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АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЯК ПРЕДМЕТ
НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті на підставі аналізу наукової літератури та особливостей професійної діяльності офіцерів Збройних Сил України дано визначення психологічної культури майбутнього офіцера.
Ключові слова: психологічна культура, майбутній офіцер, професійна діяльність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Складність та непередбачуваність завдань, які виконує офіцер Збройних Сил України,
вимагають від нього гармонійного поєднання його психофізіологічних, психологічних і соціально-психологічних якостей, які визначають його психологічну культуру. Особливого значення набуває його
професійна компетентність, професійне навчання, відданість Присязі
та патріотизм.
Незважаючи на те, що досить вивченими є поняття “психологічна
культура вчителя”, “психологічна культура викладача”, “психологічна
культура педагога”, “психологічна культура юриста” тощо, у військовій сфері це поняття досліджено недостатньо.
© Андрощук О., Пізінцалі В.
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Актуальність розробки питання розвитку психологічної культури майбутніх офіцерів зумовлена також недостатньою увагою викладачів вищих військових навчальних закладів до зазначеної проблеми.
Це надало можливість виявити низку суперечностей між: вимогами держави щодо рівня психологічної культури офіцерів Збройних
Сил України та її реальним станом; потрібним рівнем психологічної
культури майбутніх офіцерів і недостатньою розробленістю заходів
щодо підвищення її рівня в процесі їх навчання у вищих військових
навчальних закладах; наявною традиційною технологією навчання та
нагальною потребою сьогодення у застосуванні інноваційних технологій у фаховій підготовці майбутніх офіцерів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Психологічна культура та її елементи досліджувались багатьма науковцями.
Основу для наукової розробки поняття психологічної культури заклали такі класики зарубіжної і вітчизняної психології, як: Б. Ананьєв,
Н. Басов, Л. Виготський, В. Вундт, М. Коул, А. Маслоу, С. Рубінштейн,
К. Ушинський, З. Фрейд, К. Юнг та ін., а також психологи нашого часу:
О. Газман, Є. Климов, О. Мотков, М. Обозов та ін. Актуалізація досліджень проблеми психологічної культури особистості припадає на
початок XXI століття і пов’язана з ім’ям О. Асмолова.
Метою статті є викладення результатів теоретичного аналізу феномена психологічної культури у науковій літературі та визначення
поняття “психологічна культура майбутнього офіцера”.
Виклад основного матеріалу дослідження. Психологічна культура є психічним утворенням людини як суб’єкта, особистості та індивідуальності. У своїй структурі вона має багато компонентів та рівнів.
Зокрема, це розуміння та адекватне сприймання іншої людини, вміння спілкуватись, взаємодіяти, співпрацювати тощо.
Для того, щоб дати визначення поняття психологічної культури
майбутнього офіцера, її сутності та структури, необхідним є уточнення того, що вкладається у зміст поняття “культура”. Візьмемо за основу
визначення, яке зазначене у Великому тлумачному словнику сучасної
української мови, що культура – це: “1. Сукупність матеріальних і ду6
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ховних цінностей, створених людством протягом його історії (Рівень
розвитку суспільства у певну епоху) Те, що створюється для задоволення духовних потреб людини. 2. Освіченість, вихованість. 3. Рівень,
ступінь досконалості якої-небудь галузі господарської або розумової
діяльності” [1, с. 596].
У тому ж джерелі знаходимо визначення поняття “психологічний”. Це те, що: “1. Стосується психології… 2. Пов’язане з психічною
діяльністю людини (бере в основу знання психології людини, її внутрішнього світу…” [1, с. 1185].
Відповідно до предмету нашого дослідження вважаємо за доцільне тлумачити психологічну культуру майбутнього офіцера як психологічну освіченість, професійну соціалізацію, як те, що пов’язане із
задоволенням психічних або психологічних потреб людини. Тобто
ми будемо розглядати психологічну культуру майбутнього офіцера як
психічне утворення, що має в своїй основі такий набір психологічних
знань та умінь, який надасть йому можливість ефективно вирішувати
професійні завдання. Ми акцентуємо увагу саме на розвитку психологічної культури, оскільки вважаємо, що молода людина вступає до
вищого військового навчального закладу, уже маючи певний рівень її
сформованості.
У сучасних дослідженнях психологічна культура подана як: частина культури, що сприяє адекватній взаємодії з навколишнім світом
(К. Абульханова-Славська, А. Асмолов, І. Зимня, І. Дубровіна, О. Мотков); самостійний психологічний феномен, що дозволяє людині будувати стосунки зі світом у широкому сенсі слова, самою собою та іншими (Л. Колмогорова, Н. Певзнер, В. Семикін); особистісне утворення,
що піддається постійним змінам ззовні, відображає індивідуальність
його носія (М. Бахтін, М. Мамардашвілі). Водночас, проблеми вивчення психологічної культури як важливої складової професіоналізму та її
впливу на успішність професійної діяльності є не до кінця вивченими.
Результати аналізу наукових праць з питань визначення поняття
психологічної культури та її основних складових свідчать, що науковці вивчають психологічну культуру з різних психологічних аспектів:
когнітивного, вольового, афективного (емоційного), комунікативно№ 1(9)
2018
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го, регулятивного, ціннісно-змістовного, соціального, тобто вона в
науковій літературі трактується як гармонійне поєднання життєвого
досвіду людини, її знань, переживань тощо.
На нашу думку, формування психологічної культури людини розпочинається ще в дитинстві батьками, а потім – педагогами, за умови,
що ці значущі для особистості люди самі мають достатньо високий
рівень психологічної культури. Необхідно навчати дитину розуміти
себе та іншу людину, правильно спілкуватись, розвивати навички
здійснювати спільну діяльність тощо.
У підлітковому віці на подальший розвиток психологічної культури, як і на будь-які психологічні аспекти життя підлітка, великий вплив
має колектив ровесників і часто цей вплив не є позитивним. Тому великого значення набуває проблема розвитку психологічної культури
у молодої людини під час її навчання у вищому навчальному закладі.
Від того, наскільки високим буде рівень цієї культури, залежить те,
наскільки успішною буде її професійна діяльність. На підтвердження
цього наведемо висновок, який зробила зі свого дослідження І. Томаржевська: несформованість психологічної культури фахівця є однією з
причин професійної деформації [2, с. 228].
Як свідчить проведений аналіз наукових джерел, науковці у своїх
дослідженнях приділяють увагу аспектам, складовим та рівням психологічної культури. Так, першу спробу системного дослідження психологічної культури як самостійного психологічного феномена зробила
Л. Колмогорова. Вона вважає, що психологічна культура особистості –
це реальний феномен, який охоплює всі сфери психіки та діяльності
[3, с. 87]. Науковець вводить поняття загальної психологічної культури, відділяючи його від поняття професійної психологічної культури,
і дає йому таке визначення: це складова базової культури особистості
як системної характеристики людини, яка дозволяє їй ефективно самовизначитися і самореалізуватися в житті, а також сприяє успішній
соціальній адаптації і саморозвитку [4, с. 48]. Науковець вважає, що
психологічна культура містить у себе як освіченість, так і основні параметри розвитку особистості. До того ж індивідуальна психологічна
культура не може розглядатися за межами контексту тієї культури, в
8
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якій людина виросла, живе, вона включає в себе риси як загальнолюдської, так і національної, соціально-стратової культури, вичерпуючи її
переваги у просторі та часі [3, с. 85].
Психологічний словник за редакцією В. Войтка дає визначення “психологічної культури” як системи антропологічних, психологічних, професійних знань, умінь і навичок фахівця, його особливої
здатності розуміти психіку інших людей, вміння спілкуватися з ними
[5, с. 183].
Як зазначає І. Зимня, “...загальна культура визначається сформованістю, стійкістю основних планів ставлення до світу, до себе і
характером їх вираження в поведінці... Вона передбачає внутрішню
культуру (такт, гідність, повагу до іншої людини, відповідальність…)”
[6, с. 16]. Ця внутрішня культура є основою загальної культури, її
внутрішнім планом або контуром (культура відносин, культура інтелектуальної діяльності і культура саморегуляції). Зовнішній контур
становлять культура предметної діяльності, культура поведінки та
культура спілкування. І. Зимня вважає, що у реалізації зовнішнього
контуру виявляються особливості внутрішнього [6, с. 19].
Аналізуючи доробки І. Зимньої, В. Семикін вважає, що зазначена
нею “внутрішня культура” – це “психологічна культура”, тобто певна
якість внутрішнього психічного життя людини як суб’єкта, особистості й індивідуальності [7].
На думку О. Моткова, психологічна культура – це комплекс розвинутих спеціальних потреб, здібностей і вмінь людини. Вона виявляється в самоорганізації та саморегуляції будь-якої життєдіяльності
людини, різноманітних видах її базових прагнень і тенденцій, у ставленні особистості до себе, до людей, до живої і неживої природи, до
світу в цілому. З її допомогою людина гармонійніше враховує як внутрішні вимоги психіки, тіла, так і зовнішні вимоги життя [8, с. 24].
Розвинута психологічна культура містить у собі: систематичне самовиховання культурних спрямувань і навичок; достатньо високий рівень буденного та ділового спілкування; гарну психологічну саморегуляцію; творчий підхід до справи; уміння пізнавати та реалістично
оцінювати свою особистість [8, с. 8].
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За В. Семикіним, психологічна культура – психологічна освіченість людини у поєднанні з готовністю та вмінням використати її в повсякденному житті з метою самопізнання, підвищення ефективності
спілкування та самовдосконалення. Вона забезпечує безпеку, гуманність та успішність різних форм взаємодії людей [9, с. 30].
В. Вовк психологічну культуру визначає як більш високий рівень
професіоналізму, досягнутий через філософське осмислення й саморефлексію професії, це міра й спосіб творчої самореалізації фахівця в
різних видах професійної діяльності й спілкування, спрямованих на
психологічний саморозвиток, самопізнання й самовдосконалення та
на засвоєння, передачу й створення професійних цінностей і ефективність кінцевого результату виконаної роботи [10, с. 42].
У науковій літератури також існує думка, що психологічна культура особистості – це “акт духовного напруження індивіда, в якому
перетворенню (“окультуренню”) піддаються виокремлення особистістю структури психологічної реальності і пов’язані з нею дії” [11].
Р. Кокоєва розглядає психологічну культуру як специфічну модель, що охоплює професійне соціальне спілкування, взаємодію, високий рівень професійної і етичної мотивації. Це підвищує успішність
особистості як у межах професії, так і в межах життєвої стратегії в
цілому [12, с. 78].
Психологічна культура, передусім, впорядковує мислення та ділове мовлення, що дає особистості змогу зрозуміти своє місце в суспільстві та серед колег, де можливі зверхність, формальне ставлення до
справи. Крім цього, психологічна культура активізує свідомість, розвиває почуття, забезпечує розумну (обґрунтовану, виважену) дію волі
людини. Адже можлива негативна спрямованість волі, але високий рівень психологічної культури дає змогу запобігти цьому. Психологічна
культура сприяє піднесенню настрою, створенню позитивної імпульсивності. Загалом вона підвищує ефективність виконання службових
обов’язків [13, с. 170].
Г. Улунова вважає, що психологічна культура, будучи складовою
загальної культури особистості, є системною характеристикою людини, яка надає їй можливість ефективно самовизначатися і самореалі10
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зовуватися у житті та сприяє успішній соціальній адаптації, саморозвитку і задоволеності життям [14, с. 280].
На думку О. Бодальова, психологічна культура – це “вміння розбиратися в психології інших людей, емоційно відгукуватися на їх поведінку й стан, а також застосовувати засоби впливу, що відповідають
індивідуально-психологічним особливостям кожного з них” [15, с. 81].
Науковець Н. Чепелєва розглядає психологічну культуру як “наявність педагогічного мислення, яке базується на системі теоретичних
знань із педагогіки, загальної, вікової та педагогічної психології й виявляється в здатності використовувати ці знання, оперувати ними в
практичній діяльності – в процесі прийняття рішень за конкретних педагогічних обставин, під час організації навчально-виховного процесу,
в ситуаціях спілкування з учнями… уміння студентів аналізувати свою
поведінку, виявляти ті чи інші недоліки в своїй професійній діяльності, констатувати наявність чи відсутність у себе певних, необхідних
для вчителя якостей” [16]. Вона вважає, що виховання високої психологічної культури передбачає формування психологічного мислення,
вміння оперувати теоретичними знаннями в аналізі психологічних ситуацій, вміння приймати рішення в певних психологічних обставинах,
вміння аналізувати свою поведінку, діяльність, свої якості [16].
Психологічна культура має професійно-діяльнісну складову, вона
є базою професійного становлення особистості, основою самовиховання, саморозвитку, самовдосконалення (Н. Чепєлєва, Я. Коломінський).
У цьому контексті Г. Улунова визначає психологічну культуру як
інваріант професійної культури:
у широкому розумінні – як якісні характеристики використання професійною групою психологічних знань й особистого досвіду,
набутих у результаті цілеспрямованої психологічної підготовки, для
вирішення конкретних професійних завдань, зумовлених специфікою
діяльності;
у вузькому розумінні – як комплексне динамічне особистісне
утворення професіонала, яке зумовлює прогресивні показники психічного розвитку фахівця згідно з вимогами його професії [17].
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Узагальнюючи погляди українських і російських вчених на сутність психологічної культури (Н. Чепелєва, М. Савчин, В. Рибалко,
О. Бодальов, Я. Чапрак, Л. Колмогорова, Н. Кузьміна, Т. Кулікова та
ін.), Л. Кондратенко та Л. Манилова роблять висновок, що її можна
визначити як інтегральне поєднання психологічної компетентності,
ціннісно-смислового компонента (ставлення до людей, світу, власної
діяльності), когнітивної складової (розвиток пізнавальних процесів)
і рефлексії [18, с. 505; 19, с. 12]. Вони вважають, і ми з ними погоджуємось, що психологічна культура як складова загальної і професійної
культури є важливим елементом професійної діяльності й розвитку
особистості фахівця [19, с. 13].
Отже, аналізуючи й узагальнюючи думки науковців з проблеми
дослідження, можна зробити висновок, що психологічна культура визначається як: 1) система обізнаності людини про психологічну складову навколишнього світу; 2) сукупність навичок пізнання особливостей відносин між людьми; 3) уміння узгоджувати свою поведінку
з діями інших людей і власними потребами. Психологічна культура
становить собою вміння особистості виокремлювати психологічну
реальність із навколишнього світу, отримувати знання такої реальності та вміти діяти в цій реальності відповідно до отриманих знань.
Рівень психологічної культури позначає рівень адаптованості людини
до навколишнього світу та залежить від рівня її освіти, виховання, соціалізації і відповідності власних інтересів і потреб інтересам та потребам оточення.
Досліджуючи феномен психологічної культури стосовно військового фахівця, хочемо зазначити, що професійна діяльність офіцера Збройних Сил України характеризується високою динамічністю
швидким темпом, великими фізичними і психічними навантаженнями, раптовими переходами від одного виду діяльності до іншого),
несподіваністю, раптовістю, незвичністю, небезпекою, пов’язаною
з ризиком для здоров’я та життя, напруженістю, що породжує негативно забарвлені емоційні процеси та стани (тривожність, страх, роздратування, злість, відчай тощо), а також чіткою організацією і суворою дисципліною (на основі вимог статутів та наказів). Їх притаманні
12
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постійне емоційне напруження та дискомфорт, чітка регламентованість поведінки, висока відповідальність за прийняті рішення тощо
[20, с. 36].
Високий рівень психологічної культури майбутнього офіцера
буде сприяти виробленню в нього психічної адаптації до ситуацій
професійної діяльності, які раптово виникають та можуть бути небезпечними. А зважаючи на характер діяльності офіцера, таких ситуацій
буде виникати достатньо. Офіцер повинен швидко реагувати на зміни
обстановки та бути готовим до виконання професійної діяльності в
будь-яких умовах.
Ситуативні зміни в умовах професійної діяльності сприяють виникненню емоцій, що можуть негативно впливати на психіку особистості. Тому офіцер змушений докладати значних зусиль для того, щоб
правильно реагувати на ці ситуації. Саме тоді, коли він може адекватно оцінювати ступінь небезпеки і рівень різних впливів таких ситуацій, зменшується негативний вплив небезпечної обстановки на нього
та виявляються найкращі особисті якості [20, с. 38]. Тому так важливо саме під час навчання у вищому військовому навчальному закладі
забезпечити високий рівень психологічної культури у майбутнього
офіцера для максимально можливої психологічної підготовки до майбутньої професійної діяльності.
Висновок. Отже, на підставі проведеного дослідження можна
визначити, що психологічна культура майбутнього офіцера – це психічне утворення, що містить у собі особистісні якості, компетенції,
уміння, навички, ціннісні орієнтації, які сприяють його саморозвитку
і розвитку здатності до ефективного вирішення професійних завдань
та підтримання необхідного психологічного стану у підлеглих.
Перспективою подальших розвідок у даному напрямі є визначення сутності і структури психологічної культури майбутніх офіцерів.
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Андрощук Е. Ю., Пизинцали В. В. Психологическая культура будущих офицеров как предмет исследований
В статье на основании анализа научной литературы и особенностей профессиональной деятельности офицеров Вооруженных Сил
Украины дано определение психологической культуры будущего офицера.
Ключевые слова: психологическая культура, будущий офицер,
профессиональная деятельность.
Androshchuk O., Pizintsali V. The Psychological Culture of Future Officers as a Subject of Research
In the article based on the analysis of scientific literature and the peculiarities of the professional activity of the officers of the Armed Forces
of Ukraine is given a definition of the psychological culture of the future
officer.

№ 1(9)
2018

15

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

It is revealed that psychological culture is viewed from various aspects:
cognitive, volitional, affective (emotional), communicative, regulative, value-content, social. Therefore, psychological culture appears as a unity of
knowledge, attitudes, experiences and life experience of a person.
It was found out that psychological culture has a professional-activity
component, it is the basis of professional formation of personality, the basis
of self-education, self-development, self-improvement. It as a component of
the general and professional culture is an important element of professional
activity and development of the personality of the specialist.
The professional activity of an officer of the Armed Forces of Ukraine is
characterized by constant emotional tension and discomfort, rigorous regulation of behaviour, high responsibility for decisions made and so on. The
high level of the psychological culture of the future officer will contribute
to the development of his mental adaptation to situations of professional
activity that suddenly arise and can be dangerous. The officer should quickly
react to the change of the situation and be prepared for the performance of
professional activities in any conditions. Therefore, it is so important during
the training in the higher military educational institution to achieve a high
level of psychological culture in the future officer for the maximum possible
psychological preparation for future professional activity.
The psychological culture of the future officer is considered as a psychological education, mannerliness, as that which is related to the satisfaction of a person’s mental needs, that is, as an internal psychic formation that
contains personal qualities, competencies, skills, attainments, value orientations that contribute to his self-development and allow him to effectively
decide of the professional problems.
Keywords: psychological culture, future officer, professional activity.
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ВПЛИВ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
НА САМОПОЧУТТЯ І РОЗУМОВУ
ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
У статті розглядається взаємозв’язок фізичної підготовки та розумової працездатності. Розкрито вплив фізичних вправ на розумову
активність залежно від обсягу фізичних навантажень та емоційного
напруження під час занять фізичною підготовкою.
Ключові слова: фізичне навантаження, розумова працездатність, емоційне напруження.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Одним із суб’єктів
забезпечення національної безпеки України є: Державна прикордонна
служба України поруч з органами державної влади, Збройними Силами України, Службою безпеки України. Фізична культура і спорт ма© Багас О., Ковальчук Р., Неділько А.
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ють надзвичайно важливе значення для збереження здоров’я, профілактики нервово-психічної перенапруженості військовослужбовців,
підвищення ефективності навчання і майбутньої професійної діяльності.
Одним із головних завдань фізичної підготовки в процесі навчання є забезпечення високої працездатності і навчальної активності
курсантів військового навчального закладу.
Отже, метою статті є вивчення впливу фізичної підготовки на самопочуття та розумову працездатність людини.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналізуючи формування методичних основ фізичної підготовки в військовому навчальному закладі, в якості показника оптимальності виконання їх функцій
в системі навчально-виховального процесу доцільно взяти два фактори: фізичну підготовку, рівень якої задається вимогами державної
програми, і розумову працездатність, яка забезпечує достатній рівень
навчальної активності військовослужбовців.
Під працездатністю розуміється здатність людини виконувати
певний вид діяльності на необхідному рівні ефективності впродовж
певного часу.
Фізіологічною основою як і розумової, так і фізичної працездатності є функціональний стан центральної нервової системи, яка в певній мірі визначає ефективність праці.
Для вивчення функціонального стану центральної нервової системи (ЦНС) використовуються психологічні і психофізичні методи.
Будь-яка трудова діяльність визначає участь вищих психологічних функцій: пам’яті, уваги і мислення. При цьому системоутворюючим фактором є увага. Від уваги багато в чому залежить швидкість
сприйняття та ефективність засвоєння навчального матеріалу, а також швидкість опанування рухових навичок.
Важливим є комплексний підхід до цього питання, який дозволяє
оцінити функціональні реакції окремих систем організму в взаємодії.
Вимірювання одного або кількох показників психофізичних функцій
не відображає стан всього організму, об’єктивною картиною може
бути тільки інтегральна оцінка основних систем організму.
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Науковцями доведений стимулюючий вплив занять фізичними
вправами на психологічні властивості організму: увагу, сприйняття,
пам’ять, мислення, стійкість до втоми, розумову працездатність в цілому.
Встановлено також, що більш високий рівень фізичної підготовки
сприяє кращому захисту від дії несприятливих факторів і збереженню
необхідного ступеню працездатності. В процесі систематичних занять
фізичними вправами поступово підвищується стійкість розумової
працездатності до впливу втоми, яка оцінюється як прояв якісно нової особливості організму.
Виявлено менше зниження показників розумової працездатності
під впливом фізичних і розумових навантажень, у тих військовослужбовців рівень фізичної підготовки у яких був вищий.
Існує пряма позитивна залежність стійкості розумової працездатності військовослужбовців в передекзаменаційний період від рівня
розвитку у них мотивацій. Стійкість розумової працездатності може
бути відрегульована шляхом цілеспрямованого застосування в навчальному процесі засобів фізичної підготовки.
Виявлено, що між розумовою і фізичною працездатністю існує
тісний взаємозв’язок і взаємозалежність. За допомогою фізичних
вправ можна впливати на розумову сферу людини.
Систематичні заняття фізичними вправами позитивно впливають на такі психомоторні характеристики особистості, як концентрація і переключення уваги, оперативна пам’ять і мислення. Суб’єктивна
оцінка самопочуття збігається з об’єктивними показниками розумової працездатності. В більшості випадків після фізичних вправ самопочуття і розумова працездатність покращується, причому тривалість
ефекту досягає чотирьох – шести годин.
Відомо, що на зниження працездатності в основному впливає розумове стомлення. Умови професійної діяльності прикордонників вимагають від персоналу підвищених вимог до фізичної і психологічної
працездатності без зниження рівня розумової активності.
За даними досліджень, в результаті несення служби у добовому
наряді розумова активність військовослужбовців знижується, фізична працездатність падає. Причому зниження працездатності більше
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всього відображалось на якості роботи і в меншій степені на кількісних показниках.
Під час розгляду індивідуальних показників, під впливом однакових фізичних і психологічних навантажень у різних військовослужбовців працездатність змінюється досить по-різному.
Персонал з високою фізичною підготовкою для вирішення завдань службової діяльності витрачав часу на 20–25 % менше і допускав
на 15–20 % менше помилок, ніж персонал з незадовільною фізичною
підготовкою.
Разом з тим характер і ступінь змін розумової працездатності під
впливом різних фізичних навантажень неоднозначні.
Стимулюючу дію на розумову діяльність здійснюють помірні фізичні навантаження. Збільшення їх інтенсивності та об’єму для недостатньо підготовленої людини може бути малокорисним, а при певних
умовах мати негативні наслідки. Загальновизнано, що чим кращий
стан здоров’я і вищий рівень фізичної підготовки людини, тим більше
його стійкість до розумового стомлення, тим сильніший позитивний
вплив різних фізичних вправ. Фізичні вправи впливають на працездатність людини одразу після їх виконання, або викликають кумулятивний ефект, в якому проявляється сумарне впливання багатократного їх виконання.
У результаті вивчення взаємозв’язку динаміки сенсомоторних реакцій, уваги, пам’яті, мислення і інтенсивності фізичних навантажень
можна зробити висновок, що короткочасні фізичні навантаження високої інтенсивності впливають позитивно на протікання психологічних процесів. Найбільш суттєве покращення пам’яті і уваги відмічено
через 2 години після навантажень, мислення одразу після навантаження і 3–4 години після нього.
Аналіз впливу рівня фізичних навантажень на розумову праце
здатність протягом проведення табірного збору з курсантами першого курсу дозволили виявити тенденцію:
після невеликих і середніх навантажень у військовослужбовців
підвищувалась працездатність і відмічались позитивні реакції (хороший настрій, бадьорий емоційний стан);
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після великих навантажень працездатність падала, у більшості
персоналу переважали негативні реакцій (відчуття сонливості, поганий настрій).
Це дозволило зробити висновок про стимулюючий вплив фізичної підготовки на розумову діяльність.
Під час вивчення кумулятивного ефекту використання фізичних
навантажень в різних режимах дослідники виявили перевагу занять з
середніми навантаженнями при ЧСС 130–160 ударів в хвилину. Такий
режим сприяв досяганню найбільш високих показників в навчальній
діяльності. Доречність використання на навчальних заняттях з фізичної підготовки навантажень середньої інтенсивності, що оптимально
впливають на розумову діяльність, підтверджуються і практичною
діяльністю кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки Національної академії Державної прикордонної служби України.
Дослідження динаміки розумової працездатності військовослужбовців протягом навчального дня, тижня, семестру, року показали, що
вона протягом цих періодів має різний характер інтенсивності.
На початку семестру вона підвищується, потім тримається на
відносно високому рівні і в кінці семестру має знаходитись на максимально високому рівні.
У цілях здійснення планування і управління навчально-тренувальним процесом, під час вивчення впливу психомоторних характеристик, емоційних станів, вольових якостей, автори прийшли до
висновку про доцільність планування навантажень на заняттях з фізичної підготовки з розрахунком хвильоподібності змін розумової
працездатності військовослужбовців протягом семестру. Так, в період
її зниження слід використовувати циклічні вправи помірної інтенсивності для розвитку витримки, а також вправи, які розвивають силові
якості, що само по собі змінює діяльність людини і як наслідок сприяє
кращому засвоєнню навчального матеріалу. Також, важливе значення має і специфіка фізичних навантажень. Так, вправи динамічного
характеру (дозована ходьба, біг, плавання, лижі, ковзани, гребля, велосипед) показують в цілому більш ефективну дію на розумову працездатність, чим вправи статичного характеру.
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На думку авторів, найбільш сприятливими для підтримання та
відновлення розумової працездатності є заняття спортивними іграми
(волейбол, баскетбол, футбол, теніс і т. п.), адже вони окрім зазначеного, сприяють становленню емоційної та психологічної рівноваги.
Помірні і довготривалі за часом фізичні вправи у взаємодії з
вправами локального характеру показують більш ефективну дію на
розумову працездатність, чим високоактивні циклічні навантаження
і вправи ігрового характеру (коли на перший план виходить спортивний результат, та змагальна діяльність в усіх її проявах).
Певна кількість авторів, вважають що стан розумової праце
здатності і її стійкості в значущій мірі обумовлені рівнем розвитку
витримки. Вивчаючи рівень розвитку фізичних якостей і розумової
працездатності військовослужбовців, вчені прийшли до висновку, що
найбільш позитивну кореляцію з стійкою розумовою активністю має
така якість, як витримка.
Встановлено, що найбільш ефективною формою фізичної підготовки, для розвитку загальної витримки у військовослужбовців є ранкова
фізична зарядка. Вона проводиться кожен день, що відповідає принципу системності процесу тренування. Тільки під час таких умовах можливо розвивати фізичні і спеціальні якості військовослужбовців.
Регулярність, тривалість (30–50 хв), загальний об’єм часу (більше
100 годин на рік) і тренувальна направленість (вивчення вправ, прийомів та дій на ранковій зарядці не проводиться) виконують фізичну
зарядку найбільш прийнятною формою розвитку витримки. Навчальні заняття, самостійна підготовка і спортивно-масова робота стають,
таким чином, додатковими формами в тренувальному процесі з розвитку цієї якості.
Ранкові тренування здійснюють оздоровчий ефект на розвиток
аеробних можливостей і загальної витримки, які спостерігаються при
ЧСС 130–160 ударів в хвилину.
Потрібно відмітити, що під час тренування (як в ранковий, так
і вечірній час) організм дуже швидко адаптується до зміни добового
біоритму. Тому не так важливо, в який час доби займатись. Набагато
важливіше займатись в один і той же час.
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Фізіологічні функції людського організму протягом доби не залишаються постійними, а змінюються у відповідності до часових показників
Біоритми – найважливіша властивість живої матерії. Не є виключенням в цьому відношенні і фізична працездатність людини. Найбільш функціонально слабкою людина є з 2 годин ночі до 5 годин ранку і між 12 і 14 годинами дня. Це негативна фаза біоритмів. Найбільш
сильні функціональні прояви з 8 до 12 і з 14 до 17 годин. Це позитивна
фаза біоритму.
Тому ранкова фізична зарядка, яка знаходиться на порозі позитивної фази біоритму, є оптимальною часовою формою тренувального процесу з розвитку загальної витримки в розпорядку дня військовослужбовців.
Висновок. Отже, широке застосування фізичної підготовки в навчально-виховному процесі військового навчального закладу є одним
з основних завдань з фізичного саморозвитку, укріплення здоров’я,
підвищення працездатності і навчальної активності військовослужбовців протягом усього періоду навчання.
Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Існує
потреба у вивчені фізичних якостей, що впливають на фізичний стан
людини та рівень її працездатності.
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Багас О. П., Ковальчук Р. А., Неделько А. С. Влияние уровня физической подготовки на самочувствие и умственную работоспособность военнослужащих
В статье рассматривается взаимосвязь физической подготовки и
умственной работоспособности. Раскрыто влияние физической подготовки на умственную активность в зависимости от объема физических нагрузок и эмоционального напряжения во время занятий физической подготовкой.
Ключевые слова: физическая нагрузка, умственная работоспособность, эмоциональное напряжение.
Bagas O., Kovalchuk R., Nedilko A. Influence of level of physical training on state of health and mental capacity of servicemen
One of the main tasks of physical training in the training process is to
ensure high efficiency and educational activity of cadets of a military educational institution.
The article describes the interrelation of physical training and mental
capacity. The influence of physical exercises on mental activity depending
on the amount of physical activities and emotional stress during physical
training has been revealed.
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The purpose of the article is to study the influence of physical training
on state of health and mental capacity of a person.
Systematic physical exercise positively affects such psychomotor characteristics of the person as concentration and switching of attention, operational memory and thinking. Subjective evaluation of health coincides
with objective indicators of mental capacity. In most cases, after physical
exercise, state of health and mental capacity are improved, with the duration
of the effect up to four-six hours.
Keywords: physical activity, mental capacity, emotional stress.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ
ЗДІБНОСТЕЙ ДО ГОВОРІННЯ ІНОЗЕМНОЮ
МОВОЮ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ
У статті розглянуто проблему формування здібностей до говоріння іноземною мовою. Охарактеризовано основні передумови їх
успішного розвитку. Доведено, що основою іншомовних здібностей є
іншомовне мислення, чуття мови та розвиток мовленнєвих процесів.
Визначено методи та технології навчання для розширення і вдосконалення іншомовної комунікативної компетентності студентів-філологів. Встановлено, що здібності до говоріння розвиваються на основі
вправ в умовах навчальних мовленнєвих ситуацій, що моделюють реальне мовне спілкування.
Ключові слова: іншомовні здібності, говоріння, аудіювання, іншомовне мислення, мовне чуття, іншомовне спілкування, психолого-педагогічні умови, майбутні філологи.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Проблема викладання іноземної мови на сучасному етапі розвитку вищої освіти є особливо актуальною, оскільки зміни, які відбуваються в системі освіти
все чіткіше зорієнтовуються на вільний розвиток особистості майбутнього фахівця, його самостійність, конкурентоспроможність та
мобільність. Відомо, що основною метою мовного навчання студен26
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тів-філологів є практичне володіння іноземною мовою, яке дозволяє
ефективно працювати зі спеціалізованими іншомовними джерелами,
спілкуватися з колегами, розуміти лекційний матеріал, який спрямований на щоденне та професійне спілкування, готувати наукові доповіді, писати ділові листи іноземним колегам, виконувати письмові й
усні переклади наукових статей з різноманітної проблематики.
Цілком очевидно, що за таких вимог до професійно-практичного
оволодіння іноземною мовою, які висуваються до майбутнього фахівця, все більш актуальною стає розробка сучасних ефективних методик і технологій розвитку у студентів-філологів здібностей до іншомовного говоріння.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Багато
науковців, як вітчизняних, так і зарубіжних, досліджували різноманітні аспекти, пов’язані з професійною іншомовною підготовкою
(І. С. Алєксеєва, Г. І. Бородіна, В. А. Бухбіндер, Ю. М. Ємельянов,
Л. В. Сухова та ін.). У вiтчизнянiй психoлoгiї прoблеми спiлкувaння
(кoмунiкaцiї) дoслiджувaли A. В. Бaтaршев [1], Л. С. Вигoтський [2],
O. Ф. Вoлoбуєвa [3], O. O. Леoнтьєв [4] тa iн. Психoлoгiчнi oсoбливoстi
нaвчaльнoгo спiлкувaння рoзглядaють у свoїх прaцях С. Д. Мaксименкo [5], В. П. Мoскaлець [6], Т. Д. Щербaн [7] тa iн. Розвиток комунікативних здібностей в процесі вивчення іноземної мови досліджували
Г. І. Борецька, Л. П. Гапоненко, А. М. Гринчишин, І. Л. Онуфрієва та ін.
Однак дотепер систематичні дослідження розвитку здібностей до говоріння іноземною мовою залишаються недостатньо розгорнутими.
Отже, метою статті є висвітлення психолого-педагогічних умов
розвитку здібностей до говоріння іноземною мовою у майбутніх філологів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчення іноземної
мови у вищому навчальному закладі є засобом досягнення мети підвищення освітнього рівня, ерудиції в межах своєї спеціальності. Одним з важливих завдань є навчити студентів-філологів іншомовному
спілкуванню, сприяти одержанню студентами знань та формуванню
вмінь і навичок, що дають можливість майбутнім спеціалістам адек№ 1(9)
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ватно використовувати іноземну мову у професійній діяльності. Сама
діяльність набуває рис пізнавальної самодіяльності, самоорганізації,
її необхідно стимулювати та активізувати. Особливу увагу слід приділяти розвитку здібностей до усного мовлення, як передумові будьякої діяльності майбутнього фахівця.
Оволодіти мовою – значить, в першу чергу, розвивати здібності
до говоріння. До їх складу вчені відносять: володіння соціальною
перцепцію; здатність обирати оптимальний стиль мовлення в психологічному плані з метою встановлення контакту зі співрозмовником; вільне володіння як вербальними, так і невербальними мовними засобами; емпатію та спонтанність перцепції інформації; уміння
слухати, оскільки саме це вміння визначає результативність процесу
комунікації, що проявляється в стимулюванні до діалогу. Здібності до
говоріння включають вміння озвучування висловлювань, оперування
лексичними одиницями та граматичного оформлення речень. Усі ці
аспекти мовлення слід трактувати комплексно, оскільки лише такий
підхід дає можливість забезпечувати повноцінний процес розвитку
здібностей до говоріння.
Психологічною передумовою розвитку здібностей до говоріння є
розвиток здібностей до аудіювання. На думку Б. В. Бєляєва, саме навчання аудіюванню повинно передувати навчанню говоріння [8, с. 89].
Досить слушною є думка вченого про те, що під час слухання суб’єкт
навчання сприймає готовий мовленнєвий зразок, створений носіями
мови. А під час говоріння мовець сам створює певні словесні форму
лювання, які він може або відтворювати по пам’яті (тоді його мовлення має репродуктивний характер), або створювати самостійно (тоді
його мовлення має продуктивний характер).
Зважаючи на те, що усне мовлення поділяється на процеси слухання та говоріння, викладачеві варто враховувати психологічні
особливості та взаємне співвідношення цих процесів. Як стверджує
Б. В. Бєляєв, аудіювання відрізняється від говоріння, перш за все,
протилежними переходами від однієї сторони мовлення до іншої. На
його думку, під час слухання людина, передусім, сприймає на слух ті
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іншомовні засоби, за допомогою яких оформляється чуже іншомовне
мовлення [8, с. 89].
Відомо, що кінцевою метою навчання іноземної мови є розвиток у суб’єктів навчання мислення цією мовою, тому що “володіння
іноземною мовою передбачає насамперед нерозривну єдність мови
та мислення” [8, с. 13]. У процесі розвитку здібностей до говоріння
іноземною мовою вaжливе знaчення мaють тaкi якoстi мислення, як
ширoтa, глибинa, якiсть, пoслiдoвнiсть, сaмoстiйнiсть, критичнiсть,
гнучкiсть [2, с. 43–46]. Крім того, дoслiдник В. A. Крутецький вказує на
важливість тaких мислительних кoмпoнентiв, як здaтнiсть дo: швидкoгo узaгaльнення великoгo oбсягу iншoмoвнoгo мaтерiaлу (узaгaльнення без пoпередньoгo тренувaння); швидкoгo згoртaння, скoрoчення прoцесу мiркувaння впрoдoвж рoзв’язувaння iншoмoвних зaвдaнь;
швидкoгo переключення нaпрямку думки вiд прямoгo дo звoрoтнoгo
пiд чaс вивчення iншoмoвнoгo мaтерiaлу [9, с. 42].
У процесі повноцінного оволодіння іноземною мовою безпосередньо після сприйняття відбувається усвідомлення змістової сторони мовлення, тобто його розуміння. Проте якщо у суб’єкта навчання
недостатньо розвинене іншомовне мислення, розуміння іншомовного
мовлення відбувається лише після перекладу почутого на рідну мову,
а це, у свою чергу, досить часто вимагає свідомого пригадування різних мовних правил [8, с. 89].
Тому кожному викладачеві іноземної мови треба бути добре обізнаним не лише із особливостями самої іноземної мови, але й мислення, яке здійснюється засобами цієї мови. З огляду на це, досить слушною є точка зору Б. В. Бєляєва про те, що засвоєння лише теорії мови
не забезпечить практичного володіння мовою. На його думку, практичне володіння мовою обумовлюється тільки іншомовною мовленнєвою практикою [8, с. 29]. Окрім того, у прoцесі розвитку здібностей
до гoвoрiння aктивну учaсть бере тaкoж i мoтoрнa пaм’ять, якa безпoсередньo пoв’язaнa з тoнкoю кooрдинaцiєю мoвленнєвo-мoтoрних
м’язiв [8].
Таким чином, здібності до говоріння майбутніх філологів виявляються у їх вмінні словесно оформити власні думки. Сюди відноситься
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перш за все здатність виражати свої думки засобами іноземної мови.
Для цього необхідна здатність оперування поняттями, вираженими
іншомовними словами, і здатність оформлення на цій основі завершених думок чи суджень. Говоріння іноземною мовою вимагає від
студентів здатності швидкого переходу від внутрішнього мовлення
до зовнішнього, яке в свою чергу повинне характеризуватись цілком
природним темпом і природним інтонуванням. Процес говоріння вимагає слухового контролю власного мовлення.
Психологи [8; 9; 10] називають кілька основних передумов успішного розвитку здібностей. Розглянемо кожну з них:
Цілеспрямованість тренування. Ця умова передбачає насамперед
чітке розуміння того, що саме підлягає автоматизації і зосередженню
уваги викладача та студентів на відповідному мовному явищі протягом певного часу. У цьому плані велике значення має добір вправ,
які відповідають меті засвоєння даного явища, а також забезпечення
багаторазовості вживання цього явища у відповідних ситуаціях. До
поняття цілеспрямованості належить чітке бажання результату та орієнтація на його досягнення.
Усвідомленість тренування. Студент повинен знати та розуміти
кінцеву мету тренування, на яку викладач спрямовує його зусилля,
усвідомлювати структуру тих операцій, які піддаються автоматизації.
Робота розпочинається з усвідомлення студентом мовного правила,
зокрема правила-інструкції. Це забезпечує постійний контроль у процесі виконання вправ і згодом підводить до формування дуже потрібного механізму самоконтролю, який діятиме і тоді, коли відповідні
автоматизації вже сформуються. Вважають, що чітке розуміння суті
тренування відіграє не меншу роль, ніж багаторазовість повторення.
Усвідомленню підлягають як правила, що пропонуються до початку
дії, так і мовні операції, у процесі виконання яких формуються навички [10, с. 148].
Раціональне розгортання процесу тренування в часі. Для того,
щоб сформувати навичку і розвинути здібність потрібне тривале тренування. Доведено, що найбільша кількість вправ для засвоєння відповідного явища має припадати на початок тренування [10, с. 149].
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Саме на цьому етапі вирішальну роль відіграє також частотність актів
тренування. Якщо викладач вдається до тренування час від часу, з великими інтервалами, то процес формування навичок не буде ефективним. У такий спосіб можна забезпечити лише засвоєння знань. Зрештою, інтенсивно розпочатий процес формування навичок і розвитку
здібностей з часом повинен переходити в екстенсивний – шляхом поступового збільшення інтервалів між актами тренування. Сформовану навичку слід систематично використовувати і таким чином підтримувати її в умовах наростаючих інтервалів вживання. Такий режим
роботи необхідно забезпечувати до кінця курсу навчання [10, с. 150].
Мотивованість актів висловлювання. Ця вимога передбачає, щоб
кожна вимовлена фраза, навіть якщо вона будується за аналогією,
мала для мовця певний особистісний сенс, була пов’язана з його навчальною чи трудовою діяльністю. Цю вимогу слід враховувати при
побудові та доборі вправ. Чисто механічні маніпуляції з мовним матеріалом дають значно нижчий навчальний ефект, ніж висловлювання,
у яких мовець виступає як автор, як носій певної соціальної ролі. У
навчальному процесі це забезпечується шляхом відповідної побудови
мікроситуацій, внесенням елементів гри. Велике значення у посиленні
мотивації має постійне оцінювання результату, підкреслювання викладачем позитивних наслідків тренування.
Протидія мовній інтерференції. Студенти часто намагаються подолати труднощі застосування іноземної мови шляхом перенесення
в її сферу навичок рідної мови. Проте така інтерференція зумовлює
безліч помилок, оскільки норми рідної та іноземної мов часто не збігаються. Інтерференція відчувається особливо гостро на початковому
етапі навчання. Отже, завдання полягає в тому, щоб передбачити помилки, які викликані інтерференцією і застерегти від них студентів.
Ураховуючи основні передумови розвитку здібностей іншомовного говоріння та для досягнення ефективності навчання говоріння
викладачеві необхідно:
проводити заняття виключно іноземною мовою;
будувати заняття так, щоб максимально надати студентам можливість розмовляти іноземною мовою;
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створювати такі умови, за яких говоріння за заданою темою було
б природно мотивованим;
надавати студентам можливість висловлювати власні думки та
обговорювати їх;
створювати в аудиторії клімат взаємосприйняття, акцентування
позитивного, запобігання негативному;
використовувати слайди, аудіо- та відеокасети, роздатковий та
дидактичний матеріал;
створювати почуття довіри, поваги до кожного для найновішої
реалізації кожним своїх можливостей;
більшу частину заняття присвячувати виконанню умовно-комунікативних вправ для формування мовленнєвих навичок.
Для розвитку здібностей до говоріння на заняттях використовують різноманітні мовленнєві завдання, що значною мірою підвищує у
студентів – філологів інтерес до вивчення іноземної мови. У них виникає внутрішня мотивованність, створюються можливості для вираження у мовленні власних поглядів, думок, для виявлення фантазії та
інших якостей.
Здібності до говоріння мають розвиватися на основі вправ в умовах навчальних мовленнєвих ситуацій, що моделюють реальне мовне
спілкування.
Навчальна мовленнєва ситуація покликана забезпечувати потреби студентів у мовному спілкуванні і повинна являти собою сукупність життєвих умов, що спонукають до висловлення думок і використання при цьому певного мовного матеріалу.
Студентів-філологів навчають двох видів усного мовлення: підготовленого та непідготовленого. Підготовлене мовлення – це висловлювання, елементи якого попередньо відпрацьовуються, автоматизуються у понадфразових єдностях, а потім репродукуються у формі
повідомлення, розповіді, інформації. Непідготовлене мовлення – це
такий рівень володіння мовою, на якому мовець може без підготовки, без опори на попередньо подані мовні одиниці, без спонукання та
допомоги з боку викладача використати засвоєний раніше мовний та
мовленнєвий матеріал в комбінаціях та ситуаціях, які не мали місця в
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попередніх видах роботи на занятті. Таке мовлення називається спонтанним.
Підготовлене усне мовлення – це один з етапів формування
умінь непідготовленого мовлення, яке є метою навчання. Згідно методики навчання іноземних мов виділяють три етапи формування
монологічних умінь. В основу кожного з них покладена нова якість
висловлювання студентів, причому ця якість обов’язково призводить до збільшення обсягу зразків мовлення, що використовуються
студентом.
Завдання першого етапу зводяться до того, щоб міцно засвоїти й
закріпити мовний матеріал до теми; навчитися висловлювати на його
основі одну завершену думку; об’єднувати 2–3 фрази в одну понадфразову єдність.
Завдання другого етапу полягають у тому, щоб навчити студентів
переходити від одного мовленнєвого зразка до іншого, дотримуючись
при цьому логічного зв’язку речень згідно з вивченою темою. Кожне
наступне речення повинно доповнювати, розкривати або уточнювати
думку, висловлену у першій фразі.
Головне завдання третього етапу – навчити студентів створювати монологічні висловлювання текстового рівня різних функціонально-смислових типів. Третій етап навчання усному мовленню характеризується розвитком умінь виражати своє особисте ставлення до фактів чи подій, про які висловлюється студент; формулювати критичну
оцінку і доводити правильність будь-якого факту; залучати до свого
мовлення елементи міркування, аргументації.
Монологічне мовлення можна розвивати за допомогою вправ з
опорою на питання: 1) вправи на з’єднання чи роз’єднання речень;
2) запам’ятовування фраз та їх трансформацію; 3) розширення чи заміна речень; 4) повідомлення описового характеру; 5) оцінка матеріалу, який прочитано чи прослухано, а також і без опори на питання:
складання логічно-синтаксичної схеми послідовності фраз; опора на
ситуацію; з опорою на текст або наочність [9; 10].
Велике значення для навчання непідготовленою усного мовлення
мають систематично і навмисно створювані проблемні ситуації, що
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сприяють виникненню мотиву і потреб висловлювання, висунення гіпотез, припущень, активізації розумової діяльності.
Багато сучасних методистів у навчанні говоріння радять використовувати спеціальні мовні вправи [9].
Спеціальні мовні вправи націлюють увагу слухача на зміст мови.
Вони проводяться для того, щоб студенти навчилися використовувати підготовлені зразки в мовному синтезі, розуміти відомі мовленнєві
конструкції в різноманітних ситуаціях. При виконанні цих вправ варто
уникати перекладу. Вони можуть супроводжуватися логічним аналізом, що допомагає осмислити зміст. Це можуть бути вправи, спрямовані на сприйняття загального змісту, на виділення окремих значеннєвих
груп. До спеціальних мовних вправ належать вправи, що розвивають
уміння співвідносити частини і ціле в процесі слухового сприйняття,
знаходити в мовленні головну думку, основний зміст, звертати увагу
на заздалегідь зазначений відрізок мови, розуміти ціле, незалежно від
окремих важких для розуміння частин (слів і пропозицій), використовувати мовну і логічну здогадку у процесі слухового сприйняття.
Важливою формою іншомовного мовлення студентів-філологів є
діалогічне мовлення, яке набуває вигляду дискусії або диспуту.
Під час проведення дискусії або диспуту відбувається тематичне спілкування, спрямоване на те, щоб переконати співрозмовника в
правильності своєї позиції, діалог на професійному рівні та на професійно-спрямовану тематику, обговорення різних думок і позицій, взаємна критика гіпотез і пропозицій, їхнє обґрунтування та зміцнення,
що призводить до формування нових знань і уявлень, сприяє набуттю комунікативного досвіду вирішення різноманітних завдань. Таким
чином, дискусія та диспут виступають методом організації комунікативної взаємодії студентів.
Під час організації дискусій важливо звертати увагу на формування у студентів навичок застосування основних функціонально-смислових типів мовлення: уміння опису, розповіді, міркування, уміння
довести свою тезу та спростувати тезу опонента, зробити висновок.
Усе це сприяє розвитку здібностей до говоріння в різних типах вправ
під час занять іноземною мовою студентів-філологів.
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У процесі діалогу з елементами дискусії важливо дотримуватися
певних цілей: обмін думками, сміливе вирішення проблеми, пошук
виходу з певної ситуації, розбір і обговорення певних ситуацій, виявлення думки аудиторії з проблеми, яка обговорюється, формування інтересу до матеріалу, який обговорюється. Необхідно визначити
завдання, пов’язані як з організацією проведення дискусії та активізацією її учасників, так і з її темою та змістом.
Групова (кооперативна) форма навчальної діяльності студентів,
об’єднаних спільною навчальною метою відкриває можливості спів
праці, реалізує природне прагнення кожного до спілкування, сприяє
досягненню більш високих результатів засвоєння знань і формування
вмінь. [10]. До групового (кооперативного) навчання можна віднести:
роботу в парах, ротаційні трійки, “Два – чотири – всі разом”, “Карусель”, роботу в малих групах (“Діалог”, “Синтез думок”, “Спільний
проект”, “Пошук інформації”, “Коло ідей”), акваріум, метод проектів.
Під час роботи в парах можна виконувати такі вправи: обговорити
завдання, короткий текст; взяти інтерв’ю, визначити ставлення (думку) партнера до того чи іншого питання, твердження і т. д.; зробити
критичний аналіз роботи один одного тощо. До інтерактивних технологій колективно-групового навчання відносять обговорення проблеми у загальному колі (“Мікрофон”, “Незакінчені речення”), мозковий штурм, навчаючи – учусь (“Кожен учить кожного”, “Броунівський
рух” “Дерево рішень”), ажурна пилка (“Мозаїка”, “Джиг-со”), ігри (ділові, дидактичні, імітації, рольові ігри, драматизація) [3]. Технології
навчання в дискусії – важливий засіб розвитку монологічного мовлення, вона сприяє розвитку критичного мислення, дає змогу визначити власну позицію, формує навички відстоювання своєї особистої
думки, поглиблює знання з даної проблеми. До них відносять: “Метод
ПРЕС”, “Обери позицію”, “Зміни позицію”, “Безперервна шкала думок”,
“Дискусія”, “Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу”, “Дебати”.
Такі вправи дають студентам можливість ґрунтовніше працювати
над формою висловлення власних ідей, порівнювати їх з іншими, дозволяють долати певні стереотипи, проявляти творчість, відпрацьовувати вміння говорити по суті, переконливо, презентувати себе.
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Висновки дослідження та перспективи подальших розвідок у
даному напрямі. Oтже, у прoцесi нaвчaння студентiв iнoземнoї мoви
виклaдaчевi неoбхiднo ствoрювaти тaкi психолого-педагогічні умoви,
якi б рoзвивaли iншoмoвне мислення i тaким чинoм зaбезпечувaли
ефективнiсть прoцесу рoзвитку здiбнoстей дo гoвoрiння. При цьому
необхідно також формувати і культуру мовлення майбутніх фахівців.
Культура мовлення – це уміння правильно вибирати мовні засоби відповідно до змісту, обстановки та намірів висловлювання [3]. Слід також пам’ятати і про комунікативну грамотність, тобто сукупність комунікативних знань, умінь і навичок, які забезпечують успішне спілкування майбутніх філологів в усній і письмовій формах; це знання
законів, правил і засобів ефективної усної та письмової комунікації.
Крім того, значну увагу викладач повинен звертати на стереотип
мовленнєвої поведінки учасників спілкування в конкретних обставинах, що потребує: 1) цілеспрямованого впливу з боку викладача на
свідомість та пов’язану з цим емоційно-вольову сферу діяльності студентів; 2) зміни та формування найбільш сталих психологічних механізмів регуляції поведінки та ціннісних орієнтацій і установок всіх
членів навчальної групи. На заняттях з практичного курсу основної
іноземної мови члени навчальної групи проходять певний період соціалізації, набуваючи нових соціальних якостей. Так відбувається процес динамічного формування особистості майбутнього фахівця засобами іншомовно-мовленнєвої діяльності.
Перспективи дослідження вбачаємо у вивченні можливостей використання засобів інформаційних технологій у розвитку іншомовних здібностей майбутніх філологів.
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Багрий А. А. Психолого-педагогические условия развития способностей к говорению на иностранном языке у будущих филологов
В статье рассмотрена проблема формирования способностей к
говорению на иностранном языке. Охарактеризованы основные предпосылки их успешного развития. Доказано, что основой иностранных
способностей является иноязычное мышление, чувство языка и развитие речевых процессов. Определены методы и технологии обучения
для расширения и совершенствования иноязычной коммуникативной
компетентности студентов-филологов. Установлено, что способности
к говорению развиваются на основе упражнений в условиях учебных
речевых ситуаций, моделирующих реальное речевое общение.
Ключевые слова: иноязычные способности, говорение, аудирование, иноязычное мышление, языковое чутье, иноязычное общение, психолого-педагогические условия, будущие филологи.
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Bahrii H. Psychological and Pedagogical Conditions of Development of Foreign Language Speaking Abilities of Future Philologists
The article deals with the problem of forming foreign language speaking abilities.
The main psychological and pedagogical conditions for the development of foreign language communication abilities have been characterized.
It is proved that the basis of foreign language abilities is foreign language thinking, linguistic sense and development of speech processes. The
methods and technologies of teaching for the expansion and improvement
of foreign language communication skills of students-philologists have been
determined. It has been established that the ability to speak foreign language develops on the basis of exercises of learning speech situations that
simulate real communication.
To the composition of foreign language speaking abilities scientists include: possession of social perception; the ability to choose the optimal style
of speech from psychological point of view in order to establish contact with
the interlocutor; fluent possession of both verbal and non-verbal linguistic means; empathy and spontaneity of perception of information; listening
ability, because this ability determines the effectiveness of the communication process, which manifests itself in stimulating dialogue. Speaking ability includes the ability to operate lexical units and grammatical categories.
The psychological precondition for the development of speaking abilities is
the development of the listening comprehension abilities. In the process of
development of abilities to speak foreign language, the essential message is
that of some kind of thinking, such as freedom, depth, quality, continuity,
reasonableness, criticism, flexibility. Students-philologists are taught two
types of spoken speech: prepared and unprepared (spontaneous). The purpose of teaching unprepared speech is to develop the ability to express their
personal attitude to the facts or events that the student expresses; formulate a critical evaluation and prove the correctness of any fact; to involve
in the speech elements of justifying their arguments. For the teaching of
unprepared oral speech systematically and intentionally created problem
situations should be used to contribute to the emergence of the motives and
needs of the statement, the hypothesis, assumptions, activation of mental
38
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activity of the students. The method of learning the communicative interaction of students is the discussion or dispute. During the discussion the
students demonstrate their abilities to describe, narrate, reason, to prove
their thesis and to refute the opponent’s thesis, to conclude. In the process
of dialogue with the elements of the discussion it is important to pursue
certain goals: exchange of ideas, solution of the problem, search for a way
out of a particular situation, analysis of certain situations, the identification
of the audience’s opinion of the problem being discussed, the formation of
interest in the material being discussed.
Keywords: foreign language abilities, speaking, listening comprehension,
foreign language thinking, language fluency, foreign language communication,
psychological and pedagogical conditions, future philologists.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ
ПРОФЕСІЙНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ
ОСОБИСТОСТІ В ПСИХОЛОГІЇ
У статті викладені результати теоретичного аналізу сучасних
зарубіжних і вітчизняних наукових підходів та досліджень самоствердження особистості та професійного самоствердження офіцерів-прикордонників зокрема. Обґрунтовано актуальність і важливість самоствердження в професійній діяльності. Охарактеризовано особливості форм самоствердження в професійній діяльності, яка проходить в
складних та екстремальних умовах на державному кордоні. Визначено
психологічні механізми самоствердження, основні вектори його розвитку, можливі позитивні та негативні фактори впливу.
Ключові слова: самоствердження, офіцер-прикордонник, професійна діяльність, керівник, самовдосконалення, соціальний статус.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасне суспільство наповнене змінами і новими викликами, особливого значення
отримують завдання із забезпечення надійної охорони кордонів держави. “Гібридні війни”, військові конфлікти, численні загрози прикордонній безпеці спонукають нас до пошуку та впровадження дієвих механізмів відбору, підготовки, супроводу персоналу служби, у
тому числі офіцерів. Державна прикордонна служби України потребує фахівців з високою психологічною готовністю, працездатністю,
40
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а також тих, хто має великий вантаж професійних знань, умінь та
навичок.
У багатьох офіцерів-прикордонників виникають труднощі в проходженні служби після закінчення навчального закладу. Переважна
більшість проблематики зосереджена навколо виконання покладених
професійних обов’язків, службових завдань з охорони державного
кордону та управління військовим колективом.
У зв’язку з цим дуже важливою є увага до проблеми особистісного зростання офіцерів з метою спрямування їх до здійснення адекватних самостійних виборів, прийняття рішень, досягнення позитивних
успіхів та конструктивного професійного самоствердження з накресленням життєвих планів на кар’єрне зростання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проаналізувавши праці Ю. Гана, І. Беха, М. Цибри можна віднайти повне і глибоке висвітлення потреби людини в самоствердженні. Дослідники в свої
працях вказують на те, що людина, перебуваючи в ситуаціях, які динамічно змінюються, має побоювання втратити свій статус у суспільстві,
понизити досягнутий рівень поваги й самоповаги, що протягом всього часу стимулює її самостверджуватися, відстоювати себе в соціумі
М. Цибра розглядає самоствердження як “персоніфіковану” потребу,
яка в системі соціальних зв’язків забезпечує та підтримує активність
особистості. А. Ю. Гана наголошує, що самоствердження являє собою
потребу людини ствердити себе у світі, це прагнення до життєвого успіху, до утвердження гідності в самоцінності своєї особистості.
І. Бех під самоствердженням розуміє престижну потребу, яка виражається в реалізації первісних потреб конкретної особистості, утвердження свого “Я” завдяки досягненню певного статусу в соціумі [1].
Н. Іщенко зазначає що самоствердження – це потреба особистості постійно турбуватися про зміцнення свого соціального статусу.
Розглянувши роботи С. Братченка, І. Кона, М. Міронова, Е. Никітіна, Н. Харламенкова, ми отримали можливість ознайомитись з механізми самоствердження, якими є: саморозкриття, самосприйняття,
самовираження, саморегуляція, самопрогнозування. Аналіз поглядів
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(Р. Альберті, В. Маралів, Е. Нікітін, Н. Харламенкова, М. Емонс) на
способи самоствердження дає можливість виокремити три основні
підходи самоствердження: конструктивну (піднесення над своїм “Я”;
позиція “бути краще себе вчорашнього”), домінування (піднесення
над іншими “Я”; “бути кращим за всіх”) і стратегію самопригнічення
(приниження свого “Я”, або позиція “бути як всі”)
Для молодого офіцера, на початку кар’єри дуже важливо отримати позитивні оцінки його професійної діяльності. Так зокрема, Р. Сущенко [6], говорячи про мету самоствердження, зазначає що це свідома об’єктивація сутнісних сил особистості, спрямована на отримання
високої оцінки від себе та від інших людей.
Варто розглянути думку П. М’ясоїда щодо сутності самоствердження особистості та його спрямування. Він описує самоствердження у системі вчинкової психології, відзначаючи, що якщо психічна
норма це творчість, гармонійний образ світу і найголовніше – вчинок, то відхиленням від норми буде самореалізація на шкоду іншим,
конфліктний образ світу, проступок як учинок, котрий суперечить
нормам моралі. При цьому кожен проступок породжується цілком
конкретними потребами, що виникають під час діяльності, задовольняються і збагачуються в ній – вимагають для свого задоволення все
ширшого кола предметів. Тому потреба – це ніщо інше, як наступна
тенденція для пошуку нових зв’язків із реальністю. Однак якщо органічні потреби характеризують прагнення до дедалі досконалішої
адаптації, індивідуальні – до створення, то потреби особистості – до
втілення свого “Я” у світ [3].
Проблема самоствердження різними науковцями розглядалась на
різних етапах життя. До прикладу Л. С. Виготський вказував на те, що
підліток не розуміє сам себе. Він ще не став єством для себе, він знаходиться у стані становлення. Пізнання себе, формування на цій основі
певного ставлення до себе, самоствердження, зміни в самооцінці –
усе це та багато інших явищ зазнають суттєвих кількісних та якісних
змін та узагальнені в одному понятті: “самосвідомість”. Становлення
самосвідомості в цей період визначає певне соціальне зростання, що
пов’язано з визначенням нової “внутрішньої позиції”, в основі якої ле42
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жить прагнення бути відповідальним за себе, свої особистісні якості,
свої погляди і здатність самостійно відстоювати власні переконання
[2]. Новий етап в житті, такий як проходження служби вже в якості
офіцера, а не учня, курсанта, виконання важливих завдань з охорони
кордону, чимось нагадує те прагнення підлітка бути відповідальним,
приймати власні рішення, відстоювати власні переконання.
Самоствердження особистості, переконаний В. Роменець, здійснюється через діяльність у формі вчинку. На думку вченого, поняття
“вчинок” сутнісно виростає на перетині таких “суб’єктивних” категорій, як “свобода”, “творчість”, “саморозвиток”, “самовдосконалення”,
“самоствердження” тощо і є духовним розвитком індивіда [5].
М. Цибра досліджував особливості самоствердження дорослої
людини, та вказував на дві складові існування зазначеного феномена.
Перша – це потреба в пізнанні самого себе, рідше – у визначенні “хто
я є у навколишньому просторі”. Друга – самоствердження як потреба,
що реалізується в утвердженні свого “Я” в процесі гармонійної взаємодії його з довкіллям. Розвиток самоствердження можна визначати
за критеріями та рівнями. До основних критеріїв самоствердження
належать: моральне здоров’я, цілеспрямованість, творчість та соціальний тонус, що мають безпосередній вплив на розвиток реального
“Я” людини. А рівні розвитку самоствердження дорослої людини (високий, середній, низький) визначають темпи її рольового та життєвого самовизначення й особистісне зростання загалом [8].
Варто також звернути увагу на позицію Н. Харламенкової. Молодому офіцеру в підрозділі охорони державного кордону дуже необхідно усвідомлювати той факт, що він є важливим для виконання
необхідних завдань з охорони кордону, що від нього, зокрема, залежить безпека держави в цілому. В цьому контексті дослідниця зазначала, що самоствердження – це переконаність особистості в тому, що
вона чогось варта і є цінною. Осмислення власної цінності свідчить
про ідентичність реального “Я” людини. З точки зору вченої, “цінність
Я” – це динамічний конструкт, зміст якого змінюється залежно від переоцінки з віком термінальних цінностей, унаслідок вирішення людиною вікових завдань та прийняття нею нових соціальних вимог [4].
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Метою статті є визначення теоретико-методологічних засад
професійного самоствердження офіцерів прикордонників на основі
аналізу психологічних праць та наукових досліджень. Зосереджуючи
проблематику самоствердження, яка розглядається в різних аспектах,
ставимо завдання проаналізувати літературу і визначити можливі
проблеми пов’язані з професійним самоствердженням офіцерів-прикордонників.
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливим психологічним механізмом самоствердження особистості в конкретній ситуації є мотивація. “Призначення мотивації перебороти конфліктність
ситуації й прийняти рішення діяти певним чином” [5]. Якщо сказати
іншими словами, то це – прийняти рішення (визначитися), яким чином самостверджуватися, тобто яку дію здійснити. Дія за В. Роменцем,
не є одномоментним і одноякісним актом, але передбачає, принаймні,
два етапи: підготовчий (психологічне моделювання акції вчинку та її
наслідків) та власне вчинок.
Прагнучи до самоствердження, кожен робить це по-своєму. Одні
виважено і раціонально приймають рішення, продумують і розраховують кроки, інші покладаються на зовнішні обставини, не здатні
прийняти чіткого плану дій. Для таких людей вибір вчинку, що може
вплинути на майбутнє, несе у собі тривогу (страх невідомого). Професія офіцера-прикордонника належить до екстремальної діяльності, вона пов’язана з ризиками для життя як самого офіцера так і його
колег. Від прийнятого рішення, плану дій може залежати не тільки
особисте життя, але і доля підлеглого персоналу, підрозділу, техніки,
тощо. До прикладу в професійній діяльності прикордонних нарядів
є низка ситуацій яким характерні елементи несподіванки, раптовості
та небезпеками, готовністю діяти негайно і в межах правового поля.
Під час службової діяльності офіцерам доводиться діяти в умовах, які
значно впливають на стан їхнього здоров’я, життя, рівень працездатності та якість виконання поставлених завдань.
Як зазначає Т. Титаренко, вибір того вчинку завжди є стрибком
із однієї сфери життєдіяльності до іншої, “вибухом” повсякденності,
перетворенням і себе, і свого світу [7, с. 327]. Активність людини ви44
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значає все життя, світ, долю робить її по-справжньому вільною і щасливою. У кожної взятої окремо особистості безліч можливостей до
самоствердження, хоча вони й обмежені нормативністю, соціальними
очікуваннями, саморегулятивними механізмами. Т. Титаренко зазначає, що той, хто може все врахувати й прийняти правильне рішення,
в результаті стає вільною людиною, а той, у кого це не вийшло, може
відчувати себе жертвою.
На основі аналізу поглядів науковців, дослідників на явище самоствердження, та враховуючи особливості проходження служби офіцерами на державному кордонні, складність і важливість сумлінного
виконання професійних обов’язків, може визначити, що: професійне
самоствердження офіцера прикордонника – це активний процес усвідомлення себе серед інших людей, колег, прикордонників оцінювання
своїх переваг перед перевагами інших, порівняння себе з іншими, з
метою збереження індивідуальності, проявити себе в колективі та займати там важливе місце.
Самоствердження – багатоплановий і об’ємний механізм взаємодії, а тому достатньо дієвий, ефективний стимул розвитку особистості,
що в першу чергу стосується керівника. Відомо, що кожен офіцер в підрозділах охорони державного кордону прямо чи опосередковано, в тій
чи іншій мірі є керівником – начальником для певної кількості персоналу. В деяких випадках, офіцер після закінчення навчального закладу,
вже може мати в підпорядкуванні персонал в кількості від 10 чоловік.
Таким чином професійне самоствердження для офіцера-прикордонника це шлях до становлення його як керівника, підняття авторитету.
Варто зазначити, що самоствердження може нести позитивний
(конструктивний) та негативний (деструктивний) характер. Позитивне самоствердження обумовлене потребою у самоцінності через самовизначення за рахунок подолання зовнішніх труднощів, вирішення існуючих соціально-значущих життєвих завдань, іншими словами
вдосконалення і самовдосконалення. Негативне самоствердження виявляється через слабку здатністю до адаптації; дисонансом між собою
та соціальним досвідом; прагненням до переваги за рахунок інших, не
виключено, що шляхом сили та самозаперечення.
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Висновки. Сучасні теоретичні підходи до вивчення проблеми самоствердження особистості, масштаби дослідження в зарубіжній та
українській психології в цілому позитивні, проте дослідження самоствердження такої категорії як офіцери, а прикордонники зокрема, не
носять системного характеру. Науковці виокремлюють основні характеристики самоствердження особистості. Зокрема вертикаль самоствердження або ціннісна сходинка. Характеризується вона тим, що
особистість прагне піднятися на більш високий рівень ціннісної драбини, іншими словами досягнути тих цінностей, які мають найбільшу
значущість для неї, зміст яких задає те оточення, група в якій вона перебуває. Тому насамперед самоствердження визначається насамперед
групою, до якої належить або прагне належати особистість. Інша характеристика – це сфера самоствердження: кожна конкретна дія цієї
категорії здійснюється в певній, специфічній галузі життєдіяльності
особистості. Саме ці характеристики відображають спрямованість
самоствердження особистості, тобто ті завдання, через реалізацію
яких особистість має намір утвердити себе. Тому подальші дослідження можуть бути зосереджені на підготовці офіцерів-прикордонників
формуванні їхнього позитивного ставлення до своєї професії, спеціальності, готовності реалізувати себе в цьому напрямі, що в цілому
безпосередньо пов’язано з проблемою самоствердження.
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Бондаренко В. В. Теоретический анализ проблемы профессионального самоутверждения личности в психологии
В статье изложены результаты теоретического анализа современных зарубежных и отечественных научных подходов и исследований
самоутверждения личности и профессионального самоутверждения
офицеров-пограничников в частности. Обоснована актуальность
и важность самоутверждения в профессиональной деятельности.
Охарактеризованы особенности форм самоутверждения в профессиональной деятельности, проходящей в сложных и экстремальных
условиях на государственной границе. Определены психологические
механизмы самоутверждения, основные векторы его развития, возможные положительные и отрицательные факторы влияния.
Ключевые слова: самоутверждение, офицер-пограничник, профессиональная деятельность, руководитель, самосовершенствование, социальный статус.
Bondarenko V. Theoretical Analysis of Professional Self-Assertiveness of a Personality in Psychology
Modern society is undergoing a lot of changes and accepts new challenges, the objectives to ensure reliable protection of the borders of the State
are of special significance nowadays. The State needs professionals with high
psychological readiness, working efficiency, as well as those possessing large
scope of professional knowledge, abilities and skills.
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Many border service officers have difficulties in managing their service
after graduation. The vast majority of problems is focused around their performance of professional duties, duty assignments related to border control
and military staff management.
In this regard, it is very important to pay attention to the issue of personal growth of officers with the aim of directing them to the implementation of adequate independent choices, decision making, achieving positive success and professional self-affirmation, including life plans for career
growth. The issue of self-assertiveness has been considered by various scientists at different stages of life.
The purpose of the article is the definition of theoretical and methodological principles of professional self-assertiveness of border service officers based on the analysis of psychological works and scientific researches.
Self-assertion is a multi-faceted and comprehensive interaction mechanism, and therefore it is efficient to a large extent, effective stimulus to personality development, which primarily relates to a manager. It is known that
every officer in the border departments, directly or indirectly, in one degree
or another, is a head, that is a manager for a certain number of staff. Thus the
professional self-assertion of border service officers is the way to become a
leader, to raise his authority.
Profession of border service officers belongs to the extreme activity, it
is associated with risk for life of both the officer and his colleagues. Taken
decision or the action plan may have impact not only on privacy, but also
the fate of subordinate personnel, subordinate units, equipment, etc. For
example, professional activity of a number of border patrols comprise a lot
of situations which are characterized by the elements of surprise, unexpectedness and dangers, readiness to act immediately and within the legal scope.
On the basis of the views of scientists and researchers on the phenomenon of self-assertion, and taking into account the peculiarities of servicing
of officers at the State border, the complexity and importance of faithful
performing of professional duties, it can be determined that: professional
self-assertion of border service officers is an active process of realization
of a person among other people, colleagues, border officers, evaluation of
person’s advantages over the advantages of other peoples, comparing with
48
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other persons, in order to preserve identity, approve himself in the team and
take there a prominent place.
Thus modern theoretical approaches to the study of the issues of self-affirmation of a personality, the scope of research in foreign and Ukrainian
psychology are generally positive, however, the study of self-affirmation of
such categories as officers and border service officers in particular, is not
systematic in nature.
Keywords: self-assertion, border service officer, professional activity,
head, self-improvement, social status.
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ДО ПРОБЛЕМИ ПРЕВЕНЦІЇ ДЕЗАДАПТАЦІЙНИХ
ВИЯВІВ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНАСЛІДОК
ПЕРЕБУВАННЯ В ЗОНІ БОЙОВИХ ДІЙ
Обговорюється досвід проведення заходів превенції дезадаптаційних проявів у військовослужбовців внаслідок перебування в зоні бойових
дій. Визначено коло проблем, пов’язаних із дезадаптаційними виявами
у військовослужбовців внаслідок участі у бойових діях та шляхи їх вирішення за світовим досвідом. Акцентовано увагу на небойових чинниках виникнення дезадаптаційних проявів у військовослужбовців (“мобінг”), позитивних наслідках перебування у зоні бойових дій (“пост
травматичне зростання”).
Ключові слова: адаптація, дезадаптація, превенція, посттравматичне зростання, мобінг.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Професійна діяльність військовослужбовців передбачає виконання посадових обов’язків в екстремальних умовах ведення бойових дій. У бойовій обстановці максимально проявляється вітальна загроза (загроза життю),
психоемоційне напруження досягає свого апогею. Бойова обстановка
та її небезпека впливають на зростання психічного напруження, яке
в залежності від індивідуально-психологічних особливостей людини
може варіювати від легкого збудження до паралізуючого страху.
50
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У бойовій обстановці перед військовослужбовцем постають два
завдання: вижити та виконати бойове завдання. Часто виконання
бойового завдання є єдиним шляхом вижити. На думку дослідників,
лише 25 % військовослужбовців на полі бою адекватно оцінюють те,
що відбувається та свідомо використовують свою зброю. Решта поділяється на осіб у стані збудження та у стані страху. Перша група характеризується хаотичними та марними діями, друга – паралізована
страхом. Очевидно, що у 25 % особового складу, що адекватно діє,
ймовірність залишитися живими значно вища, ніж у решти військово
службовців, яким необхідна психологічна допомога [1].
Внаслідок перебування в зоні бойових дій у військовослужбовців
є висока ймовірність виникнення дезадаптаційних проявів, психічних
розладів та посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Дезадаптаційні прояви у військовослужбовців пов’язані з вживанням алкоголю та наркотиків, девіантною поведінкою, ризиком суїциду. Дезадаптаційні вияви, таким чином є чинником небойових втрат, що не
пов’язані з участю у бойових діях. Саме збереження життя військово
службовців обумовлює необхідність заходів превенції дезадаптаційних проявів у учасників бойових дій з метою запобігання не бойових
втрат та виникненню ПТСР.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Поведінкові і
психічні реакції людини, а також психогенні розлади в екстремальних
умовах діяльності різноманітні за своїм проявом. Характер і інтенсивність їх прояву залежать від різних факторів, у тому числі від об’єктивних обставин – факторів екстремальної обстановки, гостроти та
сили їх впливу. Але психогенні порушення, що виникають внаслідок
травмуючих обставин катастрофи, пов’язані з емоційною сферою.
Важливо зазначити, що нормалізація функціонального стану військовослужбовців, що зазнали впливу психотравмуючих чинників,
відбувається не одразу. Наслідки у вигляді психічних та психосоматичних розладів проявляються тривалий час, іноді протягом усього
життя.
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До найбільш негативних психогенних факторів бойової обстановки відносяться: постійна загроза для життя, конфлікт моральних
принципів, невідповідність умов війни і звичного життя, розлука з
близькими. Важливу роль відіграють фізіологічні та фізичні фактори:
фізична втома, недостатність сну, кліматичні умови тощо.
Бойовий стрес – багаторівневий процес адаптаційної активності
організму людини в умовах бойової обстановки, що супроводжується напруженням механізмів саморегуляції та формуванням адаптивної поведінки; механізм комплексної мобілізації організму щодо дій в
умовах ризику.
Для військовослужбовців, що беруть участь у бойових діях, існує
підвищений ризик психічних розладів та високий рівень емоційних
порушень, що набувають масового характеру. Такі порушення визначаються як психоневроз або бойова втома. Данні емоційні порушення
можуть проявлятися в стані гострого страху, астено-депресивних станах, істеричних реакціях, тимчасовому розладі свідомості та різних
психосоматичних розладах [1].
Навіть у період бойових дій емоційне навантаження розрізняється за інтенсивністю. Під час безпосередньої участі у бойових діях загроза для життя проявляється найбільш гостро та суттєво впливає на
психічний стан військовослужбовців. У той же час діяльність щодо
забезпечення бойових дій менш пов’язана з вітальною загрозою, відповідно й інтенсивність психоемоційного впливу на військовослужбовця менша [1].
Зважаючи на досвід ведення бойових дій на Сході України українські військові фахівці вважають бойовий стрес сукупністю субреактивних станів, пережитих військовослужбовцями в процесі адаптації
до несприятливих для їхньої життєдіяльності факторів, що загрожують життєво важливим цінностям в умовах бойової обстановки [2].
Досвід в’єтнамської війни був використаний під час підготовки
американських військ до бойових дій у Персидській затоці. У зв’язку з
цим всі стрес-фактори, які викликають бойові психічні травми, ними
були поділені на три групи:
бойові стресори бойової обстановки;
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небойові стресори бойової обстановки;
стресори, що пов’язані з відправленням у зону бойових дій [3].
Таким чином, аналіз літературних джерел свідчить, що проблема
дезадаптації військовослужбовців під час перебування в зоні бойових
дій у цілому розглядалася у напрямку дослідження чинників бойового стресу та бойової травми, постравматичного стресового розладу
(ПТСР), надання психологічної та медичної допомоги постраждалим.
Мета статті. Актуалізувати проблему превенції у галузі психологічного забезпечення застосування військових підрозділів, ознайомити з закордонним досвідом превенції дезадаптаційних проявів у військовослужбовців.
Виклад основного матеріалу дослідження. Доктрина з контролю
бойового та оперативного стресу (COSC) (2016 р.), що прийнята в армії США, включає програми та основні заходи, спрямовані на попередження, діагностику та лікування негативних бойових і оперативних
стресових реакцій у військовослужбовців підрозділу. Згідно доктрини, визначені види стресу у військовослужбовців в зоні бойових дій:
бойовий та оперативний стрес. Бойовий стрес спостерігається під час
безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях, оперативний стрес – внаслідок перебування в зоні бойових дій.
Фахівці вважають, що крім негативних наслідків вплив бойового
та оперативного стресу у військовослужбовців може мати позитивний
характер, що описується як посттравматичне зростання (Posttraumatic
Growth).
Нові підходи психологічної служби армії США свідчать, що на
думку фахівців превентивні заходи ефективніші за лікувальні. Головний напрямок роботи – попередження бойового стресу.
Важливим напрямком превенції дезадаптаційних проявів є оцінка потреб підрозділу (Unit Needs Assessment). Вона розглядається як
регулярний процес для визначення потреб підрозділів у регулюванні
робочого навантаження та бойового стресу (COSC), дозволяє спеціалістам COSC встановлювати пріоритети в питаннях медичного втручання, проведення превентивних заходів або розподілу ресурсу. Її не
можна вважати клінічною діагностикою, мова йде про оцінку потреб
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в/сл та визначення шляхів підвищення ефективності заходів COSC та
превентивної інтервенції. Проводять: періодично; щоквартально; на
прохання та на запит командира; після травматичної події; суїциду.
Дозвіл на ОПП надає командир. Проводиться анонімно, конфіденцій
но. Інформація для командира і тільки з дозволу командира. Анкета
не містить жодної персональної інформації. Дослідження не проводиться під час бойових дій.
При проведенні консультування та навчання (Consultation &
Education) головним напрямком підвищення їх ефективності визначене активізація комунікацій як з командирами, так і з особовим
складом. З командирами налагоджуються партнерські стосунки, які
були втрачені психологічною службою під час минулих місій. Є розуміння, що для командира важливо зберегти боєздатність підрозділу,
а не займатися пошуком постраждалих. У комунікаціях з особовим
складом впроваджується зміна установки з “пацієнт” на “воїн”. Під час
консультування як солдат, так і командирів реалізується психологічна, медична, релігійна підтримка. Важливим завданням комунікації,
щоби військовослужбовців знали психологів в обличчя до травмуючи
ситуацій. Використовується принцип рівних – солдат краще поговорить з солдатом, офіцер з офіцером. Під час консультацій проводиться
виявлення суїцидальних намірів та думок: досвід операцій свідчить,
що суїциденти не звертаються по психологічну допомогу. Обов’язковим заходом профілактики є брифінг з реінтеграції для попередження
потенційних самогубств.
Психологічні заходи превенції під час підготовки базуються на окремих програмах модульного типу Наприклад, просування здорового
способу життя як напрямку превенції здійснюється шляхом реалізації
програм типу Perfomens Triad, що є програмою формування військового атлету шляхом регулювання складових поведінкового здоров’я –
сну, харчування, фізичної активності. Запроваджуються програми з
тваринами. Наприклад, психологи приходять з собаками, як наслідок
більше людей йдуть на контакт.
Зміни відбуваються також під час роботи в зоні бойових дій. Якщо
в Афганістані для надання допомоги постраждалим були розгорнуті
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лікувальні заклади, в Іраку застосовуються інші, більш мобільні методи психологічної допомоги військовослужбовцям.
При проведенні тріажу (COSC Triage) сортування відбувається за
ознаками бойових та оперативних стресових реакцій, а не психічних
розладів. Стабілізація (COSC Stabilization): невідкладна здійснюється
на місці, повна – шляхом евакуації із зони бойових дій та у лікувальні
заклади.
Показала свою ефективність програма перезавантаження Cobra
Reset, яка здійснюється шляхом короткої інтервенції поблизу зони бойових дій (принцип BICEPS) без евакуації військовослужбовців. Вона
включає: виведення із зони бойових дій, зняття стресу, проведення
психологічних заходів протягом 2–5 днів, один раз за цикл розгортання, методом групової роботи (5–12 осіб). Програма не рекомендується
при суїцидальній поведінці, розладах.
Для всього особового складу після повернення із зони бойових
дій рекомендована перехідна програма Cobra Warrior. Вона спрямована на превенцію (профілактику) поведінки високого ризику, підготовку до цивільного життя, повторну інтеграцію з рідними після виконання завдання.
Проблема поведінки високого ризику напряму пов’язана з дезадаптаційними проявами у військовослужбовців внаслідок перебування у зоні бойових дій. Деякі військовослужбовці не хочуть повертатися до дому (були проблеми з алкоголем, наркотиками, сімейним
насильством вдома). У інших військовослужбовців, що повертаються через 9 місяців із зони бойових дій, очікування сфокусовані: сім’я,
алкоголь, водіння, секс, гроші, друзі. Як наслідок: ризикована їзда на
автомобілі, надмірне вживання алкоголю, безвідповідальний секс,
розлучення, намагання компенсувати “втрачений час”. Деякі солдати
хочуть повернутися в зону комфорту (бойових дій).
Підготовка до цивільного життя – важливий напрямок програми.
Багато військовослужбовців, що повертаються із зони бойових дій,
неодружені (50/50). Одна із небезпек реінтеграції деяких військово
службовців – живуть з побратимами, не можуть повернутися до цивільного життя. Шляхом участі у програмі психологи, соціальні пра№ 1(9)
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цівники і капелани: заохочують нові стосунки, запобігають ізоляції;
для віруючих підключають духовну громаду. Війна змінює свідомість
військовослужбовця. Інші люди не розуміють того, що вони пройшли.
Повторна інтеграція з рідними після виконання завдання – важливий напрямок програми щодо збереження сімей, реінтеграції військовослужбовців. Для одружених військовослужбовців час возз’єднання – це медовий місяць. Але фахівці вважають, що вони повинні після 9 місяців відсутності бути готовими до конфліктів, не може
бути так, як було до від’їзду. У сім’ї було непросто, тому необхідно
подякувати дружині за турботу про сім’ю і дітей. Часом всім потрібна допомога. Необхідно звертатися до друга, капелана, соціального
працівника, психолога. Цікавою особливістю програми є використання різних підходів щодо реінтеграції з дітьми різних вікових груп
(різні очікування) (0–4 роки, 6–12 років, підлітки). Фахівці радять
військовослужбовцям, що прибули із зони бойових дій: головне – не
концентруватися на дисципліні. Для цієї програми фахівці залучають
центри підтримки сімей військовослужбовців: група підтримки сімей,
сімейні клуби (“Здорова родина – здоров’я солдата”); громадські групи підтримки армії (одна із програм – надання безвідсоткової позики); служба допомоги дітям та молоді (одна із послуг – безкоштовний
нагляд за дітьми); центри для підлітків; програма “єднання через читання” (військовослужбовець записує відео, на якому він читає для
своєї дитини книжку).
Додатковими ресурсами реалізації даної програми є: капелан; в
ротах – офіцер та сержант, які мають додаткові обов’язки тренерів
відновлення стійкості; навчальний 3-х денний курс профілактики
суїцидів для командирів рот; медик (парамедик); координатор статевого насильства в роті; військові консультанти по сімейному життю
(MFLC); центри психологічної підтримки; програми підтримки сімей;
інтернет-ресурс Militaryonesource.com.
У бундесвері втрати особового складу з причин не пов’язаних
із виконанням завдань за призначенням, погіршення психічного та
фізичного здоров’я та інвалідізацію військовослужбовців внаслідок
застосування (місії) пов’язують із проблемою екстремальних та над56
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мірних психічних навантажень. Проблемою психічних навантажень
на військовослужбовців бундесверу займається Центр психотравми
у госпіталі бундесверу в місті Берліні. За даними Центру від 20 % до
25 % усіх військовослужбовців бундесверу потерпають від психічних
захворювань. Лікувальна квота від 10 % до 20% постраждалих все ще
надто низька, тому в наступні роки набуває значення як покращення
системи забезпечення, так і роз’яснювальна робота у військових частинах [4].
Об’єктами психосоціального забезпечення бундесверу визначені
актуальні проблеми, що пов’язані з погіршенням психічного та фізичного здоров’я: ПТСР; інші розлади внаслідок перебування в місії;
стрес; індивідуальна та групова агресія (mobbing); депресія; вигорання (burnout); розлади сну; вторинна травматизація військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей.
Кількість суїцидів військовослужбовців у довготривалій перспективі показує тенденцію зниження. Ця тенденція відповідає загальній
тенденції у ФРН. З 2000 до 2012 року кількість суїцидів змінювалась
від 43 у 2001 році та 18 з 2007 по 2011 рік. Це означає коливання між
14,3 та 7,2 (у середньому 7,9) суїцидів на 100 000 військовослужбовців бундесверу. Частота суїцидальних спроб має тенденцію до повернення у минуле. На початку 1980-х років 194,2 на 100 000 військово
службовців здійснювали спробу суїциду, у 2011 році зареєстрований
низький рівень – 15,4, у 2012 році було уже 20,4. Кількість спроб вдвічі
вища ніж суїцидів.
Кількість суїцидів військовослужбовців під час закордонних місій незначна. Вона коливалася з 2000 до 2013 року від 3 до 0. На думку
фахівців бундесверу, суїцидальність не є проблемою протягом терміну місії, але підвищується частота суїцидальних випадків після закінчення місії. Кількість суїцидів у бундесвері, на їх думку, не викликає
занепокоєння, але повинні проводитися всі заходи щодо їх превенції.
Попередження суїциду важливою тому, що навіть один суїцид – це
дуже багато [4].
У перші 12 місяців після місії 3,6 % військовослужбовців мають
проблеми з алкоголем. Вирішення проблем, які пов’язані з алкого№ 1(9)
2018
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лем, що виявляються після закордонної місії є щоденним завданням
членів психосоціальної мережі (PSN). Ураховуючи, що алкоголізація
є відчутною стигмою у суспільстві ФРН, постраждалі знаходять допомогу рідко або запізно. Тому головним завданням лікаря військової
частини через аналізи крові визначити проблеми з алкоголем та разом
з військовослужбовцем визначитися, куди це може його привести. У
разі посилення розладів, що асоційовані з алкоголем, за згодою пацієнтів пропонується сеанс у спеціалізованого психіатричного лікаря.
Як альтернатива – прийом у госпіталі бундесверу, де з пацієнтами проводиться інтенсивна тритижнева групова терапія (“кваліфікований
вихід”), під час якої разом з пацієнтом визначаються подальші кроки
одужання. Обов’язково військовослужбовець повинен відвідати групу самодопомоги у своєму регіоні, адреси яких є на сайті психосоціальної мережі (PSN). Важливо донести військовослужбовцю, що сам
діагноз захворювання на алкогольну залежність не означає закінчення військової служби, а за умов лікування після успішного завершення стійкої абстиненції можливе нормальне продовження життєвого
шляху.
За підозрою у наявності синдрому залежності та/або заявлених
симптомах, що проявлялися у минулому військовослужбовець терміново направляється на стаціонарну детоксикацію, тому що 10–15 %
випадків виходу призводять до алкогольних делірій, а у подальшому
до 25 % випадків можуть закінчитися смертю військовослужбовця.
По завершенню кваліфікованого виходу наступає стадія захворювання, яка включає багато місяців довготривалого відновлювального
лікування у цивільних спеціалізованих клініках.
Фахівці бундесверу наполягають на продовженні спостереження
та проведення профілактичної роботи, тому що у військовослужбовців, які пройшли лікування, є великий ризик (більше 50 %) повернення
хвороби. Підозра наявності не вилікуваного розладу, що асоціюється
з алкоголем, є протипоказанням для водіїв транспортних засобів, роботи у небезпечних галузях та неконтрольованого застосування стрілецької зброї, що може призвести до подій та загибелі військовослужбовців.
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Mobbing (цькування, персональна та групова агресія) вважається
дуже небезпечним явищем, яке може призвести до людських втрат в
умовах застосування (місії).
Термін “mobbing” введений у психологічну науку Конрадом Лоренцо та запозичений зі світу тварин. Шведський лікар та психолог
Хейнц Лейман застосував вперше цей термін у галузі відносин праці.
Mobbing означає, на думку Леймана, систематичне та тривале (більше
півроку, у середньому один раз на тиждень) цькування та обмеження
людини на робочому місці однією або більше особами. Mobbing відбувається у конкретних соціальних спільнотах як робоче середовище
(військове середовище, військова служба), школа, родина, в’язниця
та також у інтернеті (“cyber-mobbing”). Значно менше виявляється у
вільних, легких формах людської взаємодії як наприклад, спортивні
об’єднання. Mobbing на початку не може однозначно визначений навіть жертвами. Лейман визначив 45 типових форм поведінки агресорів, які об’єднав у групи:
1. Агресія на можливість приєднання (постійне переривання при
спілкуванні; крик; постійна критика в процесі службової діяльності та
приватного життя; телефонний терор; усне та письмове переслідування; зневажливі погляди та жести).
2. Агресія на соціальні відносини (“social support”) (не заважають
бажаючим фізично тероризувати; ніколи не розмовляють з жертвою;
відокремлення жертви територіально у приміщенні).
3. Агресія на соціальну репутацію (у сім’ї; у друзів; товариські відносини у колі колег по службі) (кажуть за спиною жертви погані речі;
розповсюджують плітки; принижують; висміюють; представляють
психічно хворим).
4. Агресія на кваліфікацію у професійних та життєвих ситуаціях
(не доручають або доручають завдання, що позбавлені сенсу; надають
завдання, які перевищують кваліфікацію жертви для його провалу).
5. Агресія на здоров’я та соціальну інтеграцію (сексуальні домагання; обмеження соціалізації за статтю; залякування фізичним
насильством (“пам’ятка”) (“Denkzettel”); руйнування особистого та
службового оточення жертви).
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Потерпілі переживають демотивацію, зниження успішності службової діяльності, почуття провини, захворювання. 90 % потерпілих
від mobbing можуть мати проблеми психічного та фізичного здоров’я
(порушення сну, головний біль, загострення хвороб шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, онкологічні хвороби, депресію). Відсутність інформації про причини психічних та фізичних
розладів, що пов’язані із службовими відносинами, часто призводить
до помилкового діагнозу лікарів та психологів. Аналіз виявлених випадків свідчить, що 40 % тих, хто займається цькуванням – командири (“bossing”, “downward bullying”), 20 % – група колег по службі
(“horizontal-bullying”), 10 % – спільно командир із іншими підлеглими.
Фахівці радять потерпілим внаслідок mobbing:
1. Намагатися предметно спілкуватися по службових питаннях
(тільки 25 % має успіх).
2. Вести щоденник, у якому документувати факти цькування та
агресивного ставлення з боку агресорів.
3. Шукати захист у колег, що не беруть участі у mobbing-випадках;
4. Звернутися до психосоціальної служби бундесверу (PSN) (лікар
військової частини/психолог/соціальна служба).
5. Шукати психологічного захисту членів родини, друзів.
6. Звернутися до контактних осіб груп самодопомоги (на сайті
психосоціальної служби бундесверу).
7. Звернутися до Уповноваженого бундесверу.
8. Підвищувати особистий фізичний та психологічний ресурс –
займатися спортом, психологічним розвантаженням [4].
Превентивні заходи щодо mobbing у бундесвері визначені такі [5]:
1. Наповнити сенсом організацію повсякденної служби, для можливості залучення всіх військовослужбовців підрозділу використовувати ігрові кімнати прийняття рішень (Entscheidungsspielräume).
2. Вимоги, що мають особливе фізичне та/або психічне навантаження застосовувати виключно за службовою необхідністю. Кожен
повинен зрозуміти, що переслідувати особисті цілі заборонено.
3. Параграф 12 Військового статуту вимагає від військовослужбовців бундесверу поважати обов’язок, гідність та права товаришів.
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4. У межах службового нагляду командир повинен піклуватися
про переживання та скарги підлеглих військовослужбовців. Відкрита
атмосфера створює довіру і дозволяє реалістично оцінювати власну
позицію у групі та кар’єрні можливості.
5. У виявлених mobbing-ситуаціях командир повинен безпристрасно вислухати обидві сторони – агресора та жертву.
6. Після виявлення випадків mobbing командир в інтересах розв’язання конфлікту повинен шукати зі всіма підлеглими взаємне рішення
(“новий початок”) (“Neuanfang”). Для цього він отримує допомогу незацікавлених осіб (наприклад, представника військової духовної опіки, соціальної служби, лікаря військової частини та ін.).
7. Через своєчасну та повну інформацію страхи, небезпеки та помилки у службовій сфері, персональному застосуванні та кар’єрі протиставити конкурентній боротьбі.
Превенція описує всі заходи запобігання психічних або фізичних
хвороб, які з високою ймовірністю можуть статися, якщо нічого не
діяти. У галузі превенції психічних захворювань серед заходів навчання, тренування та вправ особливу увагу фахівці бундесверу звертають
на проведення заходів безпеки під час застосування (місії). Значення
превенції неможливо оцінити, тому заходами превенції охоплюються
всі групи військовослужбовців бундесверу. Психічний фітнес визначений у бундесвері поряд із фізичним фітнесом як складова підтримки здоров’я. Концепція “Підтримка та укріплення психічного фітнесу
військовослужбовців” [7] описує процесуальну модель “психічного
фітнесу” (psychischen Fitness) як профілактично спрямовану, орієнтовану на групові цілі, модульну програму. В межах програми вивчення
специфіки країн, в яких здійснюється застосування (місія) (ELUSA)
визначені базові здатності та компетенції щодо запиту психічної стійкості [6].
Для всіх військовослужбовців Бундесверу, які беруть участь у закордонних місіях визначено психологічне супроводження військових
частин під час застосування (місії). Поряд з консультуванням керівництва військова психологія пропонує психологічні, превентивні,
консультативні та патронажні заходи для покращення, підтримки та
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ефективного відновлення військовослужбовців згідно програми психічного фітнесу (psychischen Fitness). Цьому сприяють, наприклад,
підтримка, підготовка, консультування ситуації, фахове консультування, наставництво (Coaching) та психологічна кризова інтервенція.
Служба духовної підтримки забезпечує можливість до спілкування та
змістовного супроводу. Для особливо травмованих військовослужбовців можуть проводитися багатоденні заходи регенерації (відновлення) (Maßnahmen zur Regeneration) (наприклад, заходи рекреації
(відпочинку) (Recreation-Maßnahmen), що фахово керуються психологічною службою та підтримуються соціальною службою [7].
Для потреб “першої психологічної допомоги” залучаються спеціально підготовлені військовослужбовців (Peers), які допомагають
своїм товаришам у складі команд кризової інтервенції під фаховим
наглядом психологів військових частин.
Всі військовослужбовців беруть участь протягом трьох місяців після повернення у семінарі по підведенню підсумків
(Einsatznachbereitungsseminar), можливо також із участю членів сім’ї.
Це проходить як заключне засідання, присвячене спогадам про місію
та проходить в групах обговорення під керівництвом модераторів.
Модератори керують групами обговорення у завершенні обміну
спогадами про місію. Проведення семінару є складовою заходів психічного фітнесу.
Після застосування (місії) військовослужбовцям бундесверу
пропонується пройти превентивний курс. Превентивний курс це не
класичне курортне лікування, скоріше, проведення стаціонарних превентивних заходів з військовослужбовцями, що мають проблеми із
здоров’ям після застосування (місії). Інструкції пропонують тритижневий превентивний курс за власним бажанням під наглядом лікарів
та психологів військової частини, також може проходити курс цивільний персонал. Превентивний курс по можливості застосовується якомога скоріше, не пізніше ніж шість місяців після повернення з місії.
Після закінчення застосування (місії) медичною службою бундесверу всім військовослужбовцям призначається захисний період. Захисний період (Schutzzeit) – період для визначення лікування проблем
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із здоров’ям та оцінки наявної професійної кваліфікації (не підвищення кваліфікації) для подальшого фахового використання військово
службовця. Для виконання завдань подальшої реабілітації постраждалих формуються міждисциплінарні пацієнтоцентровані команди
реабілітації (Interdisziplinäre, patientenzentrierte Rehabilitationsteams)
(IPR). IPR планують фаховий та апробований процес лікування та реабілітації, забезпечують потреби пацієнтів в лікуванні відповідними
клінічними методами. Для допомоги військовослужбовцям що потребують медичної та психологічної допомоги створена служба лоцманів.
Лоцмани (Lotsen) – персонал, що безпосередньо допомагає військово
службовцям бундесверу в службових інстанціях. Вони інформують
постраждалих про відповідні фахові інстанції, підтримують реєстрацію та супроводжують військовослужбовців до призначених пунктів
допомоги [8].
Серед інших пропозицій в рамках Концепції пропонується програма “Психологічні компенсаційні та укріплюючи елементи (Пауза)” („Psychologischen Ausgleichs und Stärkungselementen (PAUSE)“),
яка входить в структуру психічного фітнесу. В межах заходів PAUSE
пропонуються навчальні та освітні модулі, які спрямовані на зміцнення ресурсів або зниження напруження. До них відносяться індивідуальні та партнерські консультації, техніки вирішення конфліктів
або зниження напруження (Belastungsreduktion), комунікативні тренінги, спеціальні освітні програми на інтерактивних, мультимедійних
навчальних та тренінгових платформах. Модульні заходи PAUSE орієнтуються на запити та побажання військовослужбовців, проходять
до трьох тижнів в цивільних клініках реабілітаційного спрямування.
Участь членів сім’ї безкоштовна.
Фаховий консультативний семінар “Патронаж та турбота під одним дахом” („Betreuung und Fürsorge unter einem Dach“) є частиною
психосоціальної підтримки в межах мережі компетентного піклування бундесверу (Kompetenz- und Fürsorgenetzwerkes der Bundeswehr).
Проводиться під фаховим керівництвом психологічної служби в міждисциплінарній взаємодії з медичною, соціальною службами та служби духовної опіки за підтримки лоцманів (Lotsen) та іншого персоналу
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військової частини. Військовослужбовці отримують протягом 7 днів
семінару психологічну, духовну, соціальну, професійну та правову
консультацію та патронаж.
Центр психотравми бундесверу запровадив мобільну пропозицію “Тренер ПТСР” (App “Coach PTBS”). Через інформацію та надання контактів військовослужбовцям пропонуються техніки розвантаження та вправи. Вони допомагають користувачам, що мали психічну
травму в минулому, в якості “Терапевта в кишені” („Therapeut für die
Hosentasche“). Військовослужбовці отримують інформацію про ПТСР,
іншу інформацію про травми, професійну допомогу, лікувальні та
консультативні пропозиції бундесверу[9].
Шляхом визначення юрисдикцій та заходів сформульована
концепція “3 фази – 3 рівні – система”. Фази описують часові періоди, в яких проводяться заходи: підготовка до застосування (місії)
(Einsatzvorbereitung); супровід застосування (місії) (Einsatzbegleitung)
та підведення підсумків застосування (місії) (Einsatznachbereitung).
Заходи та юрисдикції відповідно їх фахової глибини представлені
трьома рівнями:
Рівень 1. Включає заходи самодопомоги та допомоги товаришів,
які супроводжують поранених.
Рівень 2. Застосовуються фахові компетенції психосоціальної мережі бундесверу (PSN) щодо надання допомоги та підтримки.
Рівень 3. Об’єднує регіональні медичні напрямки бундесверу:
психіатри, медичні та психологічні психотерапевти, психотерапевти у
лікарнях.
Висновки. 1. Проведення заходів превенції дезадаптаційних виявів у військовослужбовців унаслідок перебування в зоні бойових дій
є актуальним завдання психологічного забезпечення військових підрозділів.
2. Дезадаптаційні вияви військовослужбовців в зоні бойових дій
можуть бути детерміновані чинниками бойової обстановки, особистісними чинниками та чинниками міжособистісної взаємодії. Особливо небезпечні вживання алкоголю, наркотиків, персонально спря64
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мовані агресивні вияви поведінки (mobbing), що можуть призвести до
небойових втрат, загибелі військовослужбовців.
3. Досвід провідних армій світу свідчить, що проблеми превенції
дезадаптаційних виявів, психічних розладів та ПТСР необхідно вирішувати в комплексі медичного, соціального, духовного та психологічного забезпечення з використанням всього циклу підготовки, застосування та реадаптації (реабілітації) військовослужбовців.
Подальші напрями досліджень: психологічна реадаптація військовослужбовців як етап циклу застосування військових підрозділів; особливості психопрофілактики персонально спрямованих агресивних виявів поведінки (mobbing) у підрозділі під час підготовки до
виконання завдань.
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Васильев С. П. К проблеме превенции дезадаптационных проявлений у военнослужащих в результате пребывания в зоне боевых действий
В статье обсуждается опыт проведения мероприятий превенции
дезадаптационных проявлений у военнослужащих в результате пребывания в зоне боевых действий. Определен круг проблем, связанных
с дезадаптационными проявлениями у военнослужащих в результате
пребывания в зоне боевых действий и пути их решения благодаря мировому опыту. Акцентировано внимание на небоевых факторах возникновения дезадаптационных проявлений у военнослужащих (“мобинг”), позитивных последствий пребывания в зоне боевых действий
(“посттравматический рост”).
Ключевые слова: адаптация, дезадаптация, превенция, посттравматический рост, мобинг.
Vasiliev S. To the Problem of Prevention of Dead-Patient Behaviors
at the Authorized Objectives of Residence in the Field of Malays of Action
Experience of conducting of measures of prevention of disadaptation’s
displays at servicemen as a result of stay in the area of operation’s comes into
question. The circle of the problems related to the disadaptation’s displays
in servicemen as combatant’s and ways of their decision after world experience is definite. Attention is accented on the non-combat factors of origin of
disadaptation’s displays at servicemen (“mobing”), positive consequences of
stay in the area of operation’s (“posttraumatic growth”).
Professional activity of servicemen involves performing official duties in extreme conditions of conducting military operations. In a combat
environment as much as possible a welcome threat (a threat to life), psycho-emotional stress reaches its climax. The combat situation and its danger affect the growth of mental stress, which, depending on the individual
66
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psychological characteristics of a person, can vary from mild excitement to
paralyzing fear.
In a combat environment, the soldier faces two tasks: to survive and
perform a combat mission. Often carrying out combat missions is the only
way to survive. According to researchers, only 25 % of the soldiers on the
battlefield adequately evaluate what is happening and deliberately use their
weapons. The rest is divided into people in a state of excitement and in a
state of fear. The first group is characterized by chaotic and useless actions,
the second is paralyzed by fear. It is obvious that in 25 % of the personnel
that is adequately acting, the likelihood of survival is much higher than that
of the remaining servicemen who need psychological help.
Proceeding from the experience of conducting military operations in
the East of Ukraine, Ukrainian military experts consider the combat stress
of a combination of sub-reactive states experienced by servicemen in the
process of adaptation to factors unfavorable to their vital functions, threatening vital values in conditions of combat environment. Thus, the analysis
of literary sources shows that the problem of maladaptation during the stay
in the combat zone was generally considered in the direction of studying the
factors of combat stress and trauma, post-traumatic stress disorder (PTSD),
providing psychological and medical care to the victims.
Keywords: adaptation, disadaptation, prevention, posttraumatic growth,
mobing.
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ПРО РЕЗУЛЬТАТИ АНОНІМНОГО ОПИТУВАННЯ
ЩОДО ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ
ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
Статтю присвячено висвітленню результатів проведеного анонімного опитування керівників підрозділів Державної прикордонної
служби України щодо розуміння, оцінки значущості та структури
організаторських здібностей офіцерів-прикордонників, які виконують
службові обов’язки в особливих та екстремальних умовах діяльності.
Організаторські здібності розглянуто як складову професійної компетентності охоронців кордону.
Ключові слова: офіцер-прикордонник, результати опитування,
організаторські здібності, професійна компетентність.
Поставка проблеми у загальному вигляді. Реалії сьогодення висувають нові, більш високі вимоги до виявлення і широкого застосування розумового потенціалу офіцерів-прикордонників, які виконують завдання управлінської діяльності (під управлінською діяльністю
ми розуміємо організаторську діяльність) цілодобово в особливих і
екстремальних умовах.
Організаторські здібності є важливим чинником духовного та
інтелектуального розвитку всіх категорій військовослужбовців Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ), які мають всі
68
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можливості реалізовувати свій потенціал на всіх етапах професіоналізації.
Охоронці кордону виконують завдання професійної діяльності
в умовах значних психологічних навантажень. На професійну діяльність персоналу прикордонних підрозділів в особливих та екстремальних умовах впливає психологічна готовність офіцерів-прикордонників, зокрема адекватна оцінка своєї ролі у виконанні професійних завдань, можливості прийняття управлінського рішення, відповідальність за його виконання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Результати аналізу наукових джерел свідчать про те, що проблематику організаторських здібностей офіцерів-прикордонників вивчала ціла низка
дослідників. Зокрема, С. М. Будник і М. І. Томчук аналізували особливості творчого підходу в управлінській діяльності офіцерів-прикордонників [1], В. Журавльов вивчав особливості організаційно-психологічної підготовки до професійно-управлінської діяльності керівників органів охорони державного кордону [4], Л. М. Мотозюк досліджувала різні аспекти формування організаторських здібностей у майбутніх керівників прикордонних підрозділів [5 ] та ін.
Проте, слід зазначити, що психологічні основи формування
організаторських здібностей, передумови їх розвитку в офіцерів,
слухачів і курсантів ВВНЗ із урахуванням викликів сьогодення, які
необхідно враховувати в процесі прийняття управлінських рішень
під час охорони та оборони державного кордону України (збройний
конфлікт на сході України; перехід розвинутих країн на вищий технологічний рівень; формування нових форм глобального управління; трансформація Європейського Союзу; міжнародний тероризм,
організована злочинність, незаконна торгівля наркотиками та зброєю, некерована міграція) не стали предметом спеціального наукового дослідження.
Ми розробили анкету та провели анонімне дослідження щодо
визначення організаторських здібностей сучасного керівника прикордонного підрозділу.
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Метою статті є висвітлення результатів анонімного дослідження
щодо розуміння, оцінки значущості та структури організаторських
здібностей офіцерів ДПСУ як складової їх професійної компетентності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Досвід військової
служби автора дослідження в ДПСУ, результати спостереження, опитування керівників структурних підрозділів, моніторинг успішності
виконання службових обов’язків, результати аналізу відгуків на випускників НАДПСУ свідчать про те, що організаторські здібності є
визначальними для успішного здійснення управлінської діяльності
офіцерів-прикордонників.
Для проведення емпіричного вивчення ми використовуємо психологічне пізнання організаторських здібностей керівників структурних підрозділів ДПСУ із урахуванням реалій сьогодення. Одним
із методів нашого дослідження є анонімне опитування керівників
структурних підрозділів щодо розуміння та оцінки ними значущості
організаторських здібностей та їх структури в площині професійної
компетентності.
З урахуванням того, що для успішного управління підпорядкованим підрозділом та здійснення морально-психологічного забезпечення офіцеру-прикордоннику необхідно мати низку важливих якостей,
для визначення специфічної структури організаторських здібностей
офіцера-прикордонника було проведено опитування командирів
структурних підрозділів і викладачів (які мають досвід управлінської
діяльності) НАДПСУ, а також органів охорони державного кордону
(ООДК) та сформовано експертні групи.
Експертів підібрано за такими основними вимогами: компетентність, зацікавленість, діловитість, об’єктивність. Ми враховували, що
складовими компетентності експерта є професійна компетентність,
яка поширюється на об’єкт дослідження, і кваліметрична (експертна) компетентність, що передбачає знання експертом методології
експертного вирішення проблеми дослідження (наприклад, участь в
експертизі щодо вирішення аналогічних завдань в соціологічних дослідженнях). Ми також брали до уваги, що зацікавленість у резуль70
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татах експертизи загалом залежить від позитивного ставлення до неї,
від здатності експерта вирішувати творчі (креативні) завдання з використанням нетрадиційних методів дослідження (наприклад, математичних, соціологічних, експертних), а також аналітичності, конструктивності та широти його мислення [7, с. 31].
Було враховано, що діловитість виявляється у таких властивостях
експерта, як зібраність, уміння працювати з колегами при вирішенні
завдань у конфліктній ситуації, колективізм, несхильність до конформізму, тобто надмірного наслідування авторитету в науці. Об’єктивність, у свою чергу, виявляться у здатності експерта враховувати лише
необхідну для правильного рішення інформацію та умінні давати
вмотивовані оцінки [2]. Об’єктивність експерта ми оцінювали за результатами попередніх експертиз за його участю.
Зазначені групи вимог, що висуваються до експертів, можна подати через такі показники: 1) науковий ступінь; 2) учене звання; 3) стаж
на керівній посаді; 4) участь у роботі експертних груп зі спорідненої
тематики; 5) ставлення до сучасних методів дослідження, у тому числі
до математичних та експертних [3].
З урахуванням рекомендацій [6] для оцінки компетентності експертів ми використовували методи взаємних рекомендацій, самооцінки, аргументованості та анкетних даних.
Коефіцієнт взаємних рекомендацій обчислено за формулою
K вj з 

xj

,

m

x
j 1

j

m

де x j   xij – індивідуальний рейтинг кандидата в експерти; xij – кількість
i 1

виборів; m – кількість кандидатів у експерти.

Відповідно до даних методу взаємних рекомендацій, серед кандидатів у експерти було відібрано групи кількістю 60 (керівників структурних підрозділів ООДК) та 35 (викладачів з досвідом управлінської
діяльності НАДПСУ та Головного центру підготовки особового скла№ 1(9)
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ду ДПСУ), які одержали не менше 75 % позитивних відгуків (виборів).
Серед цих груп методом анкетних даних проведено оцінку вагових
коефіцієнтів.
Коефіцієнт анкетних даних обчислено за формулою
n

K ан
j   AijVi ,
i 1

де Aij – нормована відповідь; Vi – узагальнений ранг і-го питання анкет; n –
кількість питань анкети.

Одержані дані засвідчили, що переважна кількість кандидатів у
експерти кожної підгрупи мають приблизно однаковий стаж професійної управлінської діяльності (більше 10 років у 45 осіб), близько
40 % є докторами та кандидатами наук, усі кандидати мають досвід роботи в аналогічних експертизах і позитивно ставляться до дослідження. Одержані значення вагових коефіцієнтів виявилися приблизно
однаковими, тому в подальших дослідженнях ці дані було враховано з
однаковими ваговими коефіцієнтами.
Для перевірки узгодженості кандидатів у експерти для кожної
підгрупи було обчислено коефіцієнт конкордації за формулою Кендела, яка для випадку неспівпадіння рангів має вигляд:
W

12S
,
m ( n 3  n)
2

де m – число кандидатів в експерти; n – кількість питань,
n





S   ( Ri  R– р ) 2 ,
i 1

1
 Ri – середній ранг показника; Ri – сумарний ранг.
n
Одержані значення коефіцієнтів конкордації виявились значимими (Wi = 0,74 та Wi = 0,65), що дозволило стверджувати про узгодженість підгруп експертів. За результатами індивідуальних співбесід із
кандидатами було сформовано підгрупи експертів, яка налічували 45
та 30 командирів і заступників командирів по роботі з персоналом
органів охорони державного кордону, офіцерів вертикалі роботи з
персоналом, психологів прикордонного відомства України та експерде R– р 
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тів-викладачів навчальних закладів ДПСУ. З них 16 % докторів наук,
30 % – кандидатів наук, 37 % – доценти та 73 % мають стаж науково-педагогічної діяльності більше 5 років. З числа експертів-командирів підрозділів, офіцерів вертикалі роботи з персоналом досвід професійно-управлінської діяльності більше 5 років мали 89 %. Перевірку
узгодженості обох груп експертів також проведено за аналогічною методикою та підтверджено їх узгодженість.
Це були саме ті фахівці, які формують власне професійну компетентність та здійснюють морально-психологічне забезпечення професійної діяльності персоналу ДПСУ (йдеться про слухачів факультету
підготовки керівних кадрів і курсантів, які навчаються за всіма напрямами підготовки НАДПСУ).
Ми провели анонімне анкетування командирів щодо розуміння,
оцінки значущості та структури організаторських здібностей офіцерів ДПСУ як складової їх професійної компетентності. Отримані експертні оцінки опитування офіцерів-прикордонників і викладачів ми
використовували для початкового аналізу. При цьому було враховано, що за допомогою анкетного дослідження можна зібрати кількісно великий матеріал, а це дає можливість вважати отримані відповіді
досить вірогідними. Нижче подано розроблений нами опитувальник,
використання якого дозволило виявити думки (погляди) експертів з
проблематики дослідження.
Опитувальник “Організаторські здібності офіцера-прикордонника як складова професійної компетентності”
Шановний колего! Дайте, будь ласка, відповіді на такі запитання:
1. Ваше наукове звання.
2. Ваш науковий ступінь.
3. Ваш стаж на керівній посаді (у роках).
4. Поясніть, будь ласка, вираз “вимогливість командира”.
5. Розкрийте, будь ласка, зміст поняття “відповідальність керівника підрозділу”.
6. Чи вважаєте Ви, що для ефективного керівництва підрозділом
достатньо мати лише загальні здібності? Чи обов’язковими є і спеціальні (командирські) здібності?
№ 1(9)
2018

73

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

7. Що, на Ваш погляд, означає вираз “професійна компетентність
керівника підрозділу”?
8. Які психічні якості та особистісні характеристики є показником
командирських здатностей і здібностей?
9. Поясніть, будь ласка, поняття “загальні” та “спеціальні командирські” здібності.
10. Чи вважаєте Ви, що є особливі здібності до управління військовими підрозділами? Якщо так, то чи є вони вродженими, чи їх можна
сформувати під час навчання та подальшого проходження служби?
11. Яким, на Вашу думку, є “командир від Бога”?
12. Охарактеризуйте, будь ласка, офіцера, який ніколи не зможе
бути хорошим командиром.
Щиро вдячні за відповіді!
Під час аналізу результатів опитування було виявлено, що, на
думку експертів, професійно-управлінська діяльність – це насамперед
практичне вміння офіцера-прикордонника керувати підрозділом, організовувати, супроводжувати та контролювати професійну діяльність
підпорядкованого персоналу, нести за це персональну відповідальність і бути надзвичайно вимогливим до себе та до персоналу, вміння
здійснювати якісне морально-психологічне забезпечення професійної
діяльності представників підрозділу, командиром якого він є.
Експерти зазначили, що сучасний офіцер-прикордонник (а всі
офіцери-прикордонники мають у підпорядкуванні підлеглих) повинен бути професійно компетентним, гнучким у спілкуванні та уміти швидко адаптуватися до будь-яких змін оперативно-службової
діяльності, уміти попереджати конфлікти. На думку всіх без винятку експертів, офіцер є основною фігурою в структурі прикордонного відомства України, саме рівень його професійної компетентності
значною мірою визначає можливість ефективного вирішення складних та різнопланових завдань професійної діяльності, психологічного
впливу на персонал. Цим визначається те, що офіцери-прикордонники, здібні до керування підпорядкованим персоналом, відрізняються
екстравертними рисами характеру, вони досить легко почуваються у
спілкуванні, із задоволенням ідуть на контакт, можуть здійснювати
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прогнозування, мають почуття міри, знають, які заходи психологічного впливу слід вживати щодо підлеглих. Такі люди можуть швидко
сконцентруватися, виконуючи певні професійні завдання державного
значення при організації професійної діяльності охоронців кордону.
Усі опитані головними психологічними якостями та особистісними
характеристиками керівників вважають компетентність, відповідальність, дисциплінованість, гнучкість, працездатність, комунікабельність та самоконтроль.
Одностайними були опитані й щодо того, чи можна сформувати
під час навчання та подальшого проходження служби управлінські
якості. Усі опитані вважають, що здатність до управління військовими підрозділами не є вродженою, а формується у навчальному закладі
шляхом цілеспрямованої діяльності та при проходженні служби.
Достатньо одностайними були опитані й щодо визначення поняття “відповідальність керівника підрозділу”. Так, наприклад, 71,11 %
опитаних зазначили, що це свідоме ставлення керівника до своїх
функціональних обов’язків; 17,78 % вважають, що головними у відповідальності є особистісні якості керівника (пунктуальність, готовність
відповідати за наслідки своїх дій). Правда, лише 13,33 % опитаних вважають головним у цьому вміння організувати та оцінити діяльність
підлеглих.
У той же час “професійну компетентність” керівника підрозділу
більшість респондентів (57,78 %) трактують як здатність здійснювати
керівництво підрозділом чи колективом для вирішення спеціальних
завдань. Третина опитаних вважає, що це рівень загальних і фахових
знань, умінь і навичок, здобутих під час навчання та практичної фахової діяльності. Лише 13,34 % опитаних поняття “професійна компетентність” розуміють як відповідність професійних якостей кваліфікаційним вимогам до займаної посади та знання керівних документів.
По-різному опитані визначили загальні та спеціальні управлінські здібності. Так, наприклад, 73,33 % експертів не змогли відокремити ці поняття. Серед решти також не було одностайності. Четверо
з опитаних до загальних здібностей віднесли переконаність, моральність, дисциплінованість і компетентність, тоді як до спеціальних –
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організаторські здібності, творчість та психологічну стійкість. Решта
опитаних вважають, що загальні здібності – це здібності, якими має
володіти суто керівник (управлінські якості), а спеціальні якості мають бути у керівника для виконання специфічних функціональних
обов’язків (професійні вміння).
Розділились думки і стосовно головних якостей “командира від
Бога”. Зокрема, 13,31 % опитаних вважають, що це ефективний, відповідальний, рішучий і розсудливий лідер, тоді як решта вважають це
алегорією або результатом довгих років плідної праці.
Стосовно якостей, які заважають стати офіцеру хорошим командиром, третина опитаних назвали егоїзм, флегматизм, песимізм та
низький інтелектуальний і культурний рівень. Частина вважають, що
хорошим командиром не зможе стати людина, яка обрала професію
офіцера не за покликом душі. Решта вважають, що хорошим не може
стати той керівник, який навантажує всіх не потрібною нікому роботою.
Усього в результаті опитування ми виділили психологічні якості
та особистісні характеристики, що є показниками здібності до командирської діяльності. Проранжувавши їх відповідно до частотності
згадування у відповідях експертів, ми визначили основні якості, які
мають найбільшу кількісну вагу для командирів підрозділів. Це насамперед такі (у порядку зменшення оцінки): самостійність, самовладання, вимогливість, відповідальність, вольові якості (енергійність, терпіння, витримка, сміливість), нервово-психічна стійкість, практичний
психологічний розум (інтелект).
На думку експертів, саме ці якості можна вважати базовими в
емоційно-вольовій сфері:
самостійність, самовладання – здатність займатися організаторською діяльністю, сміливо брати на себе функції організатора і відповідальність за роботу інших людей у важких і несприятливих умовах,
потреба здійснювати організаторську діяльність і постійна готовність
братися за неї, отримання позитивних емоцій від роботи;
вимогливість, відповідальність, наполегливість – характеризується сміливістю, сталістю і гнучкістю, категоричністю і наполегливістю,
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різноманітними формами спонукання, починаючи з жартівливої форми до наказу, індивідуальним підходом залежно від постійних і тимчасових психічних особливостей і стану людей;
енергійність – здатність вольовим зусиллям швидко підвищувати
активність до необхідного рівня;
терплячість – визначає уміння підтримувати шляхом допоміжного вольового зусилля інтенсивність роботи на заданому рівні за умов
виникнення внутрішніх перешкод;
витримка – здатність вольовим зусиллям швидко гальмувати (послаблювати, сповільнювати) дії, почуття та думки, що заважають виконанню прийнятого рішення;
сміливість – здатність у разі виникнення небезпеки (для життя,
здоров’я чи престижу) зберігати стійкість психічних функцій і не знижувати якості діяльності.
Досить важливим для нас було питання щодо визначення експертами головних психічних якостей, зокрема тих, що найбільш важливі
для командирської діяльності. Результати опитування свідчать про те,
що однією з домінантних якостей офіцера-прикордонника є комунікативна компетентність. 88 % експертів вважають, що комунікабельність та комунікативна компетентність є тією основою, яка забезпечує
ефективне керівництво підрозділом.
До спеціальних організаторських здібностей, на думку експертів,
можна зарахувати:
комунікабельність керівника – рису особистості, яка виявляється
у здатності до встановлення контактів, спілкування, товариськості;
комунікативні здібності – це використання вербальних і невербальних засобів спілкування, оскільки через словесний канал передається чиста інформація, а через невербальний – ставлення до партнера по спілкуванню;
психологічну кмітливість – швидке розуміння психологічних
особливостей і стану інших людей, уміння запам’ятовувати людей і
їхні вчинки, схильність до психологічного аналізу поведінки і вчинків інших людей та своїх власних, здатність подумки ставити себе у
психічну ситуацію іншої людини і діяти замість неї, глибока віра та
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переконання в силі, здібностях і можливостях окремої особистості та
колективу;
психологічний такт – здатність оптимально впливати на інших
людей, контактувати з ними на основі індивідуальних особливостей;
схильність до організаторської діяльності;
cхильність до організаторської (управлінської) діяльності. Сюди
входять такі показники: спонтанне, самостійне входження в організаторську діяльність; перебирання на себе ролі організатора та відповідальності за діяльність інших людей у важких та несприятливих умовах; потреба в організаторській діяльності, що базується на принципі
відображення та оцінки особливостей поведінки в різних ситуаціях.
Проаналізувавши відповіді експертів, ми встановили, що 80,01 %
з них уважають, що офіцери-прикордонники повинні мати насамперед високий рівень загального розвитку (зокрема, добре розвинуті
загальні здібності), а також високий рівень культури спілкування.
77,71 % експертів важливою психологічною якістю назвали волю. Саме
вольові якості, на їх думку, забезпечують належний професійний розвиток командира. 75,54 % експертів уважають, що дуже важливим у
командирській діяльності є логічне мислення. На їх думку, саме якісні
характеристики процесу мислення, зокрема гнучкість при розв’язанні
складних завдань з професійної діяльності, уміння використовувати
аналогії, навички швидкого узагальнення на основі обмеженої кількості фактів, швидке встановлення закономірностей та ефективне
перенесення їх на структуру прикордонного середовища визначають
успішність виконання завдань з охорони та захисту державного кордону України. Добре розвинуте логічне мислення, як стверджують
експерти, дозволяє командиру підрозділу успішно адаптуватися до
особливих та екстремальних умов професійної діяльності. 62,22 %
експертів уважають, що визначальним чинником успішного керівництва підлеглими є здатність до згуртування колективу.
На думку експертів, загальні здібності – це здібності, які виявляються певною мірою у всіх видах діяльності. При цьому експерти
зазначають, що загальні здібності є потенційними здібностями для
успішного оволодіння різними видами діяльності. Вони підкрес78
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люють, що спеціальні здібності – це індивідуальні здібності до конкретного виду професійної діяльності, до командирської діяльності,
зокрема організаторської. 90,11 % експертів уважають, що спеціальні
здібності розвиваються на основі відповідних задатків.
Щодо особливих організаторських здібностей необхідно зазначити, що на їх важливість вказали 91,11 % експертів. 86,64 % керівників
підрозділів уважають, що ці здібності є вродженими, але при цьому
71,12 % вважають, що ці здібності розвиваються тільки на основі
вроджених задатків до командирської діяльності. Організаційні здібності, на думку експертів, – це індивідуально-психологічні та психофізіологічні якості офіцера.
Щодо результатів аналізу відповідей експертів на питання про
розвиток організаторських здібностей у суб’єктів навчання, то 95,54 %
експертів вважають, що обдарований військовослужбовець має дуже
хорошу пам’ять, логічне мислення, просторову уяву, він є творчою
особистістю. Служити з такими людьми, зазначають експерти, є одним задоволенням. Стосовно військовослужбовця, який не може бути
командиром і який не здатний керувати підрозділом, то, на думку експертів, такі військовослужбовці мають розвинуті загальні здібності,
але не мають спеціальних організаторських здібностей і, як правило,
не мають бажання керувати підлеглими. Деякі респонденти (2,01 %)
вважають, що осіб, які не здатні опанувати командирську справу, немає, а рівень розвитку організаторських здібностей залежить від самого військовослужбовця, від його бажання стати командиром та наполегливої праці над собою.
Висновки. 1. Результати аналізу відповідей експертів свідчать про
те, що сформованість належного рівня організаторських здібностей
(здібностей до командирської діяльності) є важливою передумовою
успішного керівництва підпорядкованим персоналом, у тому числі й
здійснення морально-психологічного забезпечення професійної діяльності персоналу прикордонного відомства України.
2. Розвиненість організаторських здібностей забезпечує належний виховний вплив з боку командирів. Безпосереднім показником
здібностей до командирської діяльності є низка психічних якостей та
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особистісних характеристик у військовослужбовця: вимогливість до
себе та персоналу, наполегливість, енергійність, витримка, сміливість,
відповідальність, добре розвинута пам’ять, наявність розвинутих загальних і спеціальних здібностей, логічне мислення і високий рівень
загального розвитку.
3. На думку експертів, вимогливість – це складова та одна з основних якостей командира будь-якого рангу. Вимогливість має бути
постійною, цілеспрямованою, систематичною, а в умовах прикордонного підрозділу – цілодобовою. Вимогливість – це складова стилю службової діяльності керівника підрозділу, основа для здійснення ретельного контролю та перевірки виконання завдань, критики та
самокритики. Відповідальність експерти розуміють як контроль над
діяльністю підпорядкованого персоналу, що здійснюється у різних
формах. Вимогливість є ключовою складовою усієї діяльності командирів щодо навчання, виховання, керівництва професійною та повсякденною діяльністю підлеглих. Специфіка професійної діяльності
всіх категорій персоналу прикордонного відомства України вимагає
високої вимогливості командирів підрозділів і беззаперечного підпорядкування. Усі експерти однозначно зазначили, що відповідальність
і вимогливість пов’язані між собою, що командирська вимогливість
(як риса) є основою ефективної взаємодії між командиром підрозділу
та підпорядкованим персоналом.
4. Здійснення ефективного управлінського менеджменту в умовах
військового середовища із урахуванням викликів і пріоритетів cьогодення висуває на перший план питання формування (на першому етапі навчання – етапі професіоналізації) та розвиток (на другому етапі
навчання) організаторських здібностей курсантів НАДПСУ – майбутніх офіцерів-прикордонників.
5. Важливою умовою прогресивного розвитку прикордонного
відомства України є виявлення і широке застосування розумового
потенціалу кожного охоронця кордону. Розвиток організаторських
здібностей є важливим чинником духовного та інтелектуального розвитку прикордонників, які мають всі можливості реалізовувати свій
потенціал на різних етапах професіоналізації.
80

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СЕРІЯ: ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

6. Метод опитування дозволяє з’ясувати рівень розуміння людиною певних завдань, а також понять, що широко вживаються у навчанні та практичній діяльності, тощо.
7. Відповіді експертів на запитання анкети надали нам можливість з’ясувати, яким чином вони розуміють, оцінюють значущість і
структуру організаторських здібностей офіцерів ДПСУ (вони вказали
на важливі особистості індивідів, що гіпотетично є складовими структури організаторських здібностей.
8. Методологічною основою формування підходу, який дозволяє
нам орієнтуватися у різних механізмах регуляції соціальної поведінки і діяльності індивіда, є принцип співвідношення зовнішнього та
внутрішнього в детермінації його поведінки. З огляду на те, що офіцер-прикордонник здійснює управлінську діяльність в особливих
і екстремальних умовах діяльності, а також з урахуванням того, що
наявність у людини певної здібності означає її придатність до певного
виду діяльності, можна стверджувати, що організаторські здібності є
найбільш важливим компонентом військово-професійних умінь і навичок офіцерів-прикордонників.
9. Серед професійно важливих якостей офіцерів-прикордонників експерти вказали на витривалість, уміння зберігати активність
і здатність до виконання завдань в умовах професійної втоми; ініціативність і здатність приймати відповідні до ситуації рішення;
швидке запам’ятовування зорової інформації; уміння діяти нестандартно та швидко приймати рішення у нестандартній обстановці;
витривалість, самовладання та витримку; уміння прийняти рішення
в умовах реального часу; здатність аналізувати ситуацію і приймати
рішення на основі наочних образів; довготривале збереження інформації у пам’яті; здатність брати відповідальність за свої дії та рішення; довготривале збереження концентрованої (інтенсивної) уваги;
витривалість при напруженій та довготривалій розумовій діяльності; здатність до вільного спілкування (у тому числі й іноземною),
уміння легко встановлювати контакти (відносини) з іншими людьми; дисциплінованість; здатність зацікавити інших людей до плідної
співпраці.
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10. До стресостійких характеристик офіцерів-прикордонників
експерти зарахували високий рівень професійної компетентності
(тобто здатності виконувати службові завдання відповідно до чинних
вимог); уміння обґрунтовувати поставлену мету та переконувати персонал у необхідності її досягнення; високий рівень відповідальності,
вимогливості як до себе, так і до персоналу; уміння управляти собою,
своїми емоціями; здатність до вольових дій; уміння бути зібраним у
складних умовах; гнучкість мислення і т. д. З огляду на це готовність
до професійної діяльності офіцерів-прикордонників передбачає усвідомлення суб’єктами навчання важливості професійної підготовки,
а також формування рис характеру і здібностей, адекватних вимогам
такої діяльності. Саме їх належний рівень розвитку дозволяє офіцеру-прикордоннику здійснювати керівництво підрозділом відповідно
до вимог.
11. Емпіричне дослідження (поряд із теоретичним дослідженням)
організаторських здібностей офіцерів-прикордонників надало нам
можливість визначити їх структуру та основні вектори їх формування
(на першому етапі навчання) та розвитку (на другому етапі навчання)
в умовах НАДПСУ.
На жаль, обсяг статті не дозволяє автору розкрити всі результати
проведеного анкетування з предмету дослідження. Шляхами подальшого дослідження проблематики управлінських здібностей охоронців
кордону є аналіз організаторських здібностей як засобу формування
особистості офіцерів-прикордонників та проведення діагностики рівня сформованості організаторських здібностей офіцерів, слухачів i
курсантів НАДПСУ.
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Волобуева Е. Ф. О результатах анонимного опроса по организаторским способностям офицеров-пограничников
Статья посвящена раскрытию результатов проведенного анонимного опроса руководителей подразделений Государственной пограничной службы Украины относительно понимания, оценки, значения
и структуры организаторских способностей офицеров-пограничников, которые выполняют служебные обязанности в особенных и экстремальных условиях деятельности. Организаторские способности
рассмотрено как составляющую профессиональной компетентности
защитников границы.
Ключевые слова: офицер-пограничник, результаты опроса, организаторские способности, профессиональная компетентность.
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Volobuieva O. About the Results of the Anonymous Questionnaire
on the Organizational Abilities of the Border Guard Officers
The article deals with the revealing the results of the anonymous questionnaire on the organizational abilities of the border guard officers as for
their understanding, evaluation, meaning and structure in the context of the
professional duties in the special and extreme activity conditions. The organizational abilities are considered to be the essential part of the professional
competence of the border guards.
The organizational abilities are important factor of psycho-intellectual
development of all the categories of personnel of the State Border Guard
Service of Ukraine, who have all the opportunities to realize their potential
at all the level of professionalization.
In the investigation the fact that border guards carry out duties of professional activity in the conditions of considerable psychological tension has
been taken into our consideration. The psychological readiness of border
guard officer, particularly the adequate evaluation of his role in the process
of carrying out the professional tasks, the possibility of taking the management decision, responsibility of its performing influence the professional
activity in the special and extreme activity conditions.
We have worked out the questionnaire and conducted the anonymous
studying as for determine the essence of the organizational abilities of the
border guard commander, the principle components of their structure.
The article aim is to reveal the results the anonymous studying the
problem of understanding the organizational abilities nature, their role and
structure as the essential part of the professional competence of the commander of the units of the State border Guard Service of Ukraine.
Taking into consideration the fact that for the effective management of
the subordinate unit and providing the effective proper psychological providing the border guard officer must have developed organizational abilities
for our experiment we: 1) involved the experts (the commanders of the border guard units and the teachers who have the experience of management
the border guard 2) formed the groups of the experts. The experts had been
selected according to the requirements.
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On the grounds of the experts answers we have nominated the main
structural elements of organizational abilities and qualities of the commander of the border guard unit.
The size of the article does not give us the opportunity to reveal all the
results of our investigation. The further directions of the investigation of the
problem of the organizational abilities of border guards are the analysis of
the organizational abilities as the means of border guard personality formation and conducting the diagnosis of the formation level of the organizational abilities of the officers, students and cadets of the National Academy
of the State border Guard Service of Ukraine.
Keywords: border guard, questionnaire results, organizational abilities,
professional competence.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ
ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ
У КУРСАНТІВ (СТУДЕНТІВ)
У статті проаналізовано стан розробки проблеми формування лідерських якостей у молоді в психолого-педагогічній літературі; розкрито сутність понять “лідерські якості”, “лідерська позиція”; висвітлено психолого-педагогічні особливості формування лідерських якостей
у курсантів (студентів); охарактеризовано специфіку лідерських якостей як форми самоствердження та самовираження особистості.
З’ясовано, що цілеспрямоване формування лідерських якостей
особистості відбувається у процесах розвитку, навчання, виховання,
спілкування, діяльності особистості. Метою формування лідерських
якостей особистості є підвищення рівня соціальної компетентності
та формування досвіду лідерської поведінки через залучення її до реальної участі в різних видах діяльності.
Ключові слова: формування лідерських якостей, лідерські позиції,
соціальна компетентність, лідерська поведінка, самоствердження, самовираження.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний період
відродження України, її державності, економіки, освіти, науки та
культури вимагає зміни поглядів на освіту, виховний ідеал, виховання
особистості. Головною метою виховання особистості є підготовка їх
до повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей
громадянина, трудівника, громадського діяча, сім’янина, товариша.
Саме тому сучасні навчальні заклади повинні докорінно переосмислити усю систему виховання, оновлення змісту, форми і методи духовного становлення особистості на основі гуманізації життєдіяльності студентів, створення умов для їх самореалізації у різних видах
діяльності. Всебічно і гармонійно сформована особистість є метою
цивілізованого суспільства, а отже, основною метою вищої освіти є
всебічний розвиток та виховання особистості через формування у
курсантів (студентів) бажання і вміння вчитися; повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок, умінь і навичок
здорового способу життя тощо [2, с. 26].
Формування нових політичних, соціально-економічних, соціально-культурних відносин у суспільстві певним чином залежить від
того, наскільки кожна особистість займає активну життєву позицію,
готова до участі в демократичному управлінні суспільством, є лідером
у власному житті. Зміна пріоритетів у нашому суспільстві, де головною цінністю є особистість, потребує від сучасної освіти системного,
інноваційного, соціально-педагогічного забезпечення формування
лідерських якостей молоді, яке ґрунтується на гуманістичних і демократичних засадах, принципах толерантності, суб’єкт-суб’єктної взаємодії [4, с. 49].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Питанням
проблеми формування лідерських якостей у молодого покоління присвячено чимало наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Методологічні й теоретичні засади вивчення проблеми лідерства закладено у дослідженнях Е. Дубровської, A. Єршова, P. Кричевського, Б. Паригіна, A. Петровського та ін.
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Феномен лідерства в підлітковому та юнацькому віці досліджували А. Картер, Р. Стогділл, Г. Ашин, Л. Уманський, Т. Джамгаров,
В. Рум’янцева, Р. Кричевський, М. Рижак, А. Видай, О. Маковський,
О. Василькова, В. Ягоднікова.
Значний внесок у висвітлення як теоретичних, так і практичних
питань лідерства зробили такі науковці: А. Біне, Л. Термен, Д. Ельконін, П. Блонський, Е. Аркін, П. Жуковська (психологічна класифікація
лідерів дитячих колективів); А. Макаренко, І. Іванов (виховання лідерів-організаторів); В. Сухомлинський, Н. Анікеєва (виховання особистості лідера) та ін.
Проблеми виховання лідерів, створення умов для розвитку лідерських якостей і формування соціально активної особистості розглядають у своїх дослідженнях Д. Алфімов, Т. Вежевич, А. Войцихова,
І. Купа, Л. Локошко, Т. Прохоренко, К. Садохіна, К. Слесик, В. Татенко,
О. Тихомирова, О. Чорна, В. Ягоднікова.
Сучасні дослідження проблеми лідерства доводять, що лідером
стає особистість із лідерськими якостями, яка здатна реалізувати їх у
відповідних ситуаціях.
Мета статті – висвітлити психолого-педагогічні основи формування лідерських якостей у курсантів (студентів).
Виклад основного матеріалу дослідження. Організація навчально-виховного процесу, що визначається як закономірна, послідовна, безперервна зміна етапів розвитку та становлення взаємодіючих
суб’єктів, передбачає застосування ефективних способів та створення
необхідних соціально-педагогічних умов, завдяки яким стане можливим формування лідерських якостей молоді.
Саме тому проблема формування лідерської позиції здавна цікавила учених. Аналіз наукових досліджень і публікацій з проблеми
формування лідерства засвідчив, що існують різні погляди щодо сутності цього поняття та підходи до його дослідження.
Дослідження розвитку лідерських якостей у молодого покоління
розпочинається ще за часів Аристотеля та Платона. Свої думки щодо
сутності лідерських якостей пізніше висловлювали І. Гете, А. Адлер,
К. Юнг та інші відомі науковці. Феномен лідерства свого часу вивча88
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ли такі західні вчені, як: У. Бенніс, М. Вебер, А. Залезнік, М. Мескон,
Р. Стогділл та ін. Перші дослідження проблем лідерства у вітчизняній
науці здійснили В. Большаков, Т. Вежевич, Є. Аркін, П. Загоровський,
А. Залужний, С. Лозинський та ін., які розглядали питання, лідерства
в організованих і стихійних колективах. Пізніше окреслену проблему
вивчали А. Бойко, В. Євдокимов, І. Зязюн, Л. Кондрашова, В. Лозова,
В. Пасинок, І. Прокопенко, Г. Троцко, Ю. Турчанінова та ін.
Такі відомі учені, як Л. Балясна, Н. Большунова, Ф. Ільясов,
Л. Проколієнко, простеживши еволюцію становлення та розвитку
особистості, проаналізувавши питання щодо визначення поняття
“лідер” та безпосередньо формування лідерських якостей, звернули
увагу на різні його типології процесу лідерства. Наприклад, від епохи
первісних людей і до початку нашої ери на першому плані були фізичні характеристики (вага, зріст та ін.), тобто вважалося, що лідера визначають виключно вроджені фізичні та особистісні якості. Наскельні
малюнки, фрески із зображеннями вождів племен, полководців, царів
та фараонів вказують на те, що вища за статусом особа зображувалася великою. Пізніше з’явилися теорії “великої людини” (або героя)
[6, с. 440].
Зазначимо, що однією з перших типологій лідерства була типологія, розроблена Платоном, який на основі залежних від соціального
становища функціональних обов’язків виділив і описав три типи лідерів:
1) правитель-філософ, що справедливо та розумно керує державою (за Платоном – ідеал лідера);
2) воєначальник, який охороняє її кордони;
3) керівник ремесел та землеробства – ефективні організатори виробництва [7, с. 87].
Британський історик і філософ Т. Карлейль у середині XIX століття висунув концепцію лідера як людини, спроможної вразити уяву
натовпу: “У будь-яку епоху світової історії ми завжди знайдемо велику
людину, що є необхідним рятівником свого часу, блискавкою, без якої
гілки ніколи не зайнялися б. Історія світу – це біографія великих людей” [9, с. 12].
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Услід за Т. Карлейлем відомий англійський антрополог і психолог
Ф. Гальтон пояснював феномен лідерства як спадковість. Перебуваючи під впливом еволюційної теорії свого двоюрідного брата Ч. Дарвіна, він уважав, що вдосконалення людської природи може бути досягнуто шляхом створення на основі законів спадковості раси особливо
обдарованих розумово і фізично сильних людей. Цей шлях він називав “євгенікою” [9, с. 13].
Для німецького філософа і психолога Ф. Ніцше потяг до лідерства
був проявом “творчого інстинкту” “обраної” людини. У праці “Генеалогія моралі” він висловлює думку, що лідер за необхідності може
ігнорувати мораль.
Свого часу С. Рубінштейн підкреслював, що будь-яка людина від
народження має всі потрібні здібності, необхідні для лідерства, однак
такий потенціал може залишитись нереалізованим через те, що цим
здібностям не приділяли достатньої уваги. Чи будуть вони розвиватися, чи залишаться на стадії задатків, залежить від умов, у яких людина
формується як особистість, та (або) професійної підготовки, яку вона
здобуде [9, с. 12].
Аналізуючи характери індивідів, науковці намагалися виділити
типи лідерів. Наприклад, учені Р. Кеттеллом та Г. Стайсом виділили
чотири таких типи: “технічний”, “видатний”, “соціометричний” та “виборний”.
Лідери першого типу були найбільш успішними при вирішенні
“ближніх” завдань, другого – впливово діяли на членів групи у будьяких ситуаціях, третім найбільше симпатизували товариші по групі, а
лідером четвертого типу особа могла стати безпосередньо під час експерименту.
Зіставивши особистісні риси лідерів та особистісні риси інших
членів групи, дослідники відзначили значне випередження лідерами
всіх чотирьох типів за такими ознаками: 1) моральна зрілість; 2) вплив
на оточення; 3) цілісність характеру; 4) соціальна сміливість; 5) проникливість; 6) незалежність від шкідливих впливів; 7) здатність до
управління своєю поведінкою; 8) відсутність нервового напруження
та зайвих переживань [7, с. 88].
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У 1940-му році С. Бірд спробував систематизувати зібрані в результаті емпіричних дослідів факти про співвідношення окремих
особистісних рис у лідерів. Р. Стогділл, проаналізувавши більше ніж
120 досліджень лідерства, довів, що спроби визначення оптимального
співвідношення лідерських якостей дають повністю суперечливі результати. Але все ж таки і він виділив декілька рис лідера, підтверджених переважною кількістю досліджень: інтелект, надійність, прагнення нових знань, відповідальність, соціальна участь, активність [5, с. 9].
Дослідження лідерських якостей було продовжено до середини
1980-х років, а цікавий результат вдалося отримати відомому американському консультанту У. Беннису, який досліджував більше 90
успішних лідерів і виявив такі чотири групи лідерських якостей:
1) управління увагою послідовників, здатність привабливо уявити сутність результату, їх цілі або дії;
2) управління значенням, здатність у доступній формі передати
основне призначення ідеї;
3) управління довірою, здатність побудувати діяльність з постійністю і послідовністю для отримання повної довіри;
4) управління собою, здатність об’єктивно оцінювати свої сильні
і слабкі сторони і при необхідності залучати додаткові ресурси, зокрема інших людей [5, с. 10].
У наступних дослідженнях вдалося виділити чотири групи лідерських якостей: фізіологічні, психологічні, розумові та ділові.
До фізіологічних якостей належать зріст, вага, статура, зовнішність, енергійність і здоров’я. Однак володіння цими якостями не є
гарантією стати повноправним лідером.
Психологічні якості, які визначаються через характер людини, це
сміливість, незалежність, ініціативність, працездатність, чесність і так
далі. У процесі вивчення їх взаємозв’язку з лідерством з’явився досить
довгий список подібних якостей, проте більшість з них так і не отримало практичного підтвердження.
Розумові якості їх зв’язки з лідерством вивчалися багатьма вченими і призвели до одностайного висновку, що рівень цих якостей у
лідерів, безсумнівно, вище, ніж у їхніх послідовників. Успішність лі№ 1(9)
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дера залежить багато в чому від його розумових здібностей, уміння
вирішувати складні проблеми і приймати вірні рішення. Тим не менш,
всі подальші дослідження показали, що взаємозалежність між цими
якостями і лідерством відносно мала.
Ділові якості лідера мають в основному характер набутих та розвинутих навичок та вмінь у виконанні своїх функцій. Значимість їх
зростає в міру зростання в організаційній ієрархії, але точно виміряти
ці якості вкрай важко. До того ж, поки не вдалося довести, що саме
вони є визначальними для ефективного лідерства. Ділові якості лідера
в одній сфері діяльності аж ніяк не гарантують його лідерства в інший
[1, с. 45].
Свого часу вітчизняні учені А. Кузьмінський, В. Омеляненко визначають, що в педагогічному аспекті лідер (від англ. leader – той, який
веде, керує) – це член колективу, який у важливих ситуаціях здатний
помітно впливати на поведінку членів колективу, виявляти ініціативу в діях, брати на себе відповідальність за діяльність колективу
[3, с. 305].
Д. Алфімов зазначає, що “ефективний лідер” – це особистість, яка
має значний вплив на думку й поведінку членів групи та яка планує,
організовує, контролює діяльність підлеглих задля розв’язання завдань, поставлених перед групою, передаючи їм своє бачення майбутнього й допомагаючи їм адаптуватися до нового [1, с. 50].
Хоча проблемі процесу лідерства, а також дослідженням особливостей формування лідерських якостей присвячено чимало наукових
праць як вітчизняних, так і зарубіжних учених, однак на сьогодні немає єдиного підходу до визначення критеріїв лідерських ознак.
Становлення молоді відбувається в умовах, коли природний потяг
до самоствердження, успіху стикається із зростаючою конкуренцією,
високими вимогами до особистості на ринку праці. Потрібні такі якості, які дозволять людині успішно інтегруватися в складне соціальне
середовище, бути лідером в своєму житті. Безперечно, для того щоб
цілеспрямовано працювати в цьому напрямі, педагогам насамперед
необхідно знати, що таке лідерські якості особистості, в чому їхня
суть.
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Лідерство (від англ. leader – ведучий, керівник) – це “відносини
домінування і підпорядкування, впливу і слідування в системі міжособистісних відносин у групі” [2, с. 28].
За визначенням психолога В. Шапара, лідер – це “член групи, за
яким всі інші члени групи визнають право приймати відповідальні рішення у важливих ситуаціях – рішення, що стосуються їхніх інтересів
і визначають напрям і характер діяльності всієї групи. Найбільш авторитетною вважається особистість, яка відіграє провідну роль в організації спільної діяльності та регулюванні взаємин у групі” [3, с. 230].
Л. Карпенко також трактує поняття “лідерство” як відносини домінування і підкорення, впливу і слідування в системі міжособистісних стосунків у групі [6, с. 441]. На відміну від керівника, якого інколи
обирають, а частіше призначають, який несе відповідальність за стан
справ у колективі, має офіційні права для заохочення або покарання, лідер висувається стихійно. Він не має ніяких визнаних за межами групи владних повноважень, на нього не покладаються офіційні
обов’язки [6, с. 442].
Аналіз психолого-педагогічних та психологічних досліджень показав, що науковцями розроблено ряд концепцій лідерства, визначено
різні його стилі. Лідерство є одним із найважливіших способів інтеграції особистості в систему суспільної діяльності та міжособистісних
взаємовідносин. Лідерство як соціально-психологічний феномен виникає в результаті взаємодії людини й конкретних суспільно-зумовлених обставин предметної діяльності [5, с. 11].
Наприклад, М. Ярмаченко, крім загальних якостей особистості,
які властиві всім людям і визначаються здібностями і характером, виділяє якості “наявні не у кожної людини” [6, с. 442]. До них належать
лідерські.
Поняття “лідерські якості” тісно пов’язане з поняттям “лідерська
позиція”, яке є комплексним, відносно стійким, динамічним особистісним утворенням, що характеризується певною системою ставлень людини до людей та до самої себе у складності соціальних відносин. Зовнішньо лідерська позиція виявляється у лідерській поведінці
і діяльності; внутрішньо лідерська позиція зумовлюється системою
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установок, цілей і цінностей та відображає характер потреб, мотивів і
переконань особистості.
Говорячи про особливості формування лідерських якостей у
юнацькому віці, варто зазначити, що для розвитку курсантської (студентської) групи як колективу характерна постійна зміна лідерів залежно від виду, характеру та змісту діяльності, що забезпечує кожному її членові можливість перебувати в ролі лідера, оволодіти вміннями та навичками самоорганізації й організації інших людей.
Лідери-організатори відіграють основну роль у розв’язанні завдань, визначених перед колективом у реалізації навчальної, трудової,
спортивної, туристської та інших видів діяльності. Роль емоційних
лідерів пов’язана з діями, що стосуються здебільшого сфери міжособистісного спілкування в учнівському колективі. Емоційні лідери найчастіше не відчувають потреби в керуванні колективом.
Лідери-ініціатори виділяються в діяльності на етапі висування
ідей, пошуку нових сфер і форм діяльності. Лідери-умільці – це підготовлені до конкретного виду діяльності члени учнівського колективу.
Тих, хто успішно діє в багатьох сферах життя колективу, групи,
висувають на роль абсолютних лідерів [8, с. 19].
Беручи до уваги дослідження особистісних якостей лідера, ми
вважаємо за доцільне виокремити якісні характеристики, які забезпечують ефективне лідерство: цілеспрямованість, відповідальність,
моральність, толерантність, чесність, справедливість, креативність,
комунікативність, працездатність, організованість, рішучість, самостійність, наполегливість, активність, ініціативність, упевненість в
собі, врівноваженість, прагнення до самовдосконалення та самореалізації.
Ми вважаємо, що цілеспрямоване формування лідерських якостей особистості відбувається у процесах розвитку, навчання, виховання, спілкування, діяльності особистості.
Метою формування лідерських якостей особистості є підвищення рівня соціальної компетентності та формування досвіду лідерської
поведінки через залучення її до реальної участі в різних видах діяльності.
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Основними видами діяльності, які спрямовані на формування лідерських якостей особистості, у першу чергу в освітньому просторі, є:
1) навчальна діяльність (індивідуальна, групова, колективна);
2) виховна діяльність (участь у тренінгах, конкурсах, змаганнях);
3) дослідницько-пошукова діяльність (участь у конференціях,
проектах, програмах);
4) проективна діяльність (розроблення та захист індивідуальних і
колективних проектів, творчих справ);
5) громадська діяльність (участь у роботі органів учнівського самоврядування та громадських молодіжних організацій, учнівських
творчих клубах, наукових товариствах, асоціаціях);
6) представницька діяльність (уміння ефективно презентувати
себе, групу однолітків, освітній заклад, молодіжну громадську організацію) [1, с. 47].
Отже, проаналізувавши різні наукові підходи до визначення лідерських якостей особистості, можемо сказати, що лідерські якості – це риси, які забезпечують ефективне лідерство, тобто здатність
виділитися в конкретній справі й приймати відповідальні рішення в
значущих ситуаціях; використовувати інноваційні підходи для розв’язання проблеми; успішно впливати на послідовників у напрямі досягнення спільних цілей; створювати позитивну соціально-психологічну
атмосферу в колективі.
Формування лідерських якостей у курсантів (студентів) потребує,
насамперед, вивчення специфіки цього процесу та розумного підходу
до вибору методів і шляхів задля ефективного формування лідерської
позиції у людей названої вікової категорії.
Сучасне суспільство ставить нові вимоги до людини, потребує
розвитку її духовного та лідерського потенціалу. Сьогодні зростає попит на обдаровану особистість, яка нестандартно мислить, наділена
сильною волею, високою працездатністю, особистісними уміннями і
навичками, пов’язаними з ефективними комунікаціями, організацією
власної справи, створенням команди і вмінням працювати в ній, мистецтвом вести переговори тощо. Тому проблема лідерства, особливо
молодіжного, набуває великого значення.
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Узагальнивши різні визначення, під лідерством ми розуміємо
комплексне, відносно стійке, динамічне особистісне утворення, що
характеризується певною системою ставлень людини до людей та до
самої себе. Зовнішньо воно виявляється у лідерській поведінці і діяльності. Внутрішньо лідерська позиція зумовлюється системою установок, цілей і цінностей і відображає характер потреб, мотивів і переконань особистості.
Відомо, що лідерство виявляється на різних вікових етапах розвитку особистості, але має свої особливості щодо мотивації, висування та ефективності лідерства.
Так, психологічними особливостями курсантів (студентів) є: працездатність, самостійність, прагнення до досягнення успіху, витримка,
наполегливість, упевненість у своїх силах, наслідування свого ідеалу.
Лідерство – це процес, динамізуючий і синтезуючий інтрагрупові
явища. Разом з тим лідерство – це результат вербальної і невербальної взаємодії всіх учасників групової діяльності, і в цьому змісті воно
може виступати як деяка загальна якість, властивість даної групи. У
цих властивостях лідерства відбитий складний комплекс різних змінних:
1) “макросередовище” – соціально-економічна організація, політика, культура, ідеологія;
2) “мікросередовище” – соціальні, соціально-психологічні явища
малої групи (типові і нетипові соціальні ситуації, зміст групової діяльності, цілі, задачі, соціально-психологічний клімат і ін.);
3) індивідуально-психологічні властивості особистості лідера
і послідовників (їх інтелект, особливості організаторські здібності
тощо) [5, с. 12].
Лідерство як інтрагруповий процес, здійснюючись в діяльності і
взаємодіях учасників групи, припускає свій суб’єкт, тобто лідера. Як
лідер може виступати особистість чи група людей. Іншими словами,
суб’єктом лідерства може бути особистість, яка акумулює в собі соціально-психологічний досвід групи, її інтереси, потреби і яка виступає
ініціатором в їх реалізації. Лідером може виступити як окрема особистість, так і колективний суб’єкт, наділений відповідними повнова96
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женнями, що реалізує їх у груповій діяльності. Як об’єкт лідерського
процесу виступає окрема людина, група людей (послідовники), групові й особистісні процеси, стани, властивості тощо.
Іншими словами, об’єктом впливу в лідерстві може бути сама
людина, або наприклад, її поточний психічний стан. Те ж саме можна
сказати і про групу в цілому.
Висновки. Отже, лідерство – це соціальне необхідний процес самоорганізації, самоврядування, реалізований у груповій діяльності і
такий, що являє собою різні форми взаємодії суб’єкта й об’єкта.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямі є психолого-педагогічні особливості формування у курсантів (студентів) навичок міжособистісного спілкування.
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Голярдик Н. А., Дика Л. Л. Психолого-педагогические основы
формирования лидерских качеств у курсантов (студентов)
В статье проанализировано состояние разработки проблемы
формирования лидерских качеств у молодежи в психолого-педагогической литературе; раскрыта сущность понятий “лидерские качества”,
“лидерская позиция”; освещены психолого-педагогические особенности формирования лидерских качеств у курсантов (студентов);
охарактеризована специфика лидерских качеств как формы самоутверждения и самовыражения личности.
Выяснено, что целенаправленное формирование лидерских качеств личности происходит в процессах развития, обучения, воспитания, общения, деятельности личности.
Ключевые слова: формирование лидерских качеств, лидерские
позиции, социальная компетентность, лидерское поведение, самоутверждения, самовыражения.
Goliardyk N., Dyka L. Psycho-pedagogical conditions of formation of
leader’s qualities in cadets (students)
The state of elaboration of the problem of formation of leader’s qualities in youth in psycho-pedagogical literature is analyzed in this article; the
essence of notions “leader’s qualities”, “leader’s position” is revealed; psycho-pedagogical peculiarities of formation of leader’s qualities in cadets
(students) are highlighted; the specificity of leader’s qualities as a form of
self-affirmation and self-expression of personality is characterized.
It is found out, that the problem of formation of leader’s position interested scientists even many years ago. The analysis of scientific researches
and publications connected with the problem of formation of leadership
proved, that there are different views on the essence of this concept and
approaches to its research.
Synthesizing the concepts “leader” and “leadership” with the term
“quality”, D. Alfimov proposes such definition: leader’s qualities of personality are generalized properties of a leader to create a new vision of the solution of the problem, to influence successfully on the followers in direction
of achievement of goals by the group or organization.
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The concept “leader’s qualities” is closely connected with the concept
“leader’s position”, which is complex, relatively persistent and dynamic personality formation, which is characterized by a certain system of attitude of
a person to another person and to himself (herself) in a complexity of social
relationships. Externally leader’s position is manifested in leader’s behavior and activity; internally leader’s position is predetermined by a system of
settings, goals and values and reflects the character of needs, motives and
beliefs of personality.
Speaking about the peculiarities of formation of leader’s qualities in cadets (students), we must admit, that constant change of leaders depending
on kind, character and the content of activity is characteristic for the development of youth group, and it provides the ability to be in the role of the
leader, to master the skills and abilities of self-organization and organization
of other people to every member of it.
Taking into consideration the researches of personal qualities of a
leader, we consider it expedient to distinguish qualitative characteristics,
which provide effective leadership: commitment, responsibility, morality,
tolerance, honesty, justice, creativity, communicative ability, working capacity, organization, determination, autonomy, persistence, activity, initiative,
self-confidence, balance, striving for self-perfection and self-realization.
We think that purposed formation of qualities of a leader of personality
takes place in the processes of development, education, upbringing, communication and activity of personality. The purpose of formation of leader’s
qualities is the increasing of a level of social competence and formation of
experience of leader’s behavior through the involvement of it in real participation in different kinds of activity.
Keywords: formation of leader’s qualities, leader’s position, social competence, leader’s behavior, self-affirmation, self expression.
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УДК 159.9.072
Олексій КАРАЧИНСЬКИЙ,
Військовий інститут Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, м. Київ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА “ПСИХОЛОГІЧНЕ
КОНСУЛЬТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
ДІАЛЕКТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ
ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ”
У статті описана навчальна програма психологічного консультування за допомогою діалектичних стратегій психологічного впливу.
Основу методики консультування складає діалектико-феноменологічний підхід О. Ф. Лосєва, метод психотерапії та психологічного консультування – діаналіз В. Зав’ялова та діалектична поведінкова терапія М. М. Лайнен.
Застосування діалектичних стратегій психологічного впливу
уможливлює швидке виявлення, в проблемах комбатантів, суперечностей та знаходження ідей для їх “примирення”, а також встановлення нових смислових зв’язків минулих подій з подіями теперішнього та
майбутнього.
Ключові слова: психотерапія, психологічне консультування, допомога, діалектика, комбатант, діаналіз, діалектична поведінкова
терапія, сенс.
Постановка проблеми у загальному вигляді. За відомостями
Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України станом на 01.04.2018 року 218 413 громадян України
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взяли участь у АТО, з яких 8 489 отримали каліцтва та 3 316 військовослужбовців загинуло тільки у ЗСУ.
За аналізом статистичних показників воєнних конфліктів, приблизно 15–20 % комбатантів, які повернулись з війни мають післятравматичний стресовий розлад, одним із симптомів якого є втрата
сенсу життя.
Втрата сенсу стає серйозною перешкодою для нормальної життєдіяльності: змінюється поведінка, розвиваються соматичні захворювання, порушуються взаємовідносини, тощо [1, С. 101]. Це виступає
причиною невротичних проявів, таких як апатія, тривога, депресія.
Наслідками таких переживань можуть бути різноманітні форми залежностей та самогубство.
В час, коли люди знаходяться в епіцентрі гострих психотравмуючих подій, дослідження та розробка ефективних, швидких методів
надання психологічної допомоги при проблемах втрати сенсу є актуальною проблемою сьогодення, як в психологічному, так і соціальному аспектах та залишається недостатньо вирішеним завданням для
військових психологів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Нами було
здійснено аналіз проблеми діалектичних стратегій психологічного
впливу як засобу гармонізації смислової сфери особистості. Діалектика, як спосіб мислення, має вираження у наступних філософських
концепціях, які складають фундамент психологічного консультування
за допомогою діалектичних стратегій психологічного впливу. Зокрема,
це діалектико-феноменологічний підхід О. Ф. Лосєва; концептуальні
погляди на символ як універсальний засіб пізнання особистості розглядались у працях Г. С. Сковороди, М. К. Мамардашвілі, О. Ф. Хміляра.
Діалектичні стратегії у контексті здійснення психологічної допомоги нині знайшли своє відображення у публікаціях зарубіжних
та вітчизняних авторів, зокрема В. Ю. Зав’ялова, Л. Ф. Щербини,
М. Н. Лайнен.
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Так, В. Зав’ялов вважає, що діалектика, як форма та спосіб рефлексивного теоретичного мислення, що має своїм предметом протиріччя
у змісті мислення, допомагає людині побачити проблему повніше та
у ширшому контексті. Застосування діалектичних процедур дозволяє
міркувати над проблемою та розв’язувати життєву задачу за рахунок
знаходження тимчасового локального синтезу протилежностей, які
складають суперечність, що є логічною основою проблеми [2, с. 90].
Метою статті є викладення навчальної програми “Психологічне
консультування за допомогою діалектичних стратегій психологічного
впливу” на основі методу психотерапії та психологічного консультування – діаналізу та діалектико-поведінкової психотерапії.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основу моделі психологічного консультування за допомогою діалектичних стратегій психологічного впливу ми розуміли як “Особистість-Реальність-символ”
[3, с. 218], в якій проблема трактується як “неповний синтез протилежностей”. При цьому особистість визнається “носієм проблеми”,
символ – “проявником проблеми”, а реальна дійсність – “джерелом
проблеми”. Поза цим контекстом будь-яка “проблема” є культурна
цінність, що має масу альтернативних рішень в історії суспільства.
Такий підхід забезпечив нам максимальну екологічність консультування, високу ефективність і гуманність втручання. Вибраний нами
підхід також базується на українській традиції філософствування (ідеї
Г. С. Сковороди щодо мікросвіту, макросвіту та світу символів), для
якої характерно дбайливе ставлення до сенсу всього, що відбувається:
сенс самопроявляється, а не конструюється [3, с. 58]. Для самовияву
сенсу необхідна відповідна робота розуму, почуттів і волі, прийняття
відповідальності і усвідомлення особистісної свободи.
Психологічне консультування за допомогою діалектичних стратегій психологічного впливу у самому спрощеному визначенні є “особистісна, реалістична, орієнтована на вирішення проблеми за допомогою діалектичної символології, допомога людині в подоланні життєвих труднощів”.
На основі вивчення вищезазначеної літератури та досвіду консультування комбатантів у зоні АТО у період з 2014–2018 рік автором
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статті була розроблена та впроваджена навчальна програма “Психологічне консультування за допомогою діалектичних стратегій психологічного впливу”:
1. Анотація курсу. Курс розроблений на основі інтегративного
методу психологічної допомоги та психотерапії діаналіз та діалектико-поведінкової психотерапії. Курс спрямований на розвиток знань
психолога або курсанта останніх курсів навчання за спеціальність
“Психологія” про методику до надання психологічної допомоги, яка
вирізняється ґрунтовним описом методологічних основ, постнекласичним розумінням ролей учасників психологічної взаємодії та економністю використання особистісних ресурсів психолога та клієнта.
Зміст курсу складають вимоги до організації мислення психолога,
принципи психологічної допомоги та основні практичні стратегії,
що використовуються у цьому підході. На практичних заняттях, які
проводяться у формі симулятивного тренінгу, зосереджено увагу на
виробленні первинних навичок психологічної допомоги за допомогою
діалектичних стратегій психологічного впливу.
2. Цільова група – психологи, курсанти останніх курсів навчання
за спеціальністю “Психологія”. Розмір групи – до 12 чоловік.
3. Мета курсу – формування навичок діалектичного мислення і
навичок психологічного консультування за допомогою діалектичних
стратегій психологічного впливу.
4. Завдання (навчальні цілі): сформувати знання про методологічні основи та відмітні особливості діалектичних стратегій психологічного впливу; виробити розуміння принципів діаналітичної роботи;
сформувати знання про основні діалектичні стратегії надання психологічної допомоги; сформувати здатність обирати стратегію, адекватну ситуаційному та особистісному контексту; виробити первинні навички психологічної допомоги у діаналітичному підході на базовому
рівні підготовки.
5. Результати навчання за програмою (табл.1)
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Таблиця 1
Форми
та/або методи
і технології
викладання
і навчання

Методи
оцінювання
та пороговий
критерій
оцінювання

1.1 Знати методологічні
основи та відмітні
особливості
діалектичних стратегій психологічного
впливу

Лекції

Тест, 60 % правильних відповідей

20 %

1.2 Знати принципи діаналітичної роботи

Лекції

Колоквіум

20 %

1.3 Знати основні діалектичні стратегії
надання психологічної допомоги

Лекції,
практичні
заняття

Тестова контрольна робота з відкритими відповідями

20 %

2.1 Вміти обирати психологічну стратегію,
адекватну ситуаційному та особистісному контексту

Лекції,
практичні
заняття

Оцінка участі
у практичних
заняттях

20 %

2.2 Вміти надавати психологічну допомогу
у
діаналітичному
підході на базовому
рівні підготовки

Лекції,
практичні
заняття

Оцінка базових навичок
психологічної
допомоги у діаналітичному
підході

20 %

Результати навчання
(1. Знати; 2. Вміти)
Код

Результат навчання

Відсоток
у підсумковій
оцінці
з дисципліни

6. Програма курсу (табл. 2)
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Таблиця 2
Номер і назва теми
1

Кількість годин
Лекції

Практичні

2

3

Модуль 1. Світоглядні основи і розвиток організації
діалектичного мислення
1. Аксіоми та принципи діаналізу. Концепція
2
хвороби та концепція здоров’я.
2. Діалектика як філософська основа діаналізу
2
та діалектико-поведінкової психотерапії
3. Пентадна діалектика
3
4. Розуміння симптому, як символу, при пси2
хологічному консультування
5. Діалектична модель “Особистість-Сим3
вол-Реальність”
6. Протокол консультування
3

7
4
6
6

Модуль 2. Форми діалектичних стратегій психологічного впливу
7. Інтерв’ю: терапія очевидністю
2
4
8. Дискусія: терапія визначеністю
2
4
9. Діасинтез: терапія безперервністю
2
4
10. Реорганізація: терапія упорядкуванням
2
4
11. Ампліфікація: терапія творчим розширен2
4
ням
Модуль 3. Принципи психологічної допомоги діалектичних стратегій
12. Діада – створення терапевтичних відносин
2
2
між терапевтом і клієнтом.
13. Діагнозис – пізнання життєвої ситуації клі2
2
єнта удвох, створення терапевтичної ідеї.
14. Діалог – терапевтичний засіб персоналіза2
2
ції терапевтичної ідеї.
15. Дилема – терапевтична процедура ство2
2
рення ситуації вибору.
16. Динаміка – терапевтична динаміка, реалі2
2
зація ідеї, плану одужання.
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17. Діалектика – терапевтична логіка, скріплення текучого буття в цілісну смислову картину необхідних перетворень.
18. Диверсифікація – терапевтичний перенесення досвіду, отриманого в процесі консультування, в інші сфери життя клієнта.
19. Дивергенція – терапевтичне розширення
зв’язків з іншими людьми.
20. Дієтетика – терапевтичне споживання
всього, що споживає людина як особистість.
21. Діатриба – терапевтичне виправдання і захист здорового способу життя.
УСЬОГО

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

45

63

Загальний обсяг – 108 год, у тому числі:
лекцій – 45 год;
практичних занять – 63 год.
Вищезазначену програму було впроваджено у практичну діяльність офіцерів-психологів та фахівців з морально-психологічного забезпечення Центру морально-психологічного забезпечення Збройних
Сил України, військової частини А 1828, військової частини А 3783,
військової частини А 1978, військової частини А 0139.
Результaти емпіричнoгo вивчення трансформації смислових
структур особистості комбатантів у реабілітаційний період та рoзрoбленa нa їх ocнoві і впрoвaдженa aвтoрoм методика психологічного
консультування за допомогою діалектичних стратегій психологічного
впливу дозволила скоротити процеси тривалості адаптивних процесів
колишніх комбатантів, які мали проблеми зі становленням смислових
зв’язків минулих подій з теперішнім та майбутнім, після повернення з району бойових дій. Також сприяло підвищенню рівня фахової
компетентності офіцерів з морально-психологічного забезпечення,
офіцерів-психологів в аспекті проведення індивідуального психологічного консультування з колишніми комбатантами, які потребують
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допомоги. Як результат, дезадаптаційні вияви, пов’язані з наслідками
перебування в бойових умовах, вдалося зменшити на 17 %.
Висновки. Застосування діалектичних стратегій психологічного
впливу дозволяють міркувати над проблемою та розв’язувати життєву задачу за рахунок віднайдення тимчасового локального синтезу
протилежностей, які складають суперечність, що є логічною основою
будь-якої проблеми. Застосування діалектичних стратегій уможливлює швидке виявлення суперечностей та віднайдення ідей для їх
“примирення” у синтезі.
Методи надання швидкої психологічної допомоги комбатантам,
що втратили сенс життя, потребують більше детального вивчення та
подальшого впровадження в практику на основі взаємозв’язку смислової сфери особистості в процесі подолання життєвих криз. Вивчення ролі особистісного сенсу особистості при бойовому стресі та пошук смислових механізмів і шляхів корекції смислових криз в наслідок післятравматичного досвіду.
Пeрcпeктивaми пoдaльшиx дocлiджeнь в oбрaнoму нaпрямі
мoжнa ввaжaти пошук та розробку інших ефективних методів психологічного консультування та психотерапії.
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В статье описана учебная программа психологического консультирования с помощью диалектических стратегий психологического
воздействия. Основу методики консультирования составляет диалектико-феноменологический подход А. Ф. Лосева, метод психотерапии
и психологического консультирования – дианализ В. Завьялова и диалектическая поведенческая терапия М. М. Лайнен.
Применение диалектических стратегий психологического воздействия позволяет быстро обнаружить в проблемах комбатантов противоречия и найти идею дли их примирения, а также установить новые
смысловые связи прошлых событий с событиями настоящего и будущего.
Ключевые слова: психотерапия, психологическое консультирование, помощь, диалектика, комбатант, дианализ, диалектическая поведенческая терапия, смысл.
Karachynskii O. A. Training program “Psychological counseling with
the help of dialectical strategies of psychological impact”
The article describes the program of psychological counseling with the
help of dialectical strategies of psychological impact. The basis of the method of counseling is the dialectical-phenomenological approach of A. F. Losev, method of psychotherapy and psychological counseling of dianalysis of
V. Zavyalov and dialectical behavioral therapy of M. M. Linen.
The program is developed on the basis of the integrative method of
psychological assistance and psychotherapy of dianalysis and dialectic-behavioral psychotherapy. The program is aimed at developing the knowledge
of the psychologist or cadet of the last courses of study in the specialty “Psychology” about the methodology for providing psychological assistance,
which is characterized by a solid description of the methodological foundations, non-classical understanding of the roles of participants in psychological interaction and the economical use of personal resources of the psychologist and client. The content of the course is the requirements for the organization of thinking psychologist, the principles of psychological assistance
and the basic practical strategies used in this approach. In practical classes,
which take place in the form of simulation training, attention is focused on
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developing the primary skills of psychological assistance through dialectical
strategies of psychological influence.
The application of dialectical strategies of psychological influence allows us to quickly identify contradictions in the combatants’ problems and
find the idea of their reconciliation, as well as to establish new semantic
links of past events with the events of the present and the future.
Keywords: psychotherapy, psychological counseling, assistance, dialectics, combatant, dianalysis, dialectical behavioral therapy, sense.
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гвардії України, м. Харків

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ МЕТОДИКИ “СТІЙКІСТЬ
ДО БОЙОВОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТРАВМАТИЗАЦІЇ”
ФАХІВЦЯ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ
Подано результати розробленої методики “Стійкість до бойової
психологічної травматизації” фахівця екстремального виду діяльності. Методика має три загальні шкали: 1 – “Очікування від участі у
бойових діях”; 2 – Шкала “Подолання стресової ситуації”; 3 – Шкала
“Реалізація набутого бойового досвіду”. Дана методика дозволяє визначити загальний показник “Стійкості до бойової психологічної травматизації”.
Ключові слова: стійкість, бойові дії, військовослужбовець, Націо
нальна гвардія України, бойовий досвід, професійна та психологічна
підготовка.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Науковий огляд
психологічної літератури щодо визначення сучасних підходів і арсенал методик вивчення психологічної стійкості особистості до бойової
психологічної травматизації має низку обмежень для їх використання, для вивчення психологічної травматизації представників конкретних видів професійної діяльності.
Одним з недоліків є те, що комплекс психодіагностичних методик, спрямованих на вивчення даного явища, не дозволяє визначити
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інтегральну характеристику військовослужбовця, яка дозволяє оцінити його здатність зберігати цілеспрямованість і ефективність службово-бойової діяльності, насамперед, як члена команди (військового
колективу, підрозділу), при його зануренні в екстремальні бойові умови. Саме така характеристика дозволяє розглядати сукупність “стійкостей до бойової психологічної травматизації” військовослужбовців,
як показник “стійкості” (“психологічної боєздатності”) військового
підрозділу. І, нарешті, існуючі методики не враховують специфіку змісту діяльності та її умов.
Зважаючи на вивчення службово-бойової діяльності (СБД) військовослужбовців Національної гвардії України, було поставлено
завдання вдосконалення відповідних методичних прийомів. У зв’язку
з цим розробка психодіагностичного інструментарію для вивчення та
визначення рівня психологічної стійкості до бойових психологічної
травматизації особистості екстремального профілю діяльності є вельми актуальна.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблема
психологічної готовності до професійної діяльності привертала увагу багатьох учених, безпосередньо наблизити поняття травма до сучасного розуміння допомогли ряд дослідників, увівши такі терміни
“недорозвиненість органу” (А. Адлер), “афект жаху” (Н. Н. Баженов),
“набута психічна інвалідність” (П. Б. Ганушкін), “нейропсихічний
травматизм” (Л. Я. Брусиловський, Н. П. Бруханський, Т. Е. Сегалов);
“патологічне горе” (Е. Liderman); “бойова втома” (L. Bartemeor); “травматична епідемія” (Н. І. Пірогов); “синдром в’язнів концентраційних
таборів” (V. Frankl, W. Niderland); “посттравматичний невроз тих,
що вижили” (R. L. Leopold); “велика стресова реакція” (P. S. Bourne);
“військовий травматичний невроз” (C. Levy, P. S. Bourne); “синдром
зґвалтованих” (A. Burges,); “постемоційний синдром” (Y. Poiso); “посттравматичний стресовий розлад” (Ch. Figley, M. Horowitz et al.); “соціально-стресовий розлад” (Ю. А. Александровський) “психосоціальні
наслідки катастроф” (В. Н. Краснов) [2].
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З 80-х років XX ст. інтерес дослідників стала викликати психологічна травма як відносно самостійний психологічний феномен
(М. А. Кузнєцов, Є. С. Калмикова, М. А. Падун, І. Г. Малкіна-Пих,
А. Ш. Тхостов, Ю. П. Зінченко та ін.) [1–2].
Саме “психологічна травма”, на думку багатьох дослідників, являє
собою дисфункціональний стан, дезадаптаційний розлад, яка ще не
отримала якісних характеристик хвороби [1–2]. У свою чергу передхворобливий стан – це функціональна дезадаптація, яка може трансформуватися у захворювання [2] або тривало протікати як стадія
функціональної готовності організму до розвитку певного захворювання.
Саме науковий аналіз теоретичних та експериментальних результатів показує, що проблема психологічної травматизації та стійкості
до бойової психологічної травматизації на донозіологічному рівні є
недостатньо розробленою, а відсутність єдиного психодіагностичного
інструментарію вивчення даного явища викликає суттєві труднощі у
психологічному супроводженні службово-бойової діяльності.
Мета статті. Визначити та обґрунтувати структуру та зміст психодіагностичної методики “Стійкість до бойової психологічної травматизації” фахівця екстремального виду діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. У структуру розроб
люваної методики було закладено 3 шкали, що описують стійкість до
бойової психологічної травматизації на різних етапах занурення в бойові умови – від очікування участі в бойових діях, безпосереднього
виконання СБЗ в бойових умовах, до усвідомлення набутого досвіду,
внесення коректив в свою професійну психологічну підготовку відповідно до набутого досвіду участі в бойових діях. У ці шкали закладено
наступний зміст.
Шкала “Очікування від участі у бойових діях” передбачає оцінку
військовослужбовцями свого професійного потенціалу (професійної
ідентичності та підготовленості) відносно можливих бойових ситуацій: оцінка їх як потенційно (не) переборних; очікувані психічні (почуття комфорту), психофізіологічні (соматичне благополуччя) та соціальні наслідки участі в них; потенційну здатність залучати додатко112
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ві зовнішні ресурси, використовувати власний досвід та досвід своєї
професійної групи. Негативні очікування значно знижують стійкість
до бойової психологічної травматизації.
Для військовослужбовців, які мають високі показники за цією
шкалою, перспектива участі у бойових діях сприймається, як можливість реалізувати себе як військовослужбовця; випробувати і перевірити на адекватність набуті професійні знання, вміння та сформовані
вольові та інші професійно важливі психологічні якості особистості;
як можливість підвищити свій професійний та соціальний статус. Ці
військовослужбовці впевнені в собі, в своїй професійній та психологічній підготовці. Вони ідентифікуються зі своєю професійною групою, впевнені в своїх товаришах, в їх здатності прийти на допомогу
у разі потреби. Перспектива участі у бойових діях сприймається як
реалізація свого професійного обов’язку захисника Батьківщини, до
якого вони усвідомлено ставляться, приймають його.
Військовослужбовці, які мають низькі показники за цією шкалою,
участь у бойових діях сприймають як події, що стоять на перешкоді
реалізації їх життєвих планів. Їх дуже тривожить вірогідність отримати поранення та зазнати каліцтва, які, на їх думку, можуть “перекреслити” усі їх плани на майбутнє життя. Вони не впевнені в своїй професійній та психологічній підготовці, постійно задаються питанням
“Чому я мушу це робити (приймати участь у бойових діях)? Це не моє.
Це не мало зі мною статися”. Намагаючись приховати свої побоювання від інших військовослужбовців, щоб не зазнати осуду, не виглядати
“боягузом”, вони відгороджуються від колег, замикаються у собі, зосереджуються на своїх негативних переживаннях (що може слугувати
підставою для розвитку прихованої депресії), і тому не сприймають
військовий колектив як зовнішній ресурс, як джерело допомоги у стресових ситуаціях бою (бояться не лише просити допомоги, а й надавати її іншим, виконувати доручення, щоб ніхто не запідозрив їх у
некомпетентності).
Шкала “Подолання стресової ситуації” призначена для діагностики реакції на збільшення напруженості бойової ситуації: ролі тривоги,
пошукової активності, захисних механізмів (поєднання та визначення
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пріоритету проблемно-орієнтованих та емоційно-орієнтованих копінгів), інтегрованості поведінки (Я-концепції, ієрархії системи стосунків, цілеспрямованість і усвідомленість професійних дій, відповідальність), ролі і значення соціальної підтримки та підтримки свого
професійного колективу.
Військовослужбовці, які мають високі показники за цією шкалою,
зі збільшенням напруження бойових ситуацій ще більше мобілізуються, продумують вірогідні варіанти розвитку подій та своїх дій в них. За
таких умов збільшена інтенсивність пошукової активності дозволяє
їм вибрати із наявного арсеналу професійних стереотипів і навичок
ті, які є найбільш прийнятними за обставин, що склалися; робить їх
чутливими до способів дій і саморегуляції, які вироблені у військовому колективі. Вони критично сприймають і диференціюють ознаки
бойової ситуації за їх значущістю для виживання і виконання поставлених завдань, що дозволяє зосереджуватися на дійсно важливому та
нехтувати несуттєвим; напрацьовуються (відбираються із наявних чи
піддаються необхідній корекції, спрощуються, стають більш чіткими)
способи дій, які для них з урахуванням фізичних і інших особливостей є найбільш ефективними в бойових умовах. Наявна фізична і психологічна підготовка, розвинена здатність до саморегуляції дозволяє
їм пересилювати себе, переструктурувати ситуацію та вийти на новий
рівень активності: відкрити “друге дихання” – стан, коли тривога та
втома відступають, підвищується зосередженість, дії стають чіткими,
усвідомленими, ефективними, відчувається прилив сил. Вони мають
активну позицію щодо ситуації, приймають запропоновані ситуацією
обставини самореалізації. У моменти ускладнення ситуації, погіршенні психічного стану, певній розгубленості шукають допомогу і розраховують на підтримку товаришів. Позитивно ставляться до способів
дій, запропонованих більш досвідченими військовослужбовцями,
здатні до взаємодії при розв’язанні виниклих ускладнень, проблем,
прийнятті рішень про доцільність використання того чи іншого способу дій (тактичних дій). Відповідальні, рішучі, сміливі, здатні на вчинок. Адекватно сприймають цивільне населення в зоні проведення бойових дій як таке, до якого потрібно критично ставиться, проте, яке, в
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переважній більшості, потребує їх допомоги і захисту. Впевнені у своїй здатності розв’язати виниклі родинні проблеми після повернення з
відрядження. Мають позитивні очікування від повернення до родини.
У військовослужбовців, які мають низькі показники за шкалою,
збільшення напруженості ситуації веде до підвищення дезорганізованості поведінки. Тривога збільшує пошукову активність, проте вона не
веде до покращення адаптації, але стає підставою для гіперстезичних
реакцій – неадекватних за своєю спрямованість і силою поведінкових
реакцій, які викликані порушенням диференційованості стимулів за
їх значимістю. При ускладненні бойових умов для них характерним
стає розширення кола стресорів, збільшення хаотичності дій, звернення до природних стереотипів реагування на стрес-фактори – втечі,
ступору, схильність до панічних настроїв, дратівливості, агресивності
чи, навпаки, повної залежності від товаришів по службі (демонстрації
повного безвілля, “прилипання” до тих, хто демонструє їм співчуття,
перекладання на них відповідальності за своє життя). Відмовляючи
собі у здатності впорядкувати ситуацію, такий військовослужбовець
втрачає адекватність сприйняття ситуації, фіксується (застрягає, не
може відірвати увагу) на певних стимулах екстремальної ситуації; відмовляється від власних потреб, цілей, ідеалів; переконує себе у певній
“нереальності” того, що з ним відбувається, стає несприйнятливим до
порад та допомоги. Зниження ефективності професійних дій негативно позначається на самооцінці. Болісно, неадекватно реагує на критику на свою адресу. Прагне відновити позитивне ставлення до себе
та самоставлення через відчайдушні, “героїчні” вчинки (“щоб всім
щось “довести”, щоб всі побачили, що “не боягуз”). Товариші по службі сприймаються, як такі, що постійно незадоволені ним, критикують
його, зневажають, прискіпуються. Соціальне оточення (мирне населення) – як в переважній більшості вороже налаштоване, невдячне, як
таке, що заслуговує на ті біди, які переживає. Повідомлення про будьякі проблеми в родині викликають бурхливі, неадекватні емоційні реакції. Має тривожні очікування щодо свого повернення до родини.
Шкала “Реалізація набутого бойового досвіду” дозволяє визначити здатність переробити (усвідомити, прийняти, визначити місце у
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своєму життєвому шляху, і адекватно застосовувати у майбутньому)
набутий досвід участі у бойових діях.
Військовослужбовці, які мають високі показники за цією шкалою, високо оцінюють значимість набутого досвіду участі в бойових
діях, приймають цей досвід, як складову професійного становлення – формування військової майстерності. Вони усвідомлюють зміни, які відбулися у їх професійній підготовці. Досвід участі у бойових
діях дозволив їм створити власну ієрархію важливості тих чи інших
професійних компетенцій, надати їм чітку структуру, відсікти все зайве, неважливе, яке не дозволяє зосередитися на головному, відбирає
сили, розпорошує увагу. У них збільшилась впевненість як у своєму
професіоналізмі, так і у своїй здатності долати різні складні життєві
ситуації. Вони визначилися з цінностями, за ради яких варто жити та
померти. Почуття обов’язку, захист Батьківщини, військове братерство набули для них особливого сенсу. Почуття професійної гідності,
самоповаги стало тим джерелом, яке тривалий час буде підтримувати
в них сили для подолання життєвих негараздів; надавати їм моральне право вчити менш досвідчених військовослужбовців, організовувати їх діяльність, забезпечувати їх виживання в складних бойових
умовах, відповідати за них. Набутий досвід “підіймає” їх над іншими,
вони сприймають себе, як експертів у військовій справі, з якими мусять радитися та рахуватися. Вони сприймають себе, як таких, що заслуговують на повагу, визнання з боку свого професійного оточення,
на визнання своїх бойових заслуг з боку суспільства.
Військовослужбовці, які мають низькі показники за шкалою,
вважають свій досвід участі в бойових діях унікальним, таким, що не
підлягає відтворенню, передачі іншим. Намагаючись уберегтися від
повтору подібного досвіду, такі військовослужбовці стають чутливими до стимулів, що можуть якимось чином асоціюватися з бойовими
стрес-факторами, уникають їх. У подальшому це може призводити
до значного збільшення таких факторів і самоізоляції від оточення.
Крім того, постійна настороженість їх виснажує, робить дратівливим,
знижує увагу, зменшує психологічну стійкість та працездатність. Усвідомлення себе, як учасника надзвичайних подій, формує уявлення
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про себе, як про “унікальну” особистість, яка витримала випробування, що випали на її долю, і це їй багато чого вартувало (“підірвала”
психічне і фізичне здоров’я, не змогла реалізувати свої життєві плани,
зазнала якихось матеріальних збитків і, відповідно, вона має моральне право на компенсацію). Маючи таку скомпенсовану самооцінку,
військовослужбовці засуджують усіх, хто не розділяє поглядів на унікальність їх досвіду, намагаються уникати зустрічей із товаришами по
службі чи іншими свідками їх участі в бойових ситуаціях, які можу
небезпідставно їх критикувати, нагадати про їх негативні переживання, неефективні дії тощо. У подальшому таке неприйняття власного
досвіду може стати підставою для формування ПТСР.
Загальна шкала “Стійкість до бойової психологічної травматизації” розраховується як сума балів, отриманих за трьома шкалами.
Військовослужбовці, які отримали високий загальний бал за методикою, зазвичай маючи позитивні очікування від участі в бойових
діях, які ґрунтуються на впевненості щодо сформованості власної професійної ідентичності і готовності до участі в бойових діях, впевнені,
що навіть при значному ускладненні бойової ситуації зможуть зберігати цілеспрямованість та ефективність своїх дій та певний контроль над
своїм станом. Зберігаючи критичне ставлення до обставин та ефективності своїх дій в екстремальних (бойових) умовах, вони виявляються
здатними структурувати їх (створювати власну ієрархію важливості
стимулів і ефективних дій в бойових умовах), засвоювати нові знання,
переймати досвід товаришів, співпрацювати, приймати і надавати допомогу. Вони усвідомлюють зміни та покращення своєї компетентності, здатні оцінити та передати набутий професійний досвід виконання
завдань в бойових умовах, брати на себе відповідальність за менш досвідчених товаришів, за результати колективної діяльності.
Військовослужбовці, які отримали низький загальний бал за методикою, зазвичай є психологічно неготовими до участі в бойових
діях, не відчувають себе досить компетентними для таких випробувань. При ускладненні ситуації негативні переживання захоплюють
їх, вони виявляються нездатними диференціювати за значимістю стимули, відслідковувати ефективність своїх дій, зберігати їх цілеспрямо№ 1(9)
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ваність. Швидко знесилюються, стають роздратованими, нездатними
до взаємодії, до прийняття та надання допомоги товаришам по службі. Набутий досвід оцінюють як унікальний, як такий, що неможливо
передати іншим чи використовувати у подальшому житті. У подальшому намагаються уникати ситуацій, які вимагають подібного досвіду, людей, які можуть нагадувати про проявлену колись некомпетентність та пережите.
Наповнення шкал конкретними твердженнями дозволило укласти наступний опитувальник.
Бланк опитувальника
“Стійкість до бойової психологічної травматизації”
Інструкція: “Оцініть, будь ласка, міру своєї згоди зі твердженнями, які описують поширені переживання щодо участі в бойових діях”.
(табл. 1.)
Більше незгоден, ніж згоден

2

3

4

5

Цілком згоден

Незгоден у основних моментах

1

Більше згоден, ніж незгоден

Твердження

Згоден у основних моментах

№
з/п

Цілком не згоден

Таблиця 1

6

7

8

Я завжди був переконаний, що кожний військо1 вослужбовець має перевірити себе участю в бойових діях
До відрядження в зону збройного протистояння я вважав, що участь у бойових діях відкриває
2 перед військовослужбовцем перспективи професійного зростання, які йому недоступні в мирний
час
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3

4
5
6

7

8

9

10

11

2

Повідомлення про відрядження до зони бойових
дій не зменшило моєї патріотичної налаштованості, не змінило мого ставлення до свого професійного обов’язку захищати Батьківщину
До відрядження у зону збройного протистояння
я вважав, що моя фізична форма та професійна
підготовка здатні значно підвищити мої шанси на
виживання та успішність ведення бойових дій
У мої життєві плани ніколи не входило брати
участь у бойових діях
У бойових умовах досить швидко починаєш розуміти, на що потрібно звертати особливу увагу, а
чим можна знехтувати, не витрачати сил
У бойових умовах починаєш розуміти реальну цінність тих чи інших професійних знань та
вмінь, визначати, чому реально варто було навчитися, а що є другорядним
Намагаюсь постійно продумувати подальший
розвиток бойової ситуації, діяти відповідно до
змін, що відбуваються
Я переконаний, що військовослужбовці в зоні
збройного конфлікту мають ставитися до цивільних, як до осіб, які потребують їх допомоги, вони
стали жертвами непереборних обставин, звісно,
не втрачаючи розумної обережності
Після повідомлення про відрядження до зони бойових дій мене не покидали думки про можливі
поранення та каліцтва, які “поставлять хрест” на
моєму налагодженому житті
Очікуючи відрядження до зони бойових дій, я
став неуважним та роздратованим, що інколи
ставало причиною конфліктів з оточенням, товаришами по службі
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12
13
14

15

16
17

18

19

20

120

2

Потрапивши в зону бойових дій, я не знаходжу
відповіді на запитання: “Чому я мушу брати
участь у бойових операціях? Це не моє. Я не маю
тут бути”
У бойових умовах мені здаються важливими всі
обставини і деталі, на все треба зважати
У разі ускладнення бойової ситуації відчуваю
розгубленість, не можу визначитися, що і в якій
послідовності я маю робити
У бойових умовах деякі речі настільки захоплюють мою увагу, що я не можу перевести погляд,
переключитися й думати про те, як мені слід діяти далі, свідомість ніби зациклюється на цій миті
небезпеки
Я би хотів забути усе, що довелось пережити під
час участі в бойових діях
Коли мені тяжко, я завжди можу звернутися за
допомогою до своїх товаришів
На своєму досвіді я знаю, що навіть в дуже складних напружених умовах, сильній втомі потрібно
потерпіти, “пересилити” себе і відкриється ”друге
дихання” – стан, коли тривога та втома відступлять, підвищиться зосередженість та почнеш
чітко усвідомлювати кожну свою дію
До відрядження в зону бойових дій наявні в мене
професійна, психологічна підготовка та життєвий досвід дозволяли мені розраховувати на
можливість швидкого вироблення алгоритму
ефективної дії та виживання в бойових умовах
Досвід участі в бойових діях став логічним продовженням мого професійного становлення як
військовослужбовця
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До відрядження в зону збройного протистояння
участь в бойових діях вважалась мені чимось не21 переборним, ситуацією яку неможливо контролювати, здолати, виживання в якій це лише випадковість
В бойових умовах стаєш більш сприйнятливим
до досвіду інших, одразу розумієш переваги того
22
чи іншого способу дій, використовуваного това-
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ришами по службі
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Після участі в бойових діях Батьківщина, військове братство перестали бути абстракцією, набули
рис реальних цінностей.
Перед відрядженням до зони бойових дій мене
дуже непокоїла невідповідність моєї професійної
підготовки бойовим ситуаціям, я боявся не впоратися, зазнати травм
У бойових умовах мене не полишає відчуття безпорадності, я не знаю, що і коли із того, чому мене
вчили, я маю робити
У зоні бойових дій я не можу позбавитися відчуття нереальності того, що зі мною відбувається, не
вірю, що це відбувається зі мною
Перспектива участі в бойових діях лякала мене
ще й тому, що я не знав, на кого з товаришів по
службі я можу покладатися, на чию допомогу
розраховувати
Я боявся, що з мене будуть насміхатися (гидувати), якщо я комусь розповім про свої переживання та побоювання щодо перспективи відрядження до зони бойових дій
Мені здається, що командир і більш досвідчені
військовослужбовці забагато від мене вимагають, не ураховують різницю в бойовому досвіді
між нами
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Досі обставини складалися так, що я не міг себе
проявити з кращого боку, я відчуваю, що мушу
щось вчинити, щоб довести оточенню, що я теж
чогось вартий, я не боягуз
Перед відрядженням до зони бойових дій я був
упевнений, що навіть в разі нестачі специфічного досвіду чи професійної підготовки сумісними
зусиллями із бойовими товаришами ми зможемо
ефективно діяти, досягати успіху в бойових операціях
Досвід участі в бойових діях дозволяє мені свідомо ставитися до подальшої своєї професійної
підготовки, розуміти що є дійсно важливим, вартим зусиль і витрат часу на засвоєння
Я вважаю, що досвід участі в бойових діях у кожного індивідуальний, я не можу дати порад, які
допоможуть іншим пережити бойові дії
Я не розумію прагнення військовослужбовців зустрічатися з товаришами по службі, щоб разом
пригадати ті дні, коли вони були учасниками бойових дій
Мене дуже дратують розпитування про мою
участь в бойових діях, про мої переживання того
часу
Я вважаю, що вже сам факт перебування військовослужбовця у зоні бойових дій дає йому моральне право на шанування та пільги
Можливість розраховувати на своїх товаришів по
службі допомагала мені переборювати тривогу
щодо перспективи участі в бойових діях
У бойових умовах починаєш розуміти, задля
чого дійсно варто ризикувати життям, ризик стає
осмисленим, перестає бути простим зухвальством
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Я відчуваю потребу поширювати набутий у зоні
бойових дій досвід, щоб уберегти інших військовослужбовців від можливих помилок
Я намагаюсь уникати ситуацій, які можуть нагадувати про події, пережиті мною під час бойових дій
Після пережитого у зоні бойових дій я шукаю
будь-якої можливості уникнути повторного відрядження
Після участі в бойових діях я став краще розуміти, що в моєму житті дійсно є цінним, а що лише
таким видається й, насправді, є невартим уваги і
витрати сил
Після участі в бойових діях я відчуваю моральне
право виступати як експерт у “військовій справі”,
наполягати на своїх пропозиціях щодо підготовки новобранців тощо
Участь в бойових діях дозволила мені переживати реальне почуття професійної гідності, почуття
поваги до себе як до військовослужбовця
Досвід участі в бойових діях дозволив мені усвідомити свої реальні можливості, життєстійкість,
здатність переборювати життєві негаразди
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Ключі до методики “Стійкість до бойової психологічної травматизації”.
Шкала 1.1 “Очікування від участі у бойових діях”
Прямий підрахунок – 1, 2, 3, 4, 19, 31, 37.
Зворотній підрахунок: 5, 10, 11, 12, 21, 24, 27, 28.
Шкала 1.2 “Подолання стресової ситуації”
Прямий підрахунок – 6, 7, 8, 9, 17, 18, 22, 38.
Зворотній підрахунок: 13, 14, 15, 25, 26, 29, 30.
Шкала 1.3 “Реалізація набутого бойового досвіду”
Прямий підрахунок – 20, 23, 32, 39, 42, 43, 44, 45.
Зворотній підрахунок – 16, 33, 34, 35, 36, 40, 41.
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Перевід відповідей у бали поданий у таблиці 2.
Таблиця 2

Прямий
підрахунок
Зворотній
підрахунок

Цілком
не
згоден

Не згоден
Більше
Більше
Згоден
Цілком
в основних не згоден, згоден, ніж в основних погомоментах ніж згоден не згоден моментах джуюсь

0

1

2

3

4

5

5

4

3

2

1

0

Висновок. Загальний показник за методикою “Стійкість до психологічної травматизації бойовим досвідом” є інтегральною характеристикою військовослужбовця (професіонала екстремального виду
діяльності), яка дозволяє оцінити його здатність зберігати цілеспрямованість і ефективність службово-бойової діяльності, насамперед,
як члена команди (військового колективу, підрозділу), при його зануренні в екстремальні бойові умови. Саме така характеристика дозволяє розглядати сукупність “стійкостей до бойової психологічної травматизації” військовослужбовців, як показник “стійкості” (“психологічної боєздатності”) військового підрозділу.
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Колесниченко А. С. Структура и содержание методики “Стойкость к боевой психологической травматизации” специалиста экстремального вида деятельности
Представлены результаты разработанной методики “Стойкость к
боевой психологической травматизации” специалиста экстремального вида деятельности. Методика имеет три общие шкалы: 1 – “Ожидания от участия в боевых действиях”; 2 – Шкала “Преодоление стрессовой ситуации”; 3 – Шкала “Реализация приобретенного боевого
опыта”. Данная методика позволяет определить общий показатель
“Устойчивости к боевой психологической травматизации”.
Ключевые слова: устойчивость, боевые действия, военнослужащий, Национальная гвардия Украины, боевой опыт, профессиональная
и психологическая подготовка.
Kolesnichenko O. Structure and Content of the Methods “Stability to
the Bangalore Psychological Traumatization” of the Exhibition of Extreme Activity
The results of the developed method “Resistance to combat psychological traumatization” are given by a specialist of an extreme type of activity.
The method has three general scale: 1 – “Waiting participation in hostilities”
includes military assessment of their professional capacity relative to potential combat situations, the expected psychological, physiological and social
consequences of participation in them; potential ability to attract additional
external resources, use their own experience and experience of their professional group; 2 – Scale “Overcoming the stress situation” is intended to
diagnose the reaction to increase the intensity of the battle situation: the role
of anxiety, search activity, protective mechanisms, integrity of behavior, role
and importance of social support and support of their professional team;
3 – Scale “Implementation of acquired combat experience” allows you to determine the ability to redeem the experience gained in combat operations.
This technique allows us to determine the overall indicator of “Stability to
the bangalore psychological traumatization”. Servicemen who have received
a high overall score by technique, usually having positive expectations of
engaging in combat, based on confidence in the formation of their own pro№ 1(9)
2018
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fessional identity and readiness to engage in hostilities, are confident that
even with a significant complication of the combat situation, they will be
able to maintain their purposefulness and the effectiveness of their actions
and certain control over their state. Servicemen who received a low overall
score by technique are usually psychologically unprepared to participate in
hostilities, do not feel sufficiently competent for such tests. With the complication of the situation negative emotions captivate them, they are unable
to differentiate the importance of incentives, to monitor the effectiveness of
their actions, to maintain their purposefulness.
Keywords: stability, combat actions, serviceman, National guard of
Ukraine, combat experience, professional and psychological training.
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УДК 159.922.4:355.23
Валентина КУПЧИШИНА,
кандидат педагогічних наук, Національна академія Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького,
м. Хмельницький

ЕТНОПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
У статті розглянуто компетентності майбутнього фахівця, які
є складовими елементами його професійної підготовки. Особливу увагу
автор приділив етнопсихологічній компетентності майбутнього психолога-прикордонника, визначив місце та значення для його подальшої
оперативно-службової діяльності. Етнопсихологічна характеристика
компетентності особистості вимагає врахування національно-психологічних особливостей її прояву в сфері взаємовідносин, професійної
діяльності.
Ключові слова: компетентність, етнопсихологічна компетентність, професійна підготовка, оперативно-службова діяльність, психолог-прикордонник.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У документах ООН
і ЮНЕСКО, що розглядають проблеми виховання молодого покоління у XXІ ст., мова йде про підготовку сучасної молоді до життя в полікультурному середовищі. І це є одним з пріоритетних завдань сучасної освіти. Однією з найважливіших функцій сучасної вищої школи
є освітня, що передбачає навчання та виховання людей жити в одній
державі; перетворення існуючої взаємозалежності держав і етносів у
© Купчишина В.
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свідому солідарність; передача їм необхідного досвіду, традицій, ціннісних установок тощо. Досягнути всього цього можливо тільки шляхом занурення в світ власного етносу та в світ кращих зразків світової
культури.
Нині процес етнізації та її відродження розглядається як один з
головних чинників розвитку людства. Інтерес суспільства до історії
свого народу, його коріння проявляється за допомогою різноманітних
форм: від спроб дослідження та відновлення стародавніх традицій,
обрядів, пошуків “загадкової народної душі” до намагання створити
або поновити свою національну державність.
Ефективність процесу формування особистості майбутнього фахівця залежить від того, в якій мірі нагромаджені досягнення людської
культури будуть передані йому та закріплені в навчально-виховному
процесі усім науково-педагогічним складом вищого військового навчального закладу. Тому проблема формування етнокультурної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників є вагомою не тільки
для науково-теоретичної площини, але й для подальшої їх професійної діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Постановка
проблеми формування етнокультурної компетентності майбутнього
психолога-прикордонника потребує вивчення співвідношення його
етнокультурної і професійної компетентності. Термін “професійна
компетентність” з’явився в наукових працях в кінці 80-х років XX
століття (С. Вершловський, Б. Гершунський, Н. Кузьміна, В. Сластьонін та ін.). Огляд словникових джерел засвідчив, що поняття “компетентність” в різних виданнях не має значних відмінностей і означає
володіння знаннями, котрі необхідні для розмірковування про дещо,
обізнаність, авторитетність в певній галузі знань [6].
Поняття “компетентність” в широкому розумінні цього слова означає досконале знання своєї справи, суті роботи, яка виконується,
складних зв’язків, явищ і процесів, можливих способів і засобів досягнення окреслених цілей. У зміст компетентності включається рівень базової і спеціальної освіти, стаж роботи, уміння акумулювати
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широкий життєвий і професійний досвід, знання можливих наслідків
конкретного способу впливу на особистість. Г. Козберг, досліджуючи
проблеми формування професійної компетентності фахівця, виділив
такі суттєві ознаки поняття “компетентність”: знаючий, володіючий
ґрунтовними знаннями в певній галузі; ерудований; визнаний авторитет у певній галузі, якому-небудь питанні; досвідчений; той, хто
має право відповідно до своїх знань або повноважень робити або вирішувати що-небудь, оцінювати що-небудь [2].
Етнопсихологія (грец. ethnos – плем’я, народ, psyche – душа, idgos –
вчення) – наука про психічні особливості, ментальність народу, властивості національного характеру [1, с. 2–4].
Фахівцями в галузі етнопсихології є О. Гомонюк, В. Кукушкіна,
А. Налчаджян, М. Пірен, Л. Столяренко та ін. В Україні етнопсихологія започаткована працями В. Антоновича, М. Грушевського,
М. Драгоманова, М. Костомарова та ін. Узагальнюючи спостереження етнопсихології, В. Янів писав: “Українець – це інтегрована
людина з сильним відчуттям свого “Я”. До проблем етнопсихології
часто звертались Д. Донцов, Ю. Липа, О. Ольжич. Вони наголошували на інших рисах національного характеру, бичували надмірну
розчуленість українців, закликали формувати “бойовий інстинкт”.
На думку О. Ольжича, “войовничість в українській свідомості творить невід’ємну рису й одну з основ національного світогляду, яка
давала народові місце і певність себе на своєму історичному шляху”
[1, с. 4].
Спираючись на останні дослідження і публікації, засвідчимо, що
проблема етнопсихологічної готовності до діяльності має міждисциплінарний характер і є складовою більш широкого поняття “готовність до професійної діяльності”. Особливої значущості в аспекті нашого дослідження набуває науковий доробок А. Мойсеєнко [3], яка
аналізуючи напрацювання із зазначеної проблеми, виокремила головні характеристики психологічної готовності (П. Горностай, Т. Іванова, Е. Корабліна, С. Максименко, О. Мороз, О. Пелех, А. Смірнов та
ін.) [8].
№ 1(9)
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Метою статті є розкриття змісту етнопсихологічної компетентності майбутніх психологів-прикордонників як однієї з складових їх
професійної підготовки.
Виклад основного матеріалу дослідження. ХІХ–ХХ століття характеризується як процес відродження та розвитку етнопсихології
як науки, який триває і досі. Певні елементи етнопсихології як наукової думки про український етнос та інші етноси в межах України
і на планеті Земля ми зустрічаємо у доробках Ф. Вовка (український
етнограф, антрополог, автор праць з української історії, літератури,
мистецтва), В. Гнатюка (український фольклорист, етнограф, мовознавець, демограф, відомий своїми дослідженнями), М. Грушевського
(особливу вагу приділяв дослідженню питання про український етнічний тип та його історичну еволюцію), М. Драгоманова (працював
над проблемами україністики, етнокультури, історіософії, українського менталітету), М. Костомарова (свої ідеї з етнопсихології виклав в серії праць “Две русские народности”, “Черты южнорусской
народности”), К. Кавеліна (запропонував об’єктивний метод вивчення народної психології за продуктами духовної діяльності – пам’яткам культури, звичаям, фольклору, віруванням), О. Потебні (пов’язував народність з мовою, де і належало шукати найдавніші традиції
народу) тощо [7].
На зламі цих століть з‘являється ціла низка праць де правдиво подано психологію життя і діяльності українського народу (Ю. Бойко,
В. Вінніченко, Д. Донцов, М. Хвильовий та ін.). Чималий інтерес для
історії української етнопсихології мають статистичні й соціографічні
праці та золотий внесок педагогів Г. Ващенка, С. Русової, В. Сухомлинського та ін. [1, с. 6–8].
На початку свого розвитку етнопсихологія розглядала психокультурний тип первісної людини і лише у ІІ половині ХІХ століття розпочала вирішувати питання стосовно духовної культури, побуту, фольклору всього народу та проводити наукові дослідження.
Питання етнопсихології були актуальними і в Америці у 30-ті
роки ХХ століття. Там склався психологічний напрям в етнології, що
отримав назву “Культура і особистість” (Р. Бенедикт, Ф. Боас, А. Кар130
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динер, М. Мид та ін.), який намагався виявити зв‘язки між внутрішнім
світом людини та культурою, з‘ясувати, як людина діє, думає, почуває
себе в умовах культурного оточення (очолив А. Кардинер). На цьому
етапі розвитку вчені звернулися до питань індивідуальної психології і
до розробки поняття “особистість”, як головного компонента, котрий
визначає структуру цілого.
У структуру етнопсихології входять такі елементи: національний
характер, національна свідомість, національні почуття, національні
настрої, інтереси, традиції, орієнтації, звички.
Україна історично склалася й існує як багатонаціональна держава, тому на перший план освітньої, кадрової та молодіжної політики
регіонів виходять проблеми збереження і розвитку надбань народів,
що населяють Україну, а також пошук ефективних шляхів взаємодії
різних етнокультур, особливо в контексті зближення людей різних національностей та запобігання міжетнічних конфліктів, які існують на
тлі політичного життя нашої держави.
Значну роль у вирішенні цієї проблеми відіграє саме освіта. В освітньому просторі людина заглиблюється в етнічну культуру свого
народу, пізнає національну самобутність регіону, а через них залучається до світової загальнолюдської культури. Культура формує особистість членів суспільства, тим самим вона значною мірою регулює
їхню поведінку.
Культура – це цемент будинку громадського життя. І не тільки
тому, що вона передається від однієї людини до іншої в процесі соціалізації й контактів з іншими культурами, але також і тому, що формує
в людей почуття приналежності до певної групи. Як видно, члени однієї культурної групи в більшій мірі випробовують взаєморозуміння,
довіряють і співчувають один одному, ніж стороннім. Їхні загальні
почуття відображені у сленгу і жаргоні, в улюблених стравах, моді й
інших аспектах культури [1, с. 113].
До елементів культури відносять такі елементи як поняття (вони
містяться у мові, завдяки їм стає можливим упорядкування досвіду
людей), відносини (виділяються ті або інші частини світу за допомогою понять, але також виявляється у поєднанні їх між собою), цінно№ 1(9)
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сті (загальноприйняті переконання щодо цілей, до яких людина повинна прагнути), правила (регулюють поведінку людей відповідно до
цінностей певної культури), мова (система комунікацій).
Культура має значний вплив на соціальну поведінку людей, визначає соціотипову поведінку особистості – ту поведінку, яка, виражаючи типові програми даної культури, регулює поведінку в стандартних
для етнічної спільноти ситуаціях, визволяє індивіда від прийняття індивідуальних рішень. Регулятором соціотипової поведінки постають
традиції та звичаї.
У. та К. Стефани виділили такі стрижневі виміри культури, як: індивідуалізм, колективізм та орієнтація на індивідуальні групові цілі;
ступінь толерантності, до відхилень від прийнятих у культурі норм;
ступінь уникнення невизначеності та відповідної потреби у формальних правилах; маскулінність – фемінінність; оцінка природи людської
істоти як “хорошої”, “дурної” або “змішаної”; складність культури, ступінь її диференціації; емоційний контроль чи допустимі у спілкуванні дистанції та дотики; дистанції між людьми та “владою”; орієнтація
культури у часі, на заохочення почуття провини чи почуття сорому
тощо.
Напрямами відродження національної культури є:
відтворення історичної пам’яті народу;
піднесення престижу української мови як на Україні, так і за її межами;
робота з поширення української культури та піднесення її міжнародного авторитету;
намагання українського етносу та інших етносів бути самобутніми, а не придатком до спільності, народу, у якого можна навчитися
позитивного і запропонувати йому позитивне, що стало надбанням
інших етносів;
створення різноманітних культурних організацій, які б відповідали потребам сьогодення.
Ведучи мову про соціально-психологічні аспекти національного
виховання, доцільно виокремити основні завдання сьогодення щодо
проблеми психології національного виховання:
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1) розробка теоретичних та методологічних положень з проблем
національного виховання, адекватних вимог національної школи та
відповідних інституцій української держави на сучасному етапі;
2) переосмислення мети виховання, форм організації відповідно
до потреб часу та завдань суверенної України;
3) створення цілісної системи національного виховання, яка являє собою логічний взаємозв’язок між національною культурою, мовою, наукою, освітою, традиціями, вірою;
4) обґрунтування необхідності введення у зміст виховання націо
нального компонента, що тісно пов‘язується із загальнолюдськими
цінностями;
5) розкриття механізмів передачі етнокультурних традицій у процесі виховання молоді.
Кожна особистість має право на національне виховання і в рівній мірі повинна виховувати в собі обов’язок бути гідною свого народу, своєї нації, бути громадянином своєї держави, докладати зусиль
розвивати її та захищати. Ядром національного виховання є родинне
виховання, дитячі установи, навчальні заклади, трудові колективи.
Важливим у системі національного виховання є знання про національний характер, що формується у народу (етносу) упродовж століть. Б. Бромлей та Р. Подольський стверджують, що “національний
характер існує, він не успадковується від предків, але виробляється у
процесі виховання, він значно сильніше виявляється у випадках, коли
виявляється не в окремих членів відповідного народу, у цілій його групі” [1, с. 127].
До компонентів характеру відносять: чесність, відвагу, витривалість, лицарство, особисту гідність. До принципів національного виховання відносять: природовідповідність, культуровідповідність, етнізацію, гуманізм, демократизм, єдність сім’ї та школи; наступність,
спадкоємність поколінь.
Упродовж історії на теренах України з повагою співіснували та
мирно уживалися представники багатьох етносів, тому в менталітеті
українців відчутна повага до інших етносів. Сучасні соціопсихологічні дослідження засвідчують, що 85 % українців дружать з пред№ 1(9)
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ставниками інших національностей, 99 % – вважають, що в українському характері національне тісно переплетене з міжнаціональним,
загальнолюдським. Саме це говорить про український етнос як шляхетний.
Саме в дорогоцінних скарбах прислів‘їв, приказок етносів світу,
які зберігає народна педагогіка, закладено основи формування національної свідомості, самосвідомості.
До прикладу, українська нація зберегла себе, дякуючи своєму
національно-специфічному фольклору, популяризації національної
пісні, традицій, елюентів українського одягу, української вишивки,
колядки, національних танців, українського весілля та родинних традицій, релігійних свят.
Вивчення різних підходів до проблеми спілкування взагалі та специфіки формування соціально-психологічної компетентності особистості зокрема (К. Абульханова-Славська, Г. Балл, О. Бодальов, А. Добрович, М. Каган, К. Коростеліна, Л. Орбан-Лембрик, Л. Петровська,
М. Пірен, Ю. Швалб, Т. Яценко та ін.) дозволяє виокремити в ній соціокультурний аспект, а саме етнопсихологічну специфіку компетентності індивіда [4; 5].
Отже, ряд психологів, вивчаючи особистість, намагаються ідеалістично представити її “вростання” в культуру суспільства, як чисто
“духовний процес”.
Висновки. Етнопсихологічна характеристика компетентності
особистості потребує урахування національно-психологічних особливостей її прояву в сфері взаємовідносин, тобто реально існуючих
в суспільній свідомості соціально-психологічних явищ, специфічних
форм функціонування загальнолюдських властивостей психіки. Окрім поняття “національно-психологічні особливості” вживаються
інші, близькі до цього, дефініції: “національний характер”, “психологічний склад нації”, “менталітет”, більшість з яких опираються на ряд
спільних для них показників: сукупність розумових установок, звичок мислення; певний спільний розумовий інструментарій, психологічне оснащення; соціально-психологічний стан суб’єкта, групи, нації;
якість розуму, що характеризує окремого індивіда, групу або суспіль134
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ство; спосіб мислення, що властивий індивіду або групі; особливості
соціокультурного і етнопсихологічного розвитку; національна самосвідомість.
Перспективами подальших наукових розвідок у даному напрямі є подальше вивчення етнопсихологічної специфіки соціально-психологічної компетентності майбутніх психологів-прикордонників,
що передбачає розуміння особистості фахівця як цілісної системи з
її професійними, національними, сімейно-побутовими, психологічними та іншими ознаками, які формуються в процесі взаємовідносин
людини з іншими людьми, соціальними групами, етнічними спільнотами в цілому із суспільством та мають відображення в професійній
діяльності.
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Купчишина В. Ч. Этнопсихологическая компетентность как
составляющая профессиональной подготовки будущих психологов-пограничников
В статье рассматриваются компетентности будущих психологов-пограничников как составляющие их профессиональной подготовки. Особое внимание автор уделил раскрытию содержания
этнопсихологической компетентности будущих психологов-пограничников, определил место и значение её для дальнейшей оперативно-служебной деятельности.
Этнопсихологическая характеристика компетентности личности
требует учета национально-психологических особенностей её проявления в сфере взаимоотношений, профессиональной деятельности.
Кроме понятия “национально-психологические особенности”, употребляют и другие, близкие к нему: “национальный характер”, “психологический состав нации”, “менталитет”.
Ключевые слова: компетентность, этнопсихологическая компетентность, профессиональная подготовка, оперативно-служебная
деятельность, психолог-пограничник.
Kupchyshyna V. Ethnopsychological Competence as a Component of
the Training of Future Psychologists Guards
Now insect and its revival is considered as one of the main factors of
human development. The interest to the history of his people, his roots is
manifested in various forms, from attempts to research and recovery of ancient traditions, rituals, search for “mysterious people’s soul” to the desire to
create or restore their national statehood.
Question ethnopsychological science are interesting and relevant. Certain elements of the ethnic psychology as a scientific thoughts about the
Ukrainian ethnic group and other ethnic groups within Ukraine and on
planet Earth we find in the works of many scientists.
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In Ukraine today exists as a multinational state, therefore, at the forefront of educational personnel and youth policy of regions facing problems of preserving and development of achievements of the peoples of the
Ukraine and the search for effective ways of interaction between different
ethnic cultures, particularly in the context of rapprochement of people of
different nationalities and preventing ethnic conflicts that exist in the background of the political life of our state. The structure of ethnic psychology
includes the following elements: national character, national consciousness,
national sentiments, national sentiments, interests, traditions, attitudes,
habits.
A significant role in solving this problem is played by education. In the
educational area man delves into the ethnic culture of his people, knows the
national identity of the region, and through them attached to the world of
human culture. Culture shapes the identity of members of the society, thus
it largely governs their behavior. Elements of culture include such elements
as notions, relations, values, rules, language.
Directions of revival of national culture are: the reproduction of historical memory of the people; increase of prestige of the Ukrainian language
both in Ukraine and abroad; promotion of Ukrainian culture and the rise
of its international prestige; the desire of the Ukrainian ethnic group and
other ethnic groups to be original, and not an appendage to a community, a
nation, which you can learn positive and offer him positive that was the heritage of other ethnic groups; the creation of various cultural organizations,
which would meet the needs of today.
Statement of the problem of formation of ethno-cultural competence of
a future psychologist frontier requires studying the ratio of its ethno-cultural and professional competence.
Ethnopsychology feature of the competence of personality requires taking into account national and psychological peculiarities of its manifestations in the field of relationships, it is really existing in the public consciousness of social and psychological phenomena, specific forms of functioning
of the universal properties of the psyche. In addition to the concept of “national-psychological characteristics” are used others close to this definition:
“national character,” “psychological stock of the nation”, “mentality”, most of
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which rely on a number of common indicators: a set of mental attitudes and
habits of thinking; a certain shared mental tools, equipment psychological;
socio-psychological state of the subject, group, nation; the quality of mind
that characterize an individual, group or society; a way of thinking inherent
in the individual or group; especially social, cultural and ethnopsychological development; the national consciousness.
Keywords: competence, ethno-psychological competence, training, operational activity, psychologist border guard.
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міжнародний університет розвитку людини “Україна”, м. Миколаїв

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ
ДІТЕЙ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
У статті розкривається аналіз проблеми розвитку емоційної сфери дітей у психолого-педагогічній літературі. Серед глобальних проблем людства, що найгостріше заявляють про себе в новому,
XXI столітті, особливе місце займає психічне і фізичне здоров’я дітей.
Численні підходи до вирішення цієї проблеми найчастіше ґрунтуються на вивченні якості медичного обслуговування, внутрішньосімейної
атмосфери і відносин дитини з близькими дорослими, вивченні екологічної обстановки, соціального оточення, сприйнятливості дітей
до захворювань і інших зовнішніх чинників. Значно менш вивчені внутрішні чинники, що впливають на психічне здоров’я дітей і найважливіші умови, що визначають це благополуччя. Як один з таких внутрішніх чинників, що є могутнім регулятором психіки дитини, а відповідно
і її здоров’я, можна розглядати емоційну сферу як складно організовану
систему регуляції поведінки дитини.
Ключові слова: емоції, почуття, емоційна сфера, дитина, психологія емоційної сфери.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Серед глобальних
проблем людства, що найгостріше заявляють про себе в новому, XXI
столітті, особливе місце займає психічне і фізичне здоров’я дітей. Чис© Лисенкова І.
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ленні підходи до вирішення цієї проблеми найчастіше ґрунтуються
на вивченні якості медичного обслуговування, внутрішньосімейної
атмосфери і відносин дитини з близькими дорослими, вивченні екологічної обстановки, соціального оточення, сприйнятливості дітей до
захворювань і інших зовнішніх чинників.
Значно менш вивчені внутрішні чинники, що впливають на психічне здоров’я дітей і найважливіші умови, що визначають це благополуччя. Як один з таких внутрішніх чинників, що є могутнім регулятором
психіки дитини, а відповідно і її здоров’я, можна розглядати емоційну
сферу як складно організовану систему регуляції поведінки дитини.
Мета статті полягає у обґрунтуванні теоретичного аналізу проблеми розвитку емоційної сфери дітей у психолого-педагогічній літературі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Емоції (від лат.
emovete – вражаю, хвилюю) – суб’єктивне переживання людиною її
ставлення до навколишнього світу і самого себе. Емоції ‑ один з головних механізмів внутрішньої регуляції психічної діяльності та поведінки. В емоціях і почуттях відбивається оцінка значимості для людини.
Ось чому емоціям і почуттям надається велике значення. Вони визначають душевне здоров’я, адаптацію, працездатність і успіх всієї життєдіяльності людини. Емоції виникли як засіб, що дозволяє живим
істотам визначати біологічну значимість зовнішніх впливів на стан
організму. Рівень енергетичної мобілізації чи активації організму, необхідний для здійснення емоційних функцій, забезпечується вегетативною нервовою системою в її взаємодії зі структурами головного
мозку. При емоціях відбуваються зміни в діяльності органів дихання, травлення, серцево-судинної системи, залоз внутрішньої секреції,
скелетної і гладкої мускулатури тощо [1].
Емоція як форма існування і розвитку потреб (С. Рубінштейн
[2]), як спосіб орієнтування (П. Гальперін [3]), як суб’єктивний носій мотивації (В. Вілюнас [4]), як “першовведення” (Е. Артемьева [5],
С. Смірнов [6]), як мотиваційно-смислова орієнтація (О. Запорожець
[7]); роль емоцій в тонізації всіх систем організму і психічних процесів
(В. Лебедінський [8]).
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Емоційна сфера дитини розглядається, таким чином, як одна з
базових передумов загального психічного розвитку, як ядро становлення особистості дитини [7], як один з фундаментальних внутрішніх
чинників, що визначають психічне здоров’я дитини і становлення її
початково здорової психіки.
Якщо відчуття, сприймання, мислення людини відображають
властивості, закономірності предметів, речей та явищ, то в переживаннях людини відображається її ставлення до предметів, явищ, подій дійсності, залежно від того, як ці предмети задовольняють або не
задовольняють потреби людини. Емоція – це оцінка у формі переживання інформації про зовнішній та внутрішній світ, яка надходить у
мозок [9, с. 5].
Як специфічні суб’єктивні стани (або переживання) емоції – один
з феноменів внутрішнього життя людини (В. Вілюнас), що найяскравіше виявляються, певною мірою доступний самоспостереженню, самоаналізу і рефлексії [4].
З точки зору В. Вілюнаса, основу емоційного явища складає “особливе переживання суб’єктом окремих елементів образу, що додає їм
цільову характеристику і спонукає суб’єкт до цілеспрямованої діяльності” [4, с. 85]. Відомо, що сукупність явищ, що відповідають за цілеспрямованість поведінки, визначається як мотивація в широкому
сенсі слова. Значить, за В. Вілюнасом, реальний прояв емоцій позначає
одночасно актуалізацію у людини мотиваційних відносин і спонукань,
тобто проявів упередженої і направленої поведінки. Іншими словами,
емоції вказують: потрібно наближатися, прагнути, досягати або ж, навпаки, ховатися, відступати, уникати. У найкоротшому формулюванні
В. Вілюнаса: “Емоції – суб’єктивний носій мотивації поведінки” – підкреслюється, таким чином, одна з найважливіших функцій емоцій. І в
цій своїй функції емоції є найважливішим психологічним механізмом
психічної регуляції поведінки, особливо на ранніх етапах розвитку [4].
Підкреслимо, що саме тут, в початкових визначеннях і поняттях,
до цих пір панують різночитання, а також велика плутанина і неточність їх вживання. Найбільша і поширена в літературі неточність полягає у використанні понять “емоція” і “відчуття”, “емоція” і “афект”
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як взаємозамінних, що свідчить про нечітке розрізнення окремих підкласів цілісної емоційної системи, що динамічно змінюється. Наприклад, емоційна система людини дуже часто називається афективною
(особливо в медичній літературі), хоча в психологічній літературі є і
вужче визначення афекту, не тотожне поняттю “емоція”. Оскільки ці
поняття (емоція і афект, емоційний і афективний стан) часто не диференціюються чітко, створюється враження непотрібності (або надмірності) деяких з них [10].
Так, психолог А. Введенський писав: “Деякі ж автори при викладі
свого вчення про відчуття зовсім не користуються поняттям афекту”.
Американський дослідник мотивації E. Dufi пропонував прибрати з
психології як зайве поняття “емоція” [11, c. 30–40].
У широкому сенсі слова емоції розглядалися, наприклад, як особлива форма або вид пізнання (антична філософія), як пізнання інтуїтивне, або плотське, на відміну від пізнання раціонального (Б. Спіноза
[13]). При цьому підкреслювалося, що плотське пізнання – пізнання,
принципово неістинне. Б. Спіноза писав: “Пізнаючи зовнішній світ
через плотські образи, ми не можемо пізнати ні сам зовнішній світ, ні
своє тіло, ні себе” [13].
У вужчому сенсі цього слова емоції визначаються в психологічній
літературі як ті психічні процеси і стани, які у формі безпосереднього
переживання відображають значущість чогось для життєдіяльності
людини. Іншими словами, емоції – своєрідний індикатор значущості
для людини.
“Емоція – це особлива суб’єктивна форма існування і розвитку
потреб” (С. Рубінштейн [2]). “Емоція – це віддзеркалення якої-небудь актуальної потреби і вірогідності її задоволення” (П. Симонов
[14, c. 35]).
На думку П. Гальперіна, відчуття і емоції можна розглядати як
“специфічні і притому могутні способи орієнтування в життєво важливих обставинах... Цього роду орієнтування не можна замінити ні інтелектуальним рішенням, ні вольовим зусиллям” [3, с. 95]. За П. Гальперіним, “поява відчуття означає різка зміна оцінки предмету, на якому зосереджується відчуття, а у зв’язку з цим зміни в оцінці решти
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предметів і, отже, ситуації в цілому” [3, с. 92]. Таким чином, кардинальна оцінка і переоцінка явища, події, предмету – ось основний сенс
виникнення емоційного процесу і його основна функція.
Надзвичайно цікавою, хоча сформульованою лише стосовно
сприйняття предмету, є точка зору О. Артемьєвої. Їй належить гіпотеза існування емоційних універсалій, що виконують функцію “першовведення” Гіпотеза “першовведення” полягає в припущенні про
те, що візуально представлені об’єкти спочатку оцінюються цілісно з
погляду їх емоційно-оцінних властивостей: небезпечний або безпечний, злий або добрий, шкідливий або корисний і так далі І лише після
цього підготовлені семантичною інформацією системи приступають
до поаспектного перцептивного аналізу. Отже, на думку О. Артемьєвої, на ранніх етапах ґенезу образу предмету відбувається оцінювання
його в коді відношення і тільки потім формується логіко-категоріальна кваліфікація [5].
Дуже подібну точку зору на протікання процесу сприйняття відстоює С. Смирнов [6], відзначаючи, що віддзеркалення у формі емоцій
повинне передувати власне пізнавальному, об’єктивнішому віддзеркаленню. Роботи О. Артемьевої [5], С. Смирнова [6] і їх учнів теоретично і експериментально підтверджують сформульований ще раніше
Дж. Брунером тезу про те, що емоції “прокладають шлях для інших
психічних процесів”. Зокрема, це шлях для процесів пізнавальних.
Великого значення проблемі емоційних переживань в психічному розвитку дитини надавала Л. Божович. Підкреслюючи важливість
розуміння афективного відношення дитини до середовища, вона писала: “Ми розглядаємо афективні стани як тривалі, глибокі емоційні
переживання, безпосередньо пов’язані з потребами, що активно діють, і прагненнями, мають для суб’єкта життєво важливе значення”
[15, с. 153]. У цьому сенсі Л. Божович як би солідаризуватиметься з
позицією Л. Виготського, який ввів поняття переживання для аналізу
ролі середовища в розвитку дитини.
Проте аналіз подальших поглядів на проблему переживання у
Л. Виготського, який поставив це поняття в залежність від інтелектуальних процесів, примушує її дистанціюватися від цієї позиції:
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“І якщо висунуте ним поняття переживання (поняття афективного
відношення дитини до середовища) наблизило нас до розуміння дійсних причин дитячого розвитку, то подальший пошук що визначає цей
розвиток, закінчується поняттям узагальнення, знову повертає нас
до інтелектуалістичних позицій” [15, c. 156]. І, нарешті, розкриваючи
психологічну природу переживання, Л. Божович пише: “...За переживанням, як ми думаємо, лежить світ потреб дитини – її прагнень, бажань, намірів в їх складному переплетенні між собою і в їх співвідношенні з можливостями їх задоволення. І вся ця складна система зв’язків, весь цей світ потреб і прагнень повинен бути розшифрований для
того, щоб ми могли зрозуміти характер впливу зовнішніх обставин на
психічний розвиток дитини” [15, с. 159]. У цілому точка зору Л. Божович тяжіє до позиції С. Рубінштейна і його послідовників, що відзначають тісний зв’язок емоцій і потреб в розвитку людини.
Відзначаючи велике значення емоційного розвитку дитини в його
вихованні, А. Запорожець [7] в 70-і роки ХХ століття підкреслював
важливу роль відчуття в енергетичному забезпеченні діяльності дитини, в її структуризації, в утворенні нових мотивів і виділенні цілей.
Він вважав, що емоція є не самим процесом активації, а особливою
формою віддзеркалення суб’єктом дійсності, за допомогою якого проводиться психічне управління активацією, або, вірніше, здійснюється психічна регуляція загальної спрямованості і динаміки поведінки.
Причому він називав цю конкретну форму регуляторної поведінки
мотиваційно-смисловою орієнтацією, основне призначення якої полягало, на його думку, в з’ясуванні того, чи не представляє якої-небудь
загрози незнайомий об’єкт, що зустрівся, або особа і чи не небезпечно мати з ними справи. У всіх цих випадках, як писав А. Запорожець
[7], дитина як би заздалегідь випробовує сприйманий об’єкт на бруску
своїх потреб, смаків і можливостей, проникаючись відповідно позитивним або негативним відношенням до цього об’єкту, що визначає
значною мірою характер і спрямованість дитячої діяльності в подальшому. Ці теоретичні установки, що підкреслюють різноманіття функцій емоційних процесів, були реалізовані в цілому ряду психолого-педагогічних досліджень, присвячених розвитку соціальних емоцій у
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дітей дошкільного віку (А. Кошельова, Л. Стрелкова, Т. Хрізман, В. Котирло та інші).
Вивченню ролі емоцій не тільки в психологічному, але і ширше – у
життєвому контексті присвячені роботи В. Лебедінського і його співробітників [8]. В. Лебедінський вважає, що емоції в процесі розвитку
дитини утворюють складну систему емоційної регуляції, що має багаторівневу будову. Ця система найшвидше реагує на будь-які зовнішні
дії середовища і внутрішні сигнали організму дитини. Вона також відповідальна за тонізацію всіх психічних процесів, тобто за підтримку
певного рівня енергетичної активності, сигналізує про задоволення
найфундаментальніших потреб дитини. Виділені авторами чотири
рівні базальної емоційної регуляції, описані на прикладах дітей з раннім дитячим аутизмом, утворюють модель як розвитку емоційної сфери дітей, так і різноманітних її порушень [8].
Від давнини до сучасності фізіологи пов’язували й пов’язують
емоційні стани людини з різними змінами в організмі, з різними тілесними проявами. Наприкінці ХІХ століття була висунута теорія, згідно з якою емоція виникає лише як наслідок внутрішніх, фізіологічних
процесів, що відбуваються в організмі.
Історія вивчення емоцій в психології пережила періоди зльоту і
падіння – великого інтересу і опублікування фундаментальних праць
в кінці XIX – початку XX століття, пов’язаних з іменами І. Сікорського,
Н. Грота, Н. Ланге, В. Зеньковського, і майже повного забуття проблеми внутрішнього світу людини, ігнорування ролі емоційних процесів
(30–70 і роки XX століття). Ще в XIX столітті психіатр І. Сікорський
писав в своїй книзі “Виховання у віці першого дитинства”: “Достовірно тільки те, що відчуття і афекти з’являються у дітей значно раніше,
ніж інші види психічних функцій (наприклад, воля, розум), і у відому
пору складають найвидатнішу сторону їх душевного життя” [16, с. 28].
Уже в Аристотеля в його книзі “Про душу” велике місце займав
розділ “Відчуття”, в якому значна увага приділялася розгляду афекту і
навіть було введено поняття відповідності афекту (II століття до н. е.)
[12]. У працях церковно-політичного і літературного діяча Н. Сорського опублікований трактат “Про пристрасті”, де описані етапи розвитку
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основних людських пристрастей (кінець XV – початок XVI століття). У
філософських працях Р. Декарта (“Про пристрасті душі”) і Б. Спінози
(“Етика” [13]) проблема емоційних явищ людини займає значне місце,
хоча і отримує раціоналістичне тлумачення (XVI–XVII століття).
Проте в 1914 році психолог Н. Ланге називає емоції “Попелюшкою
психології”, вважаючи, що вони незаслужено обійдені увагою дослідників на користь “сестер” – мислення і волі. Можливо, причиною такого відношення до емоцій були труднощі, що виникли з їх експериментальним вивченням.
Попереджаючи про надзвичайно складну структуру емоційного життя людини і її емоційного досвіду, А. Леонтьєв писав: “Сфера
афективних, в широкому сенсі слова, процесів охоплює різні види
внутрішніх регуляцій діяльності, що відрізняються один від одного
як за рівнем свого протікання, так і за умовами, які їх викликають, і
за ролями, які вони виконують. Тут маються на увазі лише ті швидкоплинні, “ситуаційні” афективні стани, які зазвичай і називають
власне емоціями (у відмінність, з одного боку, від афектів, а з іншого
боку, від наочних відчуттів)” [17, с. 164].
У 1924 році в книзі “Психологія дитинства” психолог і педагог,
богослов і філософ В. Зеньковський відводить емоційним явищам
одне з перших місць по їх значенню в розвитку дитини: “Всупереч
звичайному порядку у викладі психічного життя дитини протягом
раннього дитинства ми висунемо на перший план вивчення її емоційного життя в цей час, виходячи з вказаного вже принципу, що емоційна сфера має в цей час центральне значення в системі психічних
сил” [18, с. 123].
Емоції, за В. Зеньковським, – це перш за все сама природність поведінки дитини, безпосередність, грація і свобода. Коли ж, як вважає
цей дослідник, в душі дитини стверджується інтерес до зовнішнього
світу, тоді вже кінчається період раннього дитинства, емоційна сфера
перестає грати колишню роль, зникає помалу і безпосередність, грація дитячої душі [18].
У 70-і роки ХХ століття А. Запорожець в одній зі своїх робіт, присвячених вивченню емоцій у дітей дошкільного віку, відзначає обме146
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жені результати робіт в цій області. Більш того, він підкреслює, що
для психологічних досліджень емоцій характерна втрата предмету вивчення. Помічаючи, що “психологія без вчення про емоції не багато
коштує”, А. Запорожець указував на необхідність розгортання фундаментальних наукових досліджень в області дитячих емоцій, і особливо
у зв’язку з розповсюдженням суспільного дошкільного виховання .
Висновки. Якщо звернутися до наукових досліджень, присвячених проблемі емоцій, то можна відзначити деякі традиції, що склалися
в самих підходах до вивчення проблеми емоцій. Такими традиціями
стали:
по-перше, посилання на незначну кількість досліджень в цій області (дійсно, в нашій країні кількість наукових досліджень в області
емоцій вельми поступалася числу робіт, виконаних в будь-якому іншому напрямі психології);
по-друге, посилання на теоретичну неопрацьованість проблеми
(по порівняно, наприклад, з численними теоретичними розробками і
науковими підходами в області пізнавальних процесів);
по-третє, посилання на відірваність багатьох досліджень в області
емоцій від запитів практики навчання, виховання, життя в цілому.
Без сумніву, ці посилання відображали ситуацію, що склалася.
Але разом з тим це віддзеркалення було далеко не повним і не враховувало ряду обставин. Одна з обставин, що перешкоджала розгортанню психологічних досліджень емоцій на всіх етапах, полягає в самій
природі емоційних процесів, що заявляють про себе суперечністю
між уявною ясністю і доступністю емоційної сфери для наукового вивчення, з одного боку, і результатами такого вивчення, що розчаровують, з іншого.
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сферы детей в психолого-педагогической литературе
В статье раскрывается анализ проблемы развития эмоциональной
сферы детей в психолого-педагогической литературе. Среди глобальных проблем человечества, которые остро заявляют о себе в новом,
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ХХІ столетии, особенное место занимает психическое и физическое
здоровье детей. Многочисленные подходы к решению этой проблемы
часто основываются на изучении качества медицинского обслуживания, внутренней семейной атмосфере и взаимосвязи ребенка с близкими взрослыми, изучении экологической обстановки, социального
окружения, болезням детей и других внешних причинах. Менее изучены внутренние причины, что влияют на психическое здоровье детей и важные условия, которые есть благополучием. Как один с таких
внутренних причин, что есть могущественным регулятором психики
ребенка, а соответственно и его здоровья, можно рассматривать эмоциональную сферу как сложно организованную систему регуляции
поведения ребенка.
Ключевые слова: эмоции, чувства, эмоциональная сфера, ребенок,
психология эмоциональной сферы.
Lysenkova I. Analysis of the Problem of Children’s Emotional Development in Psychological and Pedagogical Literature
Among the global problems of humanity, which are the most acute in
the new, XXI century, the mental and physical health of children takes a
special place. Numerous approaches to solving this problem are most often
based on the study of the quality of medical care, the intra-family atmosphere and the relationships of the child with close adults, the study of the
ecological situation, the social environment, children’s susceptibility to diseases and other external factors.
Internal factors affecting the mental health of children and the most
important conditions that determine this well-being are studied much less.
The emotional sphere as a complicated system of regulating the behaviour
of the child can consider as one of these internal factors, which is a powerful
regulator of the child’s psyche and, accordingly, its health.
Emotions are a mental reflection in the form of a direct experience of
the significance of phenomena and situations affecting a person. Emotions
are manifested through the attitude of a human to the outside world, the
experience of manifestations, satisfaction or dissatisfaction with needs.
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Emotions are a special class of mental phenomena, which reflects in
the form of a direct, transient experience the importance for the life of the
individual of certain phenomena and situations that affect him. Emotional
memory manifests itself in remembering a person’s emotions and feelings.
Not only the emotions are remembering, but the objects and phenomena
that cause them. Emotional processes are a specific form of mental reflection of the subjective relationship of human to objects or phenomena in the
form of direct experience, pleasant or unpleasant.
The emotional sphere of the child is considered, thus, as one of the
basic prerequisites for general mental development, as the nucleus of the
child’s development, as one of the fundamental internal factors determining
the child’s mental health and the formation of her initially healthy psyche.
If sensation, perception, thinking of a person reflects the properties,
patterns of objects, things and phenomena, then in human experiences reflects its relation to objects, phenomena, events of reality, depending on how
these subjects satisfy or do not meet the needs of man. Emotion is an assessment in the form of the experience of information about the external and
internal world that enters the brain.
Keywords: emotions, feelings, emotional sphere, child, psychology of
emotional sphere.
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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У статті розкрито питання психологічної підготовки військовослужбовців Державної прикордонної служби України з метою його
впровадження в систему професійної підготовки персоналу прикордонного відомства України.
Ключові слова: психологічна підготовка, військовослужбовці Державної прикордонної служби України, психомоторика, енергопотенціал, числа Фібоначчі, пропорція “золотого перерізу”.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Психологічна підготовка військовослужбовця Державної прикордонної служби України (ДПСУ) – активізація психомоторних, пізнавальних, естетичних
здатностей та розвиток моральних почуттів особистості, її готовності
до вчинку. Воно пов’язане з психомоторною творчістю, підтримкою та
© Мельніков В., Слівінський О., Рефель В.
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відновленням психічної готовності до служби в ДПСУ та з досягненням високих результатів.
У психології визначено граничні моменти, кризи, докорінні зміни психічних станів у житті людини, які свідчать про перетворення
структури і функцій її душі й тіла. Якщо людина успішно впоралась
із кризовими станами і життєвими колізіями, вона здатна вирішувати
завдання іншого ступеня складності, про що раніше навіть не здогадувалась.
Метою статті є з’ясувати психологічну підготовку військово
службовця Державної прикордонної служби України.
Щоб з’ясувати, як розвивається механізм творчості, ми скористалися математикою – законами чисел Фібоначчі та пропорцією “золотого перерізу”, законами природи і життя людини.
Для того щоб механізм творчості розвивався повноцінно, тобто
щоб людина стала талантом, генієм, мудрецем, вона повинна розвиватися природно і вільно. Але це не означає, що такий розвиток в ідеалі – пряма лінія, тому що прямолінійний графік створює уявлення про
процес повторення, копіювання (хоч і з нагромадженням – зростанням чогось) початкового стану.
Виклад основного матеріалу дослідження. Психологічна підготовка спрямоване на задоволення потреби військовослужбовця
ДПСУ бути готовим до досягнення високих результатів.
Потреба військовослужбовця ДПСУ – суб’єктивний чинник,
його необхідно певним чином об’єктивувати, наповнити значеннєвим
змістом, що відповідає нестатку, усуває стан дискомфорту, задовольняє конкретні потреби військовослужбовця ДПСУ. Об’єктивним чинником, що визначає предмет потреби, є мета діяльності, тобто моделі
того, що відповідає його здібностям. Просування військовослужбовця ДПСУ від вихідних, менш розвинених здібностей до вершини їхнього розвитку є досягнення мети, задоволення усвідомленої потреби
в удосконаленні майстерності.
Психологія зосереджується на пошуку кращих способів підвищення ефективної діяльності військовослужбовця ДПСУ і розвитку
особистості засобами фізичної виховання ДПСУ.
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Ефективність військовослужбовця ДПСУ – такий розвиток, коли
досягається найбільший результат за мінімальних витрат часу й енергії для того, щоб уберегти від порушень психічне здоров’я військово
службовця. Це і результат правильно обраного оптимального шляху
досягнення мети.
Головною особливістю і відмінністю психології проходження
служби від інших видів діяльності людини є те, що воно здійснюється
на стику наукової діяльності психолога і практичної діяльності керівника, викладача. Практичні дії керівника нерідко подібні до експерименту в психології. У цій діяльності перевіряється адекватність теоретичних висновків і черпається новий фактичний матеріал, а знання,
отримані в теорії, обов’язково доводяться до рівня практичних рекомендацій. Так наукове знання безпосередньо переходить у “технологію” проходження військової служби в лавах ДПСУ .
Взаємозв’язок теорії психології проходження військової служби
і психології практичної діяльності полягає і в тому, що завдання першої – це вирішення теоретичних проблем відображення службової
діяльності в поняттях і категоріях, а завдання другої – використання
знань і втілення їх у “технологію” проходження військової служби для
підвищення якості підготування військовослужбовця ДПСУ. Синтез
психологічної теорії проходження військової служби з її практикою
сприяє органічному залученню знання до діяльності військовослужбовця. Для вирішення цієї проблеми потрібно психологічну теорію
певним чином модифікувати, конкретизувати та адаптувати стосовно
кожного виду службової діяльності.
Процес психологічного підготування військовослужбовця
ДПСУ – один з видів формування особистості, що зміцнює взаємозв’язки її властивостей, мотивів, знань, навичок і вмінь, осмислення її
соціальної значущості для майбутньої діяльності.
У свою чергу, психологічна підготовленість військовослужбовця ДПСУ – загальна якість особистості, що завжди порівнюється з
особливостями діяльності та потребує високоефективного діяння.
Психологічна готовість тісно пов’язана з якісними характеристиками
інтелекту, волі, емоційної сфери і є продуктом цілеспрямованого про№ 1(9)
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цесу, який здійснюється через навчання, освоєння “технології” тренування, збагачення особистості військовослужбовця ДПСУ досвідом
багатьох поколінь.
Застосування прийомів і засобів психологічної підготовки дає
змогу виробляти у військовослужбовця ДПСУ прагнення самовиховання волі й активного самовдосконалення, вчить їх свідомо володіти
своїми психічними станами і з високою точністю регулювати власні
рухи та дії в екстремальних умовах несення служби та виконання завдань з прикордонних питань.
Числа Фібоначчі – інформаційний елемент коду змін на життєвому шляху – мають ще одну цікаву властивість: кожний віковий період
розкодовує ще менші гармонійні та пропорційні відтінки часу, протягом яких відбувалися певні зміни в механізмі творчості. Розвиток
гармонійної цілісності (якщо її розглядати в координатах часу) на
кожному віковому етапі (дитинство, підлітковий вік, юність, зрілість),
у свою чергу, поділяється на окремі мікроперіоди. Розподіливши етап
на частини, отримують чотири вузлові точки – золоті точки “золотого
перерізу” 0; 0,382; 0,618 і 1.
Якщо записати в рядок числа Фібоначчі, то отримаємо: 1, 1, 2, 3, 5,
8, 13, 21, 34, 55, 89 і т. д. Відношення між числами Фібоначчі становить
0,618. Пропорційність виявили ще давні єгиптяни, а до математики
її застосував Піфагор. Це результат поділу цілого на дві нерівні, але
пропорційні частини. Свого часу це число дістало назву “божественної пропорції”, “золотого ділення”, а пізніше Леонардо да Вінчі вжив
уперше для позначення цієї пропорції поширений тепер термін “золотий переріз”.
Відтоді цю пропорцію було встановлено в багатьох природних
явищах (у будові нашого тіла, в ботаніці, у квантово-механічних процесах). У наш час “золотий переріз” як закон природи застосовується
у практичній діяльності людини. Його широко використовують у науці – математиці, техніці, музиці, естетиці тощо. Розвиток людини теж
відбувається відповідно до “божественної” пропорції, підпорядковується закону її чисел, згідно з якими наше життя поділяється на етапи
з певними домінантами в механізмі творчості.
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Нижче йтиметься про прогресивні зміни в людині, яка нормально народилася і нормально, природно розвивається, не має спадкових
хвороб і травм мозку.
Числа Фібоначчі поділяють наше життя на етапи за кількістю
прожитих років:
“0” – початок відліку – дитина народилася, але вона зовсім не порожнє місце, не “чиста дошка”, на якій природа і люди “писатимуть”
життєвий шлях. Народилася Людина. У неї ще не розвинулися не
лише психомоторика, мислення, почуття, уява, а й оперативний потенціал енергії. Відокремившись від матерії, вона – початок життя з
новою гармонією:
“1” – дитина опановує ходу і вивчає найближче оточення;
“2” – розуміє мову і діє за словесними вказівками;
“3” – діє, використовуючи слова, ставить запитання;
“5” – вік “грації” – гармонія психомоторики, пам’яті, уяви і почуттів, що вже дасть можливість дитині сприйняти світ як цілісність;
“8” – панують почуття, яким служить уява, а мислення через свою
критичність спрямоване на підтримання внутрішньої й зовнішньої
гармонії життя;
“13” – починає працювати механізм таланту на перетворення матеріалу, набутого в процесі опанування доробку визнаних талантів і
геніїв, розвиваючи власний механізм творчості;
“21” – механізм творчості наблизився до стану гармонії, і людина
робить спроби виконувати творчу працю, що дає можливість надавати роботі цього механізму природної сили;
“34” – вік Ісуса Христа – гармонія мислення, почуттів, уяви і
психомоторики з енергопотенціалом; виникає здатність до геніальної
роботи;
“55” – у цьому віці за умови збереженої гармонії душі та тіла людина готова стати творцем.
До 8 років – дитинство, до 13 – підлітковий вік (вік заперечень), до
21 – юність. Отже, мудрець знав не все. Як бачимо, дитинство, наприклад за гармонійною шкалою, – це п’ять переворотів, що переживає
дитина, набуваючи нових знань, вмінь і здатностей.
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Точка 0 – початок відліку, нового життя, залученого кодом пропорції в активність чергового елемента механізму творчості, нового стану гармонії. Тут 0 – верхній край підмурку, на якому почне будуватися
нова, досконаліша і з новими властивостями гармонія людини.
Точка 0,382 – стан гармонії, що зароджується, частина часу вікового періоду, в якому гармонія стану душі й тіла неврівноважена,
чутлива до перевантажень, але сприйнятлива до розвитку того, що
домінує в механізмі таланту після подолання попередньої вікової
межі.
Точка 0,618 – гармонія тіла і душі набуває рівноваги, може компенсувати руйнівні впливи і зберігати свою цілісність, а домінуючий
механізм таланту починає працювати з наявними продуктами своєї
роботи і розвивається в напрямі досконалості.
Точка 1 – завершення попереднього (досконала цілісність) і початок нового вікового періоду. Гармонія початку руйнується, але одночасно засновує в собі ще досконалішу гармонію. Ще один крок – і
попередня цілісність піддається метаморфозі, перетворюється на точку “0” (з якої теж починається новий етап розвитку або руйнування
попередньої гармонії механізму творчості).
На життєвому шляху людина потенційно здатна до семи відкриттів, які стосуються опанування відносин між предметами і явищами у
довкіллі. Зокрема, відкриття відбуваються у певні періоди:
1) від дня народження до двох років – відкриття фізичного і предметного світу найближчого оточення (ліжко, кімната, будинок);
2) від двох до трьох років – відкриття себе: “Я – Сам”;
3) від трьох до п’яти років – мова, дієвий світ слів, краси і гармонії
та системи “Я – Ти”;
4) від п’яти до восьми років – відкриття світу чужих думок, почуттів і образів системи “Я – Ми”;
5) від восьми до 13 років – відкриття світу завдань і проблем, вирішених талантами і геніями людства системи “Я – Духовність”;
6) від 13 до 21 року – відкриття хисту оригінально розв’язувати
всім відомі завдання; коли думки, почуття і уява починають активно
працювати, створюється система “Я – Ноосфера”;
156

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СЕРІЯ: ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

7) від 21 до 34 років – відкриття спроможності створювати новий
світ або його фрагменти – усвідомлення самоконцепції “Я – Творець”.
Життєвий шлях має просторово-часову структуру. Він складається з вікових та індивідуальних фаз, що визначаються багатьма параметрами життя. Сукупність таких “вимірів” становить просторову
структуру життєвого шляху.
Між фазами життєвого шляху існують генетичні зв’язки, і це зумовлює закономірний його характер. Звідси випливає, що в принципі
можна передбачити майбутній розвиток на підставі знання про ранні його фази. Звичайно, це прогнозування буде ймовірним, оскільки
життєвий шлях людини позначений багатьма випадковостями, непередбачуваними жодним прогнозом.
Необхідно враховувати, що психологічна теорія відповідає на запитання:
що становлять собою психіка військовослужбовця ДПСУ, його
свідомість;
як відбувається психічне відображення;
як військовослужбовець прогнозує майбутню дію.
Ця сама теорія, залучена до опису існуючих форм психомоторної
активності, повинна відповісти на запитання:
що потрібно знати військовослужбовцю, щоб правильно діяти;
як робити;
що робити;
для чого робити та ін.
Іншими словами, підлеглий і керівник у “технології” службової діяльності на базі психологічних знань повинні мати чітке уявлення про
хід мислення, про хід передбачення, про майбутні змісти свідомості та
відповісти на запитання:
конструкторського змісту (що робити?);
технологічного змісту (як робити?);
світоглядного змісту (для чого робити?).
Відповіді на ці запитання можуть розглядатися як конструктивні
тільки стосовно обраних критеріїв. Відповідаючи на них, керівник та
підлеглий так чи інакше змушені створити образ – уявлення про ідеал
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тілесної досконалості людини, й образ (збірний) військовослужбовця,
здатного досягти вищої майстерності, тобто необхідно створити ідею
вищої майстерності.
Ідея військовослужбовця ДПСУ – думка, яка безпосередньо перетворюється на дію. Природно, це не копія дій провідних військово
службовців ДПСУ, а взірець на певний проміжок часу – випередження
існуючого стану в сучасному світі. Тому ідея виражає прагнення військовослужбовця ДПСУ утвердитися й реалізувати свої можливості.
Вона – найважливіший стимул до практичної діяльності та самовідданої праці.
Усвідомлення задуму свідчить, що його предметом є саме ідея, яка
організовує службову діяльність. Обґрунтування ідеї зумовлює усвідомлення методу вирішення завдань службової діяльності. Така ідея
військовослужбовця ДПСУ – це і знання способів використання природних закономірностей психіки військовослужбовця ДПСУ.
Розглянемо головні гармонійні психічні стани, принципово можливі як вищий прояв здібностей. Вони одночасно є критеріями для
оцінки раціональності навчання.
Військовослужбовець ДПСУ не припускається помилок у сприйнятті власних рухів, збереженні їх у пам’яті та в наступному відтворенні. Це вершина досконалості, коли рухи виконуються з великою
точністю, оскільки в службовій діяльності результат рухів фіксується
саме за фінальною точністю. Проте не враховується їхня процесуальна точність від початку руху до його завершення. Але вона-то і визначає фінальну точність усієї дії.
Здатність до безпомилкових розумових і психомоторних дій військовослужбовця ДПСУ можна легко оцінити за показниками точності. Для наочності використовують шкалу, градуйовану від “0” до
“1”. Рівень “1” займатиме той, хто не припускається помилок під час
діяння, його можна назвати ідеальним за майстерністю і досконалістю психомоторики. Між “0” і “1” розташуються ті, хто припускається
помилок, забуває необхідні рухи, не в змозі після багаторазового виконання запам’ятати їх, робить неточні рухи тощо. А нижче від шкали – усі “новачки”.
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Військовослужбовець ДПСУ має набути здатності переробити інформацію м’язового почуття рухів – їх психічного відображення як
осмислене, предметне і цілісне повідомлення.
Інформація від “чуттєвої тканини” і подій у системі рухів надходить до свідомості. Розшифрування змісту цього “темного” м’язового
почуття рухів, природно, передбачає дуже досконале вміння виділяти
і точно переробляти три види інформації:
структурну, яка відображає деталі системи рухів, їх конструкції,
враховує відхилення від попереднього наміру програми і зміни, що,
зокрема, бувають у стані стомлення;
регулювальну – часовий, динамічний і просторовий ритми дії;
зміст дії – формули, рівняння цілісної дії, що відбиваються у свідомості військовослужбовця як кінетична “мелодія” рухів, плине паралельно до самих рухів.
Зазначені види інформації завжди містяться в “темному” м’язовому почутті рухів. Новачкові потрібно навчитися їх засвоювати, впізнаючи їх за сенсорними еталонами в біодинамічній тканині своїх рухів, підкоряти своїй волі, збагачуючи новими вміннями.
На шляху до майстерності військовослужбовець змушений набути здатності розуміти зміст сприйняття рухів, переводити чуттєво-інтуїтивний зміст м’язової динаміки в осмислене повідомлення від
кожного моменту руху, швидкоплинного в часі. Сприйняття завжди
звернене до діючої людини і недоступне для сприйняття і розуміння
іншому; воно суб’єктивне і має тільки одного адресата – військовослужбовця ДПСУ, який повинен його зрозуміти й осмислити. Військовослужбовець ДПСУ має навчитися здійснювати з високою точністю
звірення й оцінювання в процесі регуляції рухів, тобто мати високий
рівень критичності мислення, почуттів та уяви.
Критичність людини – її здатність розрізняти й осмислювати відповідність поточного руху прийнятій програмі-наміру.
Усе це і становить справжнє розуміння й використання добутих
у дії нових сприйнять, нового розуміння, що дає змогу вийти за межі
сьогоднішнього уявлення до того, що повинно міститися в рухах і породжує нову здатність військовослужбовця ДПСУ.
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Отже неусвідомлювані спонукання, інтереси, прагнення, цілі й
поняття гармонії – складові єдиної спрямованості особистості військовослужбовця. Між цими спонуканнями до діяльності зазвичай
установлюється певна підпорядкованість досягненню гармонії, з якою
пов’язуються деякі цілі.
Висновок. Психологічна підготовка сприяє прискоренню розвитку найважливіших для службової діяльності психічних якостей. Для
цього необхідно точно знати середовище, у якому військовослужбовцю ДПСУ в майбутньому доведеться служити, особливості рухів і дій,
що забезпечують умови, необхідні для перемоги над самим собою і
над противниками. Це основні ознаки потреб, що повинні правильно
формуватися з перших днів проходження служби і стати головними
спонукальними мотивами в діяльності військовослужбовця ДПСУ, та
у разі виникнення кризових ситуацій, вміло та оперативно реагувати
на них, ліквідуючи негативні наслідки.
Перспективами подальших розвідок за визначеним напрямом
є розробка конкретних пропозицій щодо реформування чинної системи професійної підготовки, а саме зміна традиційного підходу до
методики фізичної підготовки військовослужбовців ДПСУ.
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Мельников В. В., Сливинский А. Я., Рефель В. И. Психологическая
подготовка военнослужащих Государственной пограничной службы Украины
Психологическая подготовка направлена на удовлетворение потребности военнослужащего ГПСУ быть готовым к достижению высоких результатов.
Психология сосредотачивается на поиске лучших способов повышения эффективной деятельности военнослужащего ГПСУ и развития личности методами физического воспитания ГПСУ.
Взаимосвязь теории психологии прохождения военной службы и
психологии практичной деятельности заключается и в том, что задача
первой – это решение теоретических проблем отображения служебной деятельности в понятиях и категориях, а задача второй – использование знаний и воплощение их в “технологию” прохождения военной службы для повышения качества подготовки военнослужащего
ГПСУ. Синтез психологической теории прохождения военной службы
с ее практикой способствует ограниченному привлечению знания к
деятельности военнослужащего. Для решения этой проблемы нужно
психологическую теорию определенным образом модифицировать,
конкретизировать и адаптировать применительно к каждому виду
служебной деятельности.
Процесс психологической подготовки военнослужащего ГПСУ –
один из видов формирования личности, укрепляет взаимосвязи ее
свойств, мотивов, знаний, навыков и умений, осмысление ее социальной значимости для будущей деятельности.
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Государственной пограничной службы Украины, психомоторика, энергопотенциал, числа Фибоначчи, пропорция “золотого сечения”.
Melnikov V., Slyvynsky O., Refel V. Psychological training of servicemen of the State Border Guard Service of Ukraine
The purpose of psychological training is to meet the needs of the SBGS
servicemen in preparation for achievement of high results.
Psychology is aimed at researching the best ways to increase the effectiveness of the SBGS servicemen and the development of the individual
through the physical education of the SBGS.
The psychological task of military service theory is to find solutions to
theoretical problems in the service in concepts and categories. The purpose
of the theory of practical psychology is to use knowledge about the introduction of military service “technology” for training in order to improve
the SBU servicemen. The relationship between the psychological theory of
military service and its practice leads to the participation of organic knowledge in military activities. In order to solve this problem, it is necessary to
modify, specify and adapt the psychological theory in a certain way to each
type of service activity.
The process of psychological training of servicemen of the SBGS is one
of the types of personality formation that strengthens the interconnections
of its properties, motives, knowledge, skills and abilities, as well as its social
significance for further activities.
Keywords: psychological training, servicemen of the State Border Guard
Service of Ukraine, psychomotor, energy potential, Fibonacci number, share of
“golden section”.
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ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ
НЕВДОВОЛЕНОСТІ ПРАВООХОРОНЦЯ
У статті розкривається проблема невдоволеності правоохоронця
при здійсненні професійної діяльності, розглядаються профілактичні
заходи з упередження при виникненні та закінченні ситуацій, що змушують людину-правоохоронця зазнавати психологічних невдоволень.
Автором на основі власного досвіду узагальнені думки успіху та невдач, осмислено сучасні парадигми інтелекту особистості, в яких саме
людині-правоохоронцю притаманні парадигма активної особистості.
Акцентовано увагу на тому, що сама невдача в діяльності змушує особистість проходити певні психологічні рубежі, перш ніж наступить
психологічна рівновага в діяльності.
Ключові слова: невдоволення, невдача, психологічний стан, думки, парадигми, оцінка, висновки, цінності, діяльність, професія.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Ґрунтуючись на
аналізі сучасної психологічної літератури, маючи власний практичний
досвід, ми дійшли висновків, що ефективний управлінський менеджер
на шляху реалізації власних кар’єрних стратегій поряд з професійним
удосконаленням зазнає численних психологічних невдоволень наслідками своєї діяльності. Ми вважаємо, що такі невдоволення виникають через не передбачуваність очікуваних позитивних результатів на
усіх життєвих циклах, окремих подіях і явищах.
© Мул С.
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Важлива роль в досягненні визначених результатів має психологічна взаємодія. Сучасна психологічна наука приділяє важливе місце
дослідженню проблеми взаємодії: людини з оточуючим середовищем,
людини з людиною, психічних процесів, явищ, феноменів тощо. Взаємодія, як необхідність співіснування, як виділений фрагмент загального та необхідного в психологічних взаємозв’язках існування, розвитку особистості є процесом впливу дійсності на зміну майбутніх
станів особистості та явищ в яких особистість співіснує.
Психологічна взаємодія, як процес безпосередньої чи опосередкованої дії об’єктів (суб’єктів) один на одного породжує і їх взаємозалежність. Особистість досягає успіху на цьому шляху при задіюванні
власного потенціалу: свідомості, інтелекту, здібностей, гармонії, набутих знань, вмінь.
Є. Клімов стверджував, що професіоналізм це системна організація свідомості і психіки людини, еволюція людини створила професію [3].
Динаміка взаємодії особистості визначає професійний розвиток
людини, який в часі є довготривалим, таким, що спонукає особистість
до тривалого подолання на шляху професійності психологічних перешкод. Стабільність особистості забезпечує її позитивний розвиток.
Професійне становлення в переважній частині онтогенезу людини
відбувається в 35–40 років. Це становлення не проходить без криз
(значна проблема онтогенезу), а кризи не виникають без професійних
невдоволень. Проблема професійних криз та невдоволень сучасною
психологією мало досліджувались взагалі і в правоохоронному сере
довищі зокрема.
Метою статті є визначення психологічних підходів по профілактиці невдоволеності при здійсненні професійної діяльності людини-правоохоронця.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток особистості правоохоронця формує уявлення про різні напрямки діяльності
людини, оцінюються власні можливості, здійснюється пошук смисло
утворюючої складової життя, професії, орієнтації в економічній, соціальній, гуманітарній ситуаціях, що створює передумови до професій164

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СЕРІЯ: ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ного самовизначення. Ключовими поняттями в дослідженні проблеми
невдоволеності є “професія”, “професійна діяльність”, “самовизначення”, “компетенції”, “думки”, “мислення”, “суб’єкт” тощо.
Визначення людиною своєї точки існування в багатогранному
світі професій, професійна діяльність, її феномелогія, практика застосування професій, її мислення досліджувались в роботах К. Абульханової-Славської, Л. Анциферової, Б. Ананьєва, С. Рубінштейна, Б. Ломова, А. Петровського, М. Пряжнікова, С. Максименка, А. Маркової,
В. Моляко, Л. Карамушки, В. Барко, В. Осьодло.
С. Рубінштейн в контексті мислення розглядає інтелект, як еквівалент загальної обдарованості особистості і визначає його, як сукупність загальних розумових здібностей для досягнення стратегій професійного зростання [10].
Концепцію професійного розвитку запропонував А. Маслоу і виділив поняття самоактуалізації, як необхідність людини самоудосконалюватись, проявляти себе в своїй справі [7].
М. Пряжніков постійно підкреслював зв’язок самовизначення з
самореалізацією, зокрема він стверджував: “Сутністю професійного
самовизначення є самостійне і усвідомлене знаходження смислів виконуваної роботи та всієї життєдіяльності в конкретній культурно-історичній ситуації” [9].
Цікавими, з позицій нашого дослідження, є міркування К. Абульханової-Славської: “Індивід є суб’єктом, так як він постійно (усвідомлено чи ні) приймає участь в розвитку, загостренні, послабленні
протиріч, сам розвиток протиріч пов’язаний зі способами включення
суб’єкта в життєдіяльність” [1].
Відомо, що праця позитивно впливає на психіку людини. Задоволеність результатами своєї діяльності у поєднанні з гармонією, стабільністю інших сфер існування людини впливають на подальший
розвиток особистості, забезпечують психічне, фізичне здоров’я, та
відповідно об’єктивно забезпечують професійне зростання людини.
Правоохоронні професії прямо не віднесені до шкідливих професій, але ці професії небезпечні і такі, що значно збільшують професійний деструктизм (професійні деформації, акцентуації обумовлені
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професією, стагнації, професійну відчуженість, безпорадність) особистості правоохоронця.
А. Маркова охарактеризувала деструкції, як зміни структури діяльності і особистості, які негативно впливають на продуктивність
праці і взаємодію з учасниками діяльності [5].
Через швидкість подій, явищ, як позитивних, так і негативних,
професійні процеси в правоохоронному середовищі прискорені в часі
та є психологічно напруженими. Через цей чинник якість професійного розвитку особистості правоохоронця знижується і виникають
негативні якості, яких раніше не було. Негативні риси, в свою чергу,
взаємодіючи з професійним середовищем, породжують професійні
кризи, конфлікти, невдоволеність результатом внаслідок чого виникає непродуктивність виходу з професійних ситуацій, ініціація негативної професійної позиції з проблем професійного сектору, втрата
активності професіонала у сфері своєї діяльності.
Непрофесійна діяльність вимушено породжує численні проблеми
та нестандартні ситуації. Вирішення такого спектру проблем особистістю, яка перебуває в стані професійного невдоволення діяльністю
має проблематичні наслідки. Та чи інша ситуація спонукає особистість правоохоронця приймати рішення. Прийняттю рішень передують думки, що направлені на результат або невдачу. Ми узагальнили
основний інформаційний мисленнєвий потік в таблицю
Таблиця
Думки успіху

Думки невдач

1

2

Наявність високої мети
Реалізація стратегій життя (кар’єри)
Усуспільнене визнання досягнень
(статусність)
Відсутність (незначність) критики

Зміна життєвих стратегій
Відсутність матеріальних мотивацій
Відсутність успіху. Перешкоди

Постійна домінуюча критика діяльності
Значні успіхи поза стратегією життя Відсутність задоволеності результатами діяльності
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Задоволеність діяльністю в цілому і
щоразу за окремий елемент
Усвідомлення власних переваг, наявності таланту, досвіду, знань

2

Усвідомлення деструкцій, власної неспроможності
Сумніви у власних перевагах, таланті, досвіді, знаннях

Розглядаючи зміст таблиці 1 ми констатуємо, що думки успіху рухають особистість до якісно нового рівня професійної досконалості,
і навпаки, думки невдач змінюють векторність позитиву на формування набору переживань через події, які привели до невдачі. Фокус
уваги особистості у цьому часі невдачі зосереджується на емоціях та
власних негативних почуттях. Важливу роль у самопізнанні в стані невдачі, на нашу думку, відіграє інтелект особистості.
Осмислюючи сучасні парадигми інтелекту особистості ми дійшли
висновків, що ефективним управлінцям різних сфер у т. ч. і правоохоронної притаманні парадигма активної особистості, яка розкривається через інтелект індивідуума та реалізовується у діяльності, яка
нею проваджується. Однак, у цьому вимірі є цікавим об’єктивізм парадигми інтелекту управлінця через його особистість.
З одного боку парадигма діяльності виділяє взаємозв’язок між
самосвідомістю та діяльністю особистості, з іншого ж парадигма інтелекту відображає сучасні об’єктивні наслідки розвитку науково-технічного прогресу, які і формують підґрунтя активності в діяльності
управлінця.
Особистість, як самодетермінований суб’єкт в парадигмі інтелекту виступає, як об’єктивна сторона власного буття. Доведено, що
рівень інтелекту поступово збільшується до 30 років життя. Отже,
можемо стверджувати, що після зазначеного життєвого циклу людині-правоохоронцю треба докладати значно більше сил на підтримання
такого рівня або ж його збільшення, при цьому з віком рівень першого
життєвого циклу зменшується.
До об’єктивної сторони парадигми інтелекту слід відносити і зміну культурного середовища в якому особистість співіснує, при цьому
зазначаємо, що вікові зміни (об’єктивна сторона) впливають на зни№ 1(9)
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ження інтелекту менш динамічно чим зміна культурного (релігійного)
чи освітнього рівнів (європейська освіта) світосприйняття.
Також до об’єктивних чинників досліджуваної проблеми ми
відносимо: здатність, наявність можливостей, бажання особистості
розвиватися, шукати гармонію у своїй діяльності, вчинках. Безумовно високоінтелектуальна особистість в спромозі забезпечити свою
діяльність ідеями, вчинками, робить свою ділянку продуктивною та
потрібною суспільству. Врахування об’єктивності парадигми інтелекту особистістю сприяє усуненню перешкод в досягненні намірів еволюціонувати, управляти та досягати успіху в професії правоохоронця.
Отже, людина-правоохоронець своїй професійній діяльності, досягаючи певних життєвих орієнтирів, неминуче перебуває в станах
невдоволеності. Вміння уникати негативних наслідків професійних
невдач просуває суб’єкт до вирішення наступних ще нереалізованих
кар’єрних, професійних, життєвих завдань.
У сучасній психологічній науці розроблялись підходи та технології до подолання невдач людиною, психотехнології ж профілактики
невдоволеності при здійсненні професійної діяльності людиною-правоохоронцем розглянуті недостатньо.
На кінцевий результативний успіх впливають наявність (чи відсутність) в суб’єкта правоохоронної діяльності вольових (цілеспрямованість, самоповага, володіння собою) емоційних (стійкість до
стресу, витриманість) мотиваційних (матеріальних, нематеріальних),
операційних (комунікабельність, організованість).
Профілактика психологічних наслідків невдоволеності забезпечується адекватною самооцінкою через індивідуальне дозування рівнів
складності завдань та відповідність можливостям людини в даний момент. Ключовим поняттям в профілактиці наслідків невдач є самооцінка.
Х. Хекхаузен стверджував, що адекватна самооцінка формується
при наявності в людини індивідуалізованого особистого стандарту
власних досягнень [12].
Для формування адекватної самооцінки ефективними є такі психологічні прийоми, як створення ситуацій успіху, їх рольовий розбір,
тренінги.
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Позитивно впливає на попередження професійних невдач впровадження моделі неприємності А. Еллісона АВС (А – послідовний
перехід від неприємностей, В – міркування про неприємність та висновок про неї, С – наслідки того, що ми відчуваємо та здійснюємо).
При її застосуванні необхідно навчитися встановлювати зв’язок між
неприємністю А, висновком через міркування В та наслідком С, після
чого тренувати здатність помічати дії АВС в реальному житті.
Тренування такої здатності доцільно проводити через аналіз ситуацій, який дає змогу прослідкувати, як сформована думка впливає
на поведінку особи. Слід врахувати, що песимістичні погляди фіксують сталі причини невдоволеності – як внутрішні та глобальні, а позитивні ситуації, як тимчасові – залежні від зовнішніх обставин. Знання
власних недоліків дозволяє на певному відрізку аналізу ситуації скорегувати подальшу поведінку. Сутність психологічних прийомів, які
сприяють зупиненню внутрішнього негативного діалогу, є:
переміщення уваги на інший об’єкт, подію, які по відношенню до
негативної ситуації в житті особистості є більш важливими, наприклад сім’я, держава, присяга;
обмірковування з самим собою справедливості песимістичних
думок, при цьому необхідно шукати докази саме своєї правоти, знизити значущість наслідків невдачі, формування альтернативної думки;
формування висновків та зміна динамічності власної поведінки –
прийняти рішення на вихід з ситуації, яка склалася.
При застосування описаних підходів слід врахувати, що песимізм,
як і оптимізм – вже сформоване ( на момент появи невдачі) відношення
особистості до світу, себе через домінуючі базові ціннісні установки.
При невизначеності, відсутності умов прогнозування наслідків
професійної невдачі виникає острах. Проявами остраху може бути заціпеніння, недоцільні вчинки, прояв емоцій, примирення з невдачею.
Технологією подолання остраху є самопереконання.
Стан напруженості, який виник можна послабити або навіть не
допустити, якщо перемикнутись на іншу думку, виконати рухову дію
(наприклад присісти, перевести погляд на інший об’єкт). Інколи допомагають різні прийоми психологічної дії.
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У сучасному глобалізованому світі необхідною умовою профілактики, а в подальшому і подолання професійних невдач, є наявність
та розвиток самоповаги. Лише почуття власної самоповаги дозволить
жити в гармонії зі світом та собою.
У профілактиці професійної невдоволеності особистості правоохоронця слід враховувати, що сама невдача в діяльності змушує особистість проходити певні психологічні рубежі, перш ніж наступить
психологічна рівновага в діяльності. До них ми відносимо:
1. Емоційну кризу (стрес) – психологічний стан, який виникає
внаслідок раптової появи подразників стабільності в професійній діяльності, відсутності часу на необхідне осмислення того, що відбувається. Наслідком сильних емоцій може бути розгубленість, яка часто
настає при послабленні уваги до ситуації невдачі.
2. Переживання – внутрішній психологічний процес, який переформатовує відношення до професійної діяльності, себе, світу, впливає на кінцевий результат стрес-ситуації.
3. Подолання психологічних бар’єрів невдач – завершення психологічного процесу через осмислення висновків первопричин невдачі.
Наслідком чого є поява нових векторів розвитку особистості, само
удосконалення (через появу досвіду), вироблення захисних та нейтральних стратегій захисту.
4. Вихід з кризи через невдачу – сприяє появі більшої кількості
внутрішніх протиріч, знижує суб’єктивну значущість. Може впливати на зміну напрямку професійної діяльності, породжує пасивність в
діяльності.
5. Зниження професійної активності, зникнення задоволеності
професійною діяльністю.
Психологічними технологіями, які змінюють наслідки професійних невдач є:
постійний особистісний вплив на формування самооцінки;
усвідомлення особистістю правоохоронця необхідності самонавчання подоланню професійних невдач;
постійний пошук оптимістичних шляхів, рішень виходу з невдач;
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розвиток самоповаги, вплив на песимістичні думки, результати
професійної діяльності;
пошук і забезпечення власних мотивацій успіху;
формування цілеспрямованості, рішучості, хоробрості.
Подальшими шляхами досліджень піднятої проблеми може
бути розроблення програми подолання невдач в правоохоронній діяльності через деталізацію (формування груп професій) можливих
невдач при здійсненні діяльності.
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Мул С. А. Профилактика профессиональной неудовлетворенности правоохранителя
В статье рассматривается проблема неудовлетворенности правоохранителя при осуществлении профессиональной деятельности,
профилактические мероприятия с упреждения, при возникновении,
окончании ситуаций, которые заставляют человека-правоохранителя
испытывать психологических неудовлетворенностей. Автором на основе собственного опыта обобщены мысли успеха и неудач, осмысленно современные парадигмы интеллекта личности, в которых именно
человеку – правоохранителю присуща парадигма активной личности.
Учет объективности парадигмы интеллекта личностью способствует
устранению преград в достижении целей эволюционировать, управлять и достигать успеха в профессии.
Ключевые слова: неудовлетворенность, неудача, психологическое
состояние, мысли, парадигмы, оценка, выводы, ценности, деятельность, профессия.
Mul S. Prevention of Professional Law Enforcement Officer’s Discontent
The article highlights the problem of the law enforcement officer’s
discontent during the performing of professional activities, examines preventive measures against prejudice in the occurrence and termination of
situations that compel the law-enforcers to undergo psychological discontent. The author, based on his own experience, summarizes the thoughts
of success and failure, contemplates the modern paradigms of personality intelligence, in which the person – law-enforcer is characterized by
the paradigm of an active personality. Understanding of the objectivity of
personality intelligence paradigm helps to eliminate obstacles in achieving
the intentions to evolve, manage and achieve success in the profession. The
ultimate success is influenced by the presence (or absence) of the subject
of law enforcement activity of the volitional (purposefulness, self-control,
self-ownership), emotional (stress resistance, sustainability), motivational
(material, intangible) and operational (communicative, organized) features.
The emphasis is on the fact that the failure itself in an activity that makes
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the person to pass certain psychological boundaries before the psychological equilibrium occurs in the activity. The author refers to them: an emotional crisis (stress), experiences, overcoming the psychological barriers
of failures, getting out of the crisis through failure, reducing professional
activity, the disappearance of satisfaction with professional activity. The
further prospect of research in creating a system of psychological views on
the problems of professional failures and a program to overcome failures in
law enforcement activity through the detailing (formation of occupational
groups) of possible failures during the performing of activities.
Keywords: discontent, failure, psychological state, thoughts, paradigms,
valuation, conclusions, values, activity, profession.
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ТИПІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ,
СХИЛЬНИХ ДО СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ
У статті представлено результати типізації індивідуально-психологічних особливостей у військовослужбовців, схильних до суїцидальної поведінки. Емпіричне дослідження дозволило виділити принаймні
один тип суїцидального розвитку особистості, для якого характерним є зниження адаптаційних здібностей і підвищення акцентуйованості за шкалами активності, реактивності, контролю та набуття
здатності до скоєння самогубства (зниження страху смерті, травму174
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вань, поранень). Для прогнозування вчинення самогубства виділеним
типом суїцидального розвитку особистості потрібно визначати наявність актуальних значимих конфліктів для військовослужбовця та
сприятливих умов для здійснення суїцидальної спроби.
Ключові слова: екстремальна діяльність, військовослужбовці, суїцидальна поведінка, типізація, індивідуально-психологічні особливості.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У зв’язку з проведенням антитерористичної операції (АТО) на сході України та участю
у бойових діях протягом 2014–2018 рр. значно збільшилась кількість
самогубств, скоєних військовослужбовцями. Так, за даними головного військового прокурора України А. В. Матіоса на 26.02.2018 “лише
за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) з майже
313 тисяч учасників АТО 518 осіб вчинили самогубства. За два місяці
поточного року по 2 суїциди в тиждень – ці сукупні дані ЄРДР безпристрасні, як ніхто” [1]. Голова комітету у справах ветеранів та учасників АТО Верховної Ради України О. Ю. Третьяков на 24.04.2018 вказує,
“що в Україні вже понад тисячу людей, які воювали недавно в АТО,
закінчили життя суїцидом” [2].
Взагалі суїцид у військовому колективі має серйозні негативні наслідки. Крім очевидної шкоди – втрати людського ресурсу, в тому числі і підготовлених військових фахівців, самогубство ще й дезорганізує
особовий склад підрозділу, викликає негативне ставлення до військової служби у родин військовослужбовців, подекуди стає аргументом
для морального виправдання ухилення від виконання військового
обов’язку. Отже, визначення типів особистості військовослужбовців,
які схильні до скоєння суїциду, є вкрай важливою та актуальною проблемою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Проведений аналіз психологічної літератури дозволяє стверджувати, що для
здійснення самогубства мають сумісно діяти три фактори: індивідуально-психологічні особливості особистості; причина; сприяння.
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Дослідники давно припустили, що особистісні та характерологічні особливості відіграють провідну роль у формуванні суїцидальної поведінки людини. Проте пошуки зв’язків між окремими рисами
особистості та готовністю до суїцидального реагування, як і спроби
створення однозначного “психологічного портрету суїцидента”, виявилися недостатньо результативними. На сьогодні створено ряд типів особистості суїцидентів, проте вони так і не знайшли адекватного
і дієвого впровадження у практику профілактики суїцидальної поведінки.
Також науковці намагалися встановити залежність самогубства
від особливостей структури особистості та акцентуйованих рис характеру, близьких до психопатологічних синдромів, зокрема: істероїдні риси особистості (Д. Палліс, Г. Бертчнел); схильність до депресій
(Д. Евері, Г. Винокур) [3]. Так, Л. Г. Смолинський, обстежуючи пацієнтів з вираженими акцентуаціями характеру, дійшов висновку, що в
ряді випадків окремі особи цієї групи у момент переживання конфліктних ситуацій реагували на те, що відбувається, подібно до особистостей психопатичного кола [4]. До основних типів суїцидонебезпечних
реакцій, які зустрічалися в акцентуантів, він відніс: реакції егоцентричного переключення; психалгії; реакції переживання негативних
інтерперсональних відносин.
Ряд фахівців вбачають причину суїцидальної поведінки в особливостях інтелектуальної діяльності індивіда: усвідомлення і рефлексія
суїцидентів (Г. Шнір); ригідність мислення (Ч. Найрингер) [5].
До психологічних характеристик потенційного суїцидента
Д. В. Лєбєдєв, О. О. Назаров, В. П. Садковий, О. В. Тімченко [6] відносять:
егоцентризм (повне занурення особистості в себе, що носить характер нестерпних переживань, страждань про самого себе);
аутоагресія (ступень самознешкодження, самокатування доходить до крайнощів, у поведінці проявляються підозрілість, необґрунтовані звинувачення, байдуже-спокійне та навіть позитивне відношення до нещастя, смерті друзів, близьких людей);
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параноїдальність (проявляється у моральному догматизмі, підвищеній роздратованості та образливості, схильності до утворення сверхцінних ідей, у дотриманні жорстких стереотипів мислення,
сприйняття, поведінки);
головні мотиви поведінки (протест проти “всього і вся”, нігілізм,
призив до співчуття у деяких життєвих ситуаціях, особливо у емоційно нестійких, незрілих молодих людей, як правило до 25–30 років. Для
більш зрілих особистостей характерні дещо інші мотиви − уникання
душевних або фізичних страждань, самопокарання, капітуляція перед
скрутними життєвими обставинами);
песимістична установка особистості на можливість виходу з кризової ситуації (її складові: апатія, тривога, почуття провини, депресія).
Інші дослідники відмовляються від визначення конкретних характеристик особистості, вважаючи, що ймовірність суїцидального ризику пов’язана не з окремими рисами, а з цілісністю структури
особистості, “збалансованістю” її окремих рис, та зі змістом морально-етичних установок та уявлень. У ряді досліджень доведено, що
підвищений ризик самогубства характерний для дисгармонійних
особистостей. Так, А. Г. Амбрумова вважає, що в основі будь-яких
суїцидальних проявів лежить соціально-психологічна дезадаптація
особистості в умовах мікросоціального конфлікту [7]. Аутоагресивна
поведінка нею визначається такими групами мотивів: мотиви неблагополуччя (самотність, складність життя як такого, втрата близьких,
коханих людей) та мотиви конфлікту, в якому, крім суїцидента, втягнуті й інші особи.
Досліджуючи роль особистості у проблемі суїциду, А. Г. Амбрумова розробила типологічну схему суїцидальних особистостей. В основі
цієї системи закладений принцип стійкості адаптації та глибини соціалізації. Відповідно до цих показників автор умовно відносить людей
до одного з сімох можливих типів: інтегрований (адаптивно-соціальний; несуїцидонебезпечний); компенсаторно-адаптований (суїцидонебезпечний у трьох “западаннях профілю”); дискордантно-адаптований (суїцидонебезпечний у всіх багаточисельних “западаннях
профілю”); ригідно-конформний (несуїцидонебезпечний, крім деяких
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випадків катастрофічного краху соціального статусу); обмежено-конформний (суїцидонебезпечний в моменти перевантаження та під час
змінення стереотипів життя, тяжких особистісне значущих навантаженнях); тип соціально ведених (суїцидонебезпечний за умови втрати
ведучого або різкої заміни одного ведучого іншим); тип патологічно
дезадаптованих (психічно хворі; більш суїцидонебезпечний, ніж інші
типи).
О. С. Колесніченко, Я. В. Мацегора, І. І. Приходько пропонують
типологію суїцидентів, що ґрунтується на поєднанні таких показників, як рівень соціалізації та наявність ознак дезадаптації [8]. До
першої групи відносяться особи з низьким рівнем соціалізації (як
правило, з невисоким соціальним статусом), для яких характерна
не тільки соціально-психологічна дезадаптація, тобто порушення у
сфері міжособистісних відносин, а й соціальна непристосованість до
вимог суспільства, що проявляється в невмінні поводитися відповідно до соціальних норм. Другу групу становлять особи з досить високим рівнем соціалізації (чимало з них досягли високого соціального
статусу). В основі вчиненого ними суїциду лежить, насамперед, соціально-психологічна дезадаптація: ці особи психологічно декомпесовані й астенізовані, що пов’язано з переживанням ними складних
конфліктів, для вирішення яких їх життєвий досвід виявився недостатнім. Психологічна криза в передсуїцидальному періоді цих осіб
характеризується наявністю песимістично-ситуаційних реакцій, а також реакцій емоційного дисбалансу, негативного балансу та реакцій
демобілізації.
М. Г. Балашова, О. Ю. Собчик дослідили причини, що породжують дезадаптацію і почуття самотності: раптова втрата значимого іншого через його смерть; суб’єктивна самотність, що обумовлена старістю, різким ослабленням чи втратою усіх соціальних зв’язків; утрата
значимого близького в результаті розриву подружніх чи любовних
відносин; відсутність взаєморозуміння між подружжям; відсутність
взаєморозуміння між батьками та дітьми; труднощі соціальної адаптації та спілкування серед акцентуйованих дисгармонійних особистостей [9].
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А. Г. Амбрумова у проведених дослідженнях встановила, що основу самотності складають чотири компоненти: стан і зміст системи цінностей; рівень, характер і стан соціалізації, ступінь залучення до соціуму; характеристики емоційної реактивності, емотивності, колорит
гами емоцій; структура ситуації, умов, що збігаються з переживанням
самотності, або тих, що передують їй, і таких, що обумовлюють його
формування та динаміку [10].
А. Г. Амбрумова, С. В. Бородін, В. Е. Кузнецов зафіксували зв’язок
між формуванням суїцидальних тенденцій і зміною життєвого середовища людини, вказавши на необхідність подальшого всебічного вивчення дії соціоекологічного впливу на організм людини, на розвиток
її психіки й у цілому на процеси соціальної і соціально-психологічної
адаптації [7; 11].
П. В. Бухтояров вважає, що одним із причинних факторів, що
сприяють розвитку суїцидальної поведінки військовослужбовців, є
нервово-психічна нестійкість [12]. За його даними, нервово-психічна
нестійкість у військовослужбовців строкової служби проявляється
у період початкової адаптації до військової служби (1–3 місяці), так
як адаптація пов’язана з перебудовою усього укладу життя і діяльності новобранця і супроводжується емоційним напруженням. Автор
виділяє три фактори, які є причиною нервово-психічної нестійкості
військовослужбовців: зміни обстановки; зовнішні причинні умови;
особистісні особливості [12]. До фактору зміни обстановки він відносить: інший ритм життя; необхідність дотримання військової дисципліни, субординації; необхідність вивчення військових дисциплін;
підвищення фізичних і психічних навантажень; необхідність виконувати накази і вимоги командирів; засвоєння для себе нових посадових обов’язків; зміни характеру і режиму харчування. До фактору
зовнішніх причинних умов, на думку вченого, входить морально-психологічний клімат підрозділу; взаємини з командирами, конфлікти з
товаришами по службі. До фактору особистих особливостей – попереднє негативне ставлення до служби; слабка попередня психологічна
підготовка до служби; наявність акцентуацій характеру; слабке фізичне здоров’я.
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П. В. Бухтояров вважає, що суїцидальна поведінка особистості
військовослужбовця є похідною соціально-психологічної дезадаптації особистості в умовах мікросоціального конфлікту, що нею переживається. Вона виступає сумарним результатом психотравмуючих
обставин життя військовослужбовця, екстремальних умов виконання військово-службових завдань, тривалості перебування в умовах
надзвичайних обставин, деструктивних способів реагування на них,
соціально-психологічного клімату у військовому колективі, індивідуально-психологічних особливостей особистості військовослужбовця [12].
В. А. Тихоненко у своїх роботах звертається до морально-етичних
аспектів суїцидальної поведінки особистості [13]. Він пояснює це низкою обставин: аутоагресія поєднана з певною трансформацією свідомості (на рівні категорії “сенс життя”); етичний аспект суїцидогенних
конфліктів і криз полягає в тому, що, незважаючи на різноманіття подій на рівні моральної свідомості, вони адресуються до уявлень про
добро, щастя, справедливість, обов’язок, які постають як моральні
ідеали і цінності; людина робить фатальний крок на основі морального вибору, що виражається у наданні переваги цьому вчинку, співвіднесенні його мотиву і результату.
І. В. Полякова зазначає, що суїцид може бути наслідком гострої
афективної реакції, коли психогенна ситуація не встигає піддатися
глибокій, усвідомленій особистісній переробці [14]. Вона виділила
такі типи суїцидонебезпечних афективних реакцій: гострі первинні
(афективну реакцію викликано впливом надзвичайного психогенного
фактора); вторинні (наявність протрагованої психотравмуючої ситуації); афективні реакції “акумуляції” (захисні можливості осіб, які знижені тривалою психотравмуючою ситуацією).
Проведені дослідження показали, що в сучасному суспільстві серед молоді 13–19 років поширюються так звані “кластерні” самогубства [15]. Автор вказує, що надання широкої гласності фактам самогубств відомих людей може послужити поштовхом до суїцидальних
дій інших людей.
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З. Комар, який є автором підручника для хорватських військових
психологів, вважає, що для пояснення причин самогубств військових
ветеранів корисною є інтерперсональна теорія самогубств Ва Ордена
(2010), яка відокремлює бажання від готовності до самогубств [16].
Так, згідно цієї теорії бажання покінчити з життям з’являється під
впливом двох чинників: відчуття втраченої приналежності й уявленням про себе як про тягар для інших. Це бажання підсилюється
набутою розвиненою здатністю для реалізації самогубного замаху.
Відчуття втраченої приналежності походить від неможливості
задовольнити одну з основних людських потреб – потребу у приналежності до якоїсь групи, колективу. Це відчуття проявляється у самотності та відсутності взаємної підтримки та допомоги. Потреба у
приналежності реалізується через часті, тривалі, емоційно позитивні
контакти з іншими людьми, які передбачають взаємне піклування та
турботу, а відсутність таких міжособистісних стосунків призводить
до розвитку почуття обділеної приналежності і бажання позбавити
себе життя. Другою причиною для самогубства є переконання людини
в тому, що вона є тягарем для інших, що смерть більш цінна, ніж таке
жалюгідне життя, що супроводжується відсутністю користі від себе і
життя і ненависті до самого себе.
Згідно цієї теорії сильне бажання самогубства призводить до роздумів, планування способів суїциду, але необов’язково закінчується
скоєнням самогубства. Реалізація суїцидальних спроб стає можливою
в результаті дії третього чинника – набутої здатності до скоєння самогубства, в основі якої лежить зменшений страх смерті та толерантність до фізичного болю.
Природний страх смерті і страх фізичного болю у військово
службовців (з огляду на природу військового навчання і досвід участі
у бойових діях) може бути зменшений після травматичного досвіду
(пошкоджень, поранень), а подекуди і після того, як військовослужбовець став свідком набуття травм близькими людьми. Ця набута
здатність вважається одним із найбільш впливових факторів скоєння
самогубств в армії [16]. Так, за даними хорватських дослідників серед військових ветеранів, які скоїли самогубство, у 60 % була сфор№ 1(9)
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мована така здатність до скоєння самогубства (27 % мали поранення,
17 % – стали інвалідами, ще 16 % мали досвід тривалих страждань
через хворобу).
Залежність скоєння самогубства від комплексних інтрапсихічних явищ ставиться в дослідженнях таких авторів: почуття провини
(Дж. Хенслін); безнадійності (А. Бек, М. Ковач, А. Вейсман); агравації
почуття образи, приниження (А. Покорні); незахищеності (Г. Каплан,
А. Покорні); почуття неповноцінності, замкнутості (П. Анжель, М. Талігані) [7].
Серед інших причин самогубств О. С. Колесніченко, Я. В. Мацегора, І. І. Приходько називають такі: негаразди в особистому житті;
нещасливе кохання; тотальні невдачі у спілкуванні з протилежною
статтю; нерозуміння оточенням, самотність; проблеми на службі; несправедливість стосовно себе; цілеспрямоване цькування (зокрема
доведення до самогубства); фізичні знущання (зґвалтування, побої);
фінансові проблеми; втрата інтересу до життя, утома від життя; проблеми зі здоров’ям; самогубство заради збереження честі; бажання
почати життя заново (для віруючих у реінкарнацію); нереалізованість
у житті (творча, професійна); відчуття щастя, яке самогубець вважає
недосяжним у майбутньому; психічні розлади; страждання, які викликані тривалою хворобою чи внаслідок розвитку ПТСР; прийом
психоактивних речовин; релігійний фанатизм (зазвичай поширений
у тоталітарних сектах), ритуальне самогубство; ідеологічні (політичні), неприйняття цінностей соціуму; військові (самогубство з метою
нанесення шкоди супротивнику та/або уникнення полону); вимушене самогубство (за вироком суду, під загрозою болісної смерті або
розправи з близькими родичами); смерть когось із рідних чи друзів;
наслідуване самогубство (після смертей відомих особистостей або за
аналогією літературних персонажів) [8].
Метою статті є типізація індивідуально-психологічних особливостей у військовослужбовців, які скоїли суїцид.
Виклад основного матеріалу дослідження. При укладанні конт
ракту кандидати на військову службу в НГУ проходять професійний
психологічний відбір за визначеним в нормативних документах набо182
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ром психодіагностичних методик, данні якого зберігаються в індивідуальній картці протягом всього періоду несення служби. Тому існує
можливість постфактум встановити структуру особистості військовослужбовців, які не витримали дії негативних чинників та здійснили
самогубство. На жаль, військовослужбовці, які перевелися в НГУ для
подальшого проходження військової служби з МВС України, Збройних Сил України та певна частина військовослужбовців добровольчих
батальйонів, проходили професійний психологічний відбір за іншим
набором психодіагностичних методик, що не дозволило використати
їх данні для статистичного аналізу.
Узагальненню було піддано данні на 12 осіб, які скоїли самогубство, і щодо яких наявні психодіагностичні данні проаналізовано за
чотирма методиками:
багаторівневий особистісний опитувальник “Адаптивність”
(А. Г. Маклаков);
16-факторний особистісний опитувальник (Р. Кеттелл);
методика “Визначення типу акцентуації рис характеру і темпераменту” (К. Леонгард, Х. Шмішек);
опитувальник суїцидального ризику (О. Г. Шмєльов).
Процедура кластерного аналізу дозволила виділити в цій виборці
одну однорідну стійку підгрупу з 10 осіб. Хоча для виділення інших
підгруп було недостатньо даних, проте ми не можемо стверджувати,
що існує лише один тип особистості військовослужбовців, здатних до
вчинення суїциду.
Опишемо виділену підгрупу (тип), порівнюючи її данні з даними
загальної вибірки військовослужбовців НГУ та вибірки осіб, які за
даними експертного оцінювання характеризуються високою професійною ефективністю. У ці групи увійшли 682 та 99 осіб відповідно,
статистичні данні наведено у таблиці.
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Таблиця

Особливості структури особистості військовослужбовців,
які вчинили самогубство, порівняно з загальною
вибіркою військовослужбовців НГУ та осіб з високою
професійною ефективністю (в умовних одиницях)
Значущість
розбіжностей

Групи

№
з/п

Шкали

1

2

Загальна
вибірка
в/с (1.1)
3

Ефективні в/с
(1.2)
4

В/с, які
здійснили
суїцид (2)
5

t1.1-2

t1.2-2

6

7

БОО Адаптивність (А. Г. Маклаков)
1 Вірогідність
5,49±3,10 5,69±3,14 5,00±2,20 0,62
2 Адаптивність
27,73±10,90 25,83±9,27 30,50±7,67 1,01
3 Нервово-психічна 12,26±6,98 11,02±5,78 13,13±4,88 0,50
стійкість
4 Комунікативні
8,88±3,46 8,45±3,17 9,13±1,36 0,49
якості
5 Моральна норма6,59±2,58 6,35±2,56 8,25±2,92 1,60
тивність
16-факторний особистісний опитувальник Р. Кеттелла
6 Md (низька – висо- 9,19±2,66 9,41±2,58 9,00±2,12 0,26
ка самооцінка)
7 A (замкнутість-то- 8,55±2,06 8,85±2,21 9,11±1,45 1,07
вариськість)
8 B (низький-висо3,80±1,48 3,90±1,42 4,44±1,74 1,04
кий інтелект)
9 C (ем. нестабіль9,42±1,73 9,47±1,65 9,22±2,22 0,25
ність – стабільність)
10 E (підлеглість-до5,97±2,13 6,02±2,25 5,67±1,00 0,85
мінантність)
5,74±1,79 5,60±1,67 5,56±2,13 0,24
11 F (стриманість-експресивність)
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0,82
1,63
1,16
1,16
1,790
0,52
0,47
0,86
0,31
0,84
0,05
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1

2

3

4

5

6

7

12 G (низька-висока
8,47±1,96 8,24±1,87 7,78±2,77 0,70
0,47
нормативність)
13 H (робкість-сміли- 8,06±1,89 7,98±1,81 7,11±2,32 1,15
1,04
вість)
14 I (жорсткість-чут5,03±1,92 4,92±2,04 4,56±2,51 0,53
0,40
ливість)
15 L (довірли4,45±1,90 4,30±2,04 4,33±0,87 0,39
0,08
вість-підозрілість)
16 M (практич5,01±2,20 4,99±2,01 5,11±1,54 0,18
0,21
ність-мрійливість)
17 N (прямоліній5,21±1,75 5,08±1,73 4,78±1,48 0,82
0,55
ність-дипломатичність)
18 O (спокій4,44±2,50 4,30±2,51 4,22±2,91 0,22
0,08
ність-тривожність)
6,33±2,29 6,30±2,04 5,78±2,54 0,62
0,57
19 Q1 (консерватизм-радикалізм)
4,52±1,83 4,33±1,94 4,56±1,94 0,05
0,31
20 Q2 (конформізм-нонконформізм)
7,48±1,64 7,47±1,70 7,00±0,87 1,53
1,35
21 Q3 (низький-високий самоконтроль)
3,48±1,93 3,33±1,75 4,00±2,06 0,71
0,89
22 Q4 (розслабленість-напруженість)
Методика визначення типу акцентуації рис характеру і темпераменту
(К. Леонгард, Х. Шмішек)
23 Гіпертимний
16,90±4,31 17,39±4,20 18,00±4,54 0,68
0,37
24 Застрягаючий
11,49±2,75 11,35±2,50 14,00±1,51 4,61** 4,48**
25 Емотивний
9,86±5,28 10,09±5,88 11,63±4,66 1,07
0,88
26 Педантичний
10,15±4,42 10,51±4,54 12,50±1,77 3,62** 2,57*
27 Тривожно-боязкий 3,95±4,18 3,64±4,09 4,13±2,75 0,18
0,46
28 Циклотимічний
9,12±3,44 9,12±3,58 12,00±3,21 2,52* 2,42*
29 Демонстративний 13,50±3,70 13,86±3,48 17,50±3,66 3,07** 2,71**
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30 Неврівноважений
5,54±3,86 5,42±4,08 8,63±4,37 1,99*
31 Дистимічний
9,21±2,98 9,24±2,77 7,13±2,75 2,13*
32 Eкзальтований
10,52±4,01 10,42±4,07 11,25±2,12 0,95
Опитувальник суїцидального ризику (А. Г. Шмєльов)

1

2

3

4

5

6

2,00*
2,10*
0,97

33
34
35
36
37

Демонстративність
Афективність
Унікальність
Неспроможність
Соціальний песимізм
Злам культурних
бар’єрів
Максималізм
Часова перспектива
Антисуїцидальний
фактор

15,10±16,69
15,77±17,31
6,80±14,48
23,49±11,32
45,27±20,12

15,56±15,27
15,58±15,26
5,66±13,11
21,82±7,61
44,00±18,91

15,00±17,73
14,63±18,73
7,50±10,35
22,50±12,82
48,00±21,35

0,02
0,17
0,19
0,22
0,36

0,09
0,14
0,47
0,15
0,51

31,82±19,17 33,14±19,13 33,13±17,91

0,20

0,00

38
39
40
41

Примітка:

0

7

17,45±24,76 17,68±25,06 0,00±0,00 18,41** 7,02**
0,44
16,84±13,82 14,72±13,24 16,75±12,48 0,02
36,73±31,77 32,32±27,95 43,75±32,04

0,62

0,98

р ≤ 0,1, * р ≤ 0,05, ** р ≤ 0,01.

Дані багаторівневого особистісного опитувальника “Адаптивність” наведені в сирих балах, так як переведення у стени дещо огрублює результати. З наведених даних видно, що військовослужбовці,
які скоїли суїцид, мали показники, які на статистичному рівні практично не відрізняються від показників двох інших груп порівняння (у
стенах за кожною із шкал військовослужбовці, які вчинили самогубство, мають в середньому на один бал менше, ніж представники двох
інших груп, отже, їх бали дозволяють віднести до 3 групи адаптаційних здібностей). Лише за шкалою “Моральна нормативність” встановлено статистично значущу тенденцію до погіршення показників
порівняно з військовослужбовцями з високою професійною ефективністю (р ≤ 0,1). Це дозволяє припустити, що військовослужбовці, які
скоїли суїцид, мали дещо гіршу соціалізацію, менш адекватно сприймали пропоновану їм соціальну роль, більш негативно (напружено)
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ставилися до вимог безпосереднього соціального оточення, мали
більш розмиті уявлення щодо морально-етичних норм, які регулюють
ставлення до самогубства. Оскільки розбіжності встановлено саме з
професійно ефективною групою, то можна припустити, що мова йде
саме про вторинну, професійну соціалізацію. Дефекти вторинної соціалізації військовослужбовців є особливо небезпечними, так як під час
участі у бойових діях у них може формуватися викривлене ставлення
до цінності чужого та власного життя.
Проведений раніше (у 2016 р.) аналіз випадків самогубств засвідчив, що близько п’ятої частини усіх військовослужбовців НГУ, які скоїли самогубство, мають в анамнезі дисциплінарні стягнення, правопорушення, порушення наказів, інструкцій, законності [8]. Крім того,
нами було встановлено, що всі без винятку військовослужбовці, які
вчинили самогубство, мали деструкцію родинних стосунків чи структури родини (за винятком випадку скоєння суїциду на фоні шизофренії), яка проявлялась у:
відсутності одного з батьків;
ненависті до біологічного батька та прагненні змінити прізвище
на фоні авторитарності вітчима;
тяжкої хворобі одного з батьків;
інвалідності одного з батьків;
наявності засудженого у родині;
конфліктах з родиною через алкоголізм самого суїцидента;
наявності коханки;
проблемах в інтимній сфері;
втручанні в родинні стосунки близьких суїцидента тощо [8].
Проведені нами дослідження показали, що адекватна професійна
підготовка (в тому числі і професійна соціалізація) та родинні відносини є внутрішнім та зовнішнім ресурсами, які може залучити військовослужбовець для подолання (переживання) травматичності бойової стресової ситуації [17].
Аналіз отриманих результатів показав, що за особистісним опитувальником Р. Кеттелла не виявлено значущих розбіжностей показників військовослужбовців, які вчинили самогубство, з показниками
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військовослужбовців як із загальної вибірки військовослужбовців,
так і з вибірки з високою професійною ефективністю. Особистісний
профіль військовослужбовців, які вчинили самогубство, є вкладеним
в загальний профіль військовослужбовців НГУ. Оскільки методику
Р. Кеттелла розроблено таким чином, що полюси (низькі і високі значення за шкалою) не несуть в собі позитивного чи негативного значення, а це значення набувається при урахуванні індивідуальних особливостей, професійної діяльності та стосунків у групі, то доцільним є
наведення узагальненого портрету особистості військовослужбовця,
який вчинив самогубство, використовуючи інтерпретаційну схему,
запропоновану О. М. Капустіною [18].
Так, індивідуально-психологічні особливості (екстраверсія/інтроверсія) військовослужбовців, які вчинили самогубство, можна
описати наступною формулою: A+, F0, H+. Тобто для цих військово
службовців наряду з відкритістю, товариськістю, активністю у встановленні як міжособистісних, так і соціальних контактів, достатньою
емоційною зрілістю (помірною експресивністю та імпульсивністю),
готовністю до співпраці з малознайомими людьми у малознайомій
обстановці, характерною є здатність проявляти соціальну сміливість,
приймати самостійні, неординарні рішення, які можуть виходити за
певні рамки моральних норм, і в яких вони не завжди рахуються з
інтересами близьких.
Комунікативні якості зазначеної групи військовослужбовців описуються як E0, Q2–, G0, N–, L–. Відповідно, у цих військовослужбовців
помірно виражені незалежність, норовливість, орієнтація на власні
рішення поєднуються з певною вразливістю у стосунках з референтною групою (відкритістю, відвертістю, щирістю, залежністю від думки
свого близького оточення).
Для емоційно-вольових характеристик особистості цих військовослужбовців (C+, O–, Q3+, Q4–, I–) характерним є емоційна стійкість,
впевненість в собі та власних силах, спокійне адекватне сприйняття
дійсності, вміння контролювати свої емоції та поведінку, які поєднуються з самовпевненістю, суворістю, черствістю.
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Результати емпіричного дослідження показали, що інтерпретація
вольових рис особистості в якості фактора суїцидального ризику є досить складним завданням. Так, за даними аналізу скоєних самогубств
було встановлено, що у переважної більшості військовослужбовців (без урахування мобілізованих і військовослужбовців строкової
служби) вольові риси були розвинені вище середнього. Проте саме вольове зусилля забезпечує перехід від вольових намірів до суїцидальної
спроби. Проведений аналіз дозволяє припустити, що лише воля заснована на мотивації обов’язку (інтеріоризації норм суспільства) та є
антисуїцидальним фактором, інші види волі (наприклад, засновані на
фізичній витривалості) не мають такої стримуючої сили: наприклад,
серед мобілізованих, які вчинили суїцид, були особи, які професійно
займалися спортом [8].
Інтелектуальні характеристики (B+, M0, Q1–) свідчать про оперативність, рухливість мислення, ерудованість, середньо розвинене уявлення, які у цієї групи військовослужбовців поєднуються з критичністю, консерватизмом у прийнятті нового, деяким звуженням інтелектуальних інтересів.
Зазначимо також, що для військовослужбовців, які вчинили самогубство, характерною є висока самооцінка (Md+).
Як вже зазначалось, наведений опис за даними методики Р. Кеттелла на статистичному рівні не відрізняється від інших двох груп військовослужбовців. Звісно постфактум (знаючи, що сталося) можна
звернути особливу увагу на такі характеристики, як “здатність проявляти соціальну сміливість, приймати самостійні, неординарні рішення, які можуть виходити за певні рамки моральних норм”; “поєднання
у структурі особистості орієнтації на власні рішення з певною вразливістю у стосунках з референтною групою”; “критичність, консерватизм у прийнятті нового, деяке звуження інтелектуальних інтересів”;
“контрольованість емоцій і поведінки, які поєднуються з самовпевненістю, суворістю, черствістю” тощо. Проте на етапі професійного психологічного відбору наступних психологічних моніторингів такі особливості (за тими балами, що наведено нами) навряд чи привернуть
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увагу психолога. На нашу думку, більш діагностичним для психолога
може стати зміна звичної форми поведінки: в деяких випадках (дані
за Р. Кеттелом на той час були менше, ніж у 20 % із вибірки військово
службовців, які вчинили суїцид) характеристика, отримана за тестом
Р. Кеттелла, не відповідала психологічним особливостям загиблого,
яку надавали колеги, які контактували з ним протягом одного-двох
місяців до загибелі (за описами товаришів по службі, командирів). Зокрема, встановлена за 16-факторним особистісним опитувальником
“товариськість, відвертість” контрастувала із “замкнутістю та відлюдкуватістю” в їх описах [8].
Крім того, потрібно пам’ятати, що мотиви, причини і способи
скоєння самогубства відповідають особистості загиблого, саме тому
під час розслідувань фактів загибелі військовослужбовців внаслідок
самогубства приділяється особлива увага розробці психологічного
портрету загиблого: так, особа чинить самогубство через те, що є дійсно важливим для неї; її ставлення до болю, до оточення відбивається
на способах скоєння суїциду [8].
Найбільша кількість розбіжностей між даними військовослужбовців, які вчинили самогубство, та даними за двома іншими групами військовослужбовців, виявлено за методикою Леонгарда-Шмішека. Показники військовослужбовців, які вчинили самогубство, у
більшості випадків є більш вираженими, хоча і не завжди сягають
рівня акцентуації. Виключення становить шкала “Дистимічність”, за
якою показники є значно меншими, ніж у двох інших груп, з якими
здійснювалося порівняння. Ю. В. Кортнєва запропонувала інтерпретаційну схема, яка дозволяє використовувати опитувальник Леонгарда-Шмішека для діагностики актуальної проблеми [19]. Дані такої
інтерпретації є актуальними протягом 6 місяців (усі використані в
дослідженні дані є результатом обстеження військовослужбовців, які
проходили психодіагностичне обстеження перед укладанням першого контракту на військову службу (це особи, які нещодавно призвані
на строкову військову службу чи були мобілізовані; їх мотивом укладання першого контракту, в основному, було покращення умов проходження служби).
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Відповідно до угрупування шкал, що запропоновала Ю. В. Кортнєва, методики Леонгарда-Шмішека на шкали активності (гіпертимність, дистимність та циклотимія), реактивності (застрягання, неврівноваженість), контролю (педантичність, демонстративність) та
емоційної сфери (емотивність, екзальтованість, тривожність) лише за
останньою групою шкал між порівнюваними вибірками не визначено
значущих розбіжностей. Відповідно, можемо констатувати, що вчинення самогубства у військовослужбовців, виділених в цьому дослідженні в окремий суїцидальний тип, не пов’язано з дефектом емоційної сфери.
Розглядаючи шкали активності, зазначимо, що за шкалою “Циклотимія” показники військовослужбовців, які вчинили самогубство,
є значно вищими (12,00±3,21), а за шкалою “Дистимічність” значно
нижчими (7,13±2,75), ніж у військовослужбовців, з якими здійснювалося порівняння. Показники за шкалою “Циклотимія” належать до
зони середніх, а шкалою “Дистимічність” – до низьких і, відповідно, не
сягають рівня акцентуації. Зниження показників “Дистимічності” порівняно з загальною вибіркою може свідчити про слабку критичність
щодо власних ресурсів, переоцінку власних фізичних можливостей
(за інтерпретаційною схемою Ю. В. Кортнєвої). Збільшення “Гіпертимності” (18,00±4,54) та “Циклотимії” може свідчити про напруження сил і самовідданість у певній сфері, що значуща для людини. При
такому поєднанні особа може ставити перед собою завдання, які для
неї є потенційно недосяжними, що може призводити як до фрустрації
і відчуття сорому, так і до переживання провини, яке при описаній
вище чутливості до думки референтної групи може дуже болісно переживатися.
За такими шкалами реактивності, як “Застрягання” (14,00±1,51)
та “Неврівноваженість” (8,63±4,37) військовослужбовці, які вчинили
самогубство, мають значно вищі показники, ніж військовослужбовці
груп, з якими здійснюється порівняння. Показники за шкалою “Застрягання” у групі військовослужбовців, які вчинили самогубство, належать до зони середньо-високих, а за шкалою “Неврівноваженість” –
до зони низьких, середньо-низьких, і, відповідно, не досягають рівня
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акцентуації. Зазначимо також, що розбіжності з групою професійно
ефективних є більш вираженими, ніж із загальною вибіркою військовослужбовців. Це підкреслює, що реагування військовослужбовців,
які вчинили самогубство, є більш невідповідним ситуації, силі стимуляції. Підвищення показників за шкалою “Застрягання” характерне
при так званих “егоїстичних афектах”, тобто коли фруструється “Я”,
відчуття самолюбства та гордості, коли фрустрованими є значимі для
військовослужбовця цінності. Підвищення показників “Застрягання”
може бути непрямим свідченням вибудовування структури мотивації
навколо однієї важливої цінності, фрустрація якої сприймається як
руйнація всього внутрішнього світу. Крім того, на думку Ю. В. Кортнєвої, підвищення показників “Застрягання” може бути наслідком дії
невротичних захисних механізмів [19].
Підвищення показників за шкалою “Неврівноваженість” порівняно з загальною вибіркою військовослужбовців та осіб з високою
професійної ефективністю може бути свідченням не тільки і не стільки слабкої волі, яка у військовослужбовців є професійно важливою
якістю і, зазвичай, має високі показники, скільки більш вираженою
(порівняно з іншими групами військовослужбовців) орієнтацією на
власні потреби та наміри. Крім того, Ю. В. Кортнєва пропонує описувати шкалу неврівноваженості як показник певного нехтування соціальними нормами (як показник девіантності), а також як показник,
що відповідає травматичній особистості [19]. Збільшення показника
неврівноваженості в деяких випадках є спробою звернути увагу на непереносимість ситуації, прагненням отримати допомогу.
Хоча за шкалами, які відбивають особливості емоційної сфери
(емотивний, екзальтований, тривожно-боязкий), не визначено значущих розбіжностей між досліджуваними групами, проте певний інтерес представляє щільність результатів за шкалою “Екзальтований”.
Так, 9 із 10 військовослужбовців (90 %), які склали основну групу дослідження, за цією шкалою мали 12 балів. Хоча в даній інтерпретацій
ній сфері 12 балів вважаються середнім значенням за шкалою, все ж
таки вони свідчать про певну яскравість переживань, які співвіднесені із швидкоплинними враженнями.
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Також зазначимо, що як і військовослужбовці загальної вибірки
та вибірки з високою професійною ефективністю, загиблі характеризувалися низьким рівнем боязкості, що може бути непрямим свідченням, що описана в теорії Ва Ордена, сформованої у військовослужбовців набутої здатності до скоєння самогубства: зниження страху перед
смертю, травмою, болем [16].
За такими шкалами контролю, як “Педантичність” (12,50±1,77)
та “Демонстративність” (17,50±3,66) показники в групі військово
службовців, які вчинили самогубство, є значно вищими, ніж в інших
порівнюваних груп, і за шкалою “Демонстративність” сягають рівня
акцентуації. Зазначимо також, що за обома шкалами розбіжності з
групою високоефективних є дещо меншими, ніж із загальною вибіркою військовослужбовців. Відповідно, певне збільшення показників
контролю підвищує професійну ефективність, проте значне збільшення може мати інший ефект.
Підвищення показників за шкалою “Педантичність” може бути
пов’язане як із надмірним прагненням контролювати ситуацію, підкорити своїй волі обставини, що об’єктивно не можуть бути залежними
від цієї людини, зі значним тягарем відповідальності, так і з певною
інертністю психічних процесів, тривалим переживанням травматичних подій.
Шкалу “Демонстративність”, за якою в дослідженні отримано
одні з найвищих показників, можна вважати полюсом “центральної
осі”, на якому ґрунтується інтерпретація графіка за методикою Леонгарда-Шмішека. Так, одночасне підвищення цієї шкали зі шкалою
“Гіпертимність” може описуватися як цілеспрямована демонстрація
власної енергійності, а поєднання з мінімумом за шкалою “Тривожно-боязкий” (4,13±2,75) – як демонстрація безтурботності, благополуччя. Тобто військовослужбовці з таким профілем характеризуються
вираженою рольовою поведінкою. Зазначимо, що така поведінка може
бути характерною на стадії освоєння нової значимої для людини ролі,
коли усі функції останньої виконуються максимально точно, проте ця
точність, коли роль лише освоюється, стосується у більшій мірі дотримання “зовнішнього малюнку”, а не змісту ролі військовослужбовця.
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Військовослужбовці, які вчинили самогубство, докладали чимало зусиль для демонстрації поведінки, яка відповідає ролі “гарного
військовослужбовця”, проте вони були не завжди здатні впоратися з
новою роллю, тому періоди підвищеної активності, цілеспрямованості, бравади змінювалися у них періодами виснаження, розчарування
у собі, своїх здібностях, які вони важко переживали, прагненням отримати допомогу.
Контрольованість реагування проявляється і в оцінках за методикою О. Г. Шмєльова, наданих військовослужбовцями, які скоїли
самогубство. Так, значимі розбіжності між цими військовослужбовцями і двома іншими групами порівняння встановлені за шкалою
“Максималізм” опитувальника суїцидального ризику (р ≤ 0,01), за
якою усі військовослужбовці виділеного типу суїцидальної поведінки отримали 0 балів. 80 % військовослужбовців, які вчинили суїцид,
також отримали 0 балів за шкалою “Унікальність”. Як бачимо, ці військовослужбовці намагаються приховати те, що так і не відчули себе
в повній мірі частиною військового колективу, не перейняли способи
подолання негативного впливу стрес-факторів, в тому числі і бойових,
які вироблені військовослужбовцями. Їх реакція на фрустрацію значущих цінностей є болісною та затяжною, поширюється на всі сфери
особистості.
У результаті проведеного емпіричного дослідження нами виявлено, що третя група адаптаційних здібностей зі значним дефектом
“Моральної нормативності” (за методикою “Адаптивність”); “Максималізм” (контрольованість реакцій на запитання, що стосуються
“Максималізму” за опитувальником суїцидального ризику (за методикою О. Г. Шмєльова) та більш виражена активність, реактивність та
прагнення до контролю (за методикою “Визначення типу акцентуації
рис характеру і темпераменту” (К. Леонгард, Х. Шмішек) є достатніми
характеристиками, які свідчать про суїцидальний ризик у розвитку
особистості. Досить часто це є наслідком як попереднього негативного досвіду, що став причиною набуття певних невротичних рис (деструктивність родин), так і ускладнення (конфлікти), які виникають
безпосередньо у період адаптації до нового середовища (військового
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колективу, виконання нових службово-бойових завдань, екстремальний характер діяльності військовослужбовця). Це робить актуальними наступні засоби профілактики: вибір і навчання засобам саморегуляції та адекватна вторинна соціалізація військовослужбовця.
Засвоєння військовослужбовцем засобів цільової саморегуляції
сприяють розвитку та гармонізації його особистості, поширенню сфери його інтересів і світогляду, що робить особистість, у цілому, більш
гармонійною та психологічно стійкою до невдач в окремій (родинній
чи професійній) сфері життєдіяльності [8]. Засвоєння засобів саморегуляції станів розширює інструментарій для подолання негативних
переживань.
Адекватна військова соціалізація дозволяє особі почуватися членом військового колективу, розраховувати на допомогу як у складних професійних ситуаціях виконання службово-бойових завдань,
так і під час навчання; є складовою стійкості до бойової психологічної травматизації. Сформоване почуття “ліктя” є важливим аспектом
психологічної готовності до ризику у військовослужбовця [20].
Ці данні певною мірою підтверджуються результатами науково-дослідної роботи “Розроблення програми профілактики посттравматичних стресових розладів у військовослужбовців Національної
гвардії України, які брали участь у бойових діях” (шифр – “Стрес”),
виконаної в науково-дослідному центрі службово-бойової діяльності
НГУ в 2016–2017 рр., в якій було встановлено, що ризик психологічної травматизації особистості бойовим досвідом збільшується, якщо
в особи не сформована вторинна (військова) соціалізація. Для ілюстрації цього положення наведемо модель формування стійкості до
психологічної травматизації особистості військовослужбовця бойовим досвідом, яка була розроблена за результатами емпіричного дослідження (див. рисунок).
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Несприятливий контекст участі в бойових діях
Несприятливі
соціальні умови

Конкретні обставини
бою

Формування стійкості до
Формування стійкості до
травматичності бойового досвіду через
травматичності бойового досвіду через
використання групового досвіду і
використання власного попереднього
допомоги
досвіду
Формальна приналежність до професійної групи, засвоєння її норм взаємодії і
способів дій (на етапі перспективи участі у бойових діях)
Ідентифікація з професійною групою,
Номінальна приналежність до групи,
впевненість в собі, у своїй здатності
тривога, актуалізація досвіду, який
приймати правильні дії, активність
може стати в нагоді (на основі
емоційної оцінки), обережність
Перевірка новоутворень практикою (на етапі адаптації до безпосередньої участі у
бойових діях)
Присвоєння алгоритму дії професійної
Вироблення власного алгоритму дії,
групи,
зосередженість
на
пошук „правильного способу” дій (що
«правильності» його виконання (що
потребує
енергії
і
гнучкості).
потребує уваги, волі). Підтримка групи,
Відсутність
підтримки
групи,
підбадьорення при помилкових діях.
засудження при помилкових діях.
Самоповага
Аутосимпатія
Вихід на рівень самостійної ефективності, формування «майстерності» (на етапі
усвідомлення набутого бойового досвіду після участі в бойових діях чи тривалому
перебуванні в АТО)
Впевненість у значущості власного
Впевненість в унікальності власного
досвіду, у значущості свого статусу,
досвіду, прагнення відновити високий
формування патронажної установки
статус через героїчний вчинок (статус в
(статус в соціумі завдяки високому
соціумі незважаючи на положення в
положенню в професійній групі)
професійній групі)

Модель формування стійкості до психологічної травматизації
особистості військовослужбовця бойовим досвідом
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Так, в лівій частині рис. описано етапи (шляхи) проходження особистістю військовослужбовця травматичної ситуації участі в бойових
діях при сформованій у нього вторинної (військової) професіоналізації, а у правій – за її відсутності. Цей другий шлях у 2014‒2015 рр. довелося пройти мобілізованим, військовослужбовцям строкової служби
і особам, які вперше уклали контракт на військову службу, і одразу
прийняли участь у бойових діях. І саме цей другий шлях збільшував
вірогідність психологічної травматизації особистості військовослужбовця бойовим досвідом.
Про певну єдність механізмів розвитку у військовослужбовців суїцидальної поведінки та ПТСР свідчать і дані хорватських дослідників
причин самогубств у військових ветеранів: серед військових ветеранів, які вчинили самогубство, 40 % мали ПТСР (з них 30 % – лише
ПТСР, 6 % – ПТСР та поранення; 4 % – ПТСР та інший діагноз) [16].
Визначення індивідуально-психологічних особливостей особистості військовослужбовця, в якого виявлений прогнозований суїцидальний ризик в розвитку особистості, є важливим та необхідним, так як показує фрустрацію яких саме цінностей (честі, гідності,
особисто-важливих потреб, родинних і близьких дружніх стосунків
(стосунків з референтною групою) тощо – відповідно до даних за
16-факторним опитувальником Р. Кеттелла), тобто який тип конфлікту може стати спусковим гачком для вчинення суїцидальних спроб.
Зазначимо, що при аналізі скоєних суїцидів нами були встановлені найпоширеніші причини самогубств військовослужбовців:
розрив подружніх і любовних взаємин, стрес від участі у бойових
діях, прагнення уникнути покарання, суспільного осуду, боргових
зобов’язань [8].
Крім того данні, що отримані за методикою Р. Кеттелла, можуть
стати підказкою щодо умов, які є “провокуючими” суїцидальні спроби. Наприклад, сміливі, вольові та суворі особи, які не бояться болю і
страждань, можуть вибирати в якості знаряддя самогубства автомат,
гранату, ніж, луг з акумуляторів. Наявність доступу до таких знарядь
може спровокувати у військовослужбовця з “суїцидальним” профілем
особистості та актуальним конфліктом суїцидальну спробу.
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Різка зміна поведінки (від “товариськості” за Р. Кеттелом до прагнення усамітнитися у реальній поведінці) може свідчити про прийняття рішення про вчинення самогубства (пошук місця, де ніхто не
завадить) тощо.
Проведений аналіз самогубств показав, що військовослужбовці скоюють суїциди у місцях і в час, які дозволяють їм прогнозувати
появу сторонніх осіб, які можуть перешкодити реалізації спроби суїциду, якщо його мотивом не є привертання уваги до своїх проблем,
викликання співчуття (“демонстративний суїцид”) [8]. Так, ці спроби
було вчинено під час: добових нарядів, перебування на посту з охорони об’єкта, на взводних опорних пунктах (під час патрулювання),
перебування у господарській групі, лікування у медичні частині (у вихідні дні), при виконанні індивідуального завдання з обслуговування
техніки. При цьому суїцидент самовільно залишав пост або залишався на одинці при виконанні службово-бойового завдання. Відповідно,
спроби суїциду вчинялися у нічний час чи під час планового відпочинку наряду, господарчої групи, чи у час індивідуального виконання
завдання.
Висновки. 1. Проведений аналіз наукових джерел дозволяє стверджувати, що для реалізації самогубства мають сумісно діяти три основні фактори: відповідні індивідуально-психологічні особливості
особистості; актуальний значимий конфлікт; умови, що сприяють
вчиненню суїциду.
2. За результатами проведеного емпіричного дослідження можливе виділення принаймні одного типу суїцидального розвитку особистості, для якого характерним є зниження адаптаційних здібностей і
підвищення акцентуйованості за шкалами активності, реактивності,
контролю та набуття здатності до скоєння самогубства (зниження
страху смерті, травмувань, поранень). Для виділення інших типів на
сьогодні недостатньо статистичних даних.
3. Для прогнозування вірогідності вчинення самогубства виділеним типом суїцидального розвитку особистості потрібно визначати
наявність актуальних значимих конфліктів для військовослужбовця
та сприятливих умов для здійснення суїцидальної спроби. У цьому
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психологу може допомогти психологічний портрет особистості, складений на основі даних методики Р. Кеттелла, який дозволить визначати значимі для військовослужбовця цінності. Діагностичне значимою може бути зміна поведінки військовослужбовця, її невідповідність укладеному психологічному портрету, поява суїцидальних висловлювань та інших дій, які засвідчують розгорнення суїцидальної
поведінки.
4. Результати проведених власних досліджень дозволяють припустити, що профілактика суїцидальної поведінки у виділеного типу
особистості, схильного до аутоагресії, має схожі риси з формуванням
стійкості до психологічної травматизації бойовим досвідом у військовослужбовців НГУ.
5. Профілактика суїцидальної поведінки виділеного типу особистості має містити принаймні два напрями заходів психологічної роботи, спрямованих на формування саморегуляції та вторинної (професійної, військової) соціалізації.
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Приходько И. И., Мацегора Я. В., Колесниченко А. С. Типизация
индивидуально-психологических особенностей у военнослужащих, склонных к суицидальному поведению
В статье представлены результаты типизации индивидуально-психологических особенностей у военнослужащих, склонных к
суицидальному поведению. Эмпирическое исследование позволило
выделить по крайней мере один тип суицидального развития личности, для которого характерным является снижение адаптационных
способностей и повышение акцентуированности по шкалам активности, реактивности, контроля и приобретения способности к совершению самоубийства (снижение страха смерти, травмы, ранения).
Для прогнозирования совершения самоубийства выделенным типом
суицидального развития личности необходимо определять наличие
актуальных значимых конфликтов для военнослужащего и благоприятных условий для совершения суицидальной попытки.
Ключевые слова: экстремальная деятельность, военнослужащие,
суицидальное поведение, типизация, индивидуально-психологические
особенности.
Prikhodko I., Matsehora Ya., Kolesnichenko O. Typification of individual and psychological characteristics in servicemen prone to suicidal behavior
The article presents the results of typification of individual psychological characteristics in servicemen who are prone to suicidal behaviour. It
was found that for committing suicide there should be three factors in common: individual psychological features of the individual; reason; assistance.
Besides, іt was found that all servicemen who committed suicide suffered
from the destruction of family relationships or the structure of the family
(except the cases of committing a suicide in the background of schizophrenia), which manifested itself in: the absence of one of the parents; hate both
the biological father and the aspiration to change the surname against the
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background of the patriarchal authoritarianism; severe illnesses of one of
the parents; disability of one of the parents; presence of a convicted person
in a family; conflicts with the family due to the alcoholism of the suicide
itself; the presence of a mistress; problems in the intimate sphere; intrusion
into the family relationships of a suicider. A typology of suicides is proposed based on a combination of indicators: the level of socialization and
the presence of signs of mal adaptation. The first group includes persons
with a low level of socialization (usually with a low social status), which is
characterized not only by social and psychological disadaptation, but also
social inappropriateness of the requirements of society, which manifests itself in the inability to behave in accordance with social norms. The second
group consists of individuals with a rather high level of socialization. At the
heart of the suicide committed by them, first of all, is the social and psychological disadaptation: these individuals are psychologically decompensated
and asthenized, which is associated with the experience of difficult conflicts,
for the solution of which their life experience was insufficient. The psychological crisis in there-suicidal period of these individuals is characterized
by the presence of pessimistic-situational reactions, as well as reactions of
emotional imbalance, negative balance and demobilization reactions.
As a result of empirical research it was discovered that the third group
of adaptive abilities with a significant defect of “Moral normativity” (methodology named “Multi-level personality questionnaire” of A. N. Maklakov);
“Maximalism” (controllability of the reactions on questions related to the
maximalism, according to the methodology “Suicide risk questionnaire” of
O. N. Shmieliov) and more expressed activity, reactivity and ambition for
control (by the methodology “Determining the type of accentuation of character and temperament features” of K. Leonhard, Kh. Shmishek)) are sufficient characteristics that indicate a suicidal risk in personality development.
At least one type of suicidal personality development has been identified,
which is characterized by a reduction in adaptive abilities and an increase in
accentuatedness on the scale of activity, reactivity, control and acquisition of
suicide (reducing the fear of death, injuries, wounds).It is proved that prevention of suicidal behaviour in a distinguished type of person inclined to
autoaggression has similar features with formed of resistance to psycholog202
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ical traumatisation by combat experience in military personnel and should
contain at least two directions of psychological work aimed at the formation
of self-regulation and secondary (professional, military) socialization. To
predict suicide by a specific type of suicidal personality development, it is
necessary to determine the presence of relevant significant conflicts for a
serviceman and favourable conditions for committing a suicidal attempt.
Keywords: extreme activity, servicemen, suicidal behaviour, typification,
individual psychological features.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА
ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК НЕОБХІДНА
СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
У статті здійснено аналіз сутності психолого-педагогічної культури викладача вищого військового навчального закладу, основних
типів міжособистісного спілкування, а також розкриваються морально-етичні принципи культури спілкування викладача із курсантами
(студентами, слухачами) на основі діалогічної взаємодії.
Ключові слова: культура, педагогічна культура, моральні якості
викладача, культура спілкування.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Процес реформування вищої освіти вимагає від викладача вміння переорієнтувати
власну діяльність на розвиток особистості курсанта (студента, слухача), зокрема, формування в нього необхідних для життя та професійної діяльності компетентностей. “Нині перед вищою школою стоїть
дилема: або штампування функціонерів, або розвиток особистості. Від
вибору в цій ситуації залежить місце і місія вищої освіти в суспільстві:
у першому випадку вища освіта плестиметься позаду суспільства, у
другому – забезпечуватиме його розвиток”. Щоб навчання у вищому
військовому навчальному закладі (далі ВВНЗ) допомогло курсанту
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(студенту, слухачу) стати яскравою та цікавою особистістю, потрібне його повноцінне включення в творчу результативну навчальну та
особистісну взаємодію з масштабними особистостями, якими мають
бути викладачі ВВНЗ. Педагогічна етика – це наука, що визначає сутність морально-психологічної сторони діяльності викладача ВНЗ та
проявляється в його різноманітних моральних взаєминах із курсантами, колегами, що обумовлюються з одного боку характером соціально-економічних умов, з іншого – багатством і глибиною особистості
самого викладача. Нормативно-змістовим регулятором взаємодії викладача та курсанта (слухача. студента) має стати психолого-педагогічна культура як цілісно осмислена система поведінки викладача, що
ґрунтується на моральних засадах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Термін
“культура” (від лат. culture – обробіток, розвиток, вирощування, розведення) за своїм значенням близький до таких педагогічних категорій як “освіта”, “виховання”, “розвиток”. На цю закономірність вказує
В. Г. Кремень : “Нині освіта найтіснішим чином пов’язана з поняттям
культури і означає в кінцевому підсумку специфічний засіб перетворення природних задатків і цінностей” . У нашому сьогоденні все
більшої актуальності набуває теза: “Від людини освіченої – до людини
культури”. Аналізуючи ґенезу поняття “культура”, В. Н. Мушкатов зазначив, що з далекої давнини це стосувалося характеристики внутрішнього, глибинного світу особистості. У цьому плані звертає на себе
увагу глибокий за філософською сутністю відомий вислів Гофміллера:
“Душа культури – культура душі”. За цим визначенням духовна культура особистості постає основним епіцентром культури суспільства.
А. А. Бодалев, виокремлюючи головні компоненти духовної культури
особистості, підкреслює значення національної самосвідомості та національної культури в її творенні.
Метою статті є спроба здійснити аналіз сутності психолого-педагогічної культури викладача як діалогічної взаємодії, заснованої на
морально-етичних принципах культури спілкування.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна педагогічна
культура проголошує головний принцип взаємодії викладачів та курсантів (студентів, слухачів) – це суб’єкт-суб’єктна основа, що ґрунтується на діалозі учасників. Діалогічна взаємодія характеризується тим,
що активно організуюче ставлення виявляється не лише до предмета
спільної діяльності, а й до самого партнера по спілкуванню.
Молодий викладач, який ще зовсім недавно сам був студентом,
стикаючись із проблемами етичного змісту, часто транслює власний
досвід їх вирішення, який, на жаль, не завжди заслуговує високої оцінки. Викладачі зі стажем також неоднозначно реагують на нові форми
взаємин із курсантами (студентами, слухачами), інколи відкидаючи,
а інколи лише частково в межах власного особистісного потенціалу
допускаючи діалог та нові етичні норми в практику. Реформування
вищої освіти в контексті Болонського процесу призвело до значного
розширення поля взаємодії викладача і курсанта (студента, слухача)
та актуалізувало проблему, породивши нові питання в царині педагогічної етики.
Взаємодія, як психологічна та педагогічна категорія, відноситься
до базових категорій. Умови взаємодії передбачають активність обох
сторін, хоча можлива різна міра її прояву. Взаємодія у навчально-виховному процесі проявляється у співробітництві як формі спільної,
спрямованої на досягнення загального результату діяльності та спілкування. Вона може реалізовуватися у різних видах та формах: під час
лекцій, семінарських занять, індивідуальних занять, позааудиторний
час. Разом з тим, може спостерігатися формальне досягнення навчально-виховних цілей у рамках педагогічного процесу, коли викладач та
курсанти (студенти, слухачі) фактично не взаємодіють між собою, обмежуючись мінімально необхідними ресурсами.
У сучасних умовах значно розширилися можливості зацікавленої,
професійно орієнтованої взаємодії викладача та курсанта (студента,
слухача), завдяки новим формам організації навчальної діяльності –
індивідуальній і самостійній роботі та використанню таких активних
методів навчання, як ділові ігри, тренінги, кейс-стаді, дискусії тощо. У
будь-якому варіанті кожний учасник акту взаємодії має безліч можли206
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востей більшою чи меншою мірою реалізувати свою суб’єктну активність, продемонструвати позицію, виявити ставлення. Разом з тим,
перед викладачем постали і нові питання етичного характеру, наприклад, у яких випадках варто забезпечувати право курсантів (студентів, слухачів) на вибір, якою мірою варто відступитися від приписів та
законів формального спілкування; як на практиці реалізувати принцип конфіденційності; яка міра втручання викладача в життя курсанта (студента, слухача) та прийняття ним рішень є допустимою тощо.
Поставлені запитання – лише незначна частина з тих, що потребують
обговорення. Стає зрозумілим, що для їхнього вирішення замало дискутування на рівні фахівців вищої школи, потрібна неупереджена зацікавлена позиція всього суспільства.
У психологічних та педагогічних дослідженнях наголошується теза
щодо вирішального значення для формування професійних настанов
та вироблення психологічної культури майбутніх педагогів, в основі якої – розуміння, що вибудовується на умовах діалогу. Діалогічна
взаємодія викладача та курсанта (студента, слухача) є багаторівневим
процесом, під час якого відбувається одночасне засвоєння як мотиваційно-смислової, так і предметно-операційної сторін навчального процесу, тобто відбувається як особистісне, так і професійне зростання.
Основною внутрішньою умовою діалогічного типу взаємин виступають взаємини між викладачем та курсантом (студентом, слухачем), які можна кваліфікувати як особистісні. Такий тип взаємин
характерний для рівноправних партнерів у спілкуванні, що довіряють
і позитивно ставляться один до одного. Водночас викладач сприймає
курсанта (студента, слухача) як цікаву інформативну особистість, орієнтується на його неповторну індивідуальність, створює умови для
його саморозвитку, а курсант (студент, слухач) вбачає у викладачеві
старшого друга, порадника, авторитетну особу. У таких умовах між
учасниками взаємодії виникає контакт, під час якого курсант (студент, слухач) стає чутливим до впливу викладача та переймається до
нього почуттям прихильності та поваги. Ситуацію такого когнітивно-емоційного рівня взаємодії можна розцінити як вершину педагогічної майстерності викладача.
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Така взаємодія не має нічого спільного з маніпулюванням, причиною якого є передовсім нездатність викладача досягти поставлених
виховних чи навчальних цілей прийнятними педагогічно етичними
способами. Сам викладач часто не усвідомлює власної маніпулятивної
поведінки, вважаючи її єдино вірною та ефективною. У педагогічній
практиці, як у школі, так і у ВВНЗ спостерігаються різні прояви такої
поведінки, наприклад, викладач “приручає” курсант (студент, слухач)
а своєю відкритістю, довірою, робить його майже товаришем для того,
щоб у певний час “використати” його. Або інший спосіб впливу, який
має відому назву “батога та пряника” – коли викладач застосовує то
поблажливість, то необґрунтовану вимогливість.
Які ж етичні вимоги висуваються сьогодні до викладача НАДПСУ
як ініціатора діалогічної взаємодії із курсантами (студентами, слухачами)?
По-перше, викладач має бути справжнім науковцем та хорошим
педагогом. Часто дискутується питання, що важливіше: добре знати
свій предмет чи бути хорошою людиною. Думки, як правило, розділяються, а істина, як завжди, знаходиться посередині. Ми переконані,
що викладач ВВНЗ має поєднувати в собі добрі знання предмета, розвинений світогляд, володіння сучасними педагогічними технологіями з високими моральними якостями та бути яскравою масштабною
особистістю. Викладач має бути переконаним у тих позиціях, які він
транслює курсантам (студентам, слухачам), разом з тим, стимулювати
їх до пошуку “болючих точок” проблеми та способів їх вирішення.
По-друге, викладач має подолати в собі (а ще краще їх взагалі не
мати) егоцентричні настанови, які заважають зрозуміти та прийняти позицію курсанта (студента, слухача), з розумінням поставитися
до їх способів самовираження. Для кращого розуміння необхідно передовсім орієнтуватися на внутрішню структуру їхньої особистості:
погляди, цінності, мотиви, потреби. Інший шлях пізнання, що полягає в намаганні пояснювати поведінку курсантів (студентів, слухачів)
з позицій зовнішнього спостерігача на основі викладацьких уявлень
та поглядів, на його думку, несе в собі такі загрози, як суб’єктивізм,
упередженість, нерозуміння. Досить актуально для викладача звучить
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і ідея толерантності – готовність позитивно сприйняти широкий діапазон особистісних варіантів курсантів (студентів, слухачів) та колег.
По-третє, викладач має виявляти під час взаємодії з курсантами
(студентами, слухачами) належну повагу до них, незалежно від їхньої
функціональної спроможності. Кожній людині хочеться жити з відчуттям своєї сили, впевненості, бути переконаною, що її точка зору
чогось варта. Це важливий рушій людської поведінки і необхідна
умова її життєдіяльності. Принижена, невпевнена в собі людина ніколи не буває щасливою. Особливої ваги це набуває в юнацькому віці.
Повага – це єдина площина, на якій можна очікувати зустрічну активність. Як можна виявити повагу до курсанта (студента, слухача)?
Достатньо скористатися мінімальним набором традиційних способів:
бути уважним до висловлювань, створити зрозуміле і прогнозоване
навчальне середовище, бути емоційно стриманим і справедливим в
оцінці знань та досягнень вихованців. З метою зміни їхньої поведінки
бажано надавати перевагу “Я-повідомленням”, стимулюючи курсантів
(студентів, слухачів) до зміни поведінки без використання часто надмірного і необґрунтованого “натиску”.
Діалогічна взаємодія відноситься до категорії суб’єкт-суб’єктних і
несе в собі безмежні можливості для розвитку і саморозвитку курсантів (студентів, слухачів) та професійного зростання викладача. Педагогічна етика викладача в таких умовах має ґрунтуватися на принципах поваги, довіри до курсанта (студента, слухача), створення умов
для його розвитку та саморозвитку.
Структура моральної культури викладача ВВНЗ містить в собі наступні складові:
культура моральної свідомості (етичні знання, моральні погляди,
моральні норми та принципи);
культура моральних відносин (емоції, симпатії та антипатії, уявлення про моральне та аморальне, моральні правила та звичаї);
культура професійного спілкування (психологія професійного
спілкування, моральні виміри спілкування).
Особистісні якості викладача вищого військового навчального
закладу відіграють важливу роль у вихованні і навчанні, оскільки він
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постійно перебуває у сфері уваги молодих людей. Викладач є для них
і взірцем, і засобом виховного впливу на нього. Курсант (студент, слухач), беручи приклад з викладача, переймає його знання, вміння, манери тощо. Знання педагога, його кращі моральні й вольові якості є
потужним засобом переконання і впливу на вихованців.
Зовнішню культуру викладача формують одяг, зачіска, макіяж,
осанка, мова, форми невербального спілкування тощо.
Мова і мислення викладача повинні бути педагогічними. Йдеться
про конкретність, чіткість думок, їх логічність, дохідливість, переконливість, впливовість, здатність викликати відповідні почуття. Водночас, мова педагога має бути позбавлена дефектів (шепелявість, запинання, невимовляння окремих звуків, надмірно швидкий або сповільнений темп). Важливою вимогою до викладача вищого навчального
закладу є володіння ним державною українською мовою. Великого
значення у професійній культурі викладача набуває культура міжособистісного спілкування.
Сукупність особистих якостей викладача формує його авторитет,
тобто загальновизнану значущість його переваг й силу його виховного впливу, що ґрунтується на цьому. До таких якостей можна віднести:
Пунктуальність. Тільки поведінка людини, яка робить усе вчасно,
є нормативною. Запізнення заважають роботі і є ознакою того, що на
людину не можна покластися. Принцип робити “усе вчасно” поширюється на всі службові завдання. Спеціалісти, які вивчають організацію
і розподіл робочого часу, рекомендують додавати зайвих 25 відсотків
до того терміну, що, на ваш погляд, потрібен для виконання дорученої
роботи.
Конфіденційність. Секрети свого закладу необхідно зберігати так
само бережно, як і таємниці особистого характеру. Немає також необхідності переказувати почуте від товариша по службі, керівника або підлеглого про їхню службову діяльність або особисте життя кому-небудь.
Люб’язність, доброзичливість і привітність. У будь-якій ситуації
необхідно поводитися із громадянами і товаришами по службі чемно,
привітно і доброзичливо. Але це не зобов’язує до дружби з тими особами, з якими доводиться спілкуватися з обов’язку служби.
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Увага до оточення. Увага до оточення повинна поширюватися на
колег, начальників і курсантів (студент, слухач). Шануйте думку інших, намагайтеся зрозуміти, чому в них склалася та або інша точка
зору. Завжди прислухайтеся до критики і порад колег, керівництва.
Коли хтось ставить під сумнів якість вашої роботи, покажіть, що цінуєте міркування і досвід інших людей. Впевненість у собі не повинна
заважати вам бути скромним.
Мова. Викладачам ВВНЗ слід користуватися державною, українською мовою. Рекомендується говорити чітко, спокійно і неголосно
(навіть в найгостріших ситуаціях). Це надає вагомість словам, змушує
до них прислухатися, налаштовує на ефективне сприйняття навчального матеріалу. Рекомендується звертатися до курсантів (студентів,
слухачів), використовуючи займенник “Ви”, що налаштовує їх до відчуття власної гідності та поважного ставлення до нього. Під час спілкування категорично забороняється зловживання ненормативною
лексикою.
Авторитетним є той викладач, який глибоко знає свій предмет і
майстерно його викладає, любить молодь, відчуває її наміри і прагнення, доброзичливо відгукується на них. Без авторитетної, незламної,
непохитної в очах вихованців особистості педагога, зазначав В. О. Сухомлинський, ідеал перетворюється на покинутий прапороносцем
прапор. Багато проблем виховання криється саме в тому, що часто вихованця закликають йти за прапором, якого ніхто не несе. Бути прапороносцем ідеалу, нести на своєму прапорі вогонь ідеального – саме
в цьому секрети педагогічної культури викладача вищого навчального
закладу.
Висновки. Психолого-педагогічна культура викладача ВВНЗ є
джерелом вияву його наукової і загальної ерудиції, педагогічної майстерності, культури мовлення і спілкування, духовного багатства,
проявом його творчої індивідуальності як віддзеркалення результату
постійного самовдосконалення і саморозвитку. На наш погляд, психолого-педагогічна культура є гармонією культури творчих знань, творчої дії, почуттів і спілкування.
№ 1(9)
2018

211

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Таким чином, моральні якості викладача ВВНЗ можуть вироблятися тільки в обстановці послідовно реалізованої професійної етики,
професійної моралі, що є найважливішим компонентом психолого-педагогічної культури. Професійна етика викладача – це динамічна
система. Її цінності і норми поглиблюються й уточнюються відповідно
до практичної діяльності.
Перспективними напрямами подальшого наукового дослідження можуть стати методичні рекомендації науково-педагогічному
складу щодо формування культури діалогічної взаємодії викладача та
курсанта.
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Топольницкая Г. Ю. Психолого-педагогическая культура преподавателя высшего военного учебного заведения как необходимая
составная часть профессионального мастерства
Статья посвящена анализу сущности психолого-педагогической
культуры преподавателя, основанной на диалогическом взаимодействии с курсантами (студентами, слушателями). Также раскрываются
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морально-этические принципы культуры общения и морально-психологические факторы, которые влияют на продуктивность профессиональной деятельности преподавателя.
Важное значение имеет обоснование моральных, профессионально и интеллектуально значимых качеств преподавателя, как одной из
самых актуальных проблем в учебно-воспитательном процессе высшего учебного заведения.
Ключевые слова: культура, педагогическая культура, моральные
качества преподавателя, культура общения.
Topolnytska G. The Psychological and Pedagogical Culture of the
Teacher of Higher Military Educational Institution as Necessary Part of
Professional Skills
This article analyzes the psychological and pedagogical culture of the
teacher of higher military educational institution and revealed moral and
ethical principles of communication culture between teacher and cadets
(students, trainees) based on dialogic interaction. The transformation process in higher education requires from the teacher ability to refocus their
activities on the development of the trainee’s (student audience) personality,
in particular the formation of the required life and professional work competencies. To make studying at university useful for cadet or student becoming bright and interesting person, it is necessary to complete the inclusion of
creative productive learning and personal interaction with complete personality, which should be the teachers of Boarder Academy. Regulatory control
of content such interaction should be a pedagogical culture as coprefrended
holistically as a system of the lecturer behavior based on moral principles. In
psychological and pedagogical researches the thesis concerning critical for
the formation of professional guidance and development of psychological
culture of future teachers, based on – understanding that builds up with the
help of dialogue. Dialogic interaction of the lecturer and cadets or students
is a multilevel process in which there is simultaneous assimilation as a motivational sense and objective and operating sides the teaching profession,
whish is personal and professional growth. Mutual interest in each one activates the self both parties, stimulates the expression enriches new ways of
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self-development. The main internal conditions of dialogical relations are
the relations between the teacher and a cadets or student, which can be described as personal. This type of relationship is typical for equal partners
in dialogue, where they can that trust each other. In such circumstances,
there is interaction between the participants of the contact, during which
the cadets or student, is sensitive to the influence the teacher and feels affection and respect to him. The situation is a cognitive and emotional level of
interaction can be regarded as the top of the pedagogical teaching skills the
teachers. Thus, the moral qwolities of the teacher of Boarder Academy can
be improved only in conditions of gradually realized professional morality,
professional ethics, which is an essential component of pedagogical culture.
Professional ethics of the lecturer is a dynamic system. Its values and norms
deepen and are specified in accordance with the practice.
Keywords : culture, educational culture, the moral quality of the teacher.
culture of communication.
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Олександр ТУЗ,
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ
В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ПІДРОЗДІЛАХ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У статті наведено практичні рекомендації керівникам оперативно-розшукових підрозділів прикордонного відомства з організації та
управління організаційними змінами у підпорядкованих підрозділах.
Показано динаміку організаційних змін, форми залучення підлеглих до
участі в організаційних змінах. Охарактеризовано методи залучення
окремих осіб і колективів оперативно-розшукових підрозділів до участі в організаційних змінах, способи реагування керівника на незгоду і
протест підлеглих, отримання від них зворотного зв’язку. Підкреслено значення навчання і розвитку здібностей підлеглих як ефективного
способу стимулювання процесу змін. Виділено критерії, покладені в основу вибору методу інтервенції або плануванні структурного заходу з
проведення організаційних змін.
Ключові слова: організаційні зміни, управління змінами, реалізація змін, протидія змінам, форми реалізації змін, методи реалізації
змін.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Організаційні зміни у Державній прикордонній службі України не можна назвати чимось новим: уся історія прикордонного відомства це потік постійних
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змін. Без них сучасний стан охорони державного кордону, який відповідає кращим європейським стандартам був би неможливим[1].
Проте, новою є безпрецедентна всебічність, глибина, комплексність і
темп технологічних, соціальних і інших змін, які відбуваються в оперативно-розшукових підрозділах в умовах військового конфлікту на
Сході країни та загострення криміногенної ситуації на інших ділянках кордону. Тому розробка та запровадження науково обґрунтованих
практичних рекомендацій з організації та управління організаційними змінами в оперативно-розшукових підрозділах на сучасному етапі
розбудови Державної прикордонної служби України набуває суттєвого науково-практичного значення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Динаміка
розгортання і взаємозв’язок різних рівнів організаційних змін залишається у центрі уваги багатьох дослідників. За однією концепцією
організаційні зміни досягають успіху якщо відбуваються у жорсткій
послідовності: зміни у знаннях–зміни у ставленні–зміни в індивідуальній поведінці–зміни у груповій поведінці [2]. За іншою концепцією дотримуватися такої послідовності необов’язково, адже “…спроби
змінити поведінку шляхом зміни цінностей і стосунків необов’язково
мають бути непрямими, оскільки стосунки впливають на поведінку, а
поведінка – на стосунки” [2, с. 110]. Водночас, деякі автори відзначають, що “…більшість програм проведення змін завершуються невдало
внаслідок того, що в їх основі лежить докорінно невірна теорія змін.
Теорія, яка припускає що зміни у ставленні призводять до змін в індивідуальній поведінці, а зміни в індивідуальній поведінці багатьох людей ведуть до організаційних змін, вивертає процес змін навиворіт”,
тому що найефективніший спосіб змінити поведінку людини полягає
в тому, щоб помістити її в новий організаційний контекст, який передбачає перерозподіл і появу нових ролей, взаємин, обов’язків [2].
Іншими словами, виходячи з аналізу наукової літератури з проблеми
управління організаційними змінами, у процесі їх запровадження в
оперативно-розшукових підрозділах прикордонного відомства необхідно адаптувати до нових умов не особистість офіцерів оператив216
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но-розшукових підрозділів (ОРП), а службові ролі, які вони виконують, надавати новий зміст і характер їх професійному спілкуванню
і способам здійснення оперативно-розшукової діяльності. Водночас,
зазначена прикладна тематика не повною мірою відображена у наукових розробках.
Метою статті є визначення змісту основних методів, способів і
форм управлінської діяльності керівників оперативно-розшукових
підрозділів з управління організаційними змінами у підпорядкованих
підрозділах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Залежно від характеру і складності організаційних змін, можна виділити кілька етапів або
форм участі офіцерів ОРП у процесі їх запровадження. У випадку, коли
офіцерський колектив розвинений, зрілий, злагоджений і мотивований, офіцери довіряють своєму керівнику ОРП, організаційні наради
можна розглядати як форми участі офіцерів у підготовці і проведенні змін. За таких умов проведення однієї-двох нарад виявляється достатнім. В інших випадках, для забезпечення ефективного проведення
організаційних змін необхідне поетапне проведення цілого комплексу
заходів. На першому етапі керівник ОРП інформує підлеглих про необхідність організаційних змін, які плануються, пояснює деталі заходів, які буде реалізовано і дає час на усвідомлення отриманої інформації. На другому етапі керівник ОРП організовує обговорення змісту
і термінів проведення конкретних заходів – наголошує на потребі в
проведенні організаційних змінах, висуває свої пропозиції і з’ясовує
ставлення підлеглих до нововведень. Від офіцерів ОРП керівник очікує
критичних зауважень і пропозицій щодо вдосконалення запланованих
заходів. На третьому етапі керівник ОРП активно залучає підлеглих до
процесу планування і реалізації змін, пропонує кожному зробити свій
внесок до визначення того, що і як слід змінити. Формами залучення
офіцерів ОРП до участі в організаційних змінах можуть бути загальні
збори офіцерів, службові наради, семінари, семінари-тренінги, тренінги, створення спеціальних проектних груп, тощо.
У деяких випадках запровадження організаційних змін може
потребувати перемовин керівника ОРП з найбільш авторитетними
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у колективі підлеглими. Результатом таких перемовин може стати
розроблення компромісного варіанту, який не буде повною мірою
задовольняти усі сторони, але підвищить вірогідність підтримки організаційних змін офіцерами і підвищить можливість його реалізації.
Постійний і відкритий діалог керівника ОРП з підлеглими – це, кращий спосіб уникнути тривалого і організованого опору організаційним змінам. У багатьох випадках головною причиною опору організаційним змінам стають нездатність або небажання керівників ОРП
ділитися інформацією про свої плани і радитися з підлеглими щодо
майбутніх змін, пояснювати їх невідворотність, вести пошук альтернативних рішень у разі спротиву й у підсумку реалізовувати зміни з
мінімальними негативними наслідками для персоналу.
Отже, для успішної реалізації організаційних змін, що започатковує керівник ОРП необхідна підтримка залучених до їх реалізації
офіцерів. Керівник ОРП може відчувати невпевненість у власній здатності забезпечити необхідну підтримку підлеглими намічених змін.
Якщо керівник припускається помилки, то навіть наявна підтримка
його політики підлеглими може зійти нанівець і перерости в опір.
Залучення офіцерів до активної участі в усіх стадіях організаційних
змін – найбільш дієвий спосіб заручитися їх підтримкою і знизити
опір. Такий прийом дозволяє створити атмосферу, за якої офіцери почувають себе “авторами” змін, адже ідеї не надходять згори, а народжуються у самому колективі.
Крім зазначеного, існує багато інших методів залучення окремих
офіцерів і офіцерських колективів до участі в організаційних змінах.
На думку фахівців, найбільш поширені і ефективні два методи: введення підлеглих у стан занепокоєння та двокроковий інформаційний
процес.
Введення підлеглих у стан занепокоєння може бути ефективним у
багатьох випадках. Так, люди швидше покинуть будівлю, якщо їм повідомити, що у неї закладено бомбу. Однак, тривале підтримання підвищеного рівня занепокоєння призводить до зворотного результату.
Через певний час об’єкт впливу починає ігнорувати загрозу, особливо
якщо очікувані негативні наслідки не настають. Проте введення офі218
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церів ОРП у стан легкого занепокоєння є ефективним способом привернути увагу до необхідності організаційних змін і цей ефект може
зберігатися протягом досить тривалого часу. Особливо успішною
комбінацією може стати введення офіцерів ОРП до стану тривоги з
метою привертання уваги до необхідності вживання конкретних заходів з наступним представленням рішення, яке задовольняє їх потреби.
Другий метод – це так званий двокроковий інформаційний процес, в основу якого покладено припущення, що ефективність презентації персоналу організаційних змін і їх сприйняття є результатом
психологічного впливу у процесі передавання інформації. Дані деяких досліджень дозволяють зробити висновок, що індивіди, які охоче
і з готовністю експериментують, сприймають нові ідеї – мають певні
особливості характеру. Це високо компетентні фахівці у своїй області,
вони читають багато спеціальної літератури, часто відвідують спеціалізовані семінари і конференції, і з готовністю вирушають у відрядження заради поглиблення своїх знань. Усередині своєї групи вони
часто сприймаються як “диваки”, і, відповідно, безпосередньо не впливають на інших членів групи. Проте за їх зусиллями пильно спостерігають люди другого типу, що мають схожі особливості характеру, але
які мають значно менше часу на експерименти і детальне тестування
нових методів, найчастіше зважаючи на широкі інтереси в самих різних областях. Вони є лідерами громадської думки і суттєво впливають
на групу і її оточення. Окрім “технічної” компетентності, що визнається усіма, лідери громадської думки мають й значну вагу у суспільстві.
Зазвичай нові процедури приймаються таким чином: спочатку “першопрохідці” вивчають нову схему і можливі альтернативні рішення,
врешті-решт, зупиняючись на найкращому варіанті. Після цього лідери громадської думки підхоплюють нову ідею. На наступній фазі –
широкого поширення, нововведення приймається послідовниками
лідерів громадської думки. Отже, у момент ознайомлення колективу
із запланованими змінами виняткову увагу слід приділити технічній
стороні нового підходу з метою привертання уваги і забезпечення підтримки “першопрохідців” і “лідерів думок”, адже саме вони зазвичай
допомагають переконати інших членів колективу.
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Як тільки вдалося привернути увагу підлеглих і викликати їх зацікавленість в підтримці організаційних змін, настає час для висунення
конкретних пропозицій, тобто для другого кроку. Презентуючи інформацію на підтримку певного рішення, якому віддається перевага,
іноді буває корисно крім переваг відмічати і його недоліки. Цей метод
діє як щеплення – заздалегідь знімаються, послаблюються заперечення, які можуть з’явитися згодом. Одна з ефективних схем презентації
інформації на підтримку пропозиції А, якій необхідно віддати перевагу над пропозицією Б, може виглядати так:
представити повний список усіх позитивних і виграшних моментів пропозиції А;
виділити очевидні недоліки пропозиції А;
надати вичерпний список усіх недоліків пропозиції Б;
вказати на доречні у даному контексті позитивні сторони пропозиції А.
Потім керівнику ОРП необхідно зробити висновок на користь
пропозиції А і перерахувати усі вигоди, які можна отримати завдяки
цьому варіанту, підкреслити його ефективність (переваги), навести
приклади успішної реалізації в інших підрозділах.
Здатність ефективно управляти змінами тісним чином пов’язана
з умінням керівника ОРП адекватно реагувати на незгоду і протест
підлеглих. У широкому сенсі, незгодних можна розділити на дві категорії: “незгодні за суттю” та “незгодні за формою”. Офіцери, незгодні
за суттю, ставлять конкретні, ґрунтовні запитання щодо процесу змін.
Як правило, це щиро незгодні індивіди, які хочуть, щоб їх переконали
у тому, що пропозиція обґрунтована, і вони позитивно реагують на
логічні аргументи. Незгодні за формою це ті, хто узагальнює конкретне питання і розширює його рамки. Їх важко переконати, оскільки їх
більше займає не стільки сенс і зміст заперечень, скільки форма вираження своєї незгоди. Коли керівник ОРП стикається з конкретним
запереченням, часто буває корисним повторити його, якщо необхідно, викласти у письмовій формі, розділити на складові і працювати з
кожною складовою як з окремою проблемою. Необхідно починати з
розв’язання питань, за якими згоду з колективом, швидше за все, буде
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досягнуто, і лише потім переходити до більш складних питань. Керівник ОРП повинен як можна частіше підводити підсумки дискусії,
звертатися, перш за все, до тих заперечень, які вже були розглянуті і за
якими досягнута згода і лише після цього переходити до обговорення
більш складних проблем, які ще залишилися нерозв’язаними. Якщо
при обговоренні проблеми сторони зайшли у безвихідь, то корисно
перефразовувати заперечення в об’єктивній формі, оскільки спочатку
опонент може надавати своїм словам зайвого емоційного забарвлення.
Якщо під час обговорення виявляється, що керівнику на даний час не
вистачає необхідної інформації, цей факт необхідно негайно визнати і
завірити опонента в тому, що як тільки необхідну інформацію буде отримано, її відразу буде надано для обговорення. При цьому керівник
ОРП не має права забути це зробити.
Інформування про результати, досягнуті на шляху реалізації організаційних змін окремими особами, групами або ОРП в цілому, може
сприяти поліпшенню групової або індивідуальної поведінки. Значну
роль при цьому відіграє встановлення зворотного зв’язку. Слід враховувати, що без зворотного зв’язку важливість даних про результати
діяльності офіцерів ОРП значно знижується. Дуже важливо знайомити офіцерів ОРП з результатами аналізу отриманої від них інформації. Проте, до зворотного зв’язку слід ставитися обережно, оскільки у
багатьох випадках сира інформація сприймається неправильно. Необхідно приділяти особливу увагу як самому процесу, так і змісту зворотного зв’язку. Аналіз може висвітлити низькі показники окремих
осіб або груп. У такому разі їх реакцією, скоріше за все, буде прагнення заблокувати будь-які спроби що-небудь змінити, а це не відповідає
меті і інтересам керівника ОРП. Також, багато офіцерів, груп і навіть
підрозділів можуть уникати зворотного зв’язку, який дасть можливість оцінити їх роботу в цілому.
Ще одним ефективним способом стимулювання процесу змін
є навчання і розвиток здібностей та навичок керівників і офіцерів
ОРП. Навчальний процес в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, програми
професійної підготовки, курсів підвищення кваліфікації персоналу
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оперативно-розшукових підрозділів слід використовувати для розвитку уявлень офіцерів про об’єктивний характер організаційних
змін, ознайомлення їх з тенденціями, що характерні для зовнішнього
середовища прикордонного відомства, демонстрації можливостей, що
відкриваються перед відомством в цілому і його структурними підрозділами у разі організаційних перетворень. Досвід свідчить, що керівники ОРП отримують значну користь від семінарів, на яких вони
можуть ознайомитися з досвідом своїх зарубіжних колег і обговорити
з ними деталі змін, що ними проводяться.
Спеціальні навчальні курси і тренінги можуть допомогти керівникам і офіцерам ОРП розвинути корисні для участі в організаційних
змінах вміння та навички. Наприклад, опанувати методи діагностики
і вирішення організаційних проблем, методи планування і управління проектами, методики оцінювання персоналу, розвинути навички
професійного спілкування. Спеціально підібрані за тематикою і часом
тренінги можуть виявитися корисними на різних стадіях процесу організаційних змін. Такі тренінги дозволяють керівникам і офіцерам
ОРП отримати знання, вміння та навички, яких їм бракує і які дозволять їм здолати страх і опір, обумовлені нестачею знань і впевненості в собі та рухатися вперед. Навчання дозволяє збільшити кількість
офіцерів ОРП, на яких керівник може покластися при плануванні і
реалізації програми організаційних змін. До навчальних заходів, що
стимулюватимуть організаційні зміни, можуть залучатися як професійні тренери – фахівці з організаційної проблематики, так і досвідчені керівники ОРП, які мають позитивний досвід управління організаційними змінами та хист до навчальної діяльності. Основне завдання
такого навчання полягає у засвоєнні нових навичок, які необхідні офіцерам ОРП для здійснення конкретної програми змін і безпосередньо
будуть застосовуватися в роботі. При сучасних темпах технологічних,
соціальних й інших змін, навчання як засіб стимулювання процесу
організаційних змін стає більш ніж корисним, організації, яка не приділяє навчанню належної уваги, стає все важче відстежувати важливі
тенденції в галузі, в оточенні, а також підтримувати відповідний рівень компетентності керівників ОРП і персоналу.
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Ще одним методом підготовки ОРП до змін є розроблення програми їх проведення – організованої і розпланованої діяльності, спрямованої на можливість вирішення за певний проміжок часу суттєвої
проблеми, що має практичний характер і вимагає залучення значних
ресурсів. Така діяльність, завдяки якій результати організаційних змін
стають помітними, повинна тривати достатньо довго. У процесі реалізації програми керівнику ОРП необхідно забезпечувати зворотний
зв’язок, постійно інформувати підлеглих про досягнуті результати, підтримувати у них інтерес до перебігу виконання програми і коригувати
її виконання. Прикладами таких програм є довгострокові концепції та
програми розвитку прикордонного відомства, короткострокові стратегії на поточний рік, тощо. Як правило, від успішної реалізації подібних
програм залежить дуже багато, і вимоги до управління ними і методів,
що застосовуються при їх здійсненні, надзвичайно високі. Підводячи
підсумок слід відзначити, що лише іноді трапляється так, що який-небудь метод підходив для всіх стадій проведення організаційних змін.
У більшості випадків керівникам ОРП доводиться використовувати значну кількість різних методів інтервенції та застосовувати їх
одночасно або по черзі. Тому, у процесі управління організаційними
змінами керівник ОРП повинен проявляти певну гнучкість у виборі
методів інтервенції та стимулювання змін, вміти комбінувати за необхідності кілька різних методів і прийомів, якщо методика, вибрана спочатку, виявиться недостатньо ефективною. У деяких випадках
буває корисно вже на початкових етапах роботи відмовитися від обраної методики. Неправильний вибір методу запровадження організаційних змін, зроблений на самому їх початку, може викликати у
керівника ОРП почуття розчарування і тим самим стати на перешкоді
досягненню поставлених цілей. Очевидно, що продовжуючи вперто
використовувати цей неадекватний цілі метод, керівник ОРП може
принести значно більше шкоди, ніж користі, тому такої пастки слід
уникати. Для того щоб уникнути помилок у виборі методу необхідно
виходити з двох критеріїв:
будь-яка інтервенція або структурний захід в ідеалі повинні відповідати організаційній культурі; якщо цього неможливо досягти, то
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особливу увагу слід приділити роз’ясненню того, чому цей метод був
обраний і як він використовуватиметься. Крім того в процесі використання методу може виникнути потреба в його адаптації до конкретних умов оперативно-розшукового підрозділу;
керівники ОРП, що відповідають за програму проведення організаційних змін, повинні добре володіти обраним методом й уміти
ефективно його використовувати.
При цьому необхідно пам’ятати, що психологічно готового до
управління організаційними змінами керівника ОРП від непідготовленого відрізняють, передусім наявність практичних знань і досвіду у
виборі відповідних методів управління організаційними змінами та їх
застосуванні в реальних ситуаціях.
Висновки. Основними напрямами практичної роботи керівника ОРП з управління організаційними змінами є: привернення уваги
підлеглих до необхідності організаційних змін; забезпечення підтримки офіцерами ОРП конкретних пропозицій і рішень; інформування
підлеглих про перебіг організаційних змін та отримання від них зворотного зв’язку; проведення заходів з подолання спротиву організаційним змінам; оволодіння структурою і методами проведення організаційних змін; навчання, розвиток умінь і навичок учасників організаційних змін.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Для забезпечення комплексного підходу до забезпечення ефективного управління організаційними змінами в оперативно-розшукових підрозділах, у подальших дослідженнях необхідно охопити коло проблем, що
пов’язані з виявленням психологічних чинників, які впливають на
психологічну готовність офіцерів ОРП брати активну участь у їх реалізації.
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Туз А. С. Практическая составная управления организационными изменениями в оперативно-розыскных подразделениях Государственной пограничной службы Украины
В статье приведены практические рекомендации руководителям
оперативно-розыскных подразделений пограничного ведомства по
организации и управлению организационными изменениями в подчиненных подразделениях. Показано динамику организационных изменений, способы мотивации подчиненных к участию в организационных изменениях. Охарактеризованы методы привлечения отдельных
лиц и коллективов оперативно-розыскных подразделений к участию
в организационных изменениях, способы реагирования руководителя на несогласие и протест подчиненных, получение от них обратной
связи. Подчеркнуто значение обучения и развития способностей подчиненных, как эффективного способа стимулирования процесса изменений. Выделены критерии, положенные в основу выбора метода
интервенции или планировании структурного мероприятия по проведению организационных изменений.
Ключевые слова: организационные изменения, управление изменениями, реализация изменений, противодействие изменениям, формы реализации изменений, методы реализации изменений.
Tuz O. Practical Component of the Management of Organizational Changes in Operational-Search Units of the State Border Service of
Ukraine
The article gives practical recommendations to the heads of operative-search units (OSU) of the border department on the organization and
management of organizational changes in subordinate units. Dynamics of
implementation of organizational changes is shown. At the first stage, the
head of the OSU informs the subordinates of the need for their implementation. At the second – organizes discussion of the content and timing of
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specific activities. In the third – actively involved subordinates in the process of planning and implementation of changes. The forms of engagement
of OSU officers to participate in organizational changes were determined.
These may include general officers, service meetings, seminars, workshops,
trainings, special project groups, etc.
The methods of attracting individuals and groups of OSU to participate
in organizational changes are described. It is shown that the most effective
methods of involving the personnel in the organizational changes are: the
introduction of subordinates to the state of anxiety and the information process in two steps. The ways of the response of the leader to the disagreement
and opposition of the subordinates are determined. The work to overcome
the resistance is recommended to begin with solving the issues on which the
agreement with the team will be achieved and only then move on to more
complex issues. It is emphasized on the importance of receiving feedback
from staff. Without feedback, the importance of data on the results of organizational changes is significantly reduced. It is necessary to pay special
attention to both the process itself and the content of the feedback.
The importance of training and development of subordinates’ abilities
as an effective way of stimulating the process of change is emphasized. The
educational process at the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bogdan Khmelnitsky, the program of professional training, training courses for personnel of operational-search units
is recommended to use for the development of representations of officers
about the objective nature of organizational changes, demonstration of opportunities opened up to the department as a whole and its structural subdivisions.
Keywords : organizational changes, management of changes, implement
changes, resistance of change, the implementation of change, methods for implementing changes.
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СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СТАТІ
І ГЕНДЕРУ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ
У статті обговорюється стан дослідження проблеми статі і гендеру в психологічній науці. Визначено психологічну характеристику
понять “стать”, “гендер”, “гендерна роль”, “гендерна ідентичність”.
Проведено теоретичний аналіз наукових підходів до вивчення маскулінності і фемінінності. Обґрунтовано психологічну сутність гендеру
як елементу соціальних відносин, який базується на психологічних відмінностях між статтю.
Ключові слова: гендер, стать, гендерна роль, гендерна ідентичність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Гендер – це складний соціокультурний конструкт, який відображає відмінності в ролях,
поведінці, ментальних і емоційних характеристиках між чоловічим і
жіночим. У рамках цього підходу гендер трактується як організована
модель соціальних відносин між жінками і чоловіками, яка не тільки
характеризує їх спілкування і взаємодію, а й визначає соціальні відносини в основних інституціях суспільства.
Предметом гендерного аналізу є поведінка статей, їх взаємні стосунки, зв’язки з соціальними системами різних рівнів, жіночі й чоловічі моделі статевої ідентифікації і самореалізації. Розглядаючи гендер
як соціальні очікування представників кожної статі, що, на відміну від
© Тюріна Ю.
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біологічних ознак, стосуються соціально сформованих рис, притаманних “жіночості” та “чоловічості”, ми пов’язуємо це поняття з аналізом
цінностей і соціальних можливостей юнаків та дівчат в освіті та майбутній професійній діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Еволюція поняття гендер пройшла певні етапи і відбиває зміни й інтерпретації природи статі. Уперше розмежування гендеру і статі здійснено американським антропологом Маргарет Мід, яка у своїх працях
підкреслила існування способів чоловічого і жіночого поводження,
їх залежність від культурних традицій. Стать розглядається як біологічна характеристика людини, тоді як гендер – соціокультурна характеристика [2].
Другий етап розвитку поняття гендеру пов’язаний з фемінізмом
першої хвилі, феміністською критикою Симони де Бовуар традиційної
науки й вищої освіти. У книзі “Друга стать” автор констатує, що бути
жінкою означає не стільки належність до біологічної категорії людей,
скільки причетність до певної соціопсихічної реальності – “жіночності”. У контексті моделі світосприйняття чоловіка, жінка – істота,
співвіднесена з ним, але як “інше”. Така ситуація одночасно породжує
як втрату нею волі, так і набуття поведінкових та культурних переваг.
Симона де Бовуар заперечує образ жінки як істоти, що не відповідає
загальнокультурному зразку [5]. Дослідження були присвячені аналізу анатомічних статевих розходжень, чоловічого і жіночого способів
мислення, чи мають вони місце, якщо так, то чи є уродженими чи соціально сконструйованими; соціальним відносинам між статями, як
наприклад, класові чи расові, причинам змін гендерних відносин у
часі; чи є гендерні розходження соціально корисними, якщо ж так, то
які соціальні наслідки матиме досягнення феміністської мети “гендерної справедливості”.
Вважають, що вперше термін гендер у науковий обіг був запроваджений американським психоаналітиком Робертом Столлером, коли
в 1968 р. вийшла друком його праця “Стать та гендер: про розвиток
мужності та жіночності”.
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На думку Р. Столлера, гендер – це поняття, що базується на психологічних та культурних поясненнях, досить незалежних від тих, що
тлумачать біологічну стать. Інакше кажучи, зовсім не обов’язково безпосередньо пов’язувати буття жінки з буттям “жіночості”, а буття чоловіка – з “мужньою” поведінкою [5].
Сучасний рівень розвитку гендерних досліджень у світі і в Україні
дозволяє говорити про гендерний підхід як про особливий теоретичний напрям у соціальних науках, який орієнтований на формування і
ствердження політики рівних, незалежних від статі можливостей самореалізації людини в різних сферах соціальної політики.
Мета статті. Ознайомити зі станом дослідження проблеми статі і
гендеру у психологічній науці.
Виклад основного матеріалу дослідження. На думку Ш. Берн,
поділ людей на чоловіків і жінок є центральною установкою сприйняття нами розходжень, наявних в психіці і поведінці людини [3].
Багато хто вважає, що ці відмінності пов’язані з генетичними, анатомічними і фізіологічними особливостями чоловічого і жіночого
організму. Ідея протилежності чоловічого і жіночого зустрічається
в міфах і традиціях усіх відомих спільнот. Вона закріплена в різноманітних соціальних інститутах (таких, як сім’я, військо). Але факт
тілесної неподібності чоловіків і жінок ще не говорить про те, що
саме звідси походять і всі відмінності між ними. Крім конституціонального ці відмінності мають соціокультурний контекст: вони відображають те, що в даний час в суспільстві вважається властивим
чоловікові, а що жінці.
З часів античності до кінця 17 століття в Європі переважало уявлення про те, що жіночий організм є недорозвиненим варіантом чоловічого. Саме тому ознаками чоловічого та жіночого у ті часи визнавалися не стільки конституціональні, скільки соціальні ознаки: статус
у суспільстві і соціальні ролі. Проте в епоху Відродження світогляд
європейців змінився: чоловіки і жінки були визнані полярно різними
за своєю природою організмами. З цього моменту соціальні відмінності між чоловіками і жінками стали пов’язуватися з відмінностями в
їх біологічному статусі.
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На сьогодні обґрунтованість поділу людей тільки на дві протилежні статі, які не збігаються за своїми природними характеристиками,
ставиться дослідниками під сумнів. Як зазначає Г. Келлі, виділяється
декілька рівнів сексуальної організації людини: генетичний (певний
набір генів), гонадний (залози внутрішньої секреції), морфологічний
(зовнішні і внутрішні статеві органи), церебральний (диференціація
мозку під впливом тестостерону). На думку Є. П. Ільїна, індивіди, народжені з невизначеними зовнішніми статевими ознаками, сприймаються як біологічна аномалія. Якщо в індивіда одні геніталії, то йому
приписують одну поведінку, якщо інші, то, відповідно, іншу поведінку [13].
Термін “гендер” з’явився в 1975 році, що було викликано чітким
розмежуванням конституціональних і соціокультурних аспектів в
розрізненні чоловічого і жіночого, пов’язуючи їх з поняттями статі і
гендеру. На думку В. А. Геодакян, Т. А. Кліменкова термін “стать” описує біологічні відмінності між людьми, що визначаються генетичними
особливостями будови клітин, анатомо-фізіологічними характеристиками і дітородними функціями. Термін “гендер” – соціальна стать,
стать як продукт культури, соціально-біологічна характеристика, яка
вказує на соціальний статус і соціально-психологічні характеристики
особистості, які пов’язані з біологічною статтю і сексуальністю, але
виникають у взаємодії з іншими людьми.
І. С. Кон вважає, що і стать, і гендер є системами умовних позначень, які формують певний порядок відносин між людьми, їх ставлення до різних проявів сексуальності, а також визначають форми представлення себе іншим людям у різноманітних практиках соціальної
взаємодії [6].
Доцільно використовувати поняття “стать” тільки як демографічну категорію, засновану на біологічній статі, а в інших випадках застосовувати термін “гендер” з огляду на зміст, що відображає соціально
обумовлену природу чоловічого і жіночого.
Гендерна соціалізація (Гафізова Н. Б., 2003) – процес, за допомогою якого людина навчається моделям поведінки в суспільстві, цінностям, відповідним поняттям “чоловіче”, і “жіноче”. Важливою складо230
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вою процесу соціалізації є статеворольова соціалізація, яка включає
в себе процеси формування психологічного статі, психічних статевих
відмінностей і статеворольової диференціації. “Гендерна роль” – це
диференціація діяльності, статусів, прав та обов’язків індивідів залежно від їх статевої приналежності. Гендерні ролі виражають певні
соціальні очікування, виявляються в поведінці. Гендерні ролі завжди
пов’язані з певною нормативною системою, яку особистість засвоює і
переломлює у своїй свідомості та поведінці. Частина цих норм впроваджується у свідомість через телебачення і популярну літературу,
інші ми отримуємо у повчаннях батьків або через несхвалення з боку
суспільства.
Структура гендеру визначається чотирма групами характеристик,
Д. Майерс визначає біологічну стать, гендерні стереотипи, гендерні
норми, гендерну ідентичність, що описує багатокомпонентну модель
структури [11].
Поняття “гендер” як соціальна категорія включає в себе гендерні
стереотипи як спрощені, стійкі, емоційно забарвлені образи поведінки і рис характеру чоловіків і жінок. Дані стереотипи проявляються у
всіх сферах життя людини: самосвідомості, у міжособистісному спілкуванні, міжгруповій взаємодії.
Гендерна ідентичність – усвідомлення своєї приналежності до чоловічої або жіночої статі. Гендерна ідентичність особистості входить у
структуру соціальної ідентичності.
Поняття соціальної ідентичності описує те, як інші люди ідентифікують людину на основі соціальних категорій або ознак, таких як
стать, вік, професія або етнічна приналежність. Соціальна ідентичність – це результат процесу соціальної ідентифікації, під яким розуміється процес визначення себе через членство в соціальній групі.
Соціальна ідентифікація виконує важливі функції як на груповому,
так і особистісному рівні: саме завдяки цьому процесу суспільство отримує можливість включити індивідів в систему соціальних зв’язків і
відносин, а особистість реалізує базисну потребу групової приналежності, забезпечує захист, можливості самореалізації, оцінки іншими і
впливу на групу.
№ 1(9)
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У широкому розумінні “стать” – це сукупність тілесних, фізіологічних, поведінкових і соціальних ознак, на основі яких індивіда вважають хлопчиком (чоловіком) або дівчинкою (жінкою) [12]. Психологічно стать формується в процесі становлення особистості дитини,
формування самосвідомості, образу самого себе. На усвідомлення
своєї статі впливають як біологічні, так і соціальні чинники. Онтогенез людини розкривається як послідовна зміна вікових періодів, однією з характеристик якої є своєрідний статевий метаморфоз: поступове розвертання і посилення статевого диморфізму в період росту і
дозрівання, потім його стабілізація, за якою визначається статевозрілість, потім послаблення і згасання статевого диморфізму в процесі
старіння [1].
На думку Б. Г. Ананьєва, який обґрунтував питання статевого диморфізму в онтогенетичній еволюції особистості, диморфізм означає
наявність в одного виду двох форм організмів, які відрізняються за
морфо-фізіологічними ознаками, проте мають спільний ареал. У більшості видів тварин та людей зустрічається також статевий диморфізм,
тобто відмінності в загальному вигляді самця і самки, жінки і чоловіка
[1]. Б. Г. Ананьєв використовує цей термін не лише для визначення
відмінностей у людей у загальному вигляді, зокрема чоловіка і жінки,
а й для визначення загально-соматичних відмінностей, відмінностей у
розвитку хлопчика та дівчинки. Незалежно від ступеня інтенсивності,
статевий диморфізм є постійним принципом диференціації онтогенетичної еволюції.
Поведінка кожної людини є органічно статевою. Чоловіки (хлопчики) і жінки (дівчата) ніколи не виступають як позастатеві істоти. Є
певні психологічні якості, які більше виражені в представників тієї
чи іншої статі, та все ж більшість якостей є бісексуальними, тобто
притаманні обом статям. Загальнолюдські риси, якості і властивості
ширші і перекривають специфічні статеві особливості, тому можна
говорити лише про переваги якихось з них в індивідів чоловічої або
жіночої статі. Загалом, обидві статі психологічно рівноцінні і мають
взаємні переваги лише в певних ситуаціях або відношеннях [10].
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Усвідомлення і переживання людиною своєї статевої ідентичності
є одним із визначальних показників формування психологічної статі.
Статева диференціація набуває психологічного змісту для особистості
лише за умови включення її до діяльності, зокрема до спільної діяльності з іншими.
Зазвичай розрізняють процес формування психологічної статі
і статеву ідентичність. Формування психологічної статі – це реальне
опанування атрибутів поведінки, особливостей емоційних реакцій,
установок, уявлень, пов’язаних з чоловічою чи жіночою статевою роллю. Статева ідентичність – це думка індивіда про себе як представника певної статі порівняно із статевим еталоном. Цьому питанню
присвячені праці І. С. Кона [6; 7]. Статеву приналежність індивіда він
окреслює як складну багаторівневу систему, яка складається в процесі
індивідуального розвитку. Низка досліджень, що були проведені в 200
спільнотах, показали, що структура сім’ї у всіх спільнотах впливає на
формування особистості: діти у маленьких сім’ях були дружніші до
інших, в більших – агресивніші. За даними досліджень [8], у всіх спільнотах спостерігалось падіння батьківського авторитету і зростання
материнського впливу. Батьківський вплив сприяє формуванню навичок самоконтролю, розуміння цінності принципів і стійкості моральної поведінки, тоді як материнський вплив сприяє розвитку моральних почуттів, а також більш спонтанному, ситуативному і мінливому
характеру моральної поведінки.
Уявлення про мужність-жіночність, які неоднакові в різні епохи,
в різних економічних і соціальних умовах залежить від соціальних та
інших традицій. Кордони між сімейними, соціальними і громадськими ролями статей постійно змінюються, що накладає відбиток на уявлення про “Я-образ” чоловіка і жінки [5].
На думку І. С. Кона, всі або майже всі онтогенетичні характеристики є не просто віковими, а й статевовіковими, і найперша категорія, в якій дитина осмислює власне “Я”, – статева належність [7].
Нормальний розвиток людини як істоти статевої забезпечується
не тільки простою взаємодією біологічних та факторів середовища,
які диференціюють чоловіків та жінок, але й узгодженістю генетич№ 1(9)
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них, гормональних та соціальних впливів на організм та психіку. З
перших днів життя дитини соціальне оточення відіграє вирішальну
роль у вихованні особистості чоловіка чи жінки.
Гендерна роль – це виконання певних соціальних приписів, тобто дотримання відповідної певній статі поведінки: мови, манер, одягу,
жестикуляції тощо. Маскулінність і фемінність є статево специфічними характеристиками особистості й виступають як базові категорії
при аналізі гендерної ідентичності та психологічної статі. Маскулінні
й фемінні якості є двома полюсами однієї лінії, середину якої займають статево нейтральні якості.
Маскулінність – являє собою нормативні уявлення про соматичні,
психічні та поведінкові властивості, які є характерними для чоловіків,
як такі, які об’єктивно властиві різним статям, і такі, які є символічним аспектом уявлень про “справжніх” чоловіків і жінок.
Раніше традиційно вважалося, що мужність, приналежність до
чоловічого – це щось протилежне жіночності. У 80-х роках ХХ століття фахівці, які займаються проблемами маскулінності дійшли висновку про необхідність відмови від єдиного поняття мужності для
будь-якого місця й часу.
Маскулінність, як і інші гендерні категорії, не має однозначного
визначення. Нині поняття маскулінності використовують у трьох основних значеннях:
1. Маскулінність позначає сукупність поведінкових і психічних
рис, властивостей і особливостей, об’єктивно притаманних чоловікам, на відміну від жінок.
2. Маскулінність позначає один із елементів символічної культури
суспільства, сукупність соціальних уявлень, установок, вірувань про
те, чим є чоловік, які якості йому приписуються.
3. Маскулінність характеризує не середньостатистичного, а ідеального, “справжнього” чоловіка, це нормативний еталон.
Поняття фемінності, як і маскулінності використовується в трьох
основних значеннях:
1. Як характеристика властивостей, пов’язаних із жіночою
статтю.
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2. Як позначення характерних форм поведінки, очікуваних від
жінки в певному суспільстві.
3. Як соціальний вираз позиції, яка, на думку суспільства, внутрішньо властива жінці.
Традиційно припускалося, що фемінність зумовлена біологічно,
до неї відносили такі риси, як пасивність, чуйність, м’якість, поглиненість материнством, дбайливість, емоційність і т. п. Але феміністські дослідження спростували біологічну зумовленість цих якостей:
фемінність не є природною, а створюється суспільством із дитинства:
дівчинка засуджується, якщо вона недостатньо жіночна.
Оскільки в сучасному суспільстві маскулінність дає людині більші переваги, ніж фемінність і андрогінність, деякі жінки вважають
за краще демонструвати маскулінну поведінку, особливо якщо вони
обіймають посади в традиційно чоловічих сферах діяльності (наприклад: військо). Як зауважує Карен Хорні, через те, що наша цивілізація
є маскулінною, жінки намагаються бути маскулінними, оскільки хочуть чоловічих привілеїв: сили, сміливості, незалежності, успіху, сексуальної свободи [14]. Звідси може виникати “деформація” жінки: чим
більше вона прагне стати чоловіком, тим нижчою стає її самооцінка,
вищою – залежність від чоловіків, гіршими – стосунки з жінками.
Спочатку маскулінність і фемінність розглядалися як два полюси
однієї осі розвитку, тобто для людини з високою маскулінністю показники фемінності автоматично вважалися низькими. Пізніше в процесі досліджень було встановлено, що людина, яка маскулінна за одними показниками, може бути фемінною за іншими. Це дало підставу
С. Бем розглядати маскулінність і фемінність не як альтернативи того
ж континууму, а як незалежні якості. На цій основі нею було створено
концепцію андрогінії [2].
Андрогінність розуміється як поєднання в одній людині чоловічого та жіночого початків. Ця властивість відвіку привертала увагу
наукової думки. На думку С. Бем, традиційні ролі істотно обмежують
гендерну поведінку, а андрогінність вбирає найкраще з маскулінності і фемінності та відкидає всі їх негативні аспекти (агресивність, залежність, емоційну холодність, нездатність взяти на себе відповідаль№ 1(9)
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ність). Андрогінність є не протиставленням жіночності і мужності, а
їх інтеграцією, єдністю [2].
Як свідчать сучасні гендерні дослідження, саме в андрогінії акумулюються великі можливості соціальної адаптації індивіда. Вона
пов’язана з гнучкістю поведінки, високою самоповагою, мотивацією
до досягнень, гарним виконанням батьківської ролі. Фемінні чоловіки
і маскулінні жінки, як і фемінні жінки і маскулінні чоловіки, не здатні
достатньо виконувати сімейні ролі та соціальні ролі, ефективно здійснювати всі види професійної діяльності.
Ще однією гендерною ознакою є гіпергендерність (гіпермаскулінність, гіперфемінність). Вона являє собою ознаку статево типової
чоловічої або жіночої поведінки, яка є своєрідним символом охорони
традиційного розподілу статевих ролей, поляризації фемінності – маскулінності, підкреслення їх несумісності діаметральної протилежності. Гіпергендерність є орієнтацією на яскраво виражені традиційні
стереотипи поведінки.
Гіпермаскулінність – це схильність до яскраво вираженої системи
традиційних стереотипів, пов’язаних із насильством, агресивністю,
підпорядкуванням жінки як “слабкої” статі. Для гіпермаскулінних чоловіків характерне уявлення, що небезпеки для життя повинні їх збуджувати, а перемоги або виживання в небезпечних умовах створюють
їм якнайкращу можливість продемонструвати свій контроль і владу
над оточенням, прояв чоловіком насильства вважається припустимою формою демонстрації сили і домінування над іншими та необхідним компонентом його маскулінності. Гіпермаскулінність чоловіків
часто пов’язана зі схильністю до зґвалтування та іншими формами
сексуально агресивної поведінки, вживанням алкоголю, наркотиків,
схильністю до небезпечного водіння автомобіля.
Схильність жінки до гіпергендерної поведінки підвищує ризик
її віктимізації (роль жертви). Такі жінки часто стають об’єктами сексуальної агресії та не вміють відверто висловлювати свої сексуальні
бажання в стосунках із партнером. Гіпертрофована фемінність пов’язана із статевою стереотипізацією свідомості, зокрема, виникненням
установок щодо чоловіків і жінок як суб’єктів і об’єктів сексуальних
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домагань. Гіперфемінність укорінюється в свідомості жінки, її поглядах на життя. Вона вірить, що успішна кар’єра та просування по
службі особи жіночої статі базується на вмінні вибудувати інтимні
стосунки з чоловіками. Вважаючи інтимні відносини з чоловіками основоположними, гіпергендерні жінки схильні розцінювати свою сексуальність і привабливість як важливий капітал.
Орієнтація на гіпергендерні моделі поведінки представників обох
статей звужує простір особистісного розвитку, обмежує сфери індивідуальної самореалізації можливостей людини.
Е. Маккобі і К. Джеклін, проаналізувавши дослідження про ступінь активності хлопчиків і дівчаток, про прагнення їх до досягнень і
домінантності, заперечують наявність відмінностей за цими параметрами і стверджують, що дівчатка активні не менше за хлопчиків, але
сфера їхньої активності інша.
Висновки. Розмежування статі та гендеру є фундаментальним,
так як більшість відмінностей між чоловіком та жінкою обумовлені
причинами, які не є біологічними за своєю природою. Так, існує дві
статі (чоловіча та жіноча) та два роди (жіночний та чоловічий). Гендер – це елемент соціальних відносин, який базується на прийнятних
відмінностях між статтю, а також основний спосіб позначення відносин влади. Тому усі концепції, які пояснюють різницю між статтю,
можна поділити на дві великі категорії: біологічні та соціальні. У ряді
культур існує явище, де чоловіки та жінки займають нерівне положення у суспільстві, – явище стратифікації. Можна виділити декілька
факторів, які впливали на таке положення: розподіл праці за статтю,
освіта, влада та сексуальна поведінка.
Перспективи подальших досліджень. Статеві та гендерні особливості особистості жінок в процесі адаптації до навчання в вищому
навчальному закладі.
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Тюрина Ю. В. Состояние исследования проблемы пола и гендера
в психологической науке
В статье обсуждается состояние исследования проблемы пола и
гендера в психологической науке. Определено психологическую характеристику понятий “пол”, “гендер”, “гендерная роль”, “гендерная
идентичность”. Проведен теоретический анализ научных подходов к
изучению маскулинности и феминности. Обосновано психологическую сущность гендера как элемента социальных отношений, которые
базируются на психологических отличиях между полом.
Ключові слова: гендер, пол, гендерная роль, гендерная идентичность.
Tyurina Yu. The State of Research of Problem of Sex Comes into
Question and Gender in Psychological Science
In the article the state of research of problem of sex comes into question
and gender in psychological science. Psychological description of notions is
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definite “sex”, “gender”, “gender role”, “gender identity”. The theoretical analysis of scientific approaches is conducted to the research of mascoulin and
feminin. Ob–rountovano psychological essence of gender as to the element
of social relations, which is based on psychological differences between a
sex.
The distinction between sex and gender is fundamental, since most differences between men and women are due to reasons that are not biological in nature. Thus, there are two sexes (male and female) and two genera
(female and male). Gender is an element of social relations, which is based
on acceptable differences between the gender, as well as the main way to
indicate the relations of power.
Therefore, all the concepts that explain the difference between an article
can be divided into two broad categories: biological and social. In a number
of cultures there is a phenomenon in which men and women occupy an
unequal position in society – a phenomenon of stratification. There are several factors that have influenced this situation: gender division, education,
power and sexual behavior.
Keywords: gender, sex, gender role, gender identity.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
МОТИВАЦІЇ IT-СПЕЦІАЛІСТА
Стаття пояснює мотивацію ІТ-спеціалістів з точки зору психологічних теорій та кадрового менеджменту. Сформовано перелік характерних професійно-особистісних рис, що зумовлюють специфіку
мотивації. Представлений узагальнений огляд теорій, корисних для
регулювання та прогнозування поведінки ІТ-спеціалістів: концепція
внутрішньої та зовнішньої мотивації, піраміда потреб Маслоу, теорія Макклелланда, двофакторна теорія мотивації Герцберга, класифікація екзистенційних потреб тощо. Теоретичний огляд супроводжується практичними прикладами щодо впливу конкретних мотиваторів і демотиваторів на діяльність у сфері інформаційних технологій.
Ключові слова: мотивація, зовнішні та внутрішні мотиватори,
мотивація досягнення, задоволеність працею, ІТ-спеціаліст.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Інформаційні технології є головним знаряддям праці за засобом соціальної комунікації
сучасної людини. Тому спеціалісти, котрі займаються їх створенням
та обслуговуванням, посідають унікальне місце в системі як виробничих, так і суспільних відносин. ІТ-спеціалістів в останні десятиліття розглядають як особливу, досить відокремлену професійну категорію, що має специфічну поведінку та склад особистості. Сьогодні
вони складають значущу частку економічно та соціально активного
240
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населення Україні, і їх доля з кожним роком зростає. Особливо гостро
постає питання мотивації спеціалістів в ІТ-сфері, адже попит на цих
фахівців на ринку праці значно випереджує відповідні пропозиції.
Складається незвичайна ситуація, коли саме кандидат диктує свої вимоги роботодавцю. Організації, що використовують у своїй діяльності
інформаційні технології (а це більшість сучасних підприємств та державних служб) мають постійний клопіт щодо залучення та утримання
кваліфікованих спеціалістів, належного забезпечення їх діяльності, а
також методів контролю роботи. Все це зумовлює актуальність обраної нами теми дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Провідні теорії мотивації були сформовані ще в 40–90-их роках минулого століття.
Сайт Amazon сьогодні пропонує 100,000 книг про мотивацію; пошук
серед наукових ресурсів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського пропонує більше 79 000 джерел на цю тему. Очевидно, що
така велика кількість інформації може перешкоджати вибору конкретних, контекстно-чутливих рекомендацій. Крім того, в тому, що стосується стимулів регуляції поведінки, фахівці ІТ-сфери дещо відрізняються від соціальних груп, стосовно яких ці теорії та рекомендації
були розроблені. Переважно їх джерелом виступають спостереження
зацікавлених кадровиків, а також експрес-опитування професійних
товариств (наприклад, спільнота розробників Developers.Org.Ua щорічно публікує “портрет ІТ-спеціаліста” на основі обробки більш ніж
8 тисяч анкет своїх членів). На основі подібних спостережень НR-консультанти розробляють практичні системи заохочення та формування лояльності працівників конкретних підприємств. Проте ця робота базується переважно на принципі “спроб та помилок”, не маючи
під собою достатнього теоретично-методологічного обґрунтування.
Отже, психологічні особливості діяльності в ІТ-сфері досі залишаються поза увагою вітчизняних науковців, не зважаючи на надзвичайну
практичну значущість та затребуваність питання. Ми пояснюємо таку
ситуацію, перш за все, складністю організації відповідного дослідження: через закритість цієї соціальної когорти, її незацікавленість у са№ 1(9)
2018
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морозкритті. Парадоксально, але західна наука також має відповідний
пробіл у знаннях – адже переважна більшість компаній користуються
аутсорсинговими послугами країн з дешевою робочою силою, в тому
числі і України.
Мета статті – знайти обґрунтування проблеми мотивації ІТ-спеціалістів в загально-психологічних теоріях, що пояснюють рушійні
сили поведінки особистості.
Виклад основного матеріалу дослідження. Діяльність в ІТ-сфері
є висококваліфікованою технічно-інтелектуальною працею, предметом якої є розробка, тестування, впровадження, а також подальша
підтримка і вдосконалення інформаційних технологій, що вирішують
конкретні завдання в організації або соціумі.
Як вже зазначалося, кадрові агенції надзвичайно зацікавленні у
побудові типової моделі ІТ-спеціаліста, на основі якої вони роблять
висновки щодо бажаних засобів управління цією категорією фахівців.
На основі аналізу вітчизняних та західних оглядів (С. Баженов, Т. Бреус, Л. Верещагіна, В. Єрофеєв, А. Чистенко та ін.), а також власних попередніх публікацій, перерахуємо характерні риси, що стосуються регуляції поведінки: високий рівень базової освіти, що доповнюється самоосвітою, постійна готовність навчатися та підвищувати рівень своєї
компетентності шляхом тренінгів, участі в конференціях, отримання
сертифікації; знання іноземної мови; спрямованість на саморозвиток
[1]; абсолютна перевага раціоналістів (80–90 %), схильних впорядковувати та організовувати інформацію [2]; водночас, істотна доля творчої праці, в порівнянні з операційною, що висуває абсолютно інші вимоги до системи мотивації, а також ускладнює оцінку ефективності
праці (творча складова не вимірюється простими системами оплати
праці, напр., погодинної) [3]; перевага інтровертів серед представників галузі (що зумовлює схильність до самостійної діяльності); водночас цінність роботи в команді професіоналів: спілкування з колегами
розглядається як спосіб отримати додатковий професійний досвід та
знайти коло спілкування людей з подібним світосприйняттям та спорідненими цінностями; непередбачувані робочі графіки в залежності
від термінів виконання проекту (схильність до індивідуального графі242
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ку праці, низька продуктивність у першій половині дня), тиск на рівні
обслуговування, через що 88 % ІТ-фахівців називають свою роботу
стресовою [2]; для IT-фахівців велике значення має компетентний
професійний менеджмент, а також особисті якості безпосереднього
керівника. Ця професійна спільнота досить відокремлена, в ній панують свої правила співробітництва та конкуренції, особливий стиль
спілкування, яскрава специфіка інтересів.
Т. Бреус (2009) підкреслює зростання професійної самосвідомості
айтішників. Ще 10–15 років тому типовий представник галузі відрізнявся асоціальним мисленням, основним його мотиватором був зміст
роботи, а різноманітні дії HR-менеджерів, спрямовані на підвищення
мотивації, сприймалися без ентузіазму. Сучасний фахівець зацікавлений як в матеріальній, так і в нематеріальній мотивації своєї праці і
досить добре обізнаний про власну значущість для компанії [4].
Ми провели невелике пошуково-розвідувальне дослідження
на професійних форумах кадровиків. Аналіз типових труднощів та
способів їх вирішення показав, що системи контролю та підтримки
дисципліни практично не розробляються через те, що роботодавці бояться втратити примхливих працівників. Як приклад, наведемо
практичний спосіб вирішення проблеми запізнення: щодо робітника
застосували індивідуально розроблену систему штрафів, але водночас пропорційно збільшили його зарплатню (кількість запізнень знизилася лише частково, але роботодавець був надзвичайно задоволений результатом). Натомість, самі представники ІТ-сфери вимагають
якісного менеджменту, чесності з боку роботодавця, якісного і своєчасного зворотного зв’язку, цікавих проектів, які дають можливість
розвиватися. Отже, ми можемо спостерігати унікальний соціальний
феномен – формування нового класу інтелектуальної еліти, фахівців,
котрі самі обирають роботу, диктують умови своєї діяльності. Спостереження за розвитком цього процесу, його вивчення надзвичайно
цікаве не тільки з практичному, але і в загальнотеоретичному, навіть
філософському контексті.
У психологічних дослідженнях останніх років виявлені наступні провідні мотиви працівників ІТ-сфери: рішення цікавих та склад№ 1(9)
2018
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них завдань; матеріальні нагороди за високі результати своєї роботи
(премії, бонуси); робота в команді з більш досвідченими фахівцями;
гнучкий робочий графік; можливості для самоосвіти та особистісного
росту; організація корпоративних заходів [5].
Детальні системи мотивування ІТ-спеціалістів представлені у
працях С. Баженова, І. Горбарова, О. Шарової та інших [3; 6; 7]. Вони
мають практико-орієнтований характер і основані, в кращому випадку, на втіленому досвіді успішних західних компаній, але переважно,
на власних уявленнях та організаційних можливостях керівників організацій. Найбільш обґрунтований комплексний перелік конкретних
мотиваторів для ІТ-сфери пропонує Є. В. Єрофеєв (2014). Ця розробка
базується на моделі зовнішньої стимуляції праці, що включає в себе
п’ять показників: матеріальні компенсації, соціальний пакет, професійне життя (умови та соціально-психологічний клімат робочого місця), виробнича ефективність та визнання, кар’єрне зростання [2].
Надзвичайно цінним зауваженням є те, що система мотивації
кожного окремого спеціаліста не може розглядатися як застигла і
статична структура. Провідні мотиви і потреби видозмінюються, заміщають один одного, відповідаючи зростанню і розвитку фахівця.
Системний психологічний аналіз зміни потреб, їх впливу на задоволеність змістом та умовами роботи допоможе адаптувати засоби впливу
до особистісних особливостей.
Психологічна наука пропонує багато авторитетних теорій мотивації, які за десятиліття існування довели свою дієвість. Кожна з них
має свої переваги та обмеження, пояснюючи певну реальність. Переглянемо, які із загальновизнаних теорій мотивації здатні пояснити
поведінку такої складної категорії індивідів.
У менеджменті найчастіше посилаються на ієрархію потреб
А. Маслоу. Хоча в теоретичному плані щодо неї існують численні
зауваження, концепція “піраміди потреб” залишається одною з найбільш затребуваних, вона відома навіть людям, далеким від психології
(саме через легкість її розуміння та практичного застосування). Передбачається, що люди мають впорядковану систему потреб, які виникають у певній послідовності: фізіологічні – потреби, необхідні для
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виживання (їжа, вода, кисень, сон, активність, сенсорна стимуляція і
т. д.); довготривалі потреби безпеки та захисту (в організації, в законі
і порядку, в прогнозованості подій, у відсутності хаосу, хвороб і страхів); приналежності – групова та соціальна належність, теплі стосунки
в сім’ї і на роботі; потреби самоповаги та поваги інших (визнання, репутація, досягнення) та потреби самореалізації, або особистого вдосконалення [9].
Стосовно ІТ-сфери концепція Маслоу тлумачиться специфічно:
високий рівень матеріальної забезпеченості кваліфікованих фахівців
призводить до думки, що “перші поверхи” потреб виживання самі по
собі задоволені, тому фокус уваги зміщується на потреби найвищого
рівня – саморозвиток через реалізацію складних та цікавих проектів.
Проте відомі промовисті випадки, коли повернення до найпростіших,
фундаментальних потреб, суттєво поліпшувало рівень задоволеності
працею: починаючи з належного кондиціювання та вентилювання
приміщень з великою кількість оргтехніки до забезпечення повноцінним харчуванням на роботі, установки душових кімнат та куточків відпочинку у випадку наднормової вечірньої праці [6]. Важливо
враховувати, що подібні вимоги навряд чи будуть озвучені фахівцем
при опитуванні щодо його нагальних потреб та цінностей. Тому розуміння та дотримання базових людських потреб відповідно до специфіки виконуваної діяльності – компетенція грамотного і обізнаного
менеджменту.
Так само популярною у поясненні мотивації ІТ-спеціалістів є
теорія потреб Д. Макклелланда, що розглядає три групи потреб, які
виникають під впливом культури та життєвого досвіду, і отже, можуть бути навченими. Відповідно до домінантної потреби визначаються типи особистості, стосовно яких підбираються способи управлінського впливу: потреба в могутності (nPower) – така людина хоче
контролювати, впливати на інших, насолоджується конкуренцією та
перемогою; потреба в досягненні (nAchievement) – такі фахівці віддають перевагу досягненню складних цілей, насолоджуються визнанням
власних здібностей та заслуг, люблять отримувати регулярні відгуки
про їхній прогрес; потреба в приєднанні (nAffiliation) – такі особи не
№ 1(9)
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люблять висуватися чи ризикувати, вони цінують стосунки, бажають
належати до групи, шукають симпатії та поваги інших. Визначення та
використання домінуючих мотиваторів поведінки (драйверів) забезпечує формування сильних команд: через відповідну постановку цілей, забезпечення зворотного зв’язку, вибір відповідної нагороди та
покарання [9].
Загальновизнано, що у ІТ-спеціалістів домінує потреба в досягненнях. Це визначає відповідні рекомендації щодо забезпечення найвищої ефективності та задоволеності: внутрішня мотивація, в якій
досягнення цілей виступає вищою нагородою, ніж фінансове стимулювання (фінансова винагорода розгадається як міра прогресу,
що відображає наявні успіхи, зростання компетенцій, здатність до
швидкого та ефективного вирішення проблем); очікування можливостей кар’єрного росту. Створюючи продукт, вони очікують визнання
результатів своєї праці важливими для них людьми з професійного
та соціального середовища. Крім того, теорія Макклелланда пояснює,
чому ІТ-спеціалісти не люблять ситуації з низьким рівнем ризику, наприклад, роботу з системами, розробленими іншими спеціалістами та
доступними на ринку. Водночас, вони уникають і ситуацій високого
ризику, коли досягнення залежить від випадкових факторів, а не власних зусиль.
Теорія постановки цілей Е. Локка проголошує, що конкретні та
складні завдання мотивують ефективніше, ніж невизначені або легкі.
Коли робітники отримують зворотний зв’язок як під час, так і після
досягнення цілей, вони мотивуються на більші досягнення. Стимулюючий вплив має участь ІТ-фахівців у процесі постановки цілей, а також відповідність їхніх життєвих принципів цінностям організації.
Отже, постановка цілей має бути складною, але досяжною, реалістичною і конкретно-зрозумілою, включати в себе елемент унікальності,
можливості професійного росту та визнання.
Після досягнення успіху у розробці, підтримка продукту вже не
викликає інтересу, отже для отримання задоволення від діяльності
потрібні постійні інновації, додавання нових функцій в систему, що
працює. Зворотний зв’язок від користувачів розроблених систем (як
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позитивний, так і негативний) має сильну мотивуючу дію на ІТ-фахівців, адже дозволяє їм переглянути свій прогрес і поліпшити систему.
Тож, особиста відповідальність за вирішення проблем і несправностей у системі, також виступає мотиваційним чинником.
А. Чистенко пише, що ІТ-спеціалісти люблять покращувати свою
кваліфікацію, але не хочуть працювати в проектах або командах, де
вони не здобудуть новий досвід [1]. Іноді виникають проблеми через
те, що висококваліфікований розробник залишає проект, тому що він
не цікавий або не дає йому нових знань. Новий складний і цікавий
проект буде надзвичайно популярним серед розробників, вони навіть
можуть конкурувати за нього. І навпаки, якщо проект звичайний і
легкий, набрати команду для нього непросто.
Двофакторна теорія мотивації Ф. Герцберга пов’язує роботу із задоволенням. Більшість опитуваних повідомляють про щастя на роботі, коли вони успішні і бачать потенціал для зростання, що призвело
до виділення групи факторів, що сприяють – вони стимулюють людину до кращого виконання діяльності. Серед головних факторів мотивації: успіх; посадове та професійне просування; визнання результатів роботи; високий ступінь відповідальності; можливість творчого,
особистісного та професійного зростання. Коли ж респондентів запитували про нещастя, вони найчастіше відгукувалися про умови, що
супроводжують роботу. Відповідно, виділені гігієнічні фактори, які
обслуговують первинні функції та виконання діяльності: політика організації та керівництва; умови роботи; заробітна плата і соціальний
статус; міжособистісні стосунки з керівництвом, підлеглими та колегами; ступінь безпосереднього контролю за роботою. Отже, відповідно до теорії Герцберга, джерела задоволеності та незадоволеності роботою різні. Вирішення причин невдоволення роботою зменшує саме
невдоволення, але не забезпечує задоволеність роботою [10].
Парадоксальний висновок Герцберга стосовно того, що заробітна
платня не є стимулюючим фактором, цілком підтверджується відносно ІТ-спеціалістів. Найголовніша особливість, досліджуваних спеціалістів – це неефективність традиційного способу матеріальної стимуляції праці (підвищення окладу відповідно до підвищення кваліфіка№ 1(9)
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ції або кількості робочого часу). Так, дослідження ІТ-фахівців у Новій
Зеландії (Ahmed, Taskin, Pauleen & Parker, 2017) показали, що вони надихаються, в основному, характером своєї роботи, сприйняттям відповідальності, а також наявністю стимулюючого середовища в організації. Задоволення від заробітної плати є менш прогностичним фактором. Цікаво, що можливості професійного зростання, просування по
службі та визнання не мають статистично значимих позитивних зв’язків з мотивацією [11]. Цей висновок посилюється дослідженнями, які
визначають, що доступ до новітніх технологій та навчання ефективніше підвищує рівень задоволеності, ніж оплата праці. Інтерв’ювання
швецьких ІТ-консультантів засвідчило, що основними мотиваторами
роботи їх є різноманітність завдань та можливість впливати або керувати проектом. Ані грошові стимули, ані просунення по службі не
виявились потужними мотиваторами (Wallgren, Hanse, 2011) [12].
Безсумнівно, вирішення практичних питань неможливе без врахування зовнішньої та внутрішньої мотивації, також відповідних їм
типів поведінки. Зовнішня мотивація охоплює фактори ініціації та
регуляції, що знаходяться поза “Я” особистості або поза поведінкою
(найбільш яскраво концептуалізація даного типу мотивації представлена в біхевіоризмі (теорія підкріплення Б. Скіннера) та в теоріях інструментальності (В. Врум). Внутрішня мотивація описує такий тип
детермінації, коли фактори стимуляції витікають зсередини особистого “Я” і повністю локалізуються в самій поведінки: “Внутрішньо
мотивовані дії не мають нагороди, крім самої активності” [13, с. 118].
Якщо людина знаходиться в стані зовнішньої мотивації при виконанні нецікавої або непривабливої діяльності, то застосування стимулів, що контролюють, має позитивний вплив на підтримку та регулювання її активності. Якщо ж людина знаходиться в стані внутрішньої
мотивації, то стимули, що контролюють, знижують її рівень, позбавляючи відчуття самодетермінації та компетентності. Внутрішня мотивація буде максимальною при виконанні нової, когнітивно-складної
діяльності оптимальної важкості. Необхідними умовами також є наявність свободи вибору дій, забезпечення оптимального зворотного
зв’язку, впевненість фахівця у своїй компетентності.
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Процес програмування сам по собі виступає значущим внутрішнім мотиватором, оскільки доставляє фахівцю задоволення та реалізує потребу у творчості. Часто ІТ-спеціалісти обирають роботу, яка
супроводжуються позитивними емоціями. Л. О. Верещагіна, В. Є. Погребіцька, О. В. Чугаєва (2014) підкреслюють, що саме зміст виконуваної діяльності зумовлює мотивацію айтішників. Авторки описують
такий спосіб мотивування, як надання високотехнологічного обладнання, що дозволяє успішно виконувати виробничі завдання, формувати необхідні знання та досвід, отримуючи задоволення від роботи.
Проте такі нематеріальні мотиви стимулюють тільки за умови, що їх
основні матеріальні потреби працівників вже задоволені [5].
Теорія очікування В. Врума пояснює, що величина зусиль, прикладених людиною для реалізації поставленої задачі, буде безпосередньо
залежати від того, яка оцінка ймовірності успіху при виконанні цього
завдання, а також ймовірність отримання за докладені зусилля цінної
для неї винагороди. Доповнює цю концепцію теорія справедливості
Дж. Адамса: на мотивацію співробітників впливають ситуації, що, на
їхню думку, є несправедливими або справедливими. Таким чином,
вони знаходяться в постійному процесі порівняння себе з іншими
працівниками з точки зору оплати, умов і т. п. [10]. У теорії справедливості, як і в теорії Врума, розглядається взаємозв’язок результату
і винагороди. Відмінність полягає в тому, що результат і винагороду
одного працівника розглядаються у зв’язку з винагородою, отриманими іншими працівниками. Для задоволеності працівників ІТ-сфери
важлива відповідність зарплат до усвідомлюваної ефективності їх роботи, здатності до швидкого вирішення проблем, а також чесність та
прозорість дій керівництва стосовно матеріальних винагород.
Для ІТ-спеціалістів, що працюють в умовах самозайнятості або
тимчасових командних проектів, актуальна теорія самодетермінації
Е. Десі та Р. Райана, в центрі якої – теза про існування трьох базових
психологічних потреб: в автономії (відчувати себе діячем, ініціатором
і причиною власного життя), компетентності (бути ефективним, відгукуючись на виклики навколишнього середовища) та прив’язаності
до інших. Задоволення цих потреб визначає оптимальне функціону№ 1(9)
2018
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вання і психологічне благополуччя особистості. Особливе значення
надається потребі в автономії, що передбачає самодетермінацію поведінки. Це здатність особистості вибирати і діяти на основі власного
вибору, що базується на усвідомленні власних потреб, узгодженні їх
з зовнішніми умовами (на противагу підкріплюваним реакціям, діям
на основі зобов’язань, примусів й інших поведінкових детермінант).
Як бачимо, в кадровому менеджменті ІТ-сфери знаходять застосування теоретичні концепції, що пропонують чіткі та короткі списки
провідних мотиваторів поведінки та зрозумілі критерії їх визначення.
Такі теорії базуються на фундаментальних та соціальних потребах,
тому їх легко адаптувати для використання в організації. Разом з тим
ігноровані особливості духовних устремлінь особистості. Ми вважаємо, що саме стосовно ІТ-спеціалістів (найбільш творчої категорії
фахівців, для якої питання самоактуалізації та саморозвитку дійсно є
важливими), має сенс залучення так званих “вищих” потреб та цінностей. Перспективною в плані практичного використання є класифікація екзистенційних потреб Е. Фромма, яка пояснює п’ять природних
та найбільш могутніх рушійних сил людини: потреба у встановленні
стосунків (прагнення турбуватися, співчувати та нести відповідальність за когось); потреба в подоланні – виявити власну творчу діяльну
сутність і долати пасивність; потреба у вкоріненні (бути в єдності із
навколишнім світом, переживати почуття стабільності та надійності,
подібне до батьківської турботи); потреба власної ідентичності, завдяки якій люди відчувають свою унікальність та усвідомлюють, хто
вони є насправді; потреба в системі поглядів та відданості цінностям.
Виявлення та задоволення екзистенційних потреб відбувається в певному соціально-економічному контексті і залежить від нього. Можливості, які надає суспільство, формують у людей певну структуру
особистості [8].
Екзистенційні теорії базуються на тому, що будь-яка людина має
природну потребу в об’єкті відданості, у присвяті свого життя чомусь
важливому – вищій меті, що становило б для неї сенс життя. Присвята життя таким вищим цінностям забезпечує збереження психічного
здоров’я та подолання труднощів. Цікаво, що подібні тези розділяють
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найбільш впливові лідери думок та представники ІТ-індустрії. Так, у
відомій Гарвардській промові М. Цукерберг проголошує важливість
відчуття мети кожною людиною: “Мета – це розуміння того, що ми –
частина чого-то більшого, ніж ми самі. Що ми потрібні, що у нас попереду є щось краще, до чого треба прагнути. Мета – це те, що створює
справжнє щастя” [14].
Наприкінці огляду відзначимо, що для того, або ІТ-співробітник
був мотивований, у нього має бути чітке бачення перспектив професійного та особистого зростання на період в декілька років: чого він
може досягти і що йому для цього необхідно робити. Це пов’язує питання мотивації з проблематикою життєвої перспективи особистості.
Наявність ближніх та далеких цілей розвитку визначає дію мотиваторів та конкретну особистість.
Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Ми показали, що знання наукових теорій мотивації суттєво розширює погляд на можливості стимулювання ІТ-фахівців. Актуальні
перспективи дослідження ми вбачаємо в емпіричному дослідженні
вищих цінностей та життєвих перспектив ІТ-спеціалістів, їх впливу на
мотиваційну регуляцію поведінки, вибір діяльності та задоволеність
працею.
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Филоненко Д. В. Психологические особенности мотивации
IT-специалиста
Статья объясняет мотивацию IТ-специалистов в контексте психологических теорий и кадрового менеджмента. Сформулирован
перечень характерных профессионально-личностных черт, обусловливающих специфику мотивации. Представлен обобщенный обзор
теорий, полезных для регулирования и прогнозирования поведения
IТ-специалистов: концепция внутренней и внешней мотивации, пирамида потребностей Маслоу, теория МакКлелланда, двухфакторная
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теория Герцберга, классификация экзистенциальных потребностей и
т. п. Теоретический обзор сопровождается практическими примерами
о влиянии конкретных мотиваторов и демотиваторов на деятельность
в сфере информационных технологий.
Ключевые слова: мотивация, внешние и внутренние мотиваторы, мотивация достижения, удовлетворенность трудом, IТ-специалист.
Filonenko D. Psychological Features of Motivation of IT Specialist
Topicality of the problem of motivation of IT specialists is due to the
fact that they occupy a unique place in the system of industrial and social
relations as the creators of the main tools of labour and communication.
This is a fairly large share of the economically active population of our country, which has the ability to dictate their terms to employers interested in
finding and retaining skilled IT specialists. The approach to explanation
of motivation in personnel management and in psychological sciences is
somewhat different. This research paper aims at finding substantiation for
the problem of motivating IT specialists in general psychological theories
explaining the driving forces of human behaviour. The list of characteristic
personality traits and behavioral manifestations of IT specialists is formed;
the contradictions that determine the specifics of their motivation are revealed: a peculiar cognitive style, a combination of rational thinking and
creative abilities, a focus on professional and personal growth, self-sufficient autonomy and readiness to work in a team. A generalized overview
of theories of motivation which are useful for explaining and predicting the
behaviour of IT specialists is presented: the concept of internal and external motivation, Maslow’s “needs pyramid”, McClelland’s theory, Herzberg’s
two-factor theory of motivation, Locke’s theory of goal setting, Demi-Ryan’s self-determination theory, etc. The theoretical review is accompanied
by practical examples, explanations of the impact of specific motivators
and demotivators on activities in the field of information technology. The
following leading motivators of IT specialists are analyzed: the content of
activity, solving interesting and complex tasks; fair material rewards for the
high performance; opportunities for self-education and personal growth;
№ 1(9)
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work in a team with more experienced specialists; conditions of professional activity. It is shown that in the personnel management, the theoretical
concepts which offer clear and short lists of leading motivators of behaviour
and clear criteria for their definition find their application. Such theories are
based on fundamental and social needs, so they are easy to adapt for use in
the organization. At the same time, the peculiarities of spiritual aspirations
and higher values of the individual are ignored. With regard to IT specialists
(the creative category of specialists for whom self-actualization and self-development issues are really important), involving an existential approach
makes sense. The author associates motivation issues with life perspective.
Short-term and long-term development goals determine the action of motivators and a specific person. The research paper clearly demonstrates that
the application of scientific theories of motivation significantly expands the
view on the possibility of stimulating IT professionals.
Keywords: motivation, external and internal motivators, motivation of
achievement, satisfaction with work, IT specialist.
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САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ
У статті викладено результати науково-теоретичної проблематизації питання щодо особистісного та професійного самовизначення
як психологічної основи самореалізації особистості в діяльності. Здійснено теоретичний аналіз досліджень у розрізі висунутої гіпотези про
те, що професійне формування майбутнього фахівця в процесі навчання у вузі детерміноване сукупністю його індивідуально-психологічних
особливостей.
Ключові слова: особистісне та професійне самовизначення, самореалізація особистості, професійне формування, майбутній фахівець,
індивідуально-психологічні особливості.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Теоретичний аналіз досліджень із зазначеної проблеми буде здійснено в розрізі висунутої гіпотези про те, що професійне формування майбутнього фахівця
в процесі навчання у вузі детерміноване сукупністю його індивідуально-психологічних особливостей, що становить основу особистісного потенціалу та умов їхнього розвитку. Саме в такому разі можлива
оптимальна побудова процесу професійної підготовки та його психологічного супроводу.
Поряд із особистісним не менш важливим для педагогічної психології є поняття професійного самовизначення, сутність якого – зна© Шеленкова Н.
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ходження особистісних смислів обраної, освоюваної в навчанні або
вже виконуваної діяльності, а також – знаходження смислів у самому процесі самовизначення [1]. Водночас, зміст конкретної діяльності завжди повинен визначатися в контексті всього життя, інакше не
буде самовизначення як цілісності [2]. Примітно, що М. О. Бердяєв
був вражений думкою : “Нехай я не знаю сенсу життя, але шукання
смислу вже дає сенс життя, і я присвячу своє життя цьому шуканню
смислу” [3, с. 74].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. У сфері педагогічної психології достатньо розроблені та обґрунтовані питання
психологічного забезпечення підготовки спеціалістів у різних напрямах. Визначилися основні напрями досліджень із психології професійного навчання, досліджень професіоналізму, психологічних аспектів
його змісту та становлення в процесі навчання у вузі: нормативно-методичний (П. Я. Гальперін, В. В. Давидов, І. А. Зазюн, Н. І. Пов’якель
та інші), комунікаційно-технічний (Т. В. Кудрявцев, Ю. Л. Трофімов
та інші), структурно-логічний (П. Я. Гальперін, В. І. Загвязинський,
І. Я. Лернер, Н. Ф. Тализіна, К. Чарнецкі), суб’єктний (Ю. М. Забродін,
Г. С. Костюк, Н. В. Кузьміна, І. П. Маноха, В. А. Петровський та інші).
У їхній основі – уявлення про вимоги професії до фахівця (професіо
грами, моделі,стандарти), вони реалізуються як шлях зверху, шлях
навчання, а не самостійного оволодіння студентом професійною діяльністю. У зарубіжних дослідженнях акцент робиться на формуванні ефективних педагогічних зразків і ролей на основі багатофакторних моделей пофесійно значущих особистісних якостей (S. McClark,
A. McCay, Sh. Deny, S. N. Elliot, J. F. Flavers, D. A. Marphy та ін.). І в тому,
і в іншому випадках підготовка майбутнього фахівця ґрунтується на
засвоєнні знань, конкретних умінь, зразків, незважаючи на те, що разом із розробленням базової психологічної моделі людини (Ю. М. Забродін, С. Д. Максименко та інші) її автори обґрунтовують актуальність формування цілісного психологічного вигляду професіонала.
Тому закономірно, що як системний підсумок професійної підготовки
багато авторів визначають професійну готовність фахівця і як один
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із її найважливіших аспектів – психологічну готовність (І. О. Зазюн,
Т. В. Кудрявцев, К. К. Платонов, В. О. Сластьонін та інші). Однак цілісного уявлення про структуру особистісного потенціалу фахівця,
шляхи та психологічні механізми його розвитку в педагогічній психології поки що немає. Останнім часом серйозно постало питання про
роль духовно-моральних якостей особистості у професійному вигляді фахівця та оцінці рівня його професіоналізму (Г. О. Балл, І. Д. Бех,
М. Й. Боришевський, Б. С. Братусь, В. П. Зінченко, В. П. Шадріков та
інші).
Суперечність методологічних позицій, теоретичних конструктів,
підходів до визначення рушійних сил, періодичності, цілей, форм у
психологічній науці визначає необхідність створення концепції професіоналізації психолога та дослідження психологічного змісту цього
процесу, чільне місце в якому посідає процес його особистісного та
професійного самовизначення.
Мета статті – здійснити порівняльний аналіз поглядів вітчизняних і зарубіжних психологів на сутність і зміст особистісного та професійного самовизначення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Два рівні в розумінні
професійного самовизначення виділяє Є. О. Клімов, зокрема: гностичний (перебудова свідомості та самосвідомості людини, що самовизначається) і практичний (реальні зміни соціального статусу людини)
[4, с. 62–63]. У цьому зв’язку М. С. Пряжніков формулює парадокс, що
існує в житті: з одного боку, багато хто пов’язує самовизначення особистості з професійною діяльністю, роботою, але з іншого боку, неясно, для чого саме ця робота, який її смисл? Відомо, що багато людей
трудяться лише для того, щоб на одержану за роботу винагороду реалізувати зовсім інші свої потреби, далекі від цієї праці (щось купити,
подорожувати, створити можливості для реалізації своїх захоплень,
позапрофесійної творчості тощо). Постає питання про те, як досягти
гармонії того, чим людина займається, і сенсу, який вона вкладає в це
заняття [5]. Здатність особистості на кожному етапі свого життя займатися саме тим, що становить її особистісний смисл, характеризує,
на думку А. Маслоу, особистість, яка само актуалізується [6, с. 94–95].
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Тому можна стверджувати, що професіонал – це і є та особистість, яка
самоактуалізується.
Професійне самовизначення більше співвідноситься із самоорієнтуванням студента, що виступає вже в ролі суб’єкта самовизначення [4, с. 15–21]. Кар’єра (за Д. Сьюпером) розглядається як послідовність і комбінація ролей, які людина виконує протягом свого життя
(наприклад, ролі дитини, яка вчиться, відпочиваючого, працівника,
громадянина, дружини, господаря будинку, батька). При цьому, сам
вибір професії розглядається як подія, але відзначається, що все життя людини складається з постійних виборів, які чергуються, і у цьому
розумінні кар’єра близька до життєвого самовизначення [7].
Відповідно до поглядів Є. І. Головахи, професійний вибір – “це рішення, що зачіпає лише найближчу життєву перспективу школяра”,
який може бути здійснений “як з урахуванням, так і без урахування
віддалених наслідків ухваленого рішення” і “в останньому випадку
вибір професії як достатньо конкретний життєвий план не буде опосередкований віддаленими життєвими цілями” [8, с. 29].
Професійні плани – це програма дій на вибір та освоєння професії. Професійні перспективи можна розглядати як “цілісну картину
майбутнього у складному суперечливому взаємозв’язку програмованих та очікуваних подій, із якими людина пов’язує свої цінності та індивідуальний смисл життя”. Ціннісні орієнтації, життєві цілі та плани
становлять ядро життєвої перспективи, без якого вона втрачає свою
основну регулятивну функцію. Життєві цілі і плани – це кінцеві та
проміжні події певного типу. Звідси – подієвий підхід (життєві плани – це засоби здійснення життєвих цілей) [8, с. 29].
Більш складним є співвідношення понять “професійне самовизначення” та “особистісне самовизначення”. Професійне самовизначення – це більш конкретне утворення, його простіше оформити офіційно (у вигляді диплома, сертифіката тощо). Особистісне самовизначення набагато складніше представити у вигляді офіційних заслуг і досягнень (диплома на право називатись особистістю немає). Професійне
самовизначення більше залежить від сприятливих для цієї діяльності
умов, а особистісне – від самої людини (часто, саме в несприятливих
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умовах особистість по-справжньому проявляється, загартовується та
розвивається). Це може бути віднесено до розряду парадоксів, як зазначає М. С. Пряжников, оскільки виходить, що лише у невідповідних,
важких умовах можна говорити про особистісне самовизначення [5].
Насправді, і в сприятливих умовах завжди існує можливість проявити
себе більш творчо, ніж це зазвичай роблять деякі люди.
На думку В. Ф. Сафіна, можна було б так розмежувати власне
професійне, життєве та особистісне самовизначення. В одному випадку роль опановує особистістю, це, скоріше, відповідає ситуації,
коли певна соціальна та професійна роль накладає свій відбиток на
конкретну людину. В іншому випадку сама особистість опановує
роль, використовуючи її як інструмент для перебудови своєї поведінки в різних ситуаціях [9]. Тобто, людина використовує роль лише
як засіб, і на перше місце для неї виходять питання, пов’язані з самим смислом використання цієї ролі. У найцікавіших випадках людина не просто опановує роллю, ай отримує можливість створювати
свої власні ролі, виходячи, таким чином, на справжню неповторність
і унікальність.
Як зазначає В. Е. Чудновський, сенс життя “маленької людини”
за своєю якістю та питомою вагою може перевершувати життєвий
смисл “великого масштабу”, а сама проблема сенсу життя – це не стільки проблема “масштабу” здійснень, скільки “усвідомлення людиною
своїх можливостей, постановка реальних, а не позахмарних цілей…”
[9, с. 24].
Концептуальну модель професіогенезу регулятивних компонент
мислення фахівця, що містить п’ять стадій, розробила Н. І. Пов’якель,
зокрема: професійного орієнтування та накопичення, професійної
адаптації, професійного становлення, професійної універсалізації та
стерео типізації, професійної конструктивності та творчої самореалізації і саморозвитку [10].
У класифікації стадій розвитку професіонала Є. О. Клімов виділяє
поряд з іншими такі:
оптації – це стадія підготовки до життя, праці, свідомого та відповідального планування і вибору професійного шляху; відповідно,
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людина, яка перебуває в ситуації професійного самовизначення, називається оптантом;
професійної підготовки, коли освоюються основні ціннісні та
операційні характеристики обраної діяльності;
розвитку професіонала, що характеризується подальшим входженням людини у систему між людських відносин конкретної професійної спільності та подальшим розвитком усіх елементів структури суб’єкта діяльності [11].
У дослідженнях виділено низку “психологічних просторів” особистісного самовизначення – це не лише і не стільки вибір професії,
скільки вибір усього життя.
1. Життєві сценарії. Розглядаючи проблеми побудови людського
життя, Е. Берн виділяє життєві сценарії [12], тобто програми поступального розвитку, вироблені в ранньому дитинстві під впливом батьків, і визначальну поведінку індивіда у важливих аспектах його життя.
Сценарії охоплюють усе життя людини в подробицях, а стратегії розглядаються як загальні уявлення про людське життя.
На відміну від попередника, М. В. Розін звертає увагу на те, що
не можна пов’язувати побудову життя із суто несвідомими впливами.
Творчі люди, на його думку, будують своє життя так, начебто “пишуть
поему”. При цьому, побудова життя як поеми припускає виділення та
реалізацію таких основних моментів: образ героя (образ себе як героя
поеми); сюжет; трагедійність (переживання, без яких життя стає нецікавим і позбавленим сенсу); несподівані повороти [13].
Розглядаються й такі поняття як “стиль” і “спосіб життя”, оскільки
самовизначення для багатьох – це вибір певного способу життя і життєвий стереотип. Спосіб життя – це комплексний розгляд життєдіяльності (навчання, праця, побут, громадське життя), часто пов’язане з
розглядом якості життя. Стиль життя – це тип поведінки людей, де
акцент робиться на суб’єктивній і динамічній стороні життя окремої
людини.
2. Види професій. На сучасному пострадянському просторі найбільш відома типологія професій, запропонована Є. О. Клімовим, де
як критерій виступає відношення людини (суб’єкта праці) до предме260
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та праці. Усі професії співвідносяться з п’ятьма основними групами:
людина-природа; людина-техніка; людина-людина; людина-знакові
системи; людина-художній образ [11]. Так, Л. А. Йовайша розділив усі
професії за переважаючими професійними цінностями: цінності спілкування, інтелектуальна активність, практико-технічна активність,
художня активність, матеріальна (економічна) активність.
За кордоном найбільш відомою та популярною є типологія
Дж. Голланда, заснована на співставленні типів особистості і професійного середовища [14]. Виокремлюють, зокрема, такі основні типи:
реалістичний, дослідницький, соціальний, конвенційний, підприємницький, артистичний. Передбачається, що певному особистісному
типові повинен відповідати свій тип професійного середовища, що
й забезпечує більш повноцінну реалізацію особистості в діяльності.
Також, Е. Шпрангер виділив такі цікаві для мети нашого дослідження
типи : теоретична людина, економічна людина, естетична, соціальна,
політична, релігійна.
3. Життєве поле і час. Життєве поле особистості, у межах якого і
розгортається професійне і життєве самовизначення, виділяє М. Р. Гінз
бург. При цьому, поле визначається ним як “сукупність індивідуальних
цінностей, смислів і простору реальної діяльності – актуальної та потенційної, яке охоплює минуле, сьогодення і майбутнє” [15, с. 21–22].
Аналогічно виділяються психологічні простори для минулого та
майбутнього. Зокрема, минуле, що існує як досвід, по вертикалі (у ціннісно-смисловій площині) представлено установками та відносинами,
а в горизонтальній площині (просторово-тимчасовій) – досвідом у
його традиційному розумінні [16]. Відповідно, психологічне майбутнє в ціннісно-смисловій площині представлено уявленою проекцією
себе в майбутнє, а в просторово-тимчасовій площині – конкретним
плануванням свого життя в часі, тобто життєвими та професійними
планами.
На основі цього М. Р. Гінзбург виділяє такі типи особистісного самовизначення: гармонійне; стагнуюче; безтурботне; безперспективне;
негативне; захисне; фантазійне; прагматичне; гедоністичне; залежне;
бездуховне; пасивне; невротичне; бездіяльне; відстрочене [15].
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Цікаву типологію людей запропонував Б. С. Братусь, використавши для цього такий критерій, як спосіб ставлення до інших людей:
езопова людина; групоцентрична людина; гуманістична людина; духовна, есхатологічна людина [17].
У зарубіжних дослідженнях також запропоновано низку цікавих
класифікацій особистості, пов’язаних із процесом її самовизначення
та професійного розвитку. Так, цікаву і, на наш погляд, важливу типологію запропонував Е. Фромм, виділивши два основних типи характеру (орієнтацій) людини: плідну орієнтацію та неплідну. Водночас, сам
“характер – це відносно стійка форма, що служить провідником людської енергії в процесі асиміляції та дисиміляції; орієнтації, за допомогою яких індивід вступає у відносини зі світом, становить сутність її
характеру” [18, с. 63].
Подані варіанти просторів самовизначення дають змогу здійснювати оцінку того, якою людина хотіла б стати в процесі свого
навчання, професійної підготовки та у професійній праці, заради
чого взагалі варто вчитися і трудитися. Ми вважаємо, що в ході вирішення завдань формування майбутнього фахівця інформація про
ці простори повинна використовуватися в навчальній роботі зі студентами, наприклад, когнітивної та ціннісно-смислової підготовки.
Цікавими та перспективними в цьому аспекті є ідеї та розробки
В. Франкла, який запропонував метод йоготерапії для розгляду смислової сторони людського життя [19]. Його екзистенціальна концепція
розглядає як свій центральний стрижень, що утворює головну ідею,
збагнення людиною життєвого смислу, духовність, що володіє інтенційністю і трансцендентністю, як родієву сутність людини, яку, у свою
чергу, визначає умовна свобода людини, що виражається в прийнятті
рішень у їхній інтенції, і яка тягне за собою міру відповідальності за
їхні наслідки.
Сутність професійного та життєвого самовизначення розглядають деякі автори як пошук смислу в обраній (освоюваній або вже
виконуваній) діяльності та в усій своїй життєдіяльності у цілому,
а також пошук смислу в самому процесі самовизначення. Так, міркуючи про сенс життя, В. Е. Чудновський вважає, що його сутність
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як психологічного феномена полягає в тому, що, виникаючи в результаті взаємодії зовнішнього та внутрішнього, він починає діяти
як буферний механізм, що не допускає “як однобічного підпорядкування людини зовнішнім обставинам, так і сліпого її підпорядкування інстинктам і потягам” [9]. Як зазначає Н. Л. Карпова, сенс
життя – це те, що робить людину індивідуальністю та вільною, що
реалізується цей смисл через волю до життя, що неминуче приводить людину до створення і власного способу життя і що саме
спрага життя – головний, якщо не єдиний, мотиваційний механізм
волі до життя як самомобілізації (особливо в екстремальних ситуаціях) [205, с. 179–180].
Більшість людей, зауважує М. С. Пряжніков, обирають не стільки
професію, скільки спосіб життя, де професія виступає як один із засобів, один із шляхів до привабливого способу життя. При цьому, сам
спосіб життя часто пов’язується з рівнем життя, а також із місцем людини в суспільній ієрархії. У повсякденній свідомості існує думка, що
все-таки головним сенсом людського життя є “заробляння грошей”,
які й визначають часто життєвий успіх і сам сенс людського існування.
Однак, і тут виникає питання: “А самі гроші для чого?..” Гроші, як і різні
посади, привілеї, нагороди та інше, – це також лише конкретні засоби
(символи), що показують особливе становище людини, це засоби довести собі та іншим значущість власного існування. Причому, зробити це можна не лише за допомогою грошей (наприклад, відомо чимало
випадків, коли навіть хапуги-мільйонери раптом починали займатися
щирою добродійністю, а то й віддавали свої капітали якому-небудь
монастиреві або притулку) [1]. Таким чином, можна виділити щось
більш важливе, ніж гроші. Це – почуття власної значущості. Проблема
багатьох людей полягає в тому, як знайти своє місце в суспільній системі (суспільній ієрархії), як зайняти більш гідне місце, що зрештою
забезпечить повноцінне почуття власної значущості. Ця проблема часто визначає життя дуже багатьох людей і особливо проявляється в
плануванні кар’єри, професійних, життєвих та особистісних задумах
і перспективах, особливе місце серед яких посідає професійне формування під час навчання у вузі.
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У результаті аналізу різних уявлень про процес професіоналізації, можна виділити два різних підходи до визначення його сутності.
Перший пов’язаний із розвитком і саморозвитком особистості, а другий – із вписуванням людини в ту чи іншу систему професійної діяльності, тобто “оволодінням”, “привласненням” цієї системи діяльності.
Однак тим, що об’єднує різні підходи до дослідження професіоналізації, є положення про взаємний вплив індивідуально-психологічних
особливостей людини та соціокультурного середовища, про етапність
процесу, про залежність особового розвитку та професійного становлення.
Висновки. По суті, індивідуально-психологічні особливості фахівця, функціональна структура діяльності та об’єкт професійної діяльності є провідними в процесі генезису професіоналізації суб’єкта
діяльності, і в принципі можуть бути використані стосовно будь-якої
професії. Отже, генеза професіоналізації психолога як суб’єкта діяльності не зводиться до розвитку її предметно-операційної, когнітивної
та комунікативної сфер – у вигляді накопичення знань, навичок та
вмінь, а припускає формування складних психічних систем регуляції
її соціальної поведінки. Розгляд професіоналізації як двостороннього
процесу, з одного боку, входження людини у професійне середовище,
засвоєння нею професійного досвіду, оволодіння стандартами та цінностями професійного співавторства, а з іншого – як процесу активної реалізації себе, безперервного професійного саморозвитку, дали
змогу виділити три напрями його дослідження: змістове, динамічне та
інституційне.
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Шеленкова Н. Л. Самоопределение личности как основа реализации в деятельности
В статье изложены результаты научно-теоретической проблематизации вопроса личностного и профессионального самоопределения как психологической основы самореализации личности в деятельности. Осуществлен теоретический анализ исследований в разрезе выдвинутой гипотезы о том, что профессиональное формирование
будущего специалиста в процессе обучения в вузе детерминировано
совокупностью его индивидуально-психологических особенностей.
Ключевые слова: личностное и профессиональное самоопределение, самореализация личности, профессиональное формирование, будущий специалист, индивидуально-психологические особенности.
Shelenkova N. Personality’s Self-Determination as a Basis for Professional Activity Realization
The theoretical analysis of the research had been made in the context
of the hypothesis that the professional formation of a future specialist in
the process of studying at the university was determined by a set of its individual and psychological peculiarities. It formed the basis of the personal
potential and conditions of the development. The optimal construction of
the process of professional training and its psychological support is possible
in this case.
The contradiction between methodological positions, theoretical constructs, approaches to the definition of driving forces, periodicity, goals, and
forms in psychological science determines the need to create a concept for
the professionalization of a psychologist and the study of the psychological
content of this process. The process of his personal and professional self-determination occupies the prominent place in it.
The issues of psychological training of specialists in various fields are
well developed and substantiated in pedagogical psychology. The main di266
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rections of the research on the psychology of professional training, professionalism, psychological aspects of its content and formation in the process
of study at the university are the following: normative-methodical, communication and technical, structural and logical, and subjective. The author
carries out a comparative analysis of the views of domestic and foreign psychologists on the essence and content of personal and professional self-determination.
The relationship between the concepts of “professional self-determination” and “personal self-determination” had been revealed. The analysis of a
number of “psychological spaces” of personal self-determination was made.
As a result of the analysis of different ideas about the process of professionalization, two different approaches to its essence determining can
be defined. The first is connected with the development and self-development of the individual, and the second one – with the inclusion of a person in one or another system of professional activity, that is, “mastery”, or
“appropriation” of this system of activity. However, the fact that combines
different approaches to the study of professionalism, is the statement on the
mutual influence of individual psychological characteristics of man and the
socio-cultural environment, the phasing of the process, the dependence of
personal development and professional development.
The results of the scientific and theoretical study of the issue of personal and professional self-determination as a psychological basis of self-realization of the personality in the activity had been presented in the article.
The theoretical analysis of the researches had been made in the context of
the hypothesis that the professional formation of the future specialist in the
process of studying at the university was determined by a set of his individual psychological peculiarities.
Keywords: personal and professional self-determination, self-realization
of personality, professional formation, future specialist, individual psychological peculiarities.
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