавалися несумісними. Якщо для твор№ 1(6)
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чості важливим є створення “серйозного” продукту, то для гумору –
створення грайливого настрою, “ігрової рамки”. Продукт гумору – це
результат не розв’язання, а псевдорозв’язання.
При створенні завдань цієї частини заняття ми спирались на
теорію розв’язання невідповідності Т. Шульца, у якій продукування
гумору розуміється так: кульмінаційний пункт жарту вводить інформацію, несумісну з початковим розумінням основної частини жарту
слухачем, чим створюється невідповідність. Саме ця невідповідність
спонукає слухача повернутися до основної частини жарту та пошуку у ній двозначності, яка може бути інтерпретована по-різному; саме
тому кульмінаційний пункт набуває сенсу. Двозначність може базуватись на різних принципах: лексичному, структурному, фонологічному,
може займати нелінгвістичні форми.
Також використовувалась модель Дж. Салса, у якій гумор розуміється як розв’язання задачі. Відповідно до запропонованої моделі,
основна частина жарту створює умови для того, щоб слухач передбачав імовірний результат. Коли виявляється, що кульмінаційний пункт
не відповідає цьому передбаченню, слухач починає шукати когнітивне
правило яке допоможе встановити логічне слідування кульмінаційного пункту зі змісту основної частини жарту. При знаходженні такого
когнітивного правила, невідповідність усувається, і жарт сприймається як смішний. Згідно з поглядом Дж. Салса, гумор пов’язаний не
лише з наявністю невідповідності, але й з її усуненням [4, с. 93–94].
Ведучий пояснює учасникам основні моменти усталених поглядів
фахівців на створення гумористичного змісту. Пояснення відбувається без застосування спеціальних термінів, на рівні, доступному для
розуміння учасників з різним освітнім та інтелектуальним рівнем.
Процес гумористичного продукування на цьому рівні відбувається також з допомогою аксіоматизації. Висування вихідних положень,
які далі кладуться в основу певного узагальнення, лежить в основі побудови концепції гумористичного продукування.
Когнітивна гра (“гра уявлень”), яка полягає у відтворенні образів
предметів та явищ в уяві, їх несподіваних комбінаціях та співвідношеннях, є необхідним елементом генерування гумору на рефлексивному
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рівні регуляції. Використання кількох когнітивних схем, що існує при
генеруванні гумору, має ефект синергії і є приємним процесом, пов’язаним з несерйозним, грайливим настроєм. Сама по собі когнітивна гра
пов’язана з емоцією радості.
Гумористичне продукування на теми з контексту особистісного
рівня регуляції відбувається завдяки здатності до цілісного осягнення
свого життя, прийняття його у всій повноті та з існуючими суперечностями. Уміння жартувати над власним життям, власною долею дозволяє змінити та розширити перспективу бачення варіантів розвитку
важливих життєвих позицій, життєвого задуму, життя загалом, долі.
На особистісному рівні регуляції з допомогою гумору використовуються психічні засоби, що співвідносяться з вищими формами гумору. До таких засобів належить рефлексія. Якщо нижчі форми гумору
регулюються у свідомості виключно комічними образами об’єктів
дійсності, то вищі форми – Я-центром [3].
Гумористичне ставлення дозволяє долати непродуктивні й обмежуючі форми самоздійснення та переходити до більш продуктивних.
На особистісному рівні регуляції специфічною є здатність одночасно
сприймати і полюс суб’єкта, і полюс об’єкта, що є продуктивною стратегією у ситуаціях кризи, блокування здійснення життєвого задуму,
важливих для особистості життєвих смислів тощо. Через гумористичне ставлення навіть до кризової ситуації та до себе у ній особистість
отримує можливість повернути певною мірою керованість, яка значно обмежена у подібних ситуаціях.
Гумористичне генерування, як і смислотворення, допомагає інтегрувати у свідомості розрізнені аспекти життя особистості. Гумор
заповнює прогалини розуміння і може розглядатись як “надситуативна”, або “неадаптивна” активність, як їх розуміють В. А. Петровський і
О. Г. Асмолов [1]. На цьому рівні особистісної регуляції гумор виявляє
багато спільних рис з мисленням, але, їх механізми різняться. Гумор,
виявляючи суперечність, не розв’язує її. Робота гумору не передбачає
досконалого вивчення суперечливих тенденцій з подальшим їх синтезом, як це відбувається у процесі мислення. Результат гумористичного
“розв’язання” досягається, навпаки, за рахунок виходу із “серйозного
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формату” діяльності, зміни розмірковування на гру ідей та уявлень. У
цій грі з’являється новий погляд на суперечність, який містить синтез
смислів проблемного та надпроблемного бачення. Специфічні можливості гумору дозволяють йому брати участь у процесах смислотворення в обхід глибокого розуміння проблеми.
У ситуації продукування гумору на особистісному рівні регуляції
людина веде внутрішній діалог, який відрізняється від внутрішнього
діалогу у серйозних ситуаціях гумористичним дистанціюванням від
предмета переживання зі встановленням “ігрової рамки” та парателічним спрямуванням. На цьому рівні регуляції, звісно, йдеться про
вищі форми гумору, які охоплюють світоглядні установки особистос
ті, що дозволяють приймати поблажливо суперечливість життєвого
світу, ставитись з гумором навіть до власної долі.
Наступна частина заняття – елементи йоги сміху (5) – побудована
на застосуванні прийомів йоги сміху. Ця частина заняття починається
з привітання зі сміхом. Після цього учасникам пропонуються вправи
на розслаблення тіла та дихальні вправи, які мають на меті підготувати до сміху: барабанний дріб пальцями по грудній клітині, глибоке дихання, ритмічне хлопання долонями під звуки “хо-хо – ха-ха”.
Основним елементом цієї частини заняття є багатохвилинний безперервний сміх, який зі штучного, як правило, переходить у природний.
Виконуються також такі вправи: посмішка перед дзеркалом; “сміх
по телефону”: учасники роблять вигляд, що розмовляють по мобільному
телефону, а потім, дивлячись один одному в очі, промовляють “хо-хо –
ха-ха”; “чому я сміюсь”: учасник впирає руки в боки, дивиться на інших,
запитує: “чому я?” і відповідає: “ха-ха-ха”; “мстивий сміх”: учасники погрожують один одному вказівним пальцем і викрикують: “ха”.
Після цього відбувається коротка медитація (6) – завершальна
частина заняття: учасники “діляться” накопиченою у ході заняття позитивною енергією з усіма, кому вона потрібна. Заняття завершується.
Висновки. Метою програми регуляторно-рівневої гуморотерапії
є розвиток механізмів різних рівнів особистісної регуляції за допомогою використання гумористичних засобів і підвищення рівня особистісного функціонування учасників програми. Програма розв’язує
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такі завдання: розширення можливостей особистісної регуляції за
рахунок розвитку механізмів функціонування генеративної та сприйняттєвої сторін гумору; вироблення та розвиток стратегій гумористичного продукування на різних рівнях особистісної регуляції; розвиток особистісних механізмів сприйняття різних видів і форм гумору;
гармонізація узагальнених особистісних стратегій, що базуються на
різних формах вияву гумору: гелотофобії, гелотофілії та катагеластицизму. У запропонованій програмі використовуються прийоми
гуморотерапії, що співвідносяться з рівнями особистісної регуляції,
виокремленими у регуляторно-рівневій моделі гумору: біологічним,
соціальним, рефлексивним та особистісним.
У подальших публікаціях ми плануємо подати результати апробації програми регуляторно-рівневої гуморотерапії.
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Шпортун О. М. Програма регуляторно-уровневой юморотерапии
В статье приведены теоретическое обоснование и описание программы регуляторно-уровневой юморотерапии для лиц с психическими расстройствами. Целью программы является развитие механизмов
различных уровней личностной регуляции посредством использования юмористических средств и повышение уровня личностного
функционирования. В ней используются приемы юморотерапии, что
соотносятся с уровнями личностной регуляции, выделенными в регуляторно-уровневой модели юмора: биологическим, социальным, рефлексивным и личностным.
Ключевые слова: программа, регуляторно-уровневая юморотерапия,
уровни личностной регуляции, лица с психическими расстройствами.
Shportun O. M. The Program of Regulatory-Level Humortherapy
A theoretical substantiation and description of the program of
regulatory-level humortherapy for persons with mental disorders in
the article are presented. The program purpose is the development of
mechanisms for different levels of personal regulation, using humorous
means and improving personal functioning. It uses the techniques of
humorherapy, which is related to the levels of personal regulation identified
in the regulatory-level model of humor: biological, social, reflexive and
personal. According to the program, we use the humortherapy techniques,
which are correlated to these levels. Deemed using exercises can be divided
into 4 blocks that correspond to the mentioned levels of personal regulation.
The elements of each of these blocks are used practically on all classes, except
first one, that is introductory (trial). The program is designed for 22 hours –
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11 lessons for 2 hours per each. The first lesson is an introductory. The
following 10 make up the main part of the program.
The classes are given three times a week. Thus, the total program duration
is 3.5–4 weeks. The group is organized under the voluntary participation. At
the stage of formation with the participants the conversations are conducted,
the aim of which is to introduce the tasks of the program, explaining the
conditions and rules of a participation. The participation in the program is
voluntary and cannot be imposed either on entering the program or during
the passing period (if desired discontinue the participation).
The program tasks are: to expand the opportunities for personal
regulation through the development of mechanisms for the functioning
of the generative and perceived aspects of humor; production and
development of strategies for humorous production at different levels of
personal regulation; development of personal perception mechanisms of
various types and forms of humor; harmonization of generalized personal
strategies based on various forms of humor: gelotophobia, gelotophilia and
catagelasticism.
Keywords: program, regulatory-level humortherapy, levels of personal
regulation, people with mental disorders.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ
ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У статті розкрито проблему формування психологічної компетентності працівника Державної кримінально-виконавчої служби
України. Виділено взаємодіючі складові психологічної компетентності
працівника органів та установ виконання покарань. Запропоновано
етапи, форми та засоби формування психологічної компетентності
працівника органів та установ виконання покарань.
Ключові слова: професійна компетентність, психологічна компетентність, формування психологічної компетентності, етапи формування психологічної компетентності, форми розвитку психологічної компетентності.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Успішне виконання
професійних обов’язків працівниками органів та установ виконання
покарань значною мірою залежить від психологічної компетентності.
Порушення дисципліни, законності працівниками органів та установ
виконання покарань нерідко є наслідком некомпетентності, а саме
психологічної. У зв’язку з цим доцільним вбачається формування
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психологічної компетентності у працівників Державної кримінально-виконавчої служби (далі – ДКВС) України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. У юридичній
психології окремі аспекти формування професійної компетентності
працівників органів внутрішніх справ, органів та установ виконання
покарань безпосередньо чи опосередковано досліджували О. М. Борисюк, О. С. Губарєва, В. А. Костенко, О. В. Сахнік, О. М. Скрябін,
В. І. Цюх та інші. Проте питання формування психологічної компетентності працівників Державної кримінально-виконавчої служби України
розроблені недостатньо, що й зумовило вибір теми дослідження.
Метою статті є вивчення теоретичних аспектів проблеми формування психологічної компетентності працівників Державної кримінально-виконавчої служби України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз наукових
праць щодо професійної компетентності працівників (О. М. Борисюк, В. А. Костенко, О. В. Сахнік, В. І. Цюх, С. О. Шевцов) та формування професійної компетентності у пенітенціарних працівників
на етапі навчання у відомчих навчальних закладах і проходження
служби (І. Жукевич, М. Ю. Кадемія, О. М. Лаврентьєв, О. М. Скрябін,
О. В. Пристінський, О. В. Якименко), моделі професійної компетенції
менеджера з продажу промислового підприємства (С. В. Леонової) дає
нам можливість виділити взаємодіючі складові психологічної компетентності працівника органів та установ виконання покарань:
1. Працівник ДКВС, який є чесним, гуманним, не може бути позбавленим співчуття та співпереживання.
2. Мотивація працівника ДКВС пов’язана з реалізацією творчого
потенціалу. Людина, яка має низьку мотивацію, не прагне реалізовувати свій внутрішній потенціал.
3. Комунікативні якості працівника установи виконання покарань забезпечують налагодження стосунків, отримання інформації.
Правильна організація цих процесів забезпечується організаторськими якостями.
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4. Психічні процеси пам’ять, мислення, увага, інтелект працівника
забезпечують побудову цілісної картини певної ситуації та прийняття
відповідного рішення. Працівник, який не може запам’ятати інформацію або швидко прийняти рішення в умовах дефіциту часу потерпає
від цього.
5. Адекватне саморозуміння та суб’єктивне відчуття безпеки працівника ДКВС можуть існувати лише у тісному взаємозв’язку. Ці два
параметри є більш суб’єктивними характеристиками та залежать від
самосприйняття працівника.
Таким чином, вивчення особливостей професійної діяльності
працівника ДКВС дає змогу виокремити окремі складові його психологічної компетентності.
Аналіз праць О. С. Губарєвої, В. А. Костенка, О. В. Сахнік,
О. М. Скрябіна, В. І. Цюха та ін. дає можливість виділити зміст, етапи,
форми і засоби формування психологічної компетентності персоналу
органів та установ виконання покарань.
Варто зазначити, що формування психологічної компетентності
працівника ДКВС відбувається з часом (потрібно певний час), крім
цього, потрібно мати вроджені задатки (генетично детерміновані задатки творчих здібностей тощо) та набуті знання.
На нашу думку, зміст формування психологічної компетентності
персоналу органів та установ виконання покарань передбачає:
набуття психологічних знань про особистість та її поведінку
(особливості процесів сприймання, пам’яті, мислення, уваги, інтелектуальної діяльності, установлення контакту, обмін інформацією,
сприйняття іншого, психологічний вплив на іншого, розуміння внут
рішнього світу особи за її зовнішніми ознаками тощо);
розвиток спостережливості, професійного сприйняття, пам’яті,
мислення, уваги, інтелекту;
набуття умінь і навичок професійного спілкування, у тому числі й
безконфліктного спілкування та вибору відповідної стратегії поведінки у конфліктній ситуації;
розвиток умінь візуальної психодіагностики (злочинні наміри,
суїцидальні думки);
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формування адекватної самооцінки, що забезпечує адекватність
розуміння себе, власної поведінки й оточуючих осіб (засуджених, їх
родичів тощо);
розвиток готовності до небезпеки та дій у особливих умовах діяльності (наприклад, напад з боку засудженого або затримання засудженого, який скоїв втечу та ін.);
розвиток творчих здібностей у різних ситуаціях професійної діяльності;
формування моральних якостей працівника.
О. М. Борисюк виділяє такі стадії професійного становлення особистості працівників міліції: аморфної оптації (до 14 років); оптації
(формування професійних намірів) (з 12 до 18 років); професійної
підготовки (від 18 до 21–22 років); професійної адаптації (від 21–22 до
25 років); первинної (до 3–5 років роботи; від 25 до 30 років) і вторинної професіоналізації (високоякісне і продуктивне виконання діяльності); майстерності (високопродуктивна, творча, інноваційна діяльність) [1, с. 72–74].
О. С. Губарєва у дисертації “Психологічні особливості формування професійної компетентності працівників ОВС” розглядає сім стадій розвитку професійної компетентності працівника ОВС: аморфна
оптація (формування професійних інтересів) (0–14 років), оптація
(формування професійних намірів) (14–18 років), професійна підготовка (формується готовність до самостійної професійної діяльності)
(18–22 роки), професійна адаптація (самостійне виконання професійних обов’язків) (18–25 років), первинна професіоналізація (формування індивідуального стилю діяльності) (25–30 років), вторинна
професіоналізація (висококваліфікована професійна діяльність), професійна майстерність (творча професійна діяльність) [2].
І. І. Пампура пропонує етап професійної підготовки та подальшого становлення фахівця поділити на такі стадії: професійної підготовки, адаптації молодого фахівця до роботи, становлення професіонала,
майстерності, авторитету, наставника [8].
На нашу думку, доцільно запропонувати такі етапи формування
психологічної компетентності персоналу ДКВС (від початку стажу№ 1(6)
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вання): етап стажування (період стажування); етап “трьох місяців”
(до трьох місяців); етап “півроку” (від трьох місяців до шести); етап
“першого року” (від шести місяців до року); етап “молодого фахівця”
(від одного року до трьох); етап “успішного професіонала” (від трьох
років до семи); етап “досвідченого професіонала” (від семи років до
п’ятнадцяти); етап “зрілого професіонала” (від п’ятнадцяти років до
двадцяти); етап “наставника” (від двадцяти до двадцяти п’яти років);
етап “ветерана” (від двадцяти п’яти років служби).
Вважаємо за необхідне виокремити такі форми формування психологічної компетентності персоналу ДКВС: індивідуальна та групова.
Індивідуальна форма формування психологічної компетентності
працівника ДКВС – це індивідуальна робота з працівником органу
або установи виконання покарань, що спрямована на здобуття знань,
оволодіння уміннями та навичками, розвиток професійно значущих
якостей. Наприклад, індивідуальне психологічне консультування працівника.
Групова форма формування психологічної компетентності працівника ДКВС – це робота з певною групою працівників органу або
установи виконання покарань, що спрямована на здобуття знань,
оволодіння уміннями та навичками, розвиток професійно значущих
якостей. Наприклад, лекція з основ пенітенціарної психології для молодших інспекторів відділу нагляду і безпеки.
Пропонуємо такі засоби формування психологічної компетентності персоналу ДКВС:
лекції (знання з основ загальної психології (особливості спілкування, психологічного впливу на іншого, процесу мислення, прийняття рішень, детермінації поведінки тощо), вікової психології (психологія підлітка, юнака, особи похилого віку та ін.), диференційної психології (особливості психології жінок, чоловіків), медичної психології
(особливості поведінки особи з фізичною або психічною хворобою),
психодіагностики (використання методу спостереження, експерименту, аналізу продуктів діяльності, здійснення експресдіагностики, візуальної діагностики), психологічного консультування, пенітенціарної
психології (особливості психології засудженого, різних категорій за250
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суджених, колективу засуджених), психології діяльності в особливих
умовах (готовність до дій в особливих умовах несення служби) тощо;
практичні заняття (розвиток професійного мислення, пам’яті, спостережливості, інтелекту, комунікативних та організаторських умінь та ін.);
фільми (про особливості психології особистості та поведінки засудженого й злочинця, а також психології працівника органу й установи виконання покарань і його поведінки в особливих умовах службової діяльності);
тренінги розвитку комунікативної компетентності, спостережливості, готовності до дій в особливих умовах діяльності та інших професійно значущих якостей та умінь;
вправи (опанування самовладанням у екстремальних ситуація
професійної діяльності, установлення контакту з різними категоріями
громадян, здійснення психологічного впливу на особистість засудженого, злочинця та ін.);
рольові ігри (відпрацювання певних ролей: цікавого співрозмовника, вимогливого товариша);
бесіди, спрямовані на формування психологічної компетентності
працівника (спонукання до здобуття психологічних знань, розвитку
відповідних умінь і навичок);
індивідуальне консультування працівників з питань використання основ психології у процесі проходження служби та виконання покладених завдань;
наставництво проходження служби молодими працівниками
(в установах виконання покарань наставники закріплюються на термін до трьох років);
поради колег (заслуховування думки та порад більш компетентних працівників, обмін досвідом між працівниками, які мають однаковий стаж служби та ін.);
самостійна робота працівника (вивчення психологічної літератури, відпрацювання певних психологічних вправ, виконання психологічних завдань тощо).
Доцільно зазначити, що формування психологічної компетентності працівника ДКВС – це цілісна система взаємодії форм, методів,
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засобів, чинників набуття психологічних знань, розвитку психологічних умінь і навичок.
Висновки. 1. Запропоновано етапи формування психологічної
компетентності персоналу ДКВС (від початку стажування): етап стажування (період стажування); етап “трьох місяців” (до трьох місяців);
етап “півроку” (від трьох місяців до шести); етап “першого року” (від
шести місяців до року); етап “молодого фахівця” (від одного року до
трьох); етап “успішного професіонала” (від трьох років до семи); етап
“досвідченого професіонала” (від семи років до п’ятнадцяти); етап
“зрілого професіонала” (від п’ятнадцяти років до двадцяти); етап “наставника” (від двадцяти до двадцяти п’яти років); етап “ветерана” (від
двадцяти п’яти років служби);
2. Виділено форми формування психологічної компетентності
персоналу ДКВС: індивідуальна та групова;
3. Виокремлено такі засоби формування психологічної компетентності персоналу ДКВС: лекції; практичні заняття; фільми; тренінги розвитку комунікативної компетентності, спостережливості,
готовності до дій в особливих умовах діяльності та інших професійно
значущих якостей та умінь; вправи; рольові ігри; бесіди спрямовані на
формування психологічної компетентності працівника; індивідуальне
консультування працівників з питань використання основ психології у процесі проходження служби та виконання покладених завдань;
наставництво проходження служби молодими працівниками; поради
колег; самостійна робота працівника.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Отримані
результати вказують на необхідність розробки і впровадження цілісної
програми психологічного супроводження формування психологічної
компетентності у працівників органів та установ виконання покарань.
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Ятчук М. С. Теоретические аспекты проблемы формирования
психологической компетентности работников Государственной
уголовно-исполнительной службы Украины
В статье раскрыто проблему формирования психологической
компетентности работника Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Выделено взаимодействующие составляющие
психологической компетентности работника органов и учреждений
исполнения наказаний. Предложено этапы, формы и средства формирования психологической компетентности работника органов и
учреждений исполнения наказаний.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, психологическая компетентность, формирование психологической компетентности, этапы формирования психологической компетентности, формы развития психологической компетентности.
Yatchuk M. S. Theoretical Aspects of the Formation of Psychological
Competence of Employees of the State Penitentiary Service of Ukraine
In the article the problem of forming psychological competency of
the State Penitentiary Service of Ukraine. It is noted that the successful
performance of professional duties and employees of penal institutions
largely depends on psychological competence. Violation of discipline, law
enforcement and employees of penal institutions are often the result of
incompetence, namely psychological. In connection with this expedient
formation of psychological competence of employees of the State Penitentiary
Service (DCAF) Ukraine.
Highlight interacting components of psychological competency and
penal institutions.
A psychological stages of competence Backgrounder own staff (from
the beginning of training): training phase (during training); stage “three
months” (three months); stage “six months” (from three to six months);
254

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: психологічні науки

психологічні НАУКИ

stage “first year” (from six months to a year); stage of “young professionals”
(one to three); stage “successful professionals” (from three to seven years);
stage of “skilled professional” (from seven to fifteen); stage of “mature
professional” (from fifteen to twenty); stage “mentor” (from twenty to
twenty-five years); stage “veteran” (from twenty-five years of service);
Selected forms of psychological competence formation personnel
Backgrounder: individual and group;
Isolate such a means of creating psychological competence of personnel
Backgrounder: lectures; practical training; films; training of communicative
competence, attentiveness, willingness to act in special conditions and
other relevant professional qualities and skills; exercises; role games; talks
on forming psychological competency; individual counseling employees
on the use of psychology in the process of service and performance of
tasks; mentoring of service penal young workers; advice of colleagues; selfknowledge; self development; independent work of prison employees.
The results indicate the need to develop and implement an integrated
program of psychological support formation of psychological competence
of workers and penal institutions.
Keywords: professional competence, psychological competence formation
of psychological competence, stages of psychological competence forms of
psychological competence.
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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, 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. …
Мета статті ... .
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 – Царенко Оксана Василівна.
Моб. тел.: 098-067-91-60,
роб. тел.: (0382) 65-05-93,
е-mаіl: oksana_tsarenko@ukr.net
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