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АРТПЕДАГОГІКА ЯК ТЕХНОЛОГІЯ
ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
У статті висвітлено методологічні підходи до визначення
артпедагогіки. Розроблена модель артпедагогіки в системі освіти.
Визначена мета, завдання, принципи (самовираження і спонтанності, унікальності, співтворчості), зміст, етапи, форми (індивідуальна, групова), методи (колажування, ліпка, малювання, аплікація,
інсценіровка, монотипія, засоби виразного читання, використання
фотографії, дитяче кіно тощо), критерії та результат артпедагогіки. Охарактеризовані умови ефективного використання артпедагогічних практик учителями.
Ключові слова: артпедагогіка, модель артпедагогіки, технологія, особистісно-орієнтовне навчання, принципи артпедагогіки.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасних умовах розвитку суспільства зростає потреба у творчих особистостях з
нестандартним мисленням. На сьогодні традиційна форма навчання,
яка орієнтується на формування знань, навичок і вмінь, не відповідає сучасним вимогам суспільства. Основою сучасної освіти повинні бути не тільки формування знань, умінь, навичок але й розвиток
© Афанасьєва Т. О.
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творчого мислення, рефлексивності. Оскільки саме завдяки розвитку цих якостей особистість зможе адаптуватися до будь-яких умов.
Незважаючи на те, що в Україні накопичено багато практичного
матеріалу щодо використання інноваційних методів в процесі навчання та виховання особистості, як технологія особистісно-орієнтованої освіти артпедагогіка перебуває в стадії формування.
У зв’язку з цим постає проблема дослідження наукових засад
артпедагогіки, яка обумовлена протиріччям між важливістю реалізації технології артпедагогіки, з одного боку, та її невизначеністю в
теорії та практиці, з другого.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. У сучасній психологічній практиці відсутній єдиний методологічний підхід
щодо визначення артпедагогіки. Це поняття трактується як метод виховання і навчання; як різновид процесу навчання та виховання; як галузь
педагогіки, психологіі. Отже, можна зробити висновок, що на сьогодні, в
науковій літературі спостерігається недостатня вивченість артпедагогіки, це простежується як на теоретико-методологіному рівні, так і
на практичному рівні.
Сучасний термін “артпедагогіка” є двоелементним і включає в
себе два поняття. Перше з них – “арт” (від англ. “Art”) – дослівно означає мистецтво, майстерність, ремесла, мистецтво; друге – “педагогіка” (від грец. пайдос – дитя, аго – вести, вести дітей) – наука про
виховання, розвиток і навчання людини. Під артпедагогікою розуміють педагогіку мистецтва; освіта, виховання і розвиток людини через
мистецтво. Один з найбільш відомих основоположників “виховання через мистецтво” (“Education through Art”) є Г. Рід, який надавав
особливого значення даному терміну. Відповідно до його концепції,
в поєднанні понять “арт” і “педагогіка” зазначається свідомий перехід від “процесів виховання” в їх загальноприйнятому розумінні до
живого конструктивного союзу дитини і дорослого в просторі мистецтва. Це визначення дозволяє уникнути будь-якого авторитаризму в розумінні виховання. Не виховання в мистецтві, не мистецтво
у вихованні, а гуманістичний шлях виховання через мистецтво [1].
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Г. Рід позначив мистецтво як єдиний шлях виховання, висуваючи
його на роль всеосяжної діяльності.
У вітчизняній науковій літературі термін “артпедагогіка” з’явився
відносно нещодавно – у 1997 році – після публікації Ю. С. Шевченко і
Л. В. Крепіца науково-методичного посібника “Принципи арттерапії
і артпедагогіки в роботі з дітьми та підлітками” [2]. Однак найбільш
широке розповсюдження терміна “артпедагогіка” спостерігається
після публікації навчального посібника “Артпедагогіка і арттерапія в
спеціальній освіті” [3]. Останніми роками дефініція “артпедагогіка”
активно використовується в педагогіці та психології. Проте її відсутність у словниках при одночасному розповсюдженні артпедагогічної
практики сприяє різноманіттю змістовності даного терміну.
При аналізі дефініції “артпедагогіка” у педагогічній та психологічній літературі можна виокремити три підходи: корекційно-педагогічний, художньо-дидактичний, педагогічний.
Відповідно до корекційно-педагогоічного підходу артпедагогіка
розглядається як вид корекційної роботи, як допомога дітям з проблемами розвитку за допомогою засобів мистецтва (Є. А. Медведєва,
І. Ю. Левченко) [3].
Слід зазначити, що цей підхід орієнтований на поняття “патології”. Він є найбільш розповсюдженим в педагогіці, проте одночасно
визначає функціональне поле артпедагогіки і обмежує рамки її компетентності.
Інший підхід характеризується як художньо-дидактичний, в
ньому під артпедагогікою розуміють багатогранність технологій і
методик, які використовують в спеціально організованому процесі
навчання мистецтву. За цим трактуванням артпедагогом може бути
будь-який спеціаліст, який має художньо-педагогічну освіту [4].
У рамках педагогічного підходу артпедагогіка розглядається як
методика, яка спрямована на вирішення спеціальних педагогічних
завдань при роботі з учнями в школі, наприклад, навчання грамоті,
математиці тощо.
Не зважаючи на різноманіття підходів та інтерпретацій артпедагогіки, на сьогодні відсутня єдина цілісна модель артпедагогіки,
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яка необхідна для використання в системі особистісно-орієнтованої
освіти. Тому, на наш погляд, постає необхідність у розробці моделі
артпедагогіки.
Метою статті є дослідження арт-педагогіки як технології особистіно-орієнтованого навчання.
Виклад основного матеріалу дослідження. При аналізі зазначених підходів, для побудови моделі технології арт-педагогіки пропонуємо використовувати інтегративний підхід. Артпедагогіка має
з педагогікою спільну мету – допомогти суб’єкту освітньої системи
навчитися розуміти себе і жити в гармонії з собою та оточенням, навчитися пізнавати навколишній світ, тобто допомогти особистості в
її соціалізації і самореалізації.
У процесі побудови моделі артпедагогіки ми будемо спиратися на таке
визначення: артпедагогіка – технологія психолого-педагогічної роботи з
особистістю за допомогою образотворчого мистецтва (музика, танок, літературна творчість, театральне мистецтво, кіномистецтво та ін.).
Отже, подальше дослідження артпедагогіки неможливе без визначення категорії технології та створення її моделі. Під моделлю ми
будемо розуміти абстраговане вираження основної сутності об’єкта,
яка розглядається як конструкція певних символів нашого досвіду
або мислення таким чином, в результаті отримуємо систематизовану
репрезентацію цього досвіду і мислення як засіб їх розуміння або пояснення іншими людьми [5].
Технологію ми розуміємо як впорядковану сукупність дій, операцій і процедур, що інструментально забезпечують досягнення
прогнозованого результату (В. Сластьонін [6]).
Створюючи модель технології артпедагогіки, ми дотримуємося
наступних методологічних вимог: концептуальність, керованість,
ефективність, відтворюваність. Концептуальність технології передбачає, що для технології повинна бути властива опора на певну наукову концепцію. Системність означає, що технологія повинна мати
всі ознаки системи: логіку процесу, взаємозв’язок його частин, цілісність. Керованість припускає можливість діагностичного цілепокладання, планування, проектування процесу, поетапної діагностики,
8
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варіювання засобів і методів з метою корекції результатів. Ефективність вказує на те, що сучасні технології існують у конкурентних умовах і повинні бути ефективними за результатами й оптимальними
за витратами, гарантувати досягнення певного стандарту навчання.
Відтворюваність технології полягає у тому, що вона повинна бути
ефективною для інших однотипних освітніх установ, інших суб’єктів. Основними компонентами технології повинні бути: мета, завдання, принципи, компоненти, зміст і етапи, методи, результат.
Отже, при розробці концептуальної моделі артпедагогіки згідно з
положеннями теорії функціональних систем П. Анохіна виділимо три
блоки: цільовий, змістовно-операційний та результативний [7].
Цільовий блок включає: мету та завдання; змістовно-операційний – принципи, компоненти, зміст, етапи, форми і метод; результативний – критерії та результат.
Для створення цільового блоку визначимо мету і завдання
артпедагогіки. Метою артпедагогіки є супровід розвитку гармонічної
особистості, розвиток її потенціалу.
Основними завданнями артпедагогіки є полегшення процесу
навчання для учня і педагога; пошук соціально прийнятного виходу
агресії та інших негативних почуттів, які виникають у процесі спілкування педагога з учнями; опрацювання навчального матеріалу з
опорою на наявний духовний і душевний досвід педагога та учня,
що робить знання, вміння та навички особистісно значущими; налагодження відносин між вчителем і учнями, створення найбільш
сприятливих умов для ведення діалогу; сприяння у збереженні цілісності людської особистості шляхом впливу в процесі навчання на
етичну, естетичну, емоційну сфери особистості; сприяння адаптації
особистості в соціумі (самопізнання, самовизначення, самореалізації); розвиток рефлексивної культури, почуття внутрішнього контролю, необхідного в процесі навчання; сприяння розвитку всіх органів почуттів, пам’яті, уваги, волі, уяви, мислення в процесі навчання.
Окремо можна виділити групу завдань, які пов’язані з виховною
функцією: розвиток етичних і естетичних почуттів дитини; усвідомлення себе і почуття власної гідності; самовираження і самореаліза№2
2015
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ція особистості; корекційні завдання: подолання емоційної обтяженості (афект, афективна поведінка), емоційних вибухів руйнівного
характеру; подолання тривожності, стресів.
Розкриваючи змістовно-операційний блок, визначимо принципи, зміст, етапи, форми і методи артпедагогіки.
У процесі використання артпедагогіки в системі освіти необхідно слідувати принципам: самовираження і спонтанності, унікальності, співтворчості.
Принцип самовираження і спонтанності полягає у тому, що кожен учень у процесі пропонованих занять самовиражається; творчість учня має спонтанний характер; для забезпечення позитивного емоційного самопочуття і досягнення гармонії з самим собою, з
оточенням необхідно давати безпечний вихід своїм емоціям; під час
виконання творчих завдань зміцнюється віра у власні сили, розвивається індивідуальність, реалізуються власні ідеї; дитина освоює додаткові способи і засоби вираження своїх почуттів, емоцій, самого
себе.
Принцип унікальності полягає у відсутності заданого зразка в
запропонованих учням творчих роботах. Будь-який результат – продукт індивідуального або колективного досвіду; продукт діяльності,
виконаний дитиною, є самоцінним незалежно від змісту, форми і
якості, оскільки об’єктивує і зберігає внутрішні переживання і почуття дитини.
Принцип співтворчості дозволяє дитині стати особистістю, завдяки спілкуванню і пов’язаному з ним відокремленню. Мова творчості є однією з найефективніших мов у спілкуванні з іншими людьми. У спільній творчій діяльності легше виявити індивідуальність
кожної людини, побачити її проблеми і труднощі. У процесі виконання творчих завдань вирішується найважливіше завдання виховання
– входження дитини в соціальне життя.
Організація спільної співтворчості допомагає придбати комплекс дуже важливих для соціального розвитку навичок, що сприяють досягненню емоційного благополуччя дитини в класі: визнання
і прийняття іншого (успішно працювати з будь-ким можна, якщо
10
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розумієш людину); сприяє взаємодії, залученню до групової діяльності (людина стає членом спільноти людей, що виконують єдине
завдання); забезпечується комунікація в групі (неможливо виконати
загальне завдання, якщо особистість не вміє домовлятися з іншими
людьми, не вміє слухати іншого і донести до нього свою ідею); простежується відношення взаємозалежності в групі, підтримка і довіра,
групова згуртованість (загальний успіх – це успіх кожного).
Для ефективної реалізації артпедагогіки учитель повинен дотримуватися умов використання цієї технології, певних правил: чітке
розуміння цілей, завдань, результату артпедагогічних практик; готовність до психолого-педагогічного аналізу учнів в умовах застосування артпедагогічних вправ; вибір інструментарію і вправ відповідно до
проблеми і віку дитини; вести спостереження за поведінкою дітей у
різних ситуаціях використання артпедагогічних методів і фіксування
їх впливу на інтелектуальні, емоційні і вольові якості особистості; в
роботі не прийнятні команди, вказівки, вимоги, примус; дитина має
право вибрати види і зміст роботи, образотворчі матеріали і власний
темп; учень може відмовитися від виконання деяких завдань, вербалізації своїх почуттів і переживань, колективного обговорення тощо
(способи включення дітей у роботу багато в чому залежать від психологічної компетентності вчителя); дитина може просто спостерігати
за роботою однолітків або робити що-небудь за бажанням, якщо це
не суперечить соціальним і груповим нормам; заборонені оцінювання суджень, критика, покарання.
Артпедагогічна технологія може реалізовуватися як в індивідуальній, так і в груповій формі. Проте незалежно від форми роботи
необхідно дотримуватися етапів реалізації артпедагогічних практик. Перший етап – налаштування, сприяє включенню в роботу. На
цьому етапі можна використовувати ігри-розминки, ігри-руханки.
На другому етапі відбувається активізація візуальних, аудіальних,
кінеститичних відчуттів. Третій етап спрямований на індивідуальну образотворчу діяльність. Метою четвертого етапу є вербалізація,
проговорення почуттів, думок, які виникали в процесі і результаті
виконання завдання. При умові використання групових форм робо№2
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ти п’ятим етапом є колективна робота, яка може реалізовуватися в
парах, малих групах.
Шостим етапом, незалежно від форм роботи, учасників, є
рефлексивний аналіз, який передбачає усвідомлення та аналіз своїх
думок, почуттів.
Основними методами, які використовуються в артпедагогіці є
колажування, ліплення, малювання, аплікація, інсценіування, монотипія, прийоми виразного читання, використання фотографії, дитяче кіно тощо.
Ефективність реалізації моделі артпедагогіки (результативний блок) ми можемо визначити згідно з критеріями (результатами
артпедагогіки): емоційна стійкість, засвоєння навчального матеріалу,
ефективна комунікативна взаємодія між вчителем та учнем, психологічне здоров’я, навички самопізнання, самовизначення, самопрезентації, розвиток рефлексивної культури.
Висновки. У результаті дослідження артпедагогіки та створення її моделі ми можемо стверджувати, що при упровадженні її в
освітній простір як технології особсистісно-орієнтованого навчання, вона сприятиме попередженню втоми; переключенню з одного
виду діяльності на інший; розвитку уяви, уваги, пам’яті, творчому
мисленню; полегшенню розуміння і запам’ятовування навчального
матеріалу за рахунок перекодування інформації логічно-вербальної
на емоційно-образну модальність; забезпеченню мотиваційної, емоційної, комунікативної готовності до сприйняття навчально-виховного матеріалу; розвитку і підсиленню уваги почуттів. Артпедагогіка надає можливість для самовираження і самопізнання, допомагає
учню придбати комунікативні навички та досвід творчої роботи в
колективі.
Розроблену модель артпедагогіки можна використовувати як в
загальноосвітніх закладах, так і у закладах інтернатного типу. Тому в
перспективі подальших досліджень вбачаємо вдосконалення розробленої моделі та розробку нових арт-педагогічних практик.
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Афанасьева Т. А. Артпедагогика как технология личностноориентированного обучения
В статье проанализированы методологические подходы артпедагогики. Разработана модель артпедагогики в системе образования.
Определена цель, задания, принципы (самовыражения и спонтанности, уникальности, сотворчества), содержание, этапы, формы (индивидуальная, групповая), метод (коллажирование, лепка, рисование,
аппликация, инсценировка, монотипия, приемы выразительного
чтения, использование фотографии, детское кино и др.), критерии и
результат артпедагогкики. Охарактеризованы условия эффективного использования артпедагогических практик учителем.
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Afanasieva T. A. Art-pedagogics as a technology of personality-oriented learning
The article analyzes the methodological approaches of art-pedagogics.
Identified three approaches in understanding of art-pedagogics: Correction and Pedagogical, Artistic and Didactical, Pedagogical. The author suggested psychological approach in which the art-pedagogy is reviewed. As a
result of analysis of scientific literature was proposed following definition
of art-pedagogy – technology of psycho-pedagogical work with the person, with the help of the fine arts. In developing the model of art-pedagogy
we followed methodological requirements such as: conceptually, the manageability, efficiency, reproducibility. The model of art-pedagogy in the education system is developed. Defined the goal of maintenance of the development of a harmonious personality, the growth of its potential. The main
objectives of art-pedagogy are: facilitating the learning process for the student and teacher;search for socially acceptable way of output of aggression
and other negative feelings that arise in the process of communicating of
the teacher with the students; elaboration of training material which bases
on the existing spiritual and emotional experience of the teacher and the
student, what makes importance the knowledge and skills for the personal;
building relationships between teachers and students, creating the most
favorable conditions for dialogue; assistance in maintaining the integrity
of the human person, by acting in the course of training on the ethical,
aesthetic, emotional sphere of personality; promoting adaptation of the
individual in society (self-knowledge, self-determination, self-realization);
the development of reflective culture, a sense of internal control relevant to
the learning process; promote the development of all the senses, memory,
attention, will, imagination, thinking in the learning process
The basic principles are allocated: expression and spontaneity, uniqueness, co-creation. The stages of the art-pedagogics are presented: attitude;
14

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
З Б І Р Н И К ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАУКОВИХ ПРАЦЬ

С Е Р І Я : ПС И ХОЛОГ І Ч Н І Н АУ К И

actualization of the visual, auditory, kinesthetic sensations; individual representational activities; verbalization (communication); teamwork; work
in pairs; work in small groups; reflective analysis (conclusion). Forms of
use of art-pedagogics – individual and group. The article lists the methods of art-pedagogy and marked the conditions of the effective use of an
art-pedagogy practices by teacher.
Keywords: art-pedagogics, model of art-pedagogics, technology, personality-oriented learning, principles of art-pedagogics.
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ВТІЛЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ПРИКОРДОННОЇ
І ФАХОВОЇ КОМПОНЕНТ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ
У КУРСАНТІВ-ПРИКОРДОННИКІВ МОТИВАЦІЇ
ДО ВИВЧЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Постановка проблеми у загальному вигляді. Різноманітність і
багатогранність практичних задач, з якими доводиться мати справу органам і підрозділам Державної прикордонної служби України
(ДПСУ) під час виконання завдань оперативно-службової діяльності
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(ОСД), а також складна військово-політична ситуація на сході нашої
держави обумовлюють те, що на сьогодні практика від освіти потребує формування високопрофесійного та мислячого прикордонника,
який вміє швидко приймати оптимальні рішення. Це в свою чергу
потребує обґрунтування рекомендацій з якнайкращої (оптимальної)
організації освітньої діяльності в навчальних закладах прикордонного відомства загалом, і в Національній академії Державної прикордонної служби України (НАДПСУ) зокрема.
Професійне мислення офіцерів розвивається в процесі вивчення ними фундаментальних дисциплін. Досвід викладання авторами
вищої математики як однієї з таких дисциплін вказує на існування
проблеми низького рівня навчальної діяльності курсантів. Ця проблема є багатоплановою і розв’язання її є актуальним і складним
завданням. Причин її виникнення цієї проблеми є багато: це і вплив
середовища, в якому опинився курсант-першокурсник; і складний
процес адаптації курсанта до нових умов навчання, до організації
та функціонування цього середовища; і проблеми невмілої організації пізнавальної діяльності суб’єктом пізнання тощо. Крім цього,
останній період освітньої діяльності НАДПСУ характеризується запровадженням нової системи набору абітурієнтів. Новизна полягає в
тім, що до навчального закладу мають змогу вступити і випускники
загальноосвітніх шкіл, які закінчили школу у рік вступу, і контрактники, що проходять службу в підрозділах ДПСУ, у яких від моменту закінчення школи до часу вступу пройшов тривалий термін. Така
система “змішаного” набору має як переваги, так і недоліки, одним
з яких є складність мотивації курсантів-першокурсників з числа
контрактників, що навчаються за спеціальністю “Автомобільний
транспорт”, до вивчення фундаментальних дисциплін загалом, і дисциплін математичного циклу зокрема.
Існування низки причин, що впливають на низький рівень пізнавальної діяльності курсантів, визначає складність проблеми та
обумовлює пошук шляхів їх локалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Ана№2
2015
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лізу таких шляхів приділяється увага багатьох дослідників. Зокрема,
деякі думки, що заслуговують уваги, наведені в роботах [1-3]. Однак у
вказаних працях наводились шляхи підвищення пізнавальної діяльності, що не повною мірою враховували мотиваційний компонент
суб’єкта пізнання. Аналізу ж таких шляхів, які враховують цей компонент, присвячені роботи відомих педагогів і психологів [4-7]. Незважаючи на це, питання адаптації цих шляхів до дисциплін, що викладаються авторами, та стосовно контингенту курсантів НАДПСУ,
потребує дослідження.
Отже, метою даної статті є визначення практичних шляхів активізації пізнавальної діяльності курсантів на заняттях з фундаментальних дисциплін загалом і з дисципліни “Вища математика”, зокрема.
Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі професійної діяльності офіцеру-прикордоннику доводиться приймати рішення різної складності. Прийняття рішень – це те, чим люди займалися завжди. Однак при їх обґрунтуванні одні керувалися досвідом і
здоровим глуздом, другі – інтуїцією, треті – певними розрахунками.
Обґрунтування рішень за третім підходом передбачає застосування
певних математичних знань. Останнє підкріплює аргументацію необхідності вивчення дисциплін математичного спрямування. Проте
цього замало для того, щоб курсанти безапеляційно опановували
матеріал математичної дисципліни, особливо на початковому етапі
знайомства з нею.
Для формування навчальної мотивації курсантів на вказаному
етапі авторами пропонується формулювання підібраних задач оперативно-службового спрямування, вирішення яких вимагає не лише
досвіду та інтуїції, але й математичного обґрунтування.
Наведемо приклади задач військово-прикладного спрямування,
розв’язування яких потребує прийняття оптимального та ефективного
рішення на основі проведення певних математичних розрахунків.
Приклад 1. Нехай формується план охорони Державного кордону (ДК) на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби
(ВПС) на період. Заданою є кількість особового складу і технічних
засобів охорони. Необхідно прийняти ряд рішень, наприклад: яку
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кількість і яких технічних засобів слід розподілити в окремі райони
чи по певному маршруту? Як змінювати частоту проходження патрулів залежно від часу доби? У яких місцях слід встановити окремі
елементи системи технічного контролю?
Рішення, які повинні бути прийняті у цій задачі, є відповідальними: неправильно прийняте рішення торкнеться інтересів багатьох
людей і може відобразитися на результатах ОСД ВПС. Звичайно, при
виборі рішення можна діяти інтуїтивно, опираючись на досвід і здоровий глузд, але рішення виявиться значно кращим, якщо воно буде
підкріплене кількісними математичними розрахунками.
Приклад 2. Нехай складається перспективний план розвитку
(реформування) певної галузі (прикордонного відомства). Зразки
техніки, яка може використовуватись у ній, ще не існують, досвіду
їх використання немає. Необхідно сформувати оптимальний план.
При плануванні доводиться опиратися на велику кількість даних, що відносяться не стільки до минулого досвіду, скільки до майбутнього. Зрозуміло, що в цьому випадку без спеціальних математичних розрахунків просто не обійтись.
Приклад 3. Особливості охорони ДК, динамізм ситуацій, умови
та фактори, що впливають на процес охорони, можливості персоналу
органу управління (ОУ) та умови, що визначають часові параметри
прийняття рішень, вказують на необхідність створення автоматизованої системи підтримки прийняття рішення (АСППР). Під АСППР
розуміється сукупність баз даних, логіко-аналітичних процедур і
математичних моделей, програмно-алгоритмічного забезпечення,
обчислювальної техніки та засобів комунікації, яка забезпечує ОУ
додатковими даними, необхідними моделями та методиками аналізу
обстановки і проведення розрахунків щодо обґрунтування й оптимізації рішень. Необхідно обґрунтувати структуру АСППР.
Огляд загальних фахових задач ДПСУ, які вимагають прийняття
оптимального рішення, а також опрацювання підходів, які дозволили б розв’язувати подібні задачі з урахуванням фактору оперативності, сприяють формуванню мотивації курсантів до вивчення дисциплін математичного циклу.
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Можливий варіант формування навчальної мотивації можна
оцінити на прикладі зацікавлення курсантів до вивчення перших
тем дисципліни “Вища математика”: основи лінійної алгебри; основи
векторної алгебри; основи аналітичної геометрії. Подання матеріалу першої теми з дисципліни розпочинається з формулювання ряду
прикладних задач ОСД ДПСУ, зокрема: оптимізації закупівлі ПММ
для техніки ДПСУ; оптимізації знищення об’їзних шляхів на ділянці прикордонного загону за різними критеріями; складання раціону особового складу тощо. Змістовний аналіз цих задач передбачає
їх “розщеплення” на підзадачі, що є предметом вивчення окремих
тем дисципліни. Подальший виклад математичних методів у межах
вказаних тем постійно узгоджується з окремими моментами таких
прикладних задач. Під час вивчення перерахованих тем курсанти вивчають методи розв’язування систем лінійних рівнянь, дії над векторами та побудову ліній і поверхонь.
Вказані задачі можуть бути сформульовані так:
Задача 1. (Задача складання раціону особового складу)
Нехай при організації харчування перемінного особового складу НАДПСУ використовується n видів продуктів, які містять т поживних речовин. Необхідно так скласти раціон особового складу,
щоб кожна особа щоденно отримувала кількість поживних речовин,
не меншу від заданої норми, і при цьому витрати на закупівлю продуктів були мінімальними.
Задача 2. (Задача оптимізації знищення об’їзних шляхів на ділянці прикордонного загону за різними критеріями)
Варіант 1. Начальнику інженерної служби прикордонного загону
необхідно відпрацювати пропозиції щодо знищення об’їзних шляхів
на ділянці прикордонного загону. Загальна протяжність об’їзних
шляхів, що підлягають знищенню, становить 70 км. Для виконання
робіт можуть бути залучені дві бригади. Можливості цих бригад такі:
бригада № 1 за добу може знищити 3 км об’їзних шляхів, а бригада №
2 – 2 км. При цьому робота бригади № 1 протягом доби оцінюється в
60 у.о., а бригади № 2–40 у. о. На виконання цих робіт прикордонному
загону може бути виділено 1200 у.о.
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При укладанні договору на виконання робіт керівництво бригади № 2 визначило свої умови роботи, які були прийняті до уваги.
Згідно з цими умовами у бригади № 2 на виконання робіт має бути не
менше 10 і не більше 20 діб.
З урахуванням того, що загальна протяжність об’їзних шляхів,
які підлягають обов’язковому знищенню, має бути не меншою 36 км,
знайти оптимальний час використання обох бригад. Оптимізацію
здійснити за критерієм мінімізації сумарного часу роботи бригад.
Варіант 2. Начальнику інженерної служби прикордонного загону
необхідно відпрацювати пропозиції щодо знищення об’їзних шляхів на ділянці прикордонною загону. Загальна протяжність об’їзних
шляхів, що підлягають знищенню, становить 70 км. Для виконання
робіт можуть бути залучені дві бригади. Можливості цих бригад:
бригада № 1 за добу може знищити 3 км об’їзних шляхів, а бригада
№ 2 – 2 км. При цьому робота бригади № 1 протягом доби оцінюється
в 60 у. о., а бригади № 2 – 40 у. о.
При укладанні договору на виконання робіт керівництво бригади № 2 визначило свої умови роботи, які були прийняті до уваги.
Згідно з цими умовами у бригади № 2 на виконання робіт має бути не
менше 10 і не більше 20 діб.
З урахуванням того, що загальна протяжність об’їзних шляхів,
які підлягають обов’язковому знищенню протягом періоду роботи
двох бригад, що в сумі не перевищує 25 діб, має бути не меншою
36 км, знайти оптимальний час використання обох бригад. Оптимізацію здійснити за критерієм мінімізації коштів.
Варіант 3. Начальнику інженерної служби прикордонного загону необхідно відпрацювати пропозиції щодо знищення об’їзних шляхів на ділянці прикордонного загону. Загальна протяжність об’їзних
шляхів, що підлягають знищенню, становить 70 км. Для виконання
робіт можуть бути залучені дві бригади. Можливості цих бригад;
бригада № 1 за добу може знищити 3 км об’їзних шляхів, а бригада
№ 2 – 2 км. При цьому робота бригади №1 протягом доби оцінюється
в 60 у. о., а бригади № 2 – 40 у. о. Для виконання об’їзних робіт прикордонному загону може бути виділено 1200 у. о.
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При укладанні договору на виконання робіт керівництво бригади № 2 визначило свої умови роботи, які були прийняті до уваги.
Згідно з цими умовами у бригади № 2 на виконання робіт має бути не
менше 10 і не більше 20 діб.
Знайти оптимальний час використання обох бригад. Оптимізацію здійснити за критерієм максимізації протяжності знищених
шляхів.
Задача 3. (Задача оптимізації закупівлі ПММ для техніки ДПСУ)
Для виконання визначених завдань ДПСУ протягом року має
використовувати п’ять видів пального: АБ-95, АБ-92, АБ-80, ТЕ-1,
ДП. На закупівлю пального ДПСУ на рік виділяється певна сума S.
Дані про мінімальні x j min ( j = 1,5) та максимальні потреби в кожному
виді пального, а також вартість 1 л кожного виду пального C j ( j = 1,5)
наведені в таблиці нижче.
Необхідно знайти оптимальні об’єми закупівлі кожного виду
пального на рік, якщо S=24079834 у.о.
Вид
пального
АБ-95
АБ-92
АБ-80
ТЕ-1
ДП

Мінімальні потреби
у відповідному
виді пального

x j min ( j = 1,5) , л
1802030
313315
2849673
253165
2712500

Максимальні
потреби у
відповідному
виді пального

Вартість
1 л пального, у. о.

2112000
340000
3215000
300000
3120000

3,28
3,02
2,89
4,00
2,04

x j max ( j = 1,5) , л

C j ( j = 1,5) , у. о

Після “розщеплення” вказаних задач на підзадачі курсантам
подається навчальний матеріал, який забезпечує опанування матеріалом окремих тем і можливість розв’язування окремих підзадач.
Однак відмічається те, що розв’язати наведені задачі курсанти не
можуть, оскільки подібна можливість виходить за межі проблематики вказаних тем дисципліни. Останнє можливе при застосуванні
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методів лінійного програмування, які вивчаються значно пізніше.
Для того ж, щоб не втратити напрацьовану вмотивованість, курсантам розповідаються загальні положення про цей розділ математики.
Зокрема, відмічається, що собою являє лінійне програмування, які
методи розглядаються в межах цього розділу. Також особлива увага
приділяється питанням щодо одного з методів – графічного методу
розв’язування задач лінійного програмування (ЗЛП) і його зв’язку з
опрацьованим раніше матеріалом. За результатами вивчення вказаних тем курсантам надається варіант розв’язування наведених прикладних задач з використанням прикладного програмного забезпечення, яке опрацьоване авторами.
Реалізація алгоритму авторами була здійснена на основі застосування програмного забезпечення VisualStudio 2008 (експрес-випуск).
При написанні програми використовувалась мова програмування С#.
Для роботи програми необхідна наявність MicrosoftNetFramework3.5
або вищої версії. Головне вікно програми без введених початкових
даних і результатів обчислень може бути оцінене з рис. 1. У межах
головного вікна розташовані такі елементи інтерфейсу користувача:
нова задача – для введення умови задачі;
випадкова задача – для генерування задач лінійного програмування, котрі можуть бути розв’язані графічним методом.

Рис. 1. Головне вікно програми

Роботу програми можна оцінити з рис. 2–4, на яких подано результати введення початкових даних і результатів розв’язування задач.
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Рис. 2. Вікно програми для введення кількості обмежень

Рис. 3. Вікно програми із введеними значеннями коефіцієнтів ЗЛП

Рис. 4. Вікно програми з результатами відшукання розв’язку задачі

Для вироблення навичок із застосування знань матеріалу вказаних тем використовується функція програми, що стосується гене24
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рування випадкових ЗЛП. Приклад генерування випадкової задачі
можна оцінити з рис. 5.
Слід зауважити, що остання функція програми дуже зручна у
підготовці завдань для самостійної або лабораторної роботи при викладанні дисциплін математичного циклу слухачам факультету підготовки керівних кадрів.
Застосування цього підходу дозволяє ефективно використовувати навчальний час і здійснювати пропедевтику вивчення іншої фундаментальної дисципліни “Інформатика”.

Рис. 5. Приклад генерування випадкової задачі,
що розв’язується графічним методом

Висновки. Отже, у рамках роботи проведено аналіз: причин
низького рівня навчальної діяльності курсантів; загальних підходів
щодо мотивації до вивчення дисциплін математичного циклу; можливого способу формування навчальної мотивації вивчення цих дисциплін на основі втілення військово-прикордонної і фахової компонент у навчальний процес.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Напрямками подальших досліджень вбачається пошук інших інструментальних засобів для формування навчальної мотивації курсантів
НАДПСУ.
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Боровик Л. В., Боровик О. В., Трасковецька Л. М. Втілення військово-прикордонної і фахової компонент у навчальний процес як
інструмент формування у курсантів-прикордонників мотивації
до вивчення фундаментальних дисциплін
У роботі проведено аналіз причин низького рівня навчальної діяльності курсантів, загальних підходів щодо мотивації до вивчення
дисциплін математичного циклу, можливого способу формування
навчальної мотивації вивчення цих дисциплін на основі втілення
військово-прикордонної і фахової компонент у навчальний процес.
Також наведено приклад застосування авторського прикладного
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програмного забезпечення для мотивації курсантів під час вивчення
вищої математики.
Ключові слова: навчальний процес, курсант, мотивація, фундаментальні дисципліни, прикладне програмне забезпечення.
Боровик Л. В., Боровик О. В., Трасковецкая Л. М. Внедрение военнопограничной и специальной компонент в учебный процесс как инструмент формирования у курсантов-пограничников мотивации
к изучению фундаментальных дисциплин
В работе проведен анализ причин низкого уровня учебной деятельности курсантов-первокурсников, общих подходов мотивации
к изучению дисциплин математического цикла, возможного способа
формирования учебной мотивации изучения этих дисциплин на основании внедрения военно-пограничной и специальной компонент
в учебный процесс. Также приведен пример применения авторского
прикладного программного обеспечения для мотивации курсантов
во время изучения высшей математики.
Ключевые слова: учебный процесс, курсант, мотивация, фундаментальные дисциплины, прикладное программное обеспечение.
Borovik L.V., Borovik O.V., Traskovetska L. M. Embodiment military
and professional border component of the learning process as a tool for
the students-border motivation to study fundamental disciplines
The variety and complexity of practical problems, which have to deal
with agencies and departments of the State Border Service of Ukraine
while performing tasks operational performance, as well as complex military-political situation in the east of our country stipulate that today the
practice of education requires formation of highly border guard and thinking, able to quickly make the best decisions. This in turn requires justification recommendations of the best (optimal) organization of educational
activities in educational institutions of the border agencies in general and
the National Academy of State Border Service of Ukraine, in particular.
Professional officers’ thought developed in the study of their fundamental
disciplines. Experience teaching authors of “Higher Mathematics” as one
of the following disciplines points to the problem of low levels of educa№2
2015
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tional activity of cadets. This problem is multifaceted solution and it is
urgent and challenging. There are many causes of this problem: it is the influence of the environment, which was a freshman cadet; and difficult process of adapting to new conditions of cadet training, the organization and
functioning of the environment; and problems inept organization of learning of subject knowledge, and so on. The existence of a large number of
factors influencing the low level of cognitive activity students determines
the complexity of certain problems and search for their causes localization.
The analysis focuses on the ways of many researchers. However, the
whole spectrum of unresolved issues led the authors focus on identifying
practical ways to enhance the cognitive activity of students in the classroom with basic subjects in general, and the discipline of “Higher Mathematics” in particular.
The paper analyzes the reasons for the low level of training of cadets,
general approaches to motivation to study subjects of mathematical cycle
possible way of forming learning motivation study these subjects through
implementation of military and professional border component of the
learning process. There is an example of the use of copyright software application for motivating students in the study of “Higher Mathematics”.
Keywords: educational process, student motivation, fundamental discipline, application software.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
ПЕРСПЕКТИВИ УПРОВАДЖЕННЯ
МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ
У статті розкривається соціально-психологічний аспект актуальних проблем впровадження медіації у громадське життя нашого
суспільства. Аналізується вітчизняна законодавча база щодо перспектив та можливих ризиків розвитку потенціалу нової професії.
На основі аналізу наявних матеріалів та публікацій, а також з огляду
на власний досвід автора статті розкривається соціально-психологічний аспект питань перспективи легалізації та професіоналізації
медіації в Україні найближчим часом.
Ключові слова: медіація, медіатор, соціальний діалог, легалізація
та професіоналізація медіації, медіаційне середовище, кейс, симуляція, соціально-психологічний аспект.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні в період жорсткої економічної кризи та проведення військових дій на
сході України, які постійно підігріваються протистоянням поглядів,
думок, позицій в співтоваристві, особливо цінні практики діалогу,
© Волобуєва О. Ф., Урусова О. Г.
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технології вирішення конфліктів шляхом переговорів і компромісу.
Медіація, що зарекомендувала себе ефективним способом мирного
врегулювання конфліктів в західній практиці, володіє потрібними
нашому суспільству інструментами та технологіями, які можуть допомогти почути і зрозуміти один одного.
Наприклад, за даними опитування серед корпоративних юристів
з переліку Fortune 1000 (перелік найкрупніших компаній США за версією американського журнала “Fortune”), яке було розроблено дослідниками Cornell University’s Scheinman Institute on Conflict Resolution,
the Straus Institute for Dispute Resolution у Pepperdine University School
of Law та The International Institute for Conflict Prevention & Resolution
(CPR), з’ясувалося, що 88 % компаній протягом останніх трьох років
використовували медіацію, 79 % зверталися до арбітражного механізму, 81% назвали медіацію як більш прийнятну форму, ніж судова
процедура, 59 % зазначили, що медіація дозволила зберегти в подальшому партнерські відносини між учасниками спору [1].
У вітчизняній науці в Україні до Революції гідності медіація розглядалась однобоко – лише під кутом правового поля як альтернативний засіб вирішення правових конфліктів. Але Майдан зразка листопада 2013 – лютого 2014 кардинально змінив свідомість українського
суспільства і фактично сформував запит на нові технології та практики вирішення конфлікту шляхом соціального діалогу, яскравим представником якого є медіація. Так, зазначені вище обставини свідчать
про наявність нової сходинки для подальшого формування інституту
медіації та більш активного впровадження його у громадянське життя країни не тільки як ADR (альтернативне урегулювання спорів), а
насамперед як технологію соціального діалогу, що враховує передусім
соціально-психологічний аспект професіоналізації напрямку.
Так, ситуація із впровадженням медіації на ринку України
містить суттєву дилему. З одного боку, упровадження медіації характеризується появою чисельних соціально-професійних осередків,
навчальних центрів та шкіл з медіації, які працюють з несертифікованими методиками, адаптованими із західних практик, та не мають
єдиних стандартів та вимог до рівня підготовки майбутніх медіаторів,
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як і єдиних критеріїв оцінки якості їх подальшої діяльності. З іншого боку, відсутність широкого ринкового попиту на вказану послугу,
не дає можливості молодим медіаторам втілити отримані навички
у практику, що з часом провокує питання психологічної готовності
медіаторів до практичної діяльності та якості наданих послуг тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опираються автори. В
Україні за останні п’ять років були захищені ряд дисертацій переважно з правової тематики медіації, випущено велику кількість публікацій і кілька монографій. Загальні питання медіації висвітлюються в роботах українських та російських авторів – П. Астахова,
Н. Бондаренко-Зелінскої, О. Брижинського, В. Гопанчука, Д. Давиденко, Г. Єременко, Д. Єлісєєа, С. Калашнікової, Ю. Коляснікової,
А. Кузбагарова, О. Носиревої, А. Пасюка, Е. Рунессона, О. Спектор,
Ц. Шамлікашвилі та інших.
Значно ширше представлені монографії зарубіжних авторів, які
перекладені на російську мову і доступні широкому колу користувачів в Україні також – Джон Кроулі та Кетрін Грем, Ліза Паркінсон, Махтельд Пель, Карл Мекі та Ейлін Керролл, Джозеф Сталберг
та Ліла Лав, Сільвія Каратш, Христоф Бесемер, Фредді Стрессер та
Пол Рендольф, Пітер Ловенхайм та Лайза Герін. Особлива цінність
перекладних матеріалів полягає в тому, що в них описані практичні
техніки і стратегії проведення сесій медіації на прикладі великої кількості реальних ситуацій (кейсів), представлена бібліотека питань (як
головного інструменту в роботі медіатора), проведений детальний
аналіз і зроблені висновки.
Питанням соціально-психологічних аспектів упровадження медіації займались російські автори – О. Аллахвєрдова, А. Карпенко, В. Клімєнтов, Г. Мета, Г. Похмелкіна, Т. Базаров та О. Чиннова, Н. Романова.
Серед української школи авторів окремо слід зазначити роботи
Р. Коваль, в яких надано найбільш повний перелік вмінь та навичок,
потрібних медіатору для побудови ефективної роботи. Психологічний аспект у відновленому правосудді серед підлітків розкривається
у роботах Бобрової О. М., Гусєва А. І.
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Окремо потрібно виділити роботи російської дослідниці А. Азарнової, яка надає найбільш комплексний аналіз щодо психологічних умов
підвищення ефективності навчання професійних медіаторів та пропонує метод оцінки ефективності їх професійної діяльності [2], та вітчизняної дослідниці О. Демидович, що розкриває тему професійної підготовки фахівців з медіації в університетах Іспанії [3].
Так, аналіз вищезазначеної літератури та публікацій питання
дозволяє зробити висновок, що проблема соціально-психологічного
аспекту впровадження медіації в Україні, зокрема психологічної готовності медіаторів до професійної діяльності, потребує більш комплексного вивчення та розробки.
Метою статті є аналіз соціально-психологічних аспектів актуальних проблем впровадження медіації в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Медіація (від латинського mediatio – посередництво) – це процес спільного (сторін
спору і медіатора) врегулювання і вирішення конфлікту, в ході якого
два або більше учасників з допомогою незалежної третьої сторони
(медіатора) спілкуються один з одним і знаходять прийнятне для всіх
рішення проблеми.
В Україні медіація активно почала розвиватися з початку 2000
років, а нового поштовху отримала з 2009 року за участю та підтримки Міжнародної Фінансової організації (IFC). На сьогодні існує декілька центрів просвітницької та освітньої роботи, найактивніші
серед яких – Український центр медіації при Києво-Могілянській
Бізнес школі [kmbs], громадська організація “Інститут миру та порозуміння” (колишній Український Центр миру та порозуміння),
Одеська обласна група медіації, Школа медіації при Інституту підвищення кваліфікації Академії адвокатури України тощо.
Однак, на жаль, на власному досвіді доводиться констатувати, що
всі ці роки в Україні медіація знаходиться в тривалій фазі саме “просвітницької та освітньої роботи”, а програм навчання, майстер-класів, симуляцій (імітація медіаційного процесу із використанням заздалегідь розроблених вхідних даних) значно більше, ніж реальних
запитів на вирішення практичних кейсів (справ). Так, за інформа32
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цією, наданою на експертну зустріч проекту “Сприяння практичному запровадженню медіації в Україні та налагодженню взаємодії
з судовою системою” (в рамках проекту “Справедливе правосуддя”
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Національної
асоціації медіаторів України) з початку двотисячних років було підготовлено різними закладами понад 2000 осіб у якості медіаторів, але
практикують серед них одиниці. Можна виділити три групи фахівців
з медіації:
1 група: практикують медіацію у її фактичному розумінні (проводять повноцінні медіаційні сесії). За свідченнями експертів, кількісно незначна аудиторія.
2 група: володіють медіаційними компетенціями та застосовують їх у своїй щоденній практиці (як в бізнесі, так і в особистому
житті).
3 група: пройшли навчання, але не застосовують техніку взагалі, фактично є “проінформованими особами” та виконують просвітницьку функцію. На жаль, найбільша категорія.
Така оцінка самих експертів медіаційного середовища провокує
болюче питання: чому фактично за 10 років цивілізованого впровадження медіації в нашій країні вона не набула широкого розповсюдження і які шляхи його вирішення?
Аналіз наявної інформації – матеріалів, публікацій, досліджень,
особиста участь автора статті у просуванні медіації в Україні, дозволяє припустити, що головні причини знаходяться у двох площинах:
(1) легалізація медіації;
(2) її професіоналізація.
Розглянемо їх окремо.
Група 1. Питання легалізації медіації в Україні, створення нормативної та законодавчої бази на сьогодні досі не вирішено. Для прикладу, у наших найближчих сусідів правова база для застосування
медіації вже створена – у Росії Федеральний закон прийнятий 2010 р.
[4], Казахстані – 2011 р. [5], Білорусії – 2013 р. [6].
З практики наших сусідів видно, що прийняття Закону про медіацію дало потужний поштовх не тільки для подальшого активно№2
2015
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го розвитку різних соціальних спільнот, центрів медіації, створення
Служб шкільного примирення, а й легалізувало медіацію як нову
професію.
Аналіз запропонованих сьогодні до розгляду Верховної Ради
України двох альтернативних проектів Закону про медіацію [7]-[8],
свідчить, що обидва проекти можна вважати рамковими. У документах визначаються принципи організації медіації в Україні, статус
медіатора, його права та обов’язки, а також відповідальність, самоврядування медіаторів, регламентація процедури медіації від її ініціювання до моменту припинення. Істотні відмінності містяться саме у
визначенні поняття медіації та вимог до статусу медіатора.
Крім того, у законопроекті № 2480-1 запропоновано дві досить
дискусійні норми.
По-перше, пропонується ввести обов’язкову медіацію при первинному звернені до суду щодо розлучення (стаття 32 “Особливості
медіації в сімейних спорах” вищевказаного законопроекту).
По-друге, пропонується ввести реєстр уповноважених медіаторів, таким чином виникає ситуація, коли будь-яка медіація, ініційована судом, може бути передана тільки уповноваженому медіатору.
Саме ці норми викликають найбільшу дискусію в професійних
колах медіаторів. З одного боку, обов’язковість цих норм прискорить
введення механізму медіації в нашому суспільстві і приведе до появи
нової професії, а відповідно, держава буде змушена додати її до переліку КВЕД, провести сертифікацію навчальних програм, можливо
залучити вищи навчальні заклади до професійної підготовки, вирішити питання єдиних стандартів навчання, оцінки знань та критеріїв роботи медіаторів. З другого боку, норма примусового звернення
до медіатора носить соціально-психологічну проблему – це пряме
державне замовлення на нову послугу, що може залучити до професії абсолютно випадкових людей, бажаючих таким чином “швидко
заробити” або створити поле для можливого корупційного елементу,
зловживань і “перетинів” (як це сталося з введенням обов’язкового
інституту третейських суддів).
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Психолого-педагогічним аспектом легалізації медіації є питання
стандартизації та сертифікації професійного навчання медіаторів. Сьогодні ми маємо фахівців з медіації різного рівня та якості підготовки.
Наприклад, аналіз інформації з офіційних сайтів найпопулярніших
українських центрів підготовки медіаторів свідчить не тільки про різний
термін навчання за програмами підготовки з базових навичок (Український центр медіації [kmbs] – 6 днів (48 годин) [9], ГО “Інститут миру
та порозуміння” – 4 дні (36 годин) [10], Школа медіації при Академії адвокатури України – 4 дні (36 годин) [11], Одеська обласна група медіації
– 2 дні (16 годин) [12]), але й про різний зміст наповнення цих програм.
На нашу думку, потрібно встановити обов’язковий годинний мінімум
підготовки медіаторів (наприклад, за західною практикою – не менше 90
академічних годин спеціальної підготовки), та впровадити курс базових
навичок за єдиними стандартами для всіх навчальних осередків.
Група 2. Під професіоналізацією медіації автор статті розуміє
формування якісного кваліфікованого середовища медіаторів, що
мають свою професійну етику та фахову відповідність, єдині базові
навики та психологічну готовність до практичної діяльності.
Якщо завтра Закон України про медіацію буде прийнято на запропонованих засадах, чи готово саме медіаційне середовище до
цього? Чи готові особи, що пройшли навчання, виступити уповноваженими медіаторами у “живих”, реальних справах? Яка кількісна та
якісна база медіаторів в Україні на сьогодні?
На нашу думку, головним актуальним питанням має стати саме акцент на формування психологічної готовності медіаторів до практичної
діяльності як важливого соціально-психологічного аспекту ефективного впровадження даної технології у практику суспільства. Наприклад,
жоден із вищевказаних навчальних осередків не заявляє про наявність
проведення стажування через відсутність доступу до реальних кейсів, а пропонує тільки проведення симуляцій. Введення обов’язкового
“живого” стажування (за прикладом лікаря, вчителя, адвоката) дасть
можливість не тільки більш глибоко відпрацювати отримані навички
та знання, а що значно важливіше для молодого медіатора – дасть підґрунтя психологічної готовності для практичної роботи.
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Особистий досвід свідчить, що ця проблема може бути вирішена, але тільки на загальнодержавному рівні, наприклад – стажування
при судах, Центрах соціальних служб, школах, що у свою чергу повертає нас до питання легалізації медіації на державному рівні.
З огляду на психолого-педагогічний аспект при складанні програми та методики стажування, автор статті пропонує обов’язкове
введення присутності наставника у стажуванні, що не тільки зможе
надати зворотній зв’язок щодо витримування процесів медіації, якості заданих питань, а й надасть розгорнутий аналіз психологічного
стану учасників процесу, охарактеризує емоційний настрій та допоможе його опанувати.
Також потрібно окреслити питання подальшої спеціалізації медіаторів. Вважаємо, професійне навчання медіаторів слід розглядати
не з позиції “універсальності”, а вузької спеціалізації, і обов’язково
враховувати цей аспект у підготовці навчальних програм, оціночних
критеріїв, методичних матеріалів тощо.
Окремо необхідно зупинитися на проблемі слабкої інтегрованості методологічної бази всього інституту медіації до змінених умов
української дійсності. Вітчизняних підручників для підготовки медіаторів не має, тому вітчизняні медіатори користуються перекладними матеріалами західних колег, які складалися за інших часів та умов,
і не могли врахувати завдання вирішення конфліктів, наприклад, в
умовах військового часу з елементом регіональних, релігійних та
міжетнічних розбіжностей. Зокрема, західна практика для військових медіаторів (які працюють в зонах гарячих точок) взагалі ніколи
не була представлена в Україні, немає також на ринку освітніх послуг
і структурованих програм з урахуванням шкільної медіації, медіації
для соціального працівника тощо.
Тому, спираючись на засновників трансформаційного підходу у
медіації, Роберта Буша та Джозефа Фолджерома, хочемо зазначити,
що при розгляді актуальних питань впровадження медіації як технології соціального діалогу у нашій країні, важливо “представляти
свою думку не тільки про те, чим є медіація сьогодні, але і про те, чим
вона повинна бути” [13].
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Висновки. У сучасних соціально-політичних умовах розвитку
нашої країни пропонується розглядати медіацію під новим кутом –
як дієвий інструмент соціального діалогу, що при широкому її застосуванні дасть можливість формувати нову культуру конструктивного рішення конфліктів ненасильницьким шляхом.
З огляду на це, саме соціально-психологічні аспекти питань легалізації та професіоналізації медіації можуть відіграти ключову роль у
ефективному впровадженні медіації у перспективі.
Так, вірогідність прийняття найближчим часом Закону України
про медіацію та легалізація цього питання може стати дієвим поштовхом до впровадження нової професії “медіатор”, та відповідно
буде потребувати від держави та співтовариства медіаторів подальшу її професіоналізацію. Соціально-психологічний аспект подальшого просування медіації полягає саме у формуванні якісного та
кількісного складу професійного середовища медіаторів, де головну
роль мають відігравати професійна та психологічна підготовка медіаторів до практичної діяльності .
Перспектива подальшого проведення дослідження. Подальше
дослідження окресленої проблеми може полягати у вивченні питання психологічної готовності медіатора до практичної діяльності як
ключового елементу ефективного впровадження медіації в Україні в
цілому.
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Урусова Е. Г. Социально-психологический аспект внедрения
медиации в Украине
В статье расскрывается социально-психологический аспект актуальних проблем внедрения медиации в публичную жизнь нашого
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общества. Анализируется отечественная законодательная база касательно перспектив и возможных рисков развития потенциала новой
профессии. На основе анализа существующих материалов и публикаций, а так же с учетом собственного опыта автора статьи, раскрывается социально-психологический аспект вопросов перспективы
легализации и профессионализации медиации в Украине в ближайшее время.
Ключевые слова: медиация, медиатор, социальный диалог, легализация и профессионализация медиации, медиационная среда, кейс,
симуляция, социально-психологический аспект.
Urusova O. G. The social and psychological aspects of the
introduction of mediation in Ukraine
The article is devoted to the description of the social and psychological
aspects of the problems of introducing mediation in public life of our
society.
Mediation – a process of common settlement and conflict resolution
when two or more participants with involved independent third party (the
mediator) communicate with each other with idea to find acceptable to all
solution.
Maidan Nezalezhnosti of November 2013 – February 2014 dramatically
changed the consciousness of the Ukrainian society and actually formed
a request for new technologies and practices to resolve the conflict through
social dialogue. In this way we have the circumstances for further formation
and implementation of the institute of mediation in civil life of the country not
only as ADR (alternative dispute resolution), but primarily as a technology of
social dialogue that takes into account socio-psychological aspects of making
mediation the subject for professional usage.
Analysis of available information – materials, publications, research,
the author’s personal involvement in the promotion of mediation in
Ukraine indicate that there are two main reasons of it’s poor promotion:
1) Legalization of mediation;
2) Professionalization of mediation.
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Namely the social and psychological aspects of the legalization and
professionalization of mediation can play a key role in the effective implementation of mediation in the future.
For example, the legalization of mediation following of other countries
can be a catalyst for the introduction of the mechanism in our society and
lead to the emergence of a new profession, and therefore, the state will have
to add it to the list of professions, conduct certification training programs,
and confirm common training standards, evaluation criteria and knowledge of mediators. On the other hand, there is a big social-psychological
problem in the compulsory appeal to the mediator as a direct government
orders for new service. This may to bring at the profession completely random people who wanting so “quick profit” or create for possible corruptive
element of any ways (as it happened with the introduction of compulsory
Institute of Arbitrators).
The Legalization of mediation would require from the state and the
mediator`s community continued its professionalization.
The Professionalization of mediation is the process of forming
environment for quality skilled mediators with their professional ethics
and professional correspondence, common basic skills, and psychological
readiness to practice.
In conclusion, the socio and psychological aspects for further promotion of mediation in Ukraine are the formation of qualitative and quantitative environment for professional mediators, where training them to
professional and psychological practice play the main role.
Keywords: mediation, the mediator, social dialogue, Legalization and
Professionalization of mediation, mediator`s community, case, simulations,
the social and psychological aspects.
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РОЗВИТОК ОРГУПРАВЛІНСЬКОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА
У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
У статті розкрито особливості розвитку оргуправлінської компетентності керівника у системі неперервної освіти. Визначено сутність та структуру оргуправлінської компетентності керівника.
Зазначено, що розвиток оргуправлінської компетентності керівника
відбувається за рахунок активізації оргуправлінського мислення, його
оргуправлінської самосвідомості за рахунок процесів проблематизації, цілепокладання, проектування та рефлексії. Подано технологію
рефлексивного виходу як одного з механізмів розвитку оргуправлінської компетентності керівника у системі неперервної освіти.
Ключові слова: неперервна освіта, оргуправлінська компетентність, рефлексія, проблематизація, проектування, цілепокладання.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Необхідність дослідження й вирішення проблеми розвитку оргуправлінської компетентності керівника у системі неперервної освіти, її актуальність і
доцільність зумовлені наявними суперечностями між:
актуальною потребою практики в науково обґрунтованій системі
неперервної освіти управлінських кадрів як суб’єктів управлінської
© Донченко І. А.
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діяльності, розвитку їх професійної компетентності та недостатнім
рівнем теоретичного підґрунтя вирішення зазначеної проблеми;
між об’єктивною потребою країни у висококваліфікованих керівниках освітніх закладів, здатних до особистісного саморозвитку,
та незадовільним станом вітчизняної системи психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку управлінських кадрів у системі неперервної освіти;
усвідомленістю складності, тривалості й різноспрямованості
розвитку професійної компетентності управлінських кадрів і недостатньою розробленістю в сучасній науці та практиці ефективних освітніх заходів, спрямованих на забезпечення якості цього
процесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблема компетентності особистості в психолого-педагогічній літературі
не є новою. Вона знайшла відображення у процесі розв’язання широкого кола теоретичних і прикладних питань, спрямованих головним чином на дослідження професійного становлення, розвитку і
самовдосконалення особистості як суб’єкта професійної діяльності.
До окремих аспектів окресленої проблеми у своїх наукових розвідках
зверталися О. О. Бодальов, О. І. Зимня, М. П. Лещенко, Т. І. Люріна, Г. О. Нагорна, Н. Г. Ничкало, Л. О. Савенкова, В. А. Семиченко,
М. М. Солдатенко, Л. Л. Хоружа та ін.
Проблеми професійної підготовки керівників, теоретичні та методичні засади формування професіоналізму, професійної культури,
професійної майстерності, професійної компетентності управлінських кадрів привертали увагу В. І. Бондаря, Н. В. Гузій, О. І. Гури,
О. А. Дубасенюк, І. А. Зязюна, О. А. Лавріненка, С. І. Сисоєвої та ін.
Однак залишається недостатньо дослідженою проблема підвищення ефективності розвитку оргуправлінської компетентності керівників саме у системі неперервної освіти, зокрема проблема розробки та використання інноваційних технологій цього процесу.
Мета статті: розкрити особливості розвитку оргуправлінської
компетентності керівника у системі неперервної освіти.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Характерною рисою
інформаційного суспільства є неперервна освіта. Вона розглядається
як поетапний і довічний процес, що забезпечує постійне поповнення
і розширення знань у людей різного віку.
Неперервна освіта – це процес росту освітнього (загального та професійного) потенціалу особистості протягом життя, організаційно забезпечений системою державних і громадських інститутів і відповідний
потребам особистості і суспільства. До нього залучено безліч освітніх
структур – основних і паралельних, базових і додаткових, державних і
громадських, формальних і неформальних [4].
Необхідність розвитку неперервної освіти керівних кадрів зумовлюється потребою у відтворенні людського капіталу та інтелекту суспільства для забезпечення сталого людського розвитку країни через якісну підготовку керівних кадрів для всієї сфери освіти,
створення ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації керівників на основі поєднання національних надбань світового значення та усталених європейських традицій забезпечення
розвитку управлінців у сфері освіти, здатних у процесі постійного
удосконалення здійснювати професійну діяльність на засадах гуманізму, демократії, вільної конкуренції та високих технологій, а також
забезпечувати неперервну освіту громадян, здійснюючи практичну
реалізацію освітньої політики як пріоритетної функції держави [3].
Цілі неперервної професійної освіти полягають у розвитку самостійності, цілеспрямованості та відповідальності у суб’єктів навчання, зміцненні здатності адаптуватися до перетворень, що відбуваються в економіці, культурі суспільства в цілому, а також у професійному житті.
Одним із завдань неперервної освіти керівних кадрів освітньої
галузі є формування та розвиток у них професійної компетентності,
одним з аспектів якої є оргуправлінська компетентність.
Під оргуправлінською компетентністю керівника ми розуміємо
складне індивідуально-професійне утворення, що інтегрує в собі загальні професійні та спеціальні знання, уміння, навички, особистісні
якості, здатність та готовність керівника до виконання управлінських
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функцій, завдань організаційного характеру, прийняття обґрунтованих
управлінських рішень, управлінню діяльністю інших людей.
Таке розуміння ґрунтується на методологічних засадах системомиследіяльнісного підходу, засновник якого – Щедровицький Г. П. у своїх роботах визначав в структурі оргуправлінської діяльності керівника три складові: організація, керівництво та управління [6].
Оргуправлінська компетентність у такому випадку має певні
структурні компоненти: когнітивний, операційний, ціннісно-смисловий, рефлексивний.
Керівник повинен бути технічно підготовленим, тобто він повинен мати знання, навички та уміння стосовно організаційної та
управлінської діяльності, що складає сутність когнітивного та операційного компонентів оргуправлінської компетентності.
Наступною складовою оргуправлінської компетентності керівника є ціннісно-смислова складова: мотиви, цінності, переконання, світогляд, у яких відображено специфіку функціонування
керованої ним системи як системи, що виконує соціально значущу
діяльність.
Рефлексивний компонент передбачає, що у процесі виконання
професійної діяльності кожен керівник має усвідомлювати себе як
оргуправлінця, тобто того, хто:
по-перше, організовує процеси, які здійснюються в організації;
по-друге, керує цими процесами;
по-третє, управляє ними.
Розглянемо кожну складову оргуправлінської діяльності керівника більш детально.
Організація процесів, які відбуваються у керованій ним системі,
передбачає:
моделювання керованої системи, для вирішення тих чи інших
проблем;
визначення структурних елементів цієї системи та функціональних зв’язків необхідних для життєдіяльності системи;
підбір та розстановку кадрів на визначені функціональні місця;
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проектування діяльності системи у цілому для вирішення поставлених завдань.
Керування системою та процесами, які в ній відбуваються передбачає:
постановку цілей та їх диференціювання на завдання;
створення умов для їх реалізації;
планування діяльності у просторі та часі;
контроль за виконанням завдань.
Управління керованою системою передбачає координацію діяльності системи таким чином, щоб не зважаючи на дію внутрішніх та
зовнішніх несприятливих чинників, система функціонувала та вирішувала необхідні завдання. Це потребує від керівника:
готовності до використання інноваційних технологій управління (управління ризиками, проектне управління, мережеве управління тощо);
здатності до прогнозування розвитку керованої системи у майбутньому;
здатності до постійного самоаналізу;
високого рівня розвинутості оргуправлінського мислення, характеристиками якого є проектність, рефлективність, схематизованість тощо.
У цілому, діяльність оргуправлінця – це діяльність над діяльністю людей, які входять до керованої ним системи.
Тому, крім усвідомлення себе як оргуправлінця, керівник має
усвідомлювати особливості своєї діяльності, а для цього необхідно:
по-перше, розуміння та усвідомлення психологічної структури
діяльності взагалі та оргуправлінської зокрема, її специфіки та особливостей;
по-друге, постійний аналіз (рефлексія) власної діяльності та її
відповідності соціально значущим цілям;
по-третє, постійне самопроектування своєї діяльності.
Оргуправлінська діяльність здійснюється у мінливих нестабільних умовах. Тому дуже часто у керівника виникають проблеми. З
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психологічної точки зору, проблема – це така ситуація, коли ми не
можемо досягти мети, використовуючи звичні методи та прийоми.
Для того, щоб вирішити цю проблему необхідно:
по-перше, перестати діяти;
по-друге, подивитися на ситуацію і на свою діяльність немов зі
сторони, над ситуацією. Здійснити, так званий, рефлексивний вихід
– вихід у рефлексивну позицію, тобто здійснити рефлексію власної
діяльності.
З одного боку, під професійною рефлексією ми розуміємо процес
усвідомлення, самоаналізу та самокорекції особистістю самої себе як
суб’єкта професійної діяльності. А з другого – як базову професійно
важливу якість керівника, що полягає у його здатності усвідомлювати
себе з погляду інших суб’єктів освітнього процесу у мінливих ситуаціях оргуправлінської діяльності та забезпечує усвідомлення, критичний
аналіз та визначення шляхів конструктивного удосконалення власної
професійної діяльності. Тобто, рефлексія є такою синтетичною психічною реальністю, яка виступає і як психічний процес, і як психічна властивість, і як психічний стан одночасно, але не зводиться до жодного з
них [2, с. 47].
Рефлексія консолідує професійне мислення і, з одного боку,
сприяє динамічності його змісту, а з другого – підтримує його стабільність та запускає процеси професійної самоорганізації особистості.
Вона сприяє найбільш повному та адекватному розумінню керівником власної діяльності, характеру взаємодії з підлеглими; забезпечує своєрідний зворотній зв’язок, на основі якого відбувається його
саморозвиток.
У рефлексивній позиції керівник має здійснити два кроки:
перший – ретроспективний аналіз власної оргуправлінської діяльності;
другий – проспективний аналіз, який спрямовано на проектування власної діяльності по організації та управлінню керованою
системою на шляху досягнення суспільно-значущої мети.
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В основу рефлексії покладено психологічну структуру діяльності, яка містить в собі наступні компоненти:
суб’єкт, що виконує діяльність, який має певні можливості та
здібності;
вихідна ситуація – те, що відбувається в реальності в даний момент часу, тобто опис ситуації, яка з будь-якої причини не влаштовує
суб’єкта;
мета – це єдність бажаного результату, процесу діяльності, засобів та способів дії, можливостей та здібностей суб’єкта. Мета, фактично, визначає структуру діяльності у цілому. Під реалізацію певної
мети визначаються певні дії, засоби та способи їх реалізації;
результат – конкретні результати діяльності, які мають власні
характеристики;
матеріал – те, що змінюється у процесі переходу від вихідної ситуації до бажаної, до отримання конкретного результату;
базовий процес (технологія) – це послідовність дій, яка забезпечує отримання результату із перетворення фактичної ситуації в бажану. Поняття технології полягає в тому, що кожен її етап є кроком
до отримання кінцевого результату;
засоби – те, що використовується для виконання дії. До засобів
відносяться також знання. Засоби можуть бути знаковими, орудійними, комплексними;
спосіб дії – це те, яким чином суб’єкт використовує засоби для
виконання конкретної дії.
Технічно рефлексивний аналіз оргуправлінської діяльності полягає у тому, що керівнику необхідно відповісти на декілька запитань [5].
При цьому запитання, на які відповідає керівник, повинні бути
запитаннями на розуміння. У системомиследіяльнісному підході
питання на розуміння – це такі питання, які просувають суб’єкта у
розумінні ситуації та допомагають йому усвідомити ті елементи діяльності, які поки були не уявлені у його свідомості, або уявлені у
вигляді, що не відповідає реальній дійсності.
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Наведемо приклади запитань відповідно до кожного з елементів
оргуправлінської діяльності (табл. А) [1].
Таблиця А
Приклади рефлексивних запитань
Елемент
оргуправлінської
діяльності

Приклади рефлексивних запитань (запитань на розуміння)

Суб’єкт

Яким чином досягнення мети залежить від мене? У
чому моя відповідальність за досягнення цієї мети? Як
я сприймаю ситуацію, себе у цій ситуації? Чи відповідають дійсності мої уявлення про ситуацію?

Здібності

Чи є в мене здібності, які допоможуть мені досягти
мети? Які мої здібності можуть бути моїм власним ресурсом для досягнення мети?

Можливості

Якими можливостями я володію для реалізації цієї діяльності?

Вихідна ситуація У чому сутність ситуації? Що відбувається саме в цій
ситуації? Яка склалася ситуація на даний момент? Які
події можуть відбутися?
Мета

Чого саме я хочу (хотів) досягти? Що зміниться, коли
я досягну мети?

Результат

Що я отримав (отримаю) в результаті діяльності? На
скільки відповідає отриманий результат меті? Як я дізнаюся, що отримав саме той результат? Які критерії
та показники свідчать про це?

Дії, базовий
процес

Які дії мені необхідно виконати, щоб отримати очікуваний результат? Які мої дії були хибними та призвели
до невідповідності отриманого результату меті?

Засоби

Що я використовую для виконання дій? За допомогою
чого я досягну результату? Які інші засоби можуть допомогти мені досягти бажаного результату?

Способи дії

Яким способом найефективніше виконувати дії? Яким
іншим способом я можу діяти у подібній ситуації?
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Подані у таблиці запитання є орієнтовними, оскільки їх формулювання залежить від конкретної ситуації, але сутність залишається
сталою у будь-якому випадку. Практика свідчить, що завдяки відповідям на ці запитання керівники:
по-перше, більш чітко усвідомлюють психологічну структуру
власної оргуправлінської діяльності;
по-друге, мають можливість вчасно внести корективи у процес
діяльності, що підвищує її ефективність;
по-третє, усвідомлюють, що будь-яку проблему можливо вирішити шляхом мисленнєвого конструювання діяльності з перетворення вихідної ситуації на бажану.
Остання теза передбачає, що будь-яка проблема вирішується
шляхом переведення її у задачну форму. Усвідомлення усіх структурних компонентів оргуправлінської діяльності у свідомості керівника уявлене у вигляді задачі на розвиток, яку можна вирішити. Якщо
хоча б один елемент вказаної схеми не уявлений у його свідомості, то
він сприймає таку ситуацію як проблему, і, відповідно, зіштовхується з труднощами у виконанні діяльності.
Однак, слід зазначити, що незважаючи на простоту технології
рефлексивного виходу, це – складна мисленнєва діяльність, якою теж
необхідно оволодівати и створювати для неї певні умови.
Однією з таких умов є створення рефлексивного середовища
протягом усього періоду виконання управлінської діяльності керівника. Це має бути одним із завдань неперервної освіти керівника, де
він не лише засвоює нові знання, а, в першу чергу, розвиває власне
оргуправлінське мислення, і де створюються умови для особистісного розвитку та саморозвитку.
Тому у системі неперервної освіти керівних кадрів необхідним,
на наш погляд, є використання спеціальних технологій для формування та розвитку його оргуправлінської компетентності.
Такі технології ґрунтуються на активізації та розвитку оргуправлінського мислення керівника, його оргуправлінської самосвідомості
за рахунок процесів проблематизації, цілепокладання, проектування
та рефлексії. А основним завданням використання даних технологій
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є організація для керівника кроку в розвитку, тобто розширення меж
його розуміння сутності оргуправлінської діяльності, її специфіки,
особливостей, структури тощо. Практика показує, що таке розуміння стає можливим тільки в тому випадку, якщо керівник входить в
оргуправлінську позицію, тобто позицію організатора власної діяльності для ефективного вирішення професійних завдань.
Висновки. Аналіз проблеми розвитку оргуправлінської компетентності керівника у системі неперервної освіти дає можливість дійти наступних висновків.
Неперервна освіта – це процес росту освітнього (загального та
професійного) потенціалу особистості протягом життя, організаційно забезпечений системою державних і громадських інститутів і відповідний потребам особистості і суспільства.
Одним із завдань неперервної освіти керівних кадрів освітньої
галузі є формування та розвиток у них професійної компетентності,
одним з аспектів якої є оргуправлінська компетентність.
Оргуправлінська компетентність керівника – це складне індивідуально-професійне утворення, що інтегрує в собі загальні професійні та спеціальні знання, уміння, навички, особистісні якості, здатність
та готовність керівника до виконання управлінських функцій, завдань
організаційного характеру, прийняття обґрунтованих управлінських
рішень, управлінню діяльністю інших людей.
Складовими оргуправлінської компетентність є:
когнітивний – знання, необхідні для виконання оргуправлінської діяльності;
операційний – вміння та навички виконання оргуправлінської
діяльності;
ціннісно-смисловий – мотиви, цінності, переконання, світогляд,
у яких відображено специфіку функціонування керованої системи як
системи, що виконує соціально значущу діяльність;
рефлексивний – усвідомлення себе як оргуправлінця та усвідомлення особливостей та структури оргуправлінської діяльності.
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У процесі неперервної освіти керівних кадрів необхідно створювати умови для розвитку усіх складових оргуправлінської компетентності та використовувати для цього спеціальні технології.
Такі технології ґрунтуються на активізації та розвитку оргуправлінського мислення керівника, його оргуправлінської самосвідомості
за рахунок процесів проблематизації, цілепокладання, проектування
та рефлексії. А основним завданням використання даних технологій
є організація для керівника кроку в розвитку, тобто розширення меж
його розуміння сутності оргуправлінської діяльності, її специфіки,
особливостей, структури тощо.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Результати, подані у матеріалах статті, не вичерпують проблему розвитку
оргуправлінської компетентності керівних кадрів у системі неперервної освіти. Подальші наші дослідження будуть спрямовані на
розробку системи психолого-педагогічного супроводу розвитку оргуправлінської компетентності керівника.
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Донченко И. А. Развитие оргуправленческой компетентности
руководителя в системе непрерывного образования
В статье раскрыты особенности развития оргуправленческой
компетентности руководителя в системе непрерывного образования.
Определена сущность и структура оргуправленческой компетентности руководителя. Отмечено, что развитие оргуправленческой компетентности руководителя происходит путем активизации его оргуправленческого мышления, оргуправленческого самосознания за
счет процессов проблематизации, целеполагания, проектирования
и рефлексии. Представлена технология рефлексивного выхода как
одного из механизмов развития оргуправленческой компетентности
руководителя в системе непрерывного образования.
Ключевые слова: непрерывное образование, оргуправленческая
компетентность, рефлексия, проблематизация, проектирование,
целеполагание.
Donchenko I. Development organizational and management competence of the manager in the system of continuing education
In the article the features of the organizational and management competence manager in the system of continuous education. Determined that
continuous education is the process of growth of educational (general and
professional) potential of the individual in the course of life. The continuing education provided by the state and public institutions. The continuing
education meets the needs of the individual and society.
One of the tasks of continuous education of managerial staff of the
educational field is the formation and development of their professional
competence. One aspect of professional competence is the organizational
and management competence.
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Organizational and managerial competence of the manager integrates
general and special professional knowledge, abilities, skills, personal qualities, ability and willingness of the Manager to perform of managerial functions and tasks, of organizational measures. Ability and willingness of the
Manager to make informed management decisions, the management of
the activities of others.
It is components of organizational and management competence:
cognitive component is the knowledge necessary to perform organizational and management activity;
operational component is the ability and skills to perform organizational and management activity;
semantic component is the motives, values, beliefs, worldview of
Manager;
reflection component is the awareness of himself as a Manager, and an
awareness of the characteristics and patterns of organizational and management activity.
In the process of continuous education of managerial staff is necessary
to create conditions for the development of all components of the organizational and management competence.this requires the use of special
technologies.
These technologies are based on activation and development of organizational and management thinking Manager, his organizational and
management identity. This is due to the processes of problematization,
goal setting, engineering and reflection. These technologies are expanding
the boundaries of understanding of specificity, peculiarities, structure of
organizational and management activity.
The article presents the technology of analysis organizational and
management activity. The technology is mechanism for the development
of organizational and management of the Manager in the system of continuing education.
This develops professional thinking of Manager. This contributes to
the dynamism of the content of professional thinking of Manager. This
supports the stability of professional thinking and starts the process of pro№2
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fessional self-organization of personality. It contributes to a more complete
and adequate understanding of own activities of Manager.
Keywords: the continuing education, the organizational and management competence, reflection, engineering, goal setting.
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ТРЕНІНГОВИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ
ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ ОРГАНІВ
ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
У статті проаналізовано основні психологічні підходи підготовки керівників органів охорони державного кордону (ООДК). Окреслено
шляхи та переваги підготовки персоналу на основі проведення психологічних тренінгів.
Ключові слова: тренінг, керівники органів охорони державного
кордону, підготовка.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Відповідальним
завданням діяльності органів охорони державного кордону Держприкордонслужби України є забезпечення процесу підготовки керівного складу до професійно-управлінської діяльності, яка передбачає
поєднання теорії та практичної діяльності, як єдине ціле утворення.
Ціле можна теоретично осягнути тільки за допомогою систематики
(моделі). У ній кожне часткове набуває своєї визначеності та чіткості,
що дає змогу його порівнювати і співвідносити. Постає завдання зберігати систематичний характер розгляду, не доводячи до панічного
стану жодної системи [8, с. 16-17]. Більшість систем включає сумарну
сукупність моделей для досягнення результатів. На наш погляд, за© Журавльов В. В.
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безпечення системи підготовки до професійно-управлінської діяльності слід здійснювати в межах тренінгової підготовки. Головна умова тренінгової підготовки – це наявність базових знань, навичок та
умінь. Тільки за таких умов тренінгова підготовка буде спрямована
на розвиток/удосконалення компетентності керівних кадрів і ефективного функціонування ООДК.
Загальна світова тенденція останніх років свідчить про необхідність враховувати функціональні психологічні чинники в процесі
підготовки до професійно-управлінської діяльності. Основні з них:
особливості прояву пізнавальних процесів; рівень емоційно-вольової стійкості, властивості особистості та її психічні стани; професійна мотивація; аспекти поведінки керівного складу; робота в команді;
лідерство; вирішення управлінських конфліктів; зміни до процесу
управлінської діяльності в організації. Це зумовлює актуальність досліджень підготовки фахівців з управління на психологічних засадах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. В Україні
тренінги з’явилися в кінці ХХ століття. Аналіз групових форм роботи свідчить про те, що Т-групи стали передумовою основних видів
психологічної роботи в межах “соціально-психологічного тренінгу”.
Використання тренінгів з різноманітною метою зазначено у працях
відомих психологів: Т. Зайцева, В. Лефтерова, С. Макшанова, І. Марсанова, Л. Петровської, О. Сидоренко, Н. Хрящевої, І. Шевцової,
Т. Яценко.
Ефективність функціонування ООДК залежить від психологічного потенціалу керівників організації, що у свою чергу визначає їх
професійну компетентність. У сучасній психології існують два основних підходи до визначення змісту та структури підготовки/готовності особистості в умовах професійної діяльності: особистісний
та функціональний. З позиції особистісного підходу психологічна
готовність розглядається як результат підготовленості до певної діяльності. У межах функціонального підходу психологічна готовність
до діяльності визначається як певний стан психічних функцій, що
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забезпечує високий рівень досягнень при виконанні певного виду
діяльності.
Мета статті – розглянути та проаналізувати перспективи застосування тренінгів в системі підготовки керівників ООДК, обґрунтувати його основні показники та характеристики.
Виклад основного матеріалу дослідження. У вітчизняній психології досить активно досліджуються проблеми психологічної підготовки/готовності особистості до різних видів діяльності (трудової,
професійної, навчальної), професійного самовизначення на основі
упровадження тренінгових програм підготовки.
Використане нами поняття “професійна підготовка” може бути
співвіднесене з поняттями “соціально-психологічна підготовка” [7]. І
це зрозуміло чому. За Г. М. Андрєєвою [1], Л. А. Петровською [5], соціально-психологічна підготовка – це цілеспрямований процес усвідомлення людьми закономірностей взаємодії у виробничих та інших
галузях діяльності, з одного боку, й оволодіння ними – з другого,
який здійснюється в інтересах розвитку виробничих сил і підвищення ефективності виробництва. Оволодіння цими закономірностями означає перш за все вміння враховувати їх у реальному процесі
управління діяльністю.
Аналізуючи сучасний стан менеджменту професійної діяльності керівних кадрів, на наш погляд, концептуальна модель керівника
має визначатися трьома взаємопов’язаними компонентами. Перший
орієнтований на ефективний розвиток компетентності керівника,
другий – на розвиток професіоналізму діяльності, третій – на соціально-психологічний потенціал особистості.
Водночас практично не розглянутими залишаються питання, які
стосуються змісту та структури тренінгових програм, які б сприяли
формуванню підготовки керівників до професійно-управлінської діяльності.
Насамперед тренінг призначений для передачі знань, які неможливо передати словами. Унікальність соціально-психологічного
тренінгу полягає в тому, що він дозволяє членам тренінгової групи
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стимулювати/розвивати індивідуальний і функціональний рівні розвитку до професійно-управлінської діяльності керівників ООДК.
Поняття тренінгу уточнюється за допомогою зіставлення його
з поняттями навчання, розвиток і освіта [2]. Розглянемо характеристики тренінгу у таких співвідношеннях:
1. Тренінг і навчання. Тренінг розглядається як одна з форм навчання.
2. Тренінг і розвиток. Тренінг є частиною або етапом формальної
програми розвитку або сприяти розвитку.
3. Тренінг і освіта. Тренінг як метод підготовки призначений для
доповнення освіти. Якщо тренінг у вигляді тренування, то він є однією з форм освітньої активності і включається в освітню програму.
Розмаїття тлумачення поняття “тренінг” переконує в тому, що це
не тільки універсальний метод розвитку особистості, але й найбільш
ефективна система підготовки керівників ООДК, оскільки у ньому
теоретично і практично задіяна вся психологічна сфера особистості
(емоційна, вольова, інтелектуальна, мотиваційна, поведінкова тощо).
Усі тренінги характеризує наявність процесу інтеракції, тобто
взаємодії учасників з тренером і між собою [9,10]. Там, де є взаємодія між людьми, можна констатувати наявність психології. Тому, як
би не називали тренінги, їх основу складає психологічна складова,
а вже потім форма змісту (командоутворення, прийняття управлінських рішень, лідерство, зміни в організації тощо). Тому, на наш
погляд, при підготовці керівників ООДК першим/базовим повинен
бути тренінг комунікативної компетентності, на основі якого проводяться наступні тренінги. Причина полягає в тому, що без комунікативної компетентності не обійтися на жодному тренінгу. Він є
фундаментом взаємодії, забезпечує процес обміну інформацією на
пізнавальному та емоційному рівні. Тренінг комунікативної компетентності (ТКК) забезпечує учасникам процес адаптації для участі
в межах всієї системи тренінгової підготовки офіцерського складу.
Загальна мета ТКК в системі підготовки персоналу:
оволодіння психологічними знаннями;
58

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
З Б І Р Н И К ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАУКОВИХ ПРАЦЬ

С Е Р І Я : ПС И ХОЛОГ І Ч Н І Н АУ К И

формування необхідних вмінь і навичок у сфері професійного
спілкування керівника;
розвиток здібностей керівника для побудови системи відносин
в організації.
Об’єктом тренінгових процедур є людина зі своїми індивідуальними особливостями, внутрішнім світом, системою відносин і цінностей.
Закономірно, що групові форми роботи мають переваги у психологічній практиці, оскільки вони дозволяють ефективно розвивати
особистість керівника в межах групи в різних аспектах. Сьогодні дослідники виділяють певні переваги групового соціально-психологічного тренінгу, основні з них [10]:
група віддзеркалює суспільство в мініатюрі й тому може бути
“полігоном” для розвитку різних соціальних умінь;
людина може освоювати в групі нові уміння, експериментувати з
різними стилями стосунків серед рівних партнерів;
група дозволяє отримати зворотний зв’язок і підтримку від людей зі схожими проблемами, учасники можуть ідентифікувати себе з
іншими;
груповий досвід протидіє відчуженню, що допомагає встановленню ближчих стосунків з оточенням і розв’язання міжособистісних проблем;
група полегшує процеси саморозкриття, самодослідження і самопізнання учасників;
взаємодія в групі створює напругу, яка допомагає з’ясувати психологічні проблеми кожного;
економічна вигода.
Моделюючи життєві ситуації в лабораторних умовах, а потім,
застосовуючи їх на практиці під час тренінгу, учасники отримують
практичний досвід пізнавального й емоційного спрямування. Звідси
стає зрозуміло, що вкладення в розвиток компетентності персоналу
є максимально рентабельними показником для будь-якої організації.
Аналіз діяльності провідних світових компаній дає підстави ствер№2
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джувати, що сучасну ефективну, конкурентоздатну організацію в
першу чергу відрізняє повнота розкриття потенціалу людських ресурсів. Саме людський чинник визначає, хто буде лідером у своїй
сфері діяльності, а хто аутсайдером. Наприклад, дослідження, зроблене Business Week European Forum, виявило, що стратегія розвитку людей є найважливішим чинником, що впливає на успіх бізнесу.
Такий висновок зробили аналітики, які проводили опитування серед
керівників провідних європейських компаній. Більшість керівників
компаній, що входять в Top 50 Європи, повідомили, що наявність
здатних, ініціативних службовців-професіоналів цінніше, ніж знання потреб клієнтів [6;11].
В. І. Маслов і його послідовники дійшли висновку, що зростання
ефективності будь-якої організації може бути досягнута за рахунок
підвищення всього лише п’яти груп компетенцій її співробітників
[4]. Ці п’ять груп було названо Ключовими Універсальними Компетенціями:
1. Особистісна ефективність керівника: уміння ставити цілі і
ефективно їх досягати, здібність до самомотивації, володіння навичками управління часом, навичками самонавчання, саморозвитку,
інноваціювання.
2. Психологічна стійкість, здатність управляти стресом.
3. Комунікативна компетентність, зокрема уміння управляти
конфліктом.
4. Здібність до ефективної роботи в команді: уміння працювати
в команді, управляти командою, створювати команди; навички ефективного лідерства.
5. Педагогічна компетентність: навички навчання і розвитку інших людей, а також навички їх мотивування до самонавчання і саморозвитку. Актуальність даної групи навичок обумовлюється бурхливим розвитком інституту наставництва, а також зародженням
“коучингового” стилю управління в сучасному менеджменті. Практика показує, що витрати на розвиток цих компетенцій в десятки разів нижче за витрати на реорганізацію виробництва або на перебудову системи управління, а віддача практично миттєва.
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Саме ці п’ять груп компетенцій на 80 % забезпечують успішність
роботи будь-якої організації у всіх основних сферах її діяльності:
зростання продуктивності праці, оперативність і гнучкість реагування підприємства на виклики сучасного ринку, комфортну психологічну атмосферу в колективі.
Зміст тренінгу визначається виділенням того, що підлягає розвитку або вдосконаленню, тобто компонентів компетентності керівника. Стандартними/основними компонентами є: знання, вміння та
установки. Крім стандартних, вчені виділяють такі: досвід, навички,
розуміння, інсайти та проникнення у суть справи [3; 4]. До мети тренінгу, на наш погляд, необхідно віднести:
вивчення психологічних закономірностей, механізмів і способів
міжособистісної взаємодії в організації;
ефективне і гармонійне спілкування керівників і підлеглих;
сприяння процесу особистісного розвитку, реалізація творчого
потенціалу в межах організації;
розвиток самосвідомості й самодослідження учасників міжособистісних і поведінкових досліджень;
розвиток організаційної культури;
дослідження психологічних проблем учасників групи та надання
допомоги у їх вирішенні;
поліпшення суб’єктивного самопочуття і зміцнення психічного
здоров’я керівних кадрів.
Висновки. У цілому вищезазначене переконливо доводить, що
тренінгова форма підготовки керівників ООДК має переваги перед
індивідуальними. Феномен групи забезпечує динаміку психологічної корекції компетентності керівників, яку не можливо здійснити
іншими видами занять.
Практика свідчить, що витрати на розвиток компетентності керівників ООДК в десятки разів нижче за витрати на реорганізацію
службової діяльності або на перебудову системи управління, а віддача практично миттєва.
Аналізуючи численні дослідження, а також особистий практичний досвід вважаємо, що масштабне запровадження соціально-пси№2
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хологічних тренінгів в системі підготовки персоналу дозволить
значно підвищити компетентність керівників ООДК, що позитивно
позначиться на процесі гуманізації усіх сфер суспільного життя і закономірних новоутворень в прикордонних підрозділах.
Перспективами подальших наукових розвідок вважаємо дослідження моделі підготовки керівного персоналу ООДК; зміст організаційно-психологічного тренінгу: особливості організації та проведення.
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Журавлев В. В. Тренинговый подход в системе подготовки руководителей органов охрани государственной границы
В статье проанализировано основные психологические подходы
для подготовки руководителей органов охраны государственной границы. Определены пути та преимущества подготовки персоналу на
основе проведения психологических тренингов.
Ключевые слова: тренинг, руководители органов охраны государственной границы, подготовка.
Zhuravliov V. Training approach in the system of bodies of border
protection heads’ training
According to nowadays requirements the specific category of heads
must possess a contemporary level of professional ability to professional
and managerial activity, efficiency of which depends first of all on the content of the process of training aimed at providing the necessary level of
competence of the managerial staff.
The questions concerning the contents and structure of training programs, which would promote formation of training of heads for professional and managerial activity have not almost been considered.
First of all, training is intended for the transfer of knowledge which
cannot be expressed in words. Uniqueness of organizational and psychological training is that it allows members of training group to stimulate/
develop individual and functional levels of development to professional
and managerial activity of heads of bodies of border protection.
The concept of training is specified by means of its comparison to concepts of training, development and education. The main characteristics of
training in the specified ratios:
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1. Training and teaching. Training is considered as one of forms of
teaching.
2. Training and development. Training is part or a stage of the formal
program of development or promotion of development.
3. Training and education. Training as a method of study which is
intended to supplement education. If training is in the form of exercising,
it is one of forms of educational activity and is included to the educational
program.
A variety of interpretation of the concept “training” convinces that it is
not only a universal method of the personality development, but also the most
effective system of training of heads of border protection bodies, because it
theoretically and practically involves all psychological sphere of the personality (emotional, will, intellectual, motivational, behavioural, etc.).
The content of training is defined by allocation of what is subject to
development or improvement, that is components of competence of the
head. The standard/main components are: knowledge, ability and affirmations. Except standard ones scientists define the following: experience,
habits, understanding, insights and penetrations at the matter.
The training form of the heads of border protection bodies education
has advantages if compared with the individual one. The phenomenon of
group provides dynamics of psychological correction of competence of
heads which is not possible to be carried out by other types of occupation.
Practice shows that the costs of competence development of the heads
of border protection bodies is ten times lower than the costs of reorganization of service activity or reorganization of a control system, and feedback
is almost instant.
Keywords: training, heads of border protection bodies, education.

64

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
З Б І Р Н И К ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАУКОВИХ ПРАЦЬ

С Е Р І Я : ПС И ХОЛОГ І Ч Н І Н АУ К И

УДК 159.98:355.23 (477)
Володимир Михайлович ІВАНЕНКО,
кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри
загальновійськових дисциплін Національної академії
Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ
СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
На студентів вищих навчальних закладів як на майбутніх спеціалістів в галузі науки і техніки покладаються великі надії на прогресивні зміни у суспільстві, які у свою чергу залежать від максимального
розвитку творчої обдарованості особистості студентської молоді.
У статті проводиться аналіз факторів, які сприяють розвитку
творчої обдарованості в процесі навчання.
Ключові слова: творчі здібності, креативність, творча обдарованість.
Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах розбудови української державності, становлення України як демократичного
суспільства на міжнародній арені все актуальнішою постає проблема розвитку творчої особистості її громадян. Виявлення і розвиток
творчої обдарованості особистості має безперечно велике значення
як для державотворення, так і для самореалізації конкретної людини.
Адже науково-технічний поступ все частіше висуває нові соціально
значимі орієнтири в системі вищої освіти та ставить нові вимоги до
випускників ВНЗ, їх професійних та особистісних якостей.
© Іваненко В. М.
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Саме на студентську молодь і покладаються надії на прогресивні
зміни у суспільстві, які просто неможливі без повноцінного розвитку творчої обдарованості особистості [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Вагомим
внеском у дослідження даної проблематики стали наукові праці таких провідних дослідників у цій галузі, як В. І. Барко, В. О. Моляко,
О. І. Бедлінський, Є. Л. Гергель, Н. І. Булка, Дж. Гілфорд, В. М. Дружинін, О. І. Кульчицька, Н. С. Лейтес, О. М. Матюшкін, Р. О. Семенова,
Б. М. Теплов, Е. Торренс та ін.
У контексті фундаменталізму та гуманітаризації, які є основними стратегічними напрямами розвитку вищої школи, визначаються
шляхи удосконалення професійної підготовки, зокрема, підготовка
фахівця, спроможного приймати ефективні рішення на основі творчого мислення, який поєднує в собі високий професіоналізм із соціально-психологічними якостями гуманіста і патріота [1]. Для розвитку творчої обдарованості студентів постає необхідність у створенні сприятливих соціальних і психологічних умов, оскільки творчий потенціал може бути просто непомічений або ж заблокований,
внаслідок чого реалізовуватися на недостатньому рівні або зовсім не
використовуватись[1].
Мета статті – проаналізувати можливості розвитку творчої діяльності в навчальному процесі вищого навчального закладу як одного з напрямків початкового етапу вдосконалення системи навчання взагалі.
Виклад основного матеріалу дослідження. На жаль, попри всю
важливість організації творчої діяльності студентів, у навчальних закладах їй приділяється недостатньо уваги.
З упевненістю можна стверджувати, що сучасні досягнення психології творчості вкрай повільно входять в навчально-педагогічну
практику сучасної вищої школи.
На сьогодні психологічною наукою розроблено ряд систем формування творчої діяльності, а саме “ТРИЗ”, “КАРУС” і тощо. Якщо
хоча б одну з цих систем запровадити в процесі навчання, то не ви66
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ключено, що вже завтра ми отримали б на багато більше творчих
особистостей у вищих навчальних закладах, а післязавтра – і в загальноосвітніх.
Найбільш перспективною, як на наш погляд, є розроблена академіком Моляко В. О. система “КАРУС”. У процесі навчання її можна
використовувати у вигляді декількох спецкурсів з психології.
Один із спецкурсів – це формування стратегії аналогізування.
Адже в сучасних ВНЗ і педагоги, і слухачі використовують аналогізування різною мірою і на різних рівнях. Але конструктивної роботи
щодо оволодіння методами, а тим більше тими, що стосуються розвитку стратегій творчої діяльності, не проводиться [2].
З метою зміни ситуації, яка склалась, постає необхідність у систематизації отриманих наукою результатів і проведення нових досліджень у цій галузі. Одним із кроків у цьому напрямку можна вважати спробу з’ясувати: чим же є творчість з точки зору психологічної
науки.
“Аналіз досить великого масиву літератури з проблем творчості,
яка останнім часом вже виділилась в самостійний напрям на межі
психології, педагогіки, філософії та інших наук, дає змогу зробити,
зокрема, висновок про те, що для здійснення соціально-економічних
перетворень, розв’язання надзвичайно складних та нових завдань
людині сьогоднішнього, а тим більше завтрашнього дня, вже не просто бажано, а необхідно оволодіти творчими вміннями, стратегіями
і тактиками як інструментарієм не тільки у професійній, а навіть у
повсякденній діяльності” [3].
У своїх дослідженнях А. М. Єрмола відмічає, що “У філософській та
психолого-педагогічній літературі наявні різні трактування творчості,
відмінні погляди на природу, об’єктивну основу та структуру творчого
процесу, формування творчих здібностей людини та ін. І тут необхідно
звернути увагу на багатоплановість вживання поняття “творчість”. Його
тлумачать як “діяльність”, “процес”, “конструктивний принцип пізнання”, “самореалізацію”. [4].
А. М. Єрмола розглядає творчість як діяльність: “Творчість – це
діяльність, результатом якої є створення нових матеріальних та ду№2
2015
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ховних цінностей. Вона передбачає наявність в особистості цінностей, мотивів, знань і умінь, завдяки яким створюється продукт, що
відрізняється новизною, оригінальністю й унікальністю”.
Основна “суть теорії творчості” за В. О. Моляко полягає в такому: “Творчий потенціал людини (творчої людини) реалізується
цілісними процесами , в яких найбільшу роль відіграють мисленні
компоненти та компоненти уяви. Творчі мисленні процеси, що включають основні цикли – створення задуму та реалізації задуму, гіпотези, – детермінуються й організуються стратегіями і тактиками –
унікальними особистісними утвореннями, системами, які водночас
відбивають генетичні й набуті настановлення, диспозиції, навички
та вміння різного масштабу та суб’єктивного забарвлення і певним
чином адаптуються в конкретних умовах творчої діяльності.” [3].
Академік Моляко В. О. акцентує увагу на тому, що: “Сучасні відомості про характер протікання творчого процесу достатньо суперечливі, діапазон думок коливається між двома полюсами, а саме:
від уявлень, що цей процес протікає за строго визначеними етапами
(логічний варіант), до повного непізнання, сумбурності, непередбачуваності і некерованості як такого “з боку” свідомості (інтуїтивний
варіант)” [5]. І далі стверджує: “Творчий процес абсолютно непередбачуваний у кожному своєму конкретному прояві, і чим більш творчим він є, тим більш складним, новим стає для суб’єкта розв’язуване
ним завдання, тим менш упізнаним стає характер протікання творчого процесу.” [5].
Значення підсвідомості у творчому процесі відмічалося багатьма авторами. Ще в 50-х рр. А. Н. Леонтьєв і С. Л. Рубінштейн з учнями стали активно розробляти услід за Н. Майєром експерименти з
підказкою, які проявляють несвідомі процеси в мисленні. Наступні за
цим дослідження виявили ряд важливих моментів у творчому мисленні. А. В. Брушлінський на основі експериментальних даних наполягає
на тому, що у творчому процесі невід’ємно присутні свідомі і несвідомі
компоненти. О. К. Тихоміров в експериментальних роботах продемонстрував утворення в процесі мислення так званих “невербалізованих
операційних смислів”, які він вважав одиницями аналізу несвідомого.
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Я. А. Пономарьов показав, що при вирішенні творчих завдань в лабораторних умовах ідея приходить з інтуїтивного (несвідомого) досвіду.
Він експериментально виявив, що на інтуїтивному рівні людина фіксує
набагато більше властивостей предметів, ніж на усвідомлюваному. При
вирішенні справді творчого завдання свідомо зафіксованих властивостей виявляється недостатньо і суб’єкт звертається до інтуїтивного
рівня, що супроводжується феноменами типу емоційної активності.
В. Н. Дружинін., розвиваючи ідеї В. Н. Пушкіна, вважає домінування несвідомого і пасивну роль свідомості критерієм творчого процесу.
[6]. Слід згадати і про психолого-педагогічний аспект творчості. Адже
творчість дитини і творчість дорослого дещо різні речі. І головне значення творчості учня і людини, що працює, теж різне. Важко не погодитися з Т. М. Третяк, яка стверджує, що: “Творча діяльність людини – це процес створення об’єкта, що характеризується об’єктивною
новизною і суспільне корисною значущістю. Однак з погляду психології під творчістю мається на увазі процес створення чогось нового для
даного суб’єкта: наприклад, школяр, котрий, вивчаючи взаємодію води
і зануреного в неї тіла, відкриває для себе закон Архімеда, людина, яка
розмірковує над такою побутовою проблемою, як розстановка меблів, –
розв’язують творчі завдання.” [7].
Розглядаючи поняття “творчість”, не можна обминути таке поняття, як “креативність”. А. М. Єрмола зазначає: “Сьогодні креативність є сталою категорією в психологічній науці, визначється кілька основних аспектів її дослідження: предметно-процесуальний та
рефлексивний (процес вирішення творчого завдання); продуктивно-результативний та соціально-управлінський (умови креативного
розвитку, самовираження й непрямого управління творчим процесом навчання й виховання)” [4].
Поняття “креативність” було введене в психологію при розробці тестів, за допомогою яких можна було б досліджувати розвиток творчих здібностей. Американський психолог Дж. Гілфорд запропонував кубічну модель структури інтелекту, виявив
існування двох принципово відмінних типів мислительних операцій: конвергенції і дивергенції. [8]. Інтелектуальні здібності були
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відділені від креативних. Але їхнє співвідношення і взаємозв’язок залишається дискусійним до цього часу. Савенков А. І. услід за
В. Н. Дружиніним, аналізуючи співвідношення інтелекту і креативності, виділяє три основні позиції. “Перша: відмову від будь-якого
розділення цих функцій. Друга: між інтелектом і креативністю існують порогові відношення: для прояву креативності потрібен інтелект не нижче середнього. Третя: інтелект і креативність незалежні,
ортогональні здібності” [9].
Ще цікавіший взаємозв’язок констатує М. С. Єгорова. “Рівень
інтелекту в більш старшому віці до деякої міри залежить від креативності в більш молодшому віці, але не навпаки. Креативність та
інтелект продовжують впливати один на одного, але вплив цей відстрочений і тому може бути помічений лише при міжвіковому співставленні (наприклад креативності в 6 років і інтелекту в 7 років)”
[10]. Дана закономірність дуже важлива для педагогічної практики.
Адже дає додаткову мотивацію для розвитку творчих здібностей
людини. Зовсім інше значення вкладає в поняття “відстрочені креативні прояви” Г. В. Ожиганова. “Один з основних результатів нашого дослідження – встановлення відстрочених креативних проявів.
Зафіксовані первинні відстрочені креативні прояви дітей в експериментальній ситуації свідчить про те, що переважній більшості досліджуваних потрібно достатньо довгий час, щоб креативність проявилась. Тому можна говорити про існування інкубаційного періоду, в
процесі якого відбувається формування креативності, обумовлене
накопиченням дітьми нового особистісного досвіду” [11]. Цікавий
факт також досліджено Є. Л. Гергель: “Вербальна креативність (дивергентні здібності) пов’язана з рівнем розвитку конвергентного
мислення. Корекційна програма, спрямована на розвиток креативності, яка не приділяє достатньої уваги конвергентному мисленню,
дає значно менший ефект. Аналогічного зв’язку з образною креативністю (фігурна форма) не спостерігається. Корекційна програма
спрямована тільки на розвиток конвергентного мислення не впливає
на рівень розвитку креативності” [12]. Дж. Гілфордом у свою чергу
виділив основні параметри креативності:
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1) оригінальність – здатність продукувати незвичні відповіді;
2) семантична гнучкість – здатність запропонувати нове використання об’єкта;
3) образна гнучкість – здатність бачити в об’єкті нові ознаки;
4) спонтанна гнучкість – здатність продукувати різноманітні ідеї
в нерегламентованих ситуаціях [8].
Пізніше Дж. Гілфорд виділив шість параметрів креативності.
Подальший розвиток програма отримала в дослідженнях Е. Поля
Торренса. Учений виділив наступні параметри креативності: продуктивність (здатність до висунення великої кількості ідей), гнучкість (здатність висувати різноманітні ідеї, переходити від одного
аспекту проблеми до іншого, використовувати різноманітні стратегії
розв›язання проблем), оригінальність (здатність до висунення ідей
які відрізняються від очевидних, банальних чи міцно установлених),
деталізація (розроблення ідей) [13].
Висновок. Проаналізувавши, як на наш погляд, достатню кількість наукових праць, в яких провідні науковці проводили дослідження креативності під час навчання, та ознайомившись з їх твердженнями стосовно такого поняття, як творчість взагалі, схиляємось
до думки, що для збільшення можливостей її розвитку у вищих навчальних закладах необхідним є:
розробка програм по виявленню та розвитку насамперед креативних параметрів серед студентів;
розробка програм спрямованих на формування стійкої потреби
до постійного оновлення знань, здатності до аналізу та синтезу,
розробка тренінгів з моделюванням ситуацій спрямованих на
розвиток мислення відмінного від стереотипного.
Очевидним також є те, що до виділених параметрів має якесь
відношення аналогізування.
Перспективним напрямком для подальших досліджень є визначення аналогії в їх структурі. Не закінченою залишається і дискусія щодо розмежування інтелекту і креативності, яка частково могла
б бути розв’язана через виявлення місця аналогізування в окремих
параметрах креативності.
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Иваненко В. М. Развитие творческих способностей у студентов
в процессе обучения
На студентов высших учебных заведений, как на будущих специалистов в сфере науки и техники возлагаются надежды на прогрессивные изменения в обществе, в свою очередь которые зависят
от наиболее полного развития творческой одаренности личности. В
данной статье проведен анализ факторов способствующих развитию
творческой одаренности в процессе обучения.
Ключевые слова: творческие способности, креативность,
творческая одаренность.
Ivanenko V. М. Development of creative students in the process of
teaching
In the conditions of development of Ukrainian statehood,
establishment of Ukraine as a democratic society in the international arena,
more urgent problem of development of creative personality of its citizens.
In this regard, the identification and development of creative abilities of
personality is undoubtedly of great importance both for the state and
for the fulfilment of a particular person. Because scientific and technical
progress is increasingly put forward new socially significant landmarks in
the system of higher education dictates new requirements to the graduates,
their professional and personal qualities.
It is on students and a shared expectation of progressive changes in
society that are simply not possible without the full development of creative
abilities of personality.
On the students of higher since establishments, as on future specialists
in the field of science and technique hoped for progressive changes in
society, in turn which depend on the most complete development of
creative gift of personality. In this article the analysis of factors is conducted
assisting development creative of gift in process this teaching.
Analyzing, in our opinion, a sufficient number of scientific publications
in which leading scientists have conducted studies of creativity in the
learning process, and being aware of their statements about such thing as
creativity in General can tend to think that to increase the possibilities for
its development in institutions of higher education should:
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- development of programs for identification and development of
creative options among students;
- development of programs aimed at the formation of a stable demand
continuous updating of knowledge, ability to analyze and synthesize,
development of training courses with simulations aimed at the
development of thinking different from stereotypical.
It is also clear that in selected settings has something analogism.
Keywords: creative possibilities, creative.
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ЕМПІРИЧНІ ІНДИКАТОРИ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЯЦІЇ
ПОВЕДІНКИ ЖІНОК-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ
У статті розглянуто емпіричні індикатори актуальних механізмів регуляції поведінки жінок-військовослужбовців. Виявлено, що
жінки-військовослужбовці з високим рівнем ефективності військово-професійної діяльності переважно використовують усвідомлену
довільну регуляцію поведінки, а з низьким рівнем – неусвідомлені механізми психологічного захисту. Механізми регуляції поведінки жінок
з високою ефективністю діяльності характеризуються пластичністю й розраховані на перспективу, а у жінок з низьким рівнем ефективності є ригідними та не орієнтовані на перспективу.
Ключові слова: регуляція поведінки, механізми регуляції, психологічний захист, копінг-стратегії, жінки-військовослужбовці.
Постановка проблеми i актуальність дослідження. У науковій
літературі досить широко відображено погляди вчених щодо механізмів здійснення регуляції поведінки та діяльності особистості у
різних сферах. Зважаючи на використання авторами різних підходів та рівнів визначення механізмів регуляції поведінки особистості, водночас зазначимо про одностайність науковців в тому, що
механізм регуляції особистістю своєї поведінки досить складний.
Він включає різні стимул-реакції, що спонукають активність, і має у
© Іванова О. А.
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своєму розпорядженні різноманітні регулятивні засоби. При цьому
саморегуляція переважно виступає як принцип, заснований на свідомому управлінні власною поведінкою.
Метою статті є визначення емпіричних індикаторів актуальних
механізмів регуляції поведінки жінок-військовослужбовців залежно від ефективності здійснення військово-професійної діяльності в
особливих умовах.
Аналіз останніх досліджень. Як показали теоретичні дослідження регуляції поведінки жінок-військовослужбовців в особливих умовах, показниками механізму регуляції їх поведінки ми визначили для несвідомого рівня регуляції психологічні захисти як систему стабілізації особистості через усунення або зведення до мінімуму
негативних емоцій; для свідомого рівня регуляції – усвідомлене усунення причин дискомфорту через вирішення внутрішнього потребнісно-мотиваційного конфлікту.
Опис методики емпіричного дослідження. Визначення груп досліджуваних за показниками успішності військово-професійної діяльності здійснювалося за допомогою методу експертних оцінок – нами
було визначено показники ефективності військово-професійної діяльності жінок-військовослужбовців: рівень оволодіння професійними
знаннями, уміннями (професійна теоретична підготовка); уміння використовувати отримані знання в процесі виконання службових обов’язків (професійна практична підготовка); ставлення до виконання службових обов’язків; здатність до підвищення рівня військової професійної
підготовленості (професійне зростання); уміння самостійно працювати;
здатність успішно працювати в напружених і складних ситуаціях; надійність і витривалість під час виконання довготривалих робіт; службова і
військова дисципліна тощо.
У дослідженні для діагностики індивідуальних профілів саморегуляції застосовано останній варіант опитувальника В. І. Моросанової “Стильові особливості саморегуляції поведінки – ССП–98”.
Методика була створена в 1988 році в Психологічному інституті РАО
в лабораторії психології саморегуляції й валідна як для наукових досліджень, так і як інструмент практичної діагностики різних аспек76
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тів індивідуальної саморегуляції. Твердження опитувальника побудовані на типових життєвих ситуаціях і не мають безпосереднього
зв’язку із специфікою діяльності. Структура індивідуальних особливостей саморегуляції жінок-військовослужбовців досліджувалася на
основі шести показників індивідуальної саморегуляції, релевантних
шкалам опитувальника, що в сукупності характеризують індивідуальний профіль саморегуляції. 46 тверджень опитувальника входять
до складу шести шкал: планування цілей (Пл), моделювання значущих умов їх досягнення (М), програмування дій (Пр), оцінювання і
корекції результатів (Ор), показники розвитку регуляторно-особових властивостей – гнучкості (Г), самостійності (С). У цілому опитувальник працює як єдина шкала “Загальний рівень саморегуляції”
(ЗРС), що відображає рівень сформованості індивідуальної системи
саморегуляції довільної активності людини [1]. Підтверджено, що
досліджувані з високими показниками загального рівня саморегуляції самостійні, гнучко і адекватно реагують на зміну умов, висування
і досягнення цілей діяльності у них відбувається переважно усвідомлено. Чим вище загальний рівень усвідомленої регуляції, тим легше
фахівець оволодіває новим видом активності, більш впевнено відчуває себе в незнайомих ситуаціях, й тим стабільніше його успіхи в
звичних видах діяльності. Відповідно, успішність оволодіння новим
видом діяльності більшою мірою залежить від відповідності особливостей саморегуляції і вимог освоюваного виду активності.
За допомогою методики “Індекс життєвого стилю” (Life Style Index
(LSI) діагностики типологій психологічного захисту (Р. Плутчика в
адаптації Л. І. Вассермана, О. Ф. Єришева, О. Б. Клубової й ін.) нами
були виявлені характерні для досліджуваних жінок-військовослужбовців механізми психологічного захисту. Методика, описана в 1979 р.
на основі психоеволюційної теорії Р. Плутчика і структурної теорії
особистості Х. Келлермана, визнана найбільш вдалим діагностичним
засобом, що дозволяє діагностувати всю систему механізмів психологічного захисту (МПЗ) “Я”, виявити як провідні, основні механізми,
так і оцінити міру напруженості кожного. Тест містить 97 тверджень,
на основі яких визначаються вісім видів захисних механізмів: запе№2
2015
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речення, витіснення, регресія, компенсація, проекція, заміщення, інтелектуалізація (раціоналізація), реактивне утворення, що описують
реакції людини в різних ситуаціях. На основі відповідей будується
профіль захисної структури досліджуваних [2].
Методика Стратегії подолання стресових ситуацій (SACS)
С. Хобфолла, переведена і адаптована Н. Є. Водопьяновою і О. С. Старченковою, використовувалась з метою визначення основних стратегій побудови жінками-військовослужбовцями поведінки за стресових обставин в особливих умовах військово-професійної діяльності.
С. Хобфолл у 1994 р. запропонував багатоосьову модель “поведінки
подолання” і шкалу SACS, побудовану на її основі. На відміну від
попередніх моделей поведінка подолання розглядається як стратегії
(тенденції) поведінки, а не як окремі типи поведінки. Запропонована
модель має дві основні осі: просоціальна – асоціальна, активна – пасивна і одну додаткову вісь: пряма – непряма. Дані осі є вимірами загальних стратегій подолання. Опитувальник містить дев’ять моделей
поведінки подолання: асертивні дії, вступ до соціального контакту,
пошук соціальної підтримки, обережні дії, імпульсивні дії, уникнення, маніпулятивні (непрямі) дії, асоціальні дії, агресивні дії [3].
Вибірку досліджуваних склали 172 особи жінок-військовослужбовців, серед яких 28 % офіцерського складу, 72 % прапорщики та
старшинсько-сержантський склад. Середній вік досліджуваних 33,6
років.
Отримані результати емпіричного дослідження оброблялися за
допомогою пакетів програм обробки статистичних даних: Microsoft
Office Excel 2007, SPSS – 21.0.
Аналіз результатів емпіричного дослідження. Результати проведеного емпіричного дослідження дали змогу визначити регулятивні характеристики поведінки жінок-військовослужбовців, що зумовлюють успішність їх військово-професійної діяльності.
За результатами дослідження ефективності військово-професійної діяльності жінок-військовослужбовців за допомогою методу експертних оцінок досліджуваних загальної вибірки (172 особи) було
розділено на три групи: 1-ша група з високим рівнем (ВР) – 37 осіб
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(21,5 %), 2-ша група з середнім (СР) – 76 осіб (44,2 %), 3-тя група з
низьким (НР) – 59 осіб (34,3 %). Таким чином, найбільше виявлено
жінок з середнім рівнем ефективності військово-професійної діяльності, а кількість осіб з низьким рівнем значно переважає їх кількість
з високим.
Дослідження показників регуляції поведінки за опитувальником
В. І. Моросанової “Стильові особливості саморегуляції поведінки –
ССП–98” дозволило визначити індивідуальні профілі у виділених
групах жінок (табл.1).
Таблиця 1
Індивідуальні профілі саморегуляції жінок-військовослужбовців
Група 1
(ВР)

Група 2
(СР)

Група 3
(НР)

№

Шкала регуляції

1

Планування

7,13±1,1 6,11 ±0,86 5,94±0,76

2

Моделювання
Програмування
Оцінка результатів
Гнучкість

7,19±0,82 5,32 ±1,2 3,72±0,78 р≤0,05 р≤0,05 р≤0,01

3
4
5
6
7

р (1,2)

р (2,3)

р (1,3)

–

–

р≤0,05

8,12±1,4 6,48 ±0,89 5,11±1,21 р≤0,05

–

р≤0,01

6,48±0,78 6,18±0,78 4,02±0,83

–

р≤0,05 р≤0,05

7,11±0,92 6,15±1,4 4,18±0,95

–

р≤0,05 р≤0,01

Самостійність 5,87±0,52 4,13±0,59 3,75±0,84
–
–
р≤0,05
Загальний
37,45±1,7 32,12±1,3 24,65±1,5 р≤0,05 р≤0,01 р≤0,01
рівень
П р и м і т к а : р – рівень значущості відмінностей за t-критерієм Стьюдента

Результати дослідження показали, що такий компонент регуляції
як планування (Пл) найбільш розвинений у 1-й групі досліджуваних
(ВР) та характеризує індивідуальні відмінності у висуванні, ухваленні, утриманні цілей. У 1-й групі досліджувані визначаються сформованою потребою в усвідомленому плануванні військово-професійної
діяльності, а також реалістичністю, деталізацією й ієрархічністю в
цілому стійких планів та самостійно поставлених цілей. Досліджувані 3-ї групи (НР) показали значно нижчі результати (р≤0,05), що
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свідчить про середньо-розвинену потребу планування, а цілі їх військово-професійної діяльності більш мінливі, несамостійні та ситуативні. Жінки 2-ї групи (СР) показали дещо нижчі результати за 1
групу, хоча й не значно (р>0,05).
Моделювання (М) як розвиненість уявлень про умови досягнення також найбільш розвинене у жінок 1-ї групи (ВР), які здатні
виділяти значущі умови досягнення цілей діяльності узгоджено з поточними та майбутніми програмами. Досліджувані 2 групи показали
значущо нижчі результати (р≤0,05) й відповідно сформовані процеси
моделювання на середньому рівні з адекватним оцінюванням значущих внутрішніх умов і зовнішніх обставин. Водночас жінки 3-ї групи
(НР) показали низькі результати порівняно з 1-ю групою (р≤0,01),
тому у них можуть виникати труднощі у визначенні цілей діяльності
та програми дій, оцінки поточної ситуації. Вони не завжди помічають зміну ситуації, що також може призводити до невдач.
За компонентом програмування дій (Пр) найвищі показники виявлено у жінок 1-ї групи (ВР), що свідчать про сформовану потребу
продумувати способи своїх дій і поведінки для досягнення цілей військово-професійної діяльності. Їх програми гнучкі за нових обставин і стійкі до перешкод. У жінок 3-ї групи (НР) (р≤0,01) – здатність
продумувати послідовність своїх дій середньо-розвинена, їм важче
самостійно сформувати програму дій, можуть бути імпульсивними
за неадекватних цілям результатів, частіше помиляються, не вносять
адекватних змін до програми дій. Результати жінок 2-ї групи (СР) виявилися незначно вищими за 3-тю групу.
Оцінювання і корекція результатів (Ор) у жінок 1-ї (ВР) та 2-ї (СР)
груп відрізняються не значно та свідчать про досить високу розвиненість та адекватність їх самооцінки, сформовані і стійкі адекватні
критерії оцінювання результатів військово-професійної діяльності.
Вони здатні виявляти причини неузгодження результатів з метою
діяльності, гнучко адаптуватися до нових умов. Досліджувані 3-ї
групи (НР) показали значно нижчі результати (р≤0,01), що свідчить
про менш критичне ставлення до своїх дій, недостатню стійкість
критеріїв успішності діяльності, що може різко погіршувати якість
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результатів при збільшенні обсягу роботи або виникненні зовнішніх
труднощів.
За компонентом гнучкості (Г) досить високі показники у 1-й
групі (ВР) визначають релевантну регулятивну гнучкість жінок-військовослужбовців та їх здатність швидко перебудовувати, легко коригувати систему саморегуляції за несподіваної зміни зовнішніх і
внутрішніх умов й успішно вирішувати поставлене завдання в ситуації ризику, що особливо важливо для військово-професійної діяльності. Середній рівень розвитку гнучкості регуляції у жінок 2-ї групи
(СР), що значно відрізняється від 1-ї групи (р≤0,05), показує менш
розвинену здатність реагувати на зміну умов військового середовища. Значно нижчий рівень показників жінок 3-ї групи (НР) (р≤0,01)
свідчить про можливі невдачі через труднощі у сприйманні та своєчасному реагуванні на нестандартні ситуації у динамічних, мінливих
обставинах військово-професійної діяльності.
Показник самостійності (С) характеризує розвиненість регуляторної автономності та виявився середнім у жінок 1-ї групи (ВР), незначно нижчим у 2-й групі (СР) й низьким у 3-й групі (НР) (р≤0,01).
Досліджувані 1-ї групи більш незалежні, здатні самостійно планувати
свою діяльність та організовувати й контролювати її виконання згідно
з поставленими цілями, проміжними та кінцевими результатами діяльності. Жінки 2-ї та 3-ї груп виявилися більш залежними від думок та
оцінки оточення, їх плани та програма дій залежать від безпосереднього керівництва за обмеженої активності та ініціативи. Такі особливості
скоріше є наслідком специфіки військово-професійного середовища,
де жорстка субординація та регламентовані керівними документами
обов’язки обмежують власну ініціативу та коло ситуацій для самостійних рішень, особливо на нижчому посадовому рівні, що не сприяє розвитку цієї якості, а згодом взагалі призводить до її пригнічення.
Таким чином, жінки-військовослужбовці 1-ї групи (ВР) показали більш високий рівень загальної саморегуляції порівняно з досліджуваними 2-ї (СР) (р≤0,05) та 3-ї (НР) (р≤0,01) груп, що підтверджує низку досліджень про вплив рівня розвитку саморегуляції людини на успішність діяльності (рис. 1).
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Рис.1. Профілі саморегуляції досліджуваних за групами

Результати дослідження механізмів психологічного захисту за
методикою “Індекс життєвого стилю” (Life Style Index (LSI) показали відмінності по групах досліджуваних жінок-військовослужбовців
(табл. 2).
Таблиця 2
Прояв механізмів психологічного захисту
жінок-військовослужбовців
№

Механізми захисту

Група
1
(ВР)

Група 2
(СР)

Група
3
(НР)

р (1,2)

р (2,3)

р (1,3)

А

Заперечення

22,3

24,7

54,7

–

р≤0,01

р≤0,01

B

Витіснення

32,6

35,4

45,3

–

р≤0,05

р≤0,05

C

Регресія

25,2

33,6

50,2

р≤0,05

р≤0,05

р≤0,01

D

Компенсація

24,8

36,5

37,9

р≤0,05

–

р≤0,05

E

Проекція

30,7

35,7

39,8

р≤0,05

–

р≤0,05

F

Заміщення

26,3

37,4

41,2

р≤0,05

–

р≤0,05

G

Раціоналізація

35,4

34,5

38,4

–

–

–

H

Реактивне
утворення

27,5

28,6

49,6

–

р≤0,05

р≤0,05

П р и м і т к а : р – рівень значущості відмінностей за U-критерієм Манна-Уітні

82

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
З Б І Р Н И К ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАУКОВИХ ПРАЦЬ

С Е Р І Я : ПС И ХОЛОГ І Ч Н І Н АУ К И

Аналіз емпіричних результатів дослідження показав, що існують
значущі відмінності напруженості механізмів психологічного захисту по групах жінок-військовослужбовців (р≤0,05, р≤0,01). Так найбільш виразне напруження виявлено в 3-й групі (НР) й провідними
механізмами у них є заперечення (54,7), регресія (50,2) та реактивне утворення (49,6). Тому для жінок 3-ї групи більш характерними
є тенденції до неприйняття фруструючих, або тих, що викликають
тривогу обставин, подій та умов професійної діяльності. При цьому
жінками може не сприйматися конфліктна інформація, що суперечить установкам особи, загрожує її самозбереженню, самоповазі або
соціальному престижу. Вони схильні до заміни розв’язання суб’єктивно складних завдань на більш прості і доступні. Це також підкріплюється запобіганням вираженню неприємних або неприйнятних
для них думок, відчуттів або вчинків шляхом перебільшення розвитку протилежних прагнень. Використання більш простих і звичних
поведінкових стереотипів істотно збіднює потенційно можливий
арсенал ефективних професійних рішень, що особливо важливо в
складних умовах військово-професійної діяльності.
У жінок 2-ї групи (СР) за меншої виразності напруження механізмів психологічного захисту провідними виявилися заміщення
(37,4) та компенсація (36,5). Так можемо зазначити, що для цієї групи може бути характерним розряджання пригнічених емоцій через
спрямування на більш доступні та менш небезпечні об’єкти за ті, що
їх викликали. Вони можуть знайти заміну реального або уявного недоліку або негативного відчуття іншою якістю шляхом привласнення собі властивостей, переваг, цінностей, поведінкових характеристик іншої особи, підвищуючи власну самодостатність таким чином.
У жінок 1-ї групи (ВР) не виявлено напруження психологічних
захистів, а провідними при цьому є раціоналізація (35,4), витіснення
(32,6) та проекція (30,7), що свідчить про тенденцію до “розумового”
способу подолання фруструючих та конфліктних професійних ситуацій без переживань за допомогою логічних установок, маніпуляцій.
До того ж можливе їх переведення у несвідомий план, приписування
іншим, або перенесення на вторинний план. Зазначимо, що низький
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рівень напруження психологічних механізмів захисту у 1-й групі досліджуваних показує відповідно найменшу актуальність їх застосування жінками-військовослужбовцями.
Водночас відзначається тенденція до застосування жінками 3-ї
групи більш емоційних, примітивних (протективних), а жінками 1-ї
групи за підвищення рівня їх напруження – раціональних (дефензивних) способів захисту, що є за окремими підходами досліджень
біполярними.
Дослідження за опитувальником Стратегії подолання стресових
ситуацій (SACS) С. Хобфолла показало прояв провідних копінг-стратегій побудови жінками-військовослужбовцями поведінки за стресових обставин (табл. 3).
Таблиця 3
Копінг-стратегії жінок-військовослужбовців
Група 1
(ВР)

Група 2
(СР)

Група 3
(НР)

№

Стратегії

1

Асертивні дії

2

Вступ до соціального кон- 22,3±2,1 25,7±3,5 17,5±3,2
такту

3

Пошук соціальної підтримки

р (2,3)

р (1,3)

р≤0,01

р≤0,01

–

р≤0,05

р≤0,01

–

–

–

16,3±2,2 20,2±2,3 17,1±3,2 р≤0,05

р≤0,05

–

13,2±0,9 14,8±1,1 22,3±2,6

–

р≤0,01

р≤0,01

–

р≤0,01

р≤0,01

8

Уникнення
12,3±0,9 16,5±1,2 17,1±3,3
Маніпулятив14,5±1,3 12,3±2,2 22,8±3,2
ні дії
Асоціальні дії 10,3±0,9 11,2±2,1 12,1±1,5

–

–

–

9

Агресивні дії

–

–

–

4
5
6
7

Обережні дії
Імпульсивні
дії

р (1,2)

26,4±3,2 21,5±1,9 15,8±2,3 р≤0,05

20,5±1,8 23,4±3,1 19,2±2,7

14,5±2,5 13,6±2,4 15,2±2,7

П р и м і т к а : р – рівень значущості відмінностей за t-критерієм Стьюдента
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Результати дослідження показали, що для 1-ї групи досліджуваних (ВР) найбільш виразними є такі стратегії подолання як асертивні
дії (26,4), вступ до соціального контакту (22,3), пошук соціальної підтримки (20,5). Тому у складних професійних та життєвих обставинах
вони прагнуть передусім активно самостійно діяти, застосовувати
ефективні моделі поведінки інших людей, поради та підтримку значущих осіб та референтної групи.
Досліджувані 2-ї групи (СР) показали провідними стратегії:
асертивні дії (21,5), вступ до соціального контакту (25,7), пошук соціальної підтримки (23,4) та обережні дії (20,2), водночас показники
асертивних дій є нижчими за жінок 1-ї групи (р≤0,05), а стратегій
вступ до соціального контакту та пошуку соціальної підтримки –
нижчими.
Жінки 3-ї групи (НР) показали тенденцію до застосування стратегій маніпулятивні дії (22,8), імпульсивні дії (22,3) та пошук соціальної підтримки (19,2), що свідчить про прагнення до непомітного
контролю над оточенням, використання вразливості інших у складних професійних та життєвих обставинах, а також імпульсивності
та непослідовності у діях, обумовлених емоційним реагуванням на
фруструючі обставини. Таким чином, жінки 1 та 2 груп застосовують
переважно активні просоціальні стратегії подолання, а жінки 3 групи – прямі та непрямі стратегії.
Кореляційний аналіз із застосуванням коефіцієнту рангової кореляції Спірмена показав значущі зв’язки (р≤0,01, р≤0,05) в 1-й (ВР)
та 2-й (СР) групах жінок-військовослужбовців загального рівня саморегуляції та провідних копінг-стратегій (асертивні дії, вступ до
соціального контакту, пошук соціальної підтримки). У 3-й групі (НР)
досліджуваних виявлені значущі позитивні зв’язки (р≤0,05) загального рівня саморегуляції та провідних механізмів психологічного захисту (заперечення, регресія та реактивне утворення).
Висновки. Жінки з високим рівнем ефективності військово-професійної діяльності володіють високим індивідуальним профілем
регуляції та мало застосовують неусвідомлені механізми психологічного захисту для регулювання поведінки. Вони переважно вико№2
2015
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ристовують усвідомлену довільну регуляцію – управління висуванням і досягненням усвідомлено прийнятої мети діяльності. Їх колеги,
з низькою ефективністю та низьким регулятивним профілем, більше
вдаються до неусвідомленої регуляції поведінки саме за допомогою
захисних механізмів на несвідомому рівні – подолання афективної
напруги, контролю взаємодії з навколишнім світом з метою збереження й підтримки позитивного самоставлення.
Отримані результати показали, що механізми регуляції поведінки жінок з високим рівнем ефективності військово-професійної
діяльності розраховані на перспективу й пов’язані з реалістичним
сприйняттям, здатністю до об’єктивного самоставлення, характеризуються пластичністю й пристосовані до ситуації. Механізми регуляції поведінки жінок з низьким рівнем ефективності військово-професійної діяльності не пристосовані до вимог ситуації і є ригідними,
прагнуть до більш швидкого зменшення виниклої емоційної напруги (принцип дії – “тут” і “зараз”), не розраховані на перспективу та
створюють можливість тільки разового зниження напруги, призводять до викривлення сприйняття дійсності й самого себе.
Перспективою подальших досліджень є визначення взаємозв’язків змістових характеристик механізмів регуляції поведінки жінок-військовослужбовців та її стильові особливості.
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Иванова Е. А. Эмпирические индикаторы механизмов регуляции поведения женщин-военнослужащих в особых условиях
В статье рассмотрены эмпирические индикаторы актуальных
механизмов регуляции поведения женщин-военнослужащих. Обнаружено, что женщины-военнослужащие с высоким уровнем эффективности военно-профессиональной деятельности преимущественно используют осознанную произвольную регуляцию поведения, а с
низким уровнем – неосознанные механизмы психологической защиты. Механизмы регуляции поведения женщин с высокой эффективностью деятельности характеризуются пластичностью и рассчитаны
на перспективу, а у женщин с низким уровнем эффективности являются ригидными и не ориентированы на перспективу.
Ключевые слова: регуляция поведения, механизмы регуляции,
психологическая защита, копинг-стратегии, женщины-военнослужащие.
Ivanovа O. A. Empirical indicators of regulation mechanisms of
female soldiers conduct under the special conditions
In the article the empirical indicators of actual mechanisms regulating
the behavior of female soldiers are considered on the basis of display of
psychological defense indexes and leading coping strategies depending
on the military-professional work efficiency under the special conditions.
The results of empirical research of mechanisms regulating the behavior of
female soldiers are rotined in a military-professional environment with the
use of methodic: Structure of Style of a Self-regulation of Behavior – “SSP98” of V. I. Morosanovа, “Life Style Index (LSI)”, Strategic Approach to
Coping Scale (SACS) of St.E. Hobfoll, adapted by N. E. Vodop’yanova and
O. S. Starchenkova. The individual types of self-regulation of investigated
behavior are determined after groups with the different level of militaryprofessional activity efficiency, and excellent descriptions of regulating
mechanisms on the basis of display of indexes of psychological defense and
leading coping strategies of female soldiers behavior construction under
the stress conditions.

№2
2015

87

Women with high levels of efficiency of military-professional activities
have a high profile individual regulation and had applied unconscious
psychological defense mechanisms to regulate behavior. They mainly use
conscious arbitrary regulation – nomination of management and achieving
the goal of consciously adopted. Their counterparts with low efficiency
and low regulatory profile, increasingly resorting to regulation of behavior
is unconscious using safety mechanisms at the unconscious level – to
overcome emotional tension control interaction with the environment in
order to preserve and maintain a positive self-attitude.
It is discovered that female soldiers with the high level of militaryprofessional activity efficiency mainly use the realized arbitrary
regulating of behavior, and with a low level are unrealized mechanisms of
psychological defense. The mechanisms of behavior regulating of women
with high efficiency of activity are characterized by plasticity and counted
on a prospect, and for women with the low level of efficiency is rigidity and
not oriented to the prospect.
Keywords: regulation of behavior, mechanisms of regulation,
psychological defense, coping strategies, female soldiers.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЯК ЗАСІБ
ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я І ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ХВОРИХ ТА ІНВАЛІДІВ
У статті розглядається питання реабілітації та відновлення
працездатності осіб, які її частково втратили. Доведено, що складовою і невід’ємною частиною медичної реабілітації є фізична реабілітація. Крім того, у статті виокремлено організаційні основи реабілітації та визначено основні шляхи фізичної реабілітації людини.
Ключові слова: фізична реабілітація, медична реабілітація, відновлення здоров’я.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Фізична реабілітація посідає чільне місце в суспільстві і використовується в соціальній та
професійній реабілітації як лікувальний та професійний засіб з метою
комплексного відновлення фізичного здоров’я і працездатності хворих
та інвалідів. Основною формою її застосування є система спеціальних
вправ, психологічного відновлення та природні фактори.
© Ковальчук Р. О., Багас О. П.
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Необхідність розв’язання проблем реабілітації учасників АТО
нині є одним з найбільш важливих питань, якому приділяється значна увага в засобах масової інформації та яке виноситься на порядок денний засідань урядових комітетів і громадських організацій.
Багатогранність завдань медичної реабілітації постраждалих в АТО
потребує ефективного функціонування цієї системи як самостійного
напряму клінічної та соціальної медицини.
Мета статті – показати, що реабілітація це процес, який має на
меті забезпечити підтримку оптимального фізичного, чуттєвого, інтелектуального, психічного, а також соціального рівнів діяльності,
які б сприяли досягненню вищого рівня самостійності. Вона охоплює широке коло заходів і видів діяльності, починаючи від основної
та загальної реабілітації і до дій, спрямованих на досягнення кінцевої
мети, наприклад, професійної реабілітації.
Завдання: довести, що складовою і невід’ємною частиною медичної реабілітації є фізична реабілітація; виокремити організаційні
основи реабілітації; визначити основні шляхи фізичної реабілітації;
узагальнити принципи реабілітації; виділити основні механізми лікувальної дії фізичних вправ на організм людини.
Виклад основного матеріалу дослідження. Невід’ємною частиною
медичної реабілітації є фізична реабілітація, мобілізація сил організму, активізація захисних і пристосувальних механізмів, попередження
ускладнень, прискорення відновлення функцій різних органів і систем,
скорочення термінів клінічного і функціонального відновлення, адаптація до фізичних навантажень, відновлення працездатності.
Організаційними основами реабілітації вважають:
здійснення комплексної вихідної оцінки стану хворого з формулюванням реабілітаційного діагнозу перед початком реабілітації;
проведення реабілітації за певною програмою, що укладена на
основі оцінки стану хворого;
здійснення оцінки ефективності реабілітаційних заходів у динаміці і після завершення курсу реабілітації;
складання рекомендацій щодо лікувальних і соціальних заходів,
які необхідні на подальших етапах реабілітації.
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У науковій літературі є таке трактування явища фізичної реабілітації: “це застосування з лікувальною і профілактичною метою фізичних вправ і природних факторів у комплексному процесі відновлення здоров’я, фізичного стану та працездатності хворих”. Таке визначення збігається з тлумаченням терміну “реабілітація”, поданим у
резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 48/96 від 20 грудня 1993 року:
“Стандартні правила щодо зрівняння можливостей інвалідів”. Також
у резолюції зазначається, що реабілітація може передбачати заходи
збереження і відновлення функцій, або ж компенсацію втраченої чи
відсутньої функції. В українському законодавстві (Закон України
“Про реабілітацію інвалідів в Україні”, 2006) фізичною реабілітацією
названо систему заходів, спрямованих на вироблення і застосування
комплексів фізичних вправ на різних етапах лікування і реабілітації, що забезпечують функціональне відновлення особи, виявляють і
розвивають резервні і компенсаторні можливості організму шляхом
вироблення нових рухів, компенсаторних навичок, користування
технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного
призначення.
Головним завданням фізичної реабілітації є: функціональне відновлення (повне або компенсація при недостатньому чи відсутності
відновлення); пристосування до повсякденного життя і праці; залучення до трудового процесу; диспансерний нагляд за реабілітованим.
Фізична реабілітація — це комплекс послуг, які надаються виключно фахівцем з фізичної реабілітації або під його керівництвом
і контролем. Вона включає в себе обстеження, вивчення, оцінку, діагностування, прогнозування, планування догляду, втручання та повторне обстеження.
Для ефективності реабілітації спеціаліст повинен дотримуватись таких принципів:
1. Ранній початок реабілітаційних заходів.
2. Безперервність реабілітаційних заходів.
3. Комплексність реабілітаційних заходів.
4. Індивідуальність реабілітаційних заходів.
5. Необхідність реабілітації у колективі.
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6. Повернення до активної праці.
ЛФК – метод комплексної функціональної терапії, що застосовує фізичні вправи як засіб збереження організму в діючому стані,
стимуляції його внутрішніх резервів, запобігання виникненню хвороб, викликаних вимушеною нерухомістю. Головним засобом ЛФК є
фізичні вправи. Використання ЛФК формує у хворого свідоме ставлення до фізичних вправ, загартування організму природними засобами, прищеплює йому гігієнічні навички, передбачає його участь у
регуляції свого загального режиму, зокрема рухового.
При розборі основних принципів проведення занять ЛФК необхідно використовувати структурно-логічну схему: етіологія (з’ясування причин і умов захворювання), патогенез (ознайомлення з глибиною і характером порушень при даних захворюваннях ), завдання
лікування і методика занять, попередження захворювання і облік
ефективності.
Основними принципами використання лікувальної і фізичної
культури є: цілісність організму (єдність психічного і фізичного),
єдність середовища і організму (соціального і біологічного), єдність
форми і функції, загального і місцевого, лікування і профілактики.
При розборі основних форм занять, їх структури, класифікації
фізичних вправ необхідно звернути увагу на загальнорозвивальні і
спеціальні вправи, правила дозування навантаження і механізми лікувальної дії фізичних вправ.
Розрізняють чотири основних механізми лікувальної дії фізичних вправ на організм людини.
1. Тонізуюча дія. Спеціально підібрані вправи здатні посилювати
процеси гальмування чи збудження у ЦНС і тим самим сприяють
відновленню нормальної рухливості та врівноваженості нервових
процесів. Це покращує регулювальні властивості, активізує діяльність ендокринних залоз і стимулює вегетативні функції та обмін речовин за механізмом моторно-вісцеральних рефлексів. Тонізуючий
вплив фізичних вправ тим більший, чим більше м’язів залучається у
рухову діяльність і чим вище м’язове зусилля.
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2. Трофічна дія. У процесі руху виникають пропріоцептивні імпульси, що йдуть у вищі відділи НС та вегетативні центри і перебудовують їх функціональний стан. Це сприяє покращенню трофіки
внутрішніх органів та тканин за механізмом моторно-вісцеральних
рефлексів. М’язова діяльність стимулює обмінні, окисно-відновні та
регенеративні процеси в організмі. У працюючому м’язі відбувається
розширення та збільшення кількості функціональних капілярів, посилюється приплив насиченої киснем артеріальної та відтік венозної
крові, підвищується швидкість кровообігу, покращується лімфообіг.
За рахунок цього швидше розсмоктуються продукти запалення, попереджується утворення спайок та розвиток атрофій.
3. Формування компенсацій. Фізичні вправи сприяють якнайшвидшому відновленню або заміщенню порушеної хворобою функції
органу або системи. Формування компенсації зумовлене рефлекторними механізмами. Фізичні вправи сприяють збільшенню розмірів
сегмента тіла або парного органу, підвищуючи їх функції та ураженої системи в цілому. Вони залучають до роботи м’язи, які раніше не
брали участі у виконанні не властивих для них рухів.
Важливу роль в реабілітації відіграє лікувальна гімнастика. При
проведенні занять з лікувальної гімнастики дотримуються таких
правил:
1. Характер вправ, фізіологічне навантаження, дозування і вихідні положення мають відповідати загальному стану пацієнта, його
віку і ступеню тренованості.
2. Фізичні вправи мають впливати на весь організм.
3. Під час заняття використовуються вправи для загального розвитку і спеціальні.
4. При складанні плану занять слід дотримуватись принципів
поступовості у підвищенні і зниженні фізичного навантаження, витримуючи оптимальну фізіологічну криву навантаження.
5. Підбираючи вправи необхідно зберігати черговість роботи
м’язових груп, що залучаються до їх виконання.
6. У лікувальному курсі потрібно щодня частково змінювати і
ускладнювати вправи, що застосовуються.
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7. У передостанні 3–4 дні курсу хворих навчають гімнастичним
вправам, що будуть рекомендовані на наступних заняттях у домашніх умовах.
8. Обсяг методичного матеріалу, інтенсивність та складність фізичних вправ у занятті мають відповідати руховому режиму, що призначений хворому.
Висновок. Фізична реабілітація відіграє важливу роль у комплексному процесі відновлення здоров’я, фізичного стану та працездатності хворих і інвалідів. Вона є невід’ємною частиною лікувального процесу та застосовується на усіх етапах лікування. Перспективним напрямком подальших наукових досліджень вважаємо детальніше вивчення процесу фізичної реабілітації особи, визначення
комплексу заходів для дієвої психологічної реабілітації особистості,
визначення шляхів взаємодії між фізичною та психологічною реабілітацією особистості.
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Ковальчук Р. А., Багас О. П. Физическая реабилитация как средство восстановления здоровья и трудоспособности больных и инвалидов
В статье рассматривается вопрос реабилитации и восстановления трудоспособности лиц, ее частично потеряли. Доказано, что
составной и неотъемлемой частью медицинской реабилитации является физическая реабилитация. Кроме того, в статье выделены организационные основы реабилитации и определены основные пути
физической реабилитации человека.
Ключевые слова: физическая реабилитация, медицинская реабилитация, восстановление здоровья.
Kovalchuk R. A., Bahas O. P. How Physical Rehabilitation funds
health and recovery of patients and trudosposobnosty disabilities
Physical Rehabilitation vydnoe, took place in society and in yspolzuetsya sotsyalnoy and Professional Rehabilitation Professional How funds
integrated with tselju fyzycheskoho health and recovery of patients and
trudosposobnosty disabilities. Primary formoy ee of application javljaetsja
system of special exercises psychological recovery.
Need Rehabilitation participants solutions of problems at present
ATU TIME javljaetsja one IZ most znachymыh voprosov, Kotor udelyaetsya Significant funds in Wikipedia massovoy of information and kotoroe
vыnosytsya on the agenda for the zasedanyy committees and Public organizations. Mnohohrannost problems medytsynskoy Rehabilitation victims
in ATO trebuet эffektyvnoho эtoy system functioning independently direction klynycheskoy As a sotsyalnoy medicine.
Neotъemlemoy chastyu medytsynskoy javljaetsja Rehabilitation
Physical Rehabilitation mobilization of forces of the organism, and
prysposobytelnыh aktyvyzatsyya protective mechanisms, preduprezhdenyya complications, recovery functions uskorenyya DIFFERENT organs
and systems Reduction srokov Clinical and functional recovery, Adaptation for fyzycheskym load, recovery rabotosposobnosty.
Orhanyzatsyonnыmy Rehabilitation schytayut basics: Integrated
Implementation yshodnoy otsenki STATUS patient with formulyrovkoy
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reabylytatsyonnoho diagnosis before the beginning Rehabilitation; Conducting Rehabilitation on opredelennoj program zaklyuchennoe based
on otsenki STATUS patient; Implementation of the effectiveness otsenki
reabylytatsyonnыh meropryyatyy in dynamics and Rehabilitation after
completion of the course; Drawing on the recommendations and lechebnыh
Up Social meropryyatyy, kotorыe neobhodymы on posleduyuschyh stages Rehabilitation. So, Physical Rehabilitation yhraet an important role in
the complex protsesse health recovery, and fyzycheskoho STATUS rabotosposobnosty of patients and disabilities. ÎÍÀ javljaetsja neotъemlemoy
chastyu lechebnogo process and prymenyaetsya vseh stages in treatment.
Perspektyvnыm dalnejshem direction of research schytaem nauchnыh
detalnoe Study process fyzycheskoy Rehabilitation Faces, definitions for
complex meropryyatyy Effective Rehabilitation psyholohycheskoy personality, Definition tract interaction Between fyzycheskoy psyholohycheskoy
Rehabilitation and personality.
Keywords: physical rehabilitation, medical rehabilitation, restoration
health.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРОВАДЖЕННЯ
СИМУЛЯЦІЙНИХ ТРЕНІНГІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ
ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЛІКАРІВ
У статті здійснюється аналіз психологічних закономірностей і
механізмів використання й упровадження засобів медичної симуляції
у процес підготовки медичних фахівців. Обґрунтовуються методологічні складові симуляційних тренінгів та їх ефективність для професійного навчання. Наводяться результати дослідження інформативності і практичності упровадження симуляційних тренінгів під
час навчання та підвищення кваліфікації сучасних лікарів. Узагальнено і сформульовано універсальні тренінгові ефекти як загальні закономірності і тенденції впливу тренінгу на людину. Запропоновано
заходи психологічного супроводу симуляційного навчання лікарів.
Ключові слова: засоби медичної симуляції, симуляційний тренінг,
тренінгові ефекти, навчання лікарів.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Відома австрійська
письменниця і драматург баронеса Марія-Ебнер Ешенбах наприкінці
ХIХ століття написала, що “від лікарів і вчителів вимагають дива, а
якщо диво станеться, ніхто не дивується” [1]. І дійсно, навчання лікарів, як і вся їх діяльність, в усі часи було оповито ореолом чаклунства і містики, якимсь божественним призначенням. У XXI столітті
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система навчання мистецтву лікування і зцілення, зберігши багатовіковий досвід і традиції, переходить на нові “Міжнародні стандарти
в медичній освіті”, використовуючи унікальні інноваційні технології
[2]. До таких технологій належать симуляційні методи, які забезпечують не тільки високий практичний рівень клінічної підготовки
майбутніх і діючих лікарів, але, що не менш важливо – запуск-актуалізацію психологічних механізмів формування у них необхідних
професійних компетенцій і мотивації на самовдосконалення. Саме
аналіз психологічних закономірностей і механізмів використання й
упровадження медичної симуляції під час навчання та підвищення
кваліфікації сучасних лікарів є метою статті.
Виклад основного матеріалу дослідження. Симуляційні методи
як різновид імітаційних, моделюючих тренінгових технологій у навчанні, насправді історично не так вже нові, вони здавна використовуються у військовій справі, а також при підготовці різних фахівців:
операторів, водіїв, льотчиків, рятувальників тощо. Симуляційні імітаційні засоби дозволяють будувати моделі (моделювати), що описують процеси так, як вони відбувалися б у дійсності. Таку модель
можна “програти” в часі як для одного випробування, так і для заданої їх кількості.
Імітаційне моделювання також постає методом дослідження, за
якого досліджувану систему замінюють моделлю, що з достатньою
точністю описує реальну систему, з якою проводять експерименти з
метою отримання інформації про неї. Експериментування з моделлю
називають імітацією. Перевагою є те, що в імітаційному моделюванні
можна управляти часом: уповільнювати у випадку з швидкоплинними процесами і прискорювати для моделювання систем із повільною
мінливістю [3; 4].
Імітаційні симуляційні засоби містять у собі моделі досліджуваного процесу, імітацію індивідуальної чи колективної професійної
діяльності. Завдяки цьому досягається суттєве наближення навчального матеріалу до конкретної практичної чи професійної діяльності,
значно посилюються мотивація і активність навчання. До найбільш
ефективних належать такі ігрові імітаційні методи:
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дження проблем сім’ї, а антропологічні поняття, які зберегли своє
значення до сьогодні, формують понятійний апарат майбутньої психології сім’ї. Класична праця швейцарського історика права Й. Бахофена “Материнське право” (1884) поклала початок вивченню історії
сім’ї.
У кінці ХІХ ст. зароджується соціологія сім’ї, яка перейшла до
вивчення соціального світу через взаємозв›язок особистого та суспільного крізь призму сімейного посередництва. Початок власне
соціологічного вивчення сім›ї поклала праця Е. Дюркгейма “Вступ
у соціологію сім’ї” (1888). Водночас суспільні перетворення ХІХ ст.
ведуть до зміни самої сім’ї, що у свою чергу породжує потребу у наданні психологічної допомоги сім’ї, і сприяє виникненню інтересу до
психологічного вивчення сімейних проблем. Розглянемо цей процес
детальніше.
До ХІХ століття структура і життєдіяльність сім’ї визначалися
верховенством господарсько-побутової функції, яка опосередковувала всі інші, у тому числі і такі найважливіші, як репродуктивна
і виховання дітей. Народження дітей було пов›язане з доцільністю
мати якомога більше працівників у сімейному господарстві [4]. До
початку індустріалізації більшість сімей були виробничими осередками, їх члени разом жили і працювали. Вибір майбутнього чоловіка
чи дружини, зазвичай, визначали не емоційні поривання, а соціальні та економічні інтереси, диктували необхідність безперебійного
функціонування сімейного виробництва і турботи про утриманців.
Любовні пристрасті, тісний емоційний контакт у шлюбі були рідкісні серед більшості населення. Індивідуальна свобода вибору при
укладанні шлюбу та інші аспекти шлюбно-сімейної взаємодії були
підпорядковані інтересам батьків, родичів або громади. За межами
аристократичних кіл емоційна прив’язаність, кохання розглядалися
моралістами і богословами як щось неприйнятне [ 3, c. 278].
Водночас, у Європі, починаючи приблизно з XVII століття, у міру
поширення великого сільськогосподарського виробництва почалося витіснення дрібних фермерських сімей з їхніх земельних ділянок.
Процес витіснення значно прискорився з початком індустріалізації,
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виробництво товарів і послуг перемістилося в майстерні та на фабрики. Люди залишали будинки, щоб влаштуватися на роботу, сім’я
перестала бути виробничим осередком. Ці зміни призвели до повсюдного руйнування відкритої родової сім’ї, утворення ізольованої
патріархальної, яка, врешті, еволюціонувала до нуклеарної. Рольові
функції подружжя змінилися: з перших років індустріалізації багато жінок, як і раніше, виховуючи дітей, почали найматися на роботу
[ 3, c. 280]. Водночас з переходом до урбаністичного способу життя
в індустріальному суспільстві мотиви вступу у шлюб, інтереси подружжя, особливості подружньої взаємодії, морально-психологічна
атмосфера в сім’ї почали змінюватися. Шлюб переставав бути дітищем економічних мотивів та наслідком переговорів батьків і родичів. Люди почали вступати в шлюбні відносини на основі емоційної
прихильності і прагнення знайти особистісну самореалізацію. Саме
в цьому контексті сформувалася й ідея “закоханості” як основи для
укладання шлюбу.
Згідно з Л. Стоуном, ізольовані патріархальні сім’ї були поступово витіснені замкнутими, прив’язаними до будинку нуклеарними
сім›ями, для яких характерні тісні емоційні зв’язки між їх членами,
високий рівень відособленості сім’ї та підвищена увага до виховання дітей. Поява замкнутих нуклеарних сімей супроводжувалася
зростанням емоційного індивідуалізму, що приводило до укладення шлюбу на основі особистого вибору, який визначали норми емоційної, романтичної любові. Виникнувши серед більш забезпечених
верств населення, цей тип сім’ї з приходом індустріалізації став в
значній мірі універсальним для західних країн. [ 3, c. 279].
Ідеали романтичної любові та емоційної прив’язаності виникли
тоді, коли шлюб перестав ґрунтуватися на економічних основах. Поширився емоційний індивідуалізм, який сформував нову основу для
шлюбу і змінив особливості вибору шлюбного партнера, специфіку
міжособистісних стосунків подружжя, розподілу сімейних ролей,
морально-психологічну атмосферу в сім’ї. До кінця XX століття стало загальновизнаним, що сім’я являє собою (або повинна представ№2
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ляти) закритий для сторонніх світ, в якому першорядне значення має
емоційна і сексуальна близькість між подружжям [3, c. 280].
У цей же час відбувається інтенсифікація психологічних досліджень і становлення психології як самостійної експериментальної науки. Зміни структури та функцій сім’ї породили потребу вибудовувати
подружні та дитячо-батьківські стосунки на новій основі, що, у свою
чергу, породило запит до вивчення закономірностей міжособистісних
стосунків у сім’ї, сімейних стосунків з точки зору їх стійкості і стабільності, особливостей впливу структури сім’ї на внутрішньосімейні процеси, на сімейну поведінку особистості; закономірностей становлення,
функціонування в розпаду сім’ї як групової цілісності. Водночас виникла потреба в практичній роботі з сім’ями, діагностиці в терапевтичній
перебудові сімейних взаємовідносин батьків і дітей, подружжя, братів і
сестер тощо [1, с. 23].
Варто звернути увагу на те, що перші спроби дослідити окремі
проблеми психології сім’ї були здійснені ще у ХІХ ст. в межах психіатрії. Так, 1817 р. в Росії Ф. Уден був одним з перших, хто звернув увагу
на ставлення батьків до дитини і вплив його на формування психіки.
В останній чверті XIX ст. виникло вчення про “сімейну діагностику”
і “сімейне лікування” різних психічних станів. Справжнім основоположником сімейної психіатрії в Росії і одним з перших у світі був І.
Маляревський. У 1882 р. в Санкт-Петербурзі він заснував лікувально-виховний заклад для психічно-хворих дітей в якому приділяли
велику увагу діагностиці взаємин у сім’ях психічно -хворих і вивчали роль неправильного виховання у формуванні різних проявів душевної хвороби. З родичами хворих проводилися сеанси, які можна
вважати прообразом сімейної психотерапії. У 1886 р. вийшла перша
у світі монографія з психопатії В. Бехтерєва, в якій, зокрема, допускалося існування “набутої психопатії” як результату неправильного
ставлення батьків до виховання дитини. Типологія видів спотвореного виховного впливу батьків на дітей була розроблена у працях
І. Сікорського (1899). М. Річмонд у монографії “Social Diagnosis”
(1917) однією з перших наголосила на необхідності звертати увагу на
взаємини і психологічний клімат у сім’ї [8].
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Теоретичною основою психології сім’ї стали також дослідження
в соціальній психології, психології особистості, педагогічної психології тощо [1, с. 23]. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що
система наукових знань, набута в різних сферах психологічного знання, досвід практики надання психологічної допомоги сім’ї та сімейного консультування створили теоретичну основу сучасної сімейної
психології, актуальним завданням якої є інтеграція знань про сім’ю
і практичного досвіду роботи з сім’єю в цілісну психологічну дисципліну – психологію сім’ї [4, с. 7].
Систематичне вивчення проблем сімейної психології було започатковане в кінці 20-х – на поч. 30-х рр. XX ст. Цей період можна
вважати початком третього етапу становлення психології сім’ї як
наукової сфери. На нашу думку, причиною активізації процесу її
інституціоналізації став соціальний запит на оптимізацію життєдіяльності сім’ї, підвищення ефективності подружньої взаємодії і дитячо-батьківських стосунків, вирішення проблем виховання дітей у
сім’ї, адже знання, здобуті у межах інших наук та галузей психології,
уже не могли вирішити назрілі проблеми.
Водночас, починаючи із середини 1940-х років, зростає потреба населення в сімейній психотерапії практично у всіх країнах світу.
Це пов’язано з тим, що Друга світова війна викликала деструктивні процеси в сім’ях, технічний прогрес, швидкі зміни в суспільстві,
вибух народжуваності привели до збільшення кількості розлучень,
тому об›єктом підвищеної уваги стала саме сім’я. Сімейні люди стали часто звертатися до фахівців зі скаргами на емоційні проблеми.
Продовжуючи працювати з окремими індивідами, багато фахівців
почали надавати перевагу дослідженню індивіда в контексті сім’ї [2].
У 50-х рр. ХХ ст. зароджується сімейна психотерапія та починає
виділятися психологія сім’ї в окрему наукову сферу. Отже, цю дату
можна вважати початком четвертого етапу становлення психології сім’ї. Підставою для виділення цього етапу став перехід роботи
сімейних психологів та психотерапевтів від роботи з індивідом до
роботи із сімейною системою [2]. Відмінною особливістю психології
сім›ї як наукової сфери став її нерозривний зв’язок з психологічної
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практикою, вирішенням практичних проблем в процесі психологічного консультування та психотерапії [4, с. 3]. Бурхливий розвиток
практики зробив затребуваним і розвиток наукових досліджень в
галузі сім’ї, що привело до виділення самостійної особливої психологічної дисципліни – психології сім›ї [4, с. 281]. Датою офіційного
народження сімейної терапії вважають березень 1957 р., коли на
конференції в Лос-Анжелесі організували першу секцію з сімейної
психотерапії. Саме тоді термін “сімейна психотерапія” був вперше
вжитий на конференції загальнонаціонального масштабу [6].
Четвертий етап можна поділити на такі підперіоди:
а) початок 1950-х рр. – зародження сімейної психотерапії, у психіатрів зародилися перші ідеї про важливість сім’ї в лікуванні душевних хвороб і були зроблені перші спроби залучення до психотерапевтичної роботі всієї сім’ї.
б) з 1960-x рр. групою в Поло-Альто відбуваються дослідження
мікродінаміки (комунікативних процесів) сім’ї. Відповідно до найважливіших стратегічних завдань при роботі з сім’єю належить зміна патологічних інтеракцій. Бестселером цих років вважається книга
Д. Джексона і Г. Бейтсона “Прагматики про сімейну комунікацію”.
в) у 1970-ті рр. створюються сімейні консультації, де сімейні
психотерапевти намагаються працювати із сім’єю як з цілісністю. На
зміну комунікативній парадигмі приходить структурна, на перший
план висувається аспект структури сімейної системи. Бестселером
стає книга С. Мінухіна “Сім’я і сімейна психотерапія”. Дитяча клініка
у Філадельфії, де працював С. Мінухін, стала 1970-х рр. найважливішим центром розвитку психології сім’ї.
У цей час досягає своєї зрілості системна сімейна психотерапія
М. Боуена. Психоаналітик за освітою, М. Боуен першим почав досліджувати фактор макродинаміки сімейної системи, запропонувавши
метод генограмми. 1970-ті рр. – це також розквіт гуманістичної психології та психотерапії (К. Вітакер, В. Сатір), який відбився на тенденціях розвитку сімейної психології. У центрі роботи гуманістично
екзистенційно орієнтованого напрямку виявляється аспект сімейної
ідеології – правил, норм і цінностей сімейної системи.
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г) у 1980-ті рр. структурна психотерапія була піддана критиці
через властиві їй механістичність і спрощеність, а на перший план
виходить стратегічний підхід. Стратеги активно враховували як
структуру, так і мікро- і макродинаміку системи. Відкрито проголошувалося, що клієнту не обов’язково знати ту стратегічну мету, якою
керується психотерапевт у процесі своєї роботи. Важливим моментом стратегічного підходу був прагматизм – робота велася, в основному, безпосередньо із симптомом, з приводу якого звернулася сім’я,
на базі рефремійнгу, як правило досить маніпулятивного.
д) починаючи з другої половини 1990-х помітно посилюється
вплив конструктивізму, насамперед через когнітивну психологію і
когнітивну психотерапію. Піонером когнітивно-біхевіорального підходу до вивчення сім’ї був А. Елліс, який вивчав подружні дисфункції. У конструктивістсько-орієнтованому напрямку на перший план
виходить аспект ідеології – робота з принципами і переконаннями
учасників системи з метою взаємної узгодженості цих принципів, а
також – корекція різних викривлень мислення [7].
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Основними причинами зростання інтересу до психологічних досліджень сім’ї можна назвати:
– зміни в структурі та функціях самої сім’ї, спричинені:
переходом у ХІХ ст. до міського способу життя, завдяки якому
шлюб перестав бути наслідком економічних мотивів;
індустріалізацією, яка сприяла поширенню нуклеарних сімей;
зміною економічних основ укладення шлюбу на емоційні і прагнення знайти особистісну самореалізацію;
історичними подіями ХХ ст.: Жовтнева революція 1917р., Друга
світова війна, технічний прогрес тощо привели до швидких змін в
суспільстві, до яких сім’я не встигала адаптуватися.
– розвиток сімейної психотерапії, який зробив затребуваним і
розвиток наукових досліджень в галузі психології сім’ї.
На основі аналізу наукової літератури встановлено, що у процесі
становлення психології сім’ї як наукової сфери можна виділити такі
етапи:
№2
2015

179

1. З античних часів до ХІХ ст. – переддослідницький.
2. ХІХст. – 20–30-ті рр. ХХ ст. – початок систематичного вивчення проблем сім’ї в межах різних наук; початок психологічного вивчення проблем сім’ї.
3. 20–30-ті – 50-ті рр. ХХ ст. – початок систематичного вивчення
сімейної психології в межах інших сфер психологічного знання.
4. З 50-х рр. ХХ ст. – зародження сімейної психотерапії та початок виділення психології сім’ї в окрему наукову сферу.
Перспективним, на нашу думку, надалі буде вивчення регіональних особливостей становлення психології сім’ї та аналіз внеску окремих вчених та наукових шкіл у цей процес.
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Посвистак О. А. Причины возникновения и этапы становления психологии семьи как сферы научных знаний
В статье на основе анализа научной литературы прослежены
причины и основные периоды становления психологии семьи как
научной сферы. Выделены 4 этапа и показан вклад исследователей в
развитие психологии семьи на каждом из них. Установлено, что процесс утверждения семейной психологии происходил в связи с другими науками: философией, антропологией, социологией и т. д. и в
рамках других сфер психологического знания: социальной психологии, психологии личности и др.
Ключевые слова: семья, брак, психология семьи, семейная психотерапия.
Posvistak O. A. Stages of formation of psychology of the family as a
field of scientific knowledge
The main periods of formation of psychology of the family as a field
of science are traced in the article on the basis of analysis of scientific
literature. 4 stages are highlighted and the researchers’ contribution to the
development of psychology of the family on every stage is shown. Based
on the analysis of the scientific literature it was found that in the process of
formation of psychology of the family as the scientific field the following
stages can be underlined: From ancient times to the nineteenth century
– pre scientific. ХІХ century – 20–30s of XX century – the beginning of a
systematic study of family problems within different sciences; beginning of
psychological study of family problems. 20–30s – 50s of XX century – the
beginning of a systematic study of psychology of the family within other
fields of psychological knowledge. From 50s of XX century – the emergence
of family therapy and the beginning of the separation of psychology of the
family into a separate science. The study of regional formation peculiarities
of psychology of the family and analysis of the contribution of individual
scientists and scientific schools into this process, in our opinion, will be
perspective in future.
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It is found that the development process of psychology of the family
occurred in relation with other sciences: philosophy, anthropology,
sociology, etc., and within other fields of psychological knowledge: social
psychology, personality psychology, etc. It is proved that the introduction
and development of psychology of the family as a field of science occurred
in close connection with the solving of practical problems.
Keywords: marriage, family, psychology of the family, psychotherapy.
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НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ЧУТКАМ В УМОВАХ
НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ
У статті проведений науково-теоретичний аналіз дослідження
проблеми протидії чуткам в умовах надзвичайних ситуацій. Автор
розглядає соціально-психологічні фактори, які притаманні чуткам і
негативно впливають на здоров’я та психіку людини. У статті також охарактеризовані форми психологічного захисту, що забезпечують протидію чуткам: підсвідомі, свідомі та надсвідомі; досліджено
ряд показників, що впливають на мінімізацію можливих негативних
наслідків неправильного висвітлення перебігу надзвичайних ситуацій. Обґрунтовані ефективні шляхи та умови протидії чуткам, а
також визначено особливості поведінки суб’єктів цієї протидії.
Ключові слова: надзвичайна ситуація, протидія чуткам, засоби
масової інформації, стресогенна інформація.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Останніми роками
в Україні, не зважаючи на загальне зниження кількості виникнення
надзвичайних ситуацій (НС), спостерігається збільшення масштабів
залучення великої кількості людей, які не тільки піддаються впливу
прямих вражаючих факторів, але й відчувають психологічний ди
© Потапчук Н. Д.
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стрес як під час самої надзвичайної ситуації, так і після неї. Зокрема,
значну роль у цьому відіграє заповнення інформаційного вакууму в
індивідуальній та суспільній свідомості недостовірними повідомленнями, як тими, що спонтанно виникають на рівні міжособистісного спілкування, так і тими, що свідомо поширюються через засоби
масової інформації політичними, фінансово-економічними та іншими колами. З чутками в сучасному суспільстві людина зіштовхується повсюдно, оскільки у всі часи в процесі спільної діяльності люди
обмінюються між собою різною інформацією. З часів появи перших
міст-держав, писемності та офіційних документів чутки виділилися
в самостійну категорію інформаційних повідомлень та почали використовуватися в цілях ідеологічної та політичної боротьби [1; 4; 9].
Сучасні надзвичайні ситуації породжуються безліччю причин,
тому для розроблення ефективних заходів з їх попередження потрібні складні пояснювальні схеми їх виникнення та протікання. Одним
з найважливіших факторів, що визначає стійкість суспільства до
впливу надзвичайних ситуацій, є культура безпеки людини, виражена “сукупністю етичних принципів, соціальних знань та певних
стереотипів поведінки у надзвичайній ситуації або на шляху до її попередження” [2].
Важливе місце в системі управління соціумом посідають засоби
масової інформації (ЗМІ). Особливо їх роль суттєва в надзвичайних
ситуаціях, коли в умовах біфуркації інформаційно-комунікативні
процеси набувають нелінійного характеру та інформаційна складова
кризового суспільства стимулює зміни не тільки в інформаційному
полі, але й в інших значимих полях. В умовах сьогодення чутки розглядаються не стільки як комунікативне явище стихійного характеру, але й як технологія суперечливого впливу на суспільну свідомість, ефективний засіб інформаційно-психологічної протидії [2; 6].
Оскільки інформація є результатом процесу мислення, чутки передають як об’єктивну, так і суб’єктивну інформацію.
Існує декілька форм інформування населення про надзвичайні
ситуації. Найбільший обсяг інформації транслюється через ЗМІ та
Інтернет. Однак нерідко виникає необхідність використання інших
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засобів інформування, що пов’язано з тим, що безпосередньо постраждале населення в період ліквідації надзвичайної ситуації може
не мати доступу до телебачення або Інтернету, газети ж не володіють потрібною оперативністю. У таких випадках використовуються
телефони гарячих ліній та безпосередня інформаційно-психологічна робота з населенням. Усі засоби інформування, формуючи певну громадську думку, здійснюють вплив на свідомість та поведінку
людей і змінюють саму людину, її ціннісні орієнтації, а також звичаї і
мораль суспільства. Але якщо в умовах нормального функціонування суспільства для цього потрібно відносно довгий проміжок часу, то
в умовах НС зміни в поведінці відбуваються одномоментно, ступінь
впливу ЗМІ на психіку людей досягає свого апогею. Відповідно чутки
можуть займати панівне місце в трансформації соціально-психологічних характеристик населення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Як свідчить аналіз наукових праць, питання психологічного захисту особистості від негативної дії чуток є важливим в психологічній науці
ХХ століття, проте в контексті інформаційно-психологічної безпеки
воно почало підніматися у вітчизняній літературі тільки наприкінці
ХХ – початку ХХІ століття. У зв’язку з розвитком інформаційно-комунікативних технологій у населення не встигають виробитися необхідні захисні механізми від негативного інформаційно-психологічного впливу чуток, що може призвести до негативних соціальних
та індивідуально-особистісних наслідків.
Проблему протидії чуткам в умовах надзвичайних ситуацій досліджували такі видатні науковці, як О. Воробйова [3], Т. Воропаєва
[4], М. Клушина [5], О. Купрейченко [3], О. Тімченко [8], Д. Титаренко [6], В. Христенко [9] та багато інших. Праці цих вчених присвячені
не тільки проблемі протидії чуткам в умовах надзвичайних ситуацій,
але й можливості використання результатів проведених досліджень
при розробці рекомендацій з підвищення психологічної стійкості до
стресогенних впливів, корекції наслідків переживання стресу та керування процесом адаптації населення до нетипових умов життя.
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Метою даної статті є доповнення науково-теоретичного аналізу
досліджень проблемі протидії чуткам в умовах надзвичайних ситуацій.
Виклад основного матеріалу дослідження. У людей, які переглядають випуски новин зі спеціальними репортажами про надзвичайні
ситуації, спостерігається симптоматика, схожа з симптоматикою у
постраждалих людей, які опинилися в епіцентрі подібних подій. Інформація про НС в даному випадку “приміряється” на себе та своїх
близьких. Водночас, відсутність інформації про обставини того, що
відбувається, дає родючий ґрунт для фантазій і домислів [7; 8].
З огляду на це, варто зауважити, що чутки – це специфічний вид
неформальної міжособистісної комунікації, в процесі якої сюжет,
який до певної міри відображає деякі реальні чи вигадані події, стає
надбанням масової неоднорідної аудиторії. Інакше кажучи, чутки –
це повідомлення про деякі події, офіційно не підтверджені, які передаються від однієї людини до іншої. Чутки стосуються важливих для
конкретної соціальної групи явищ, відповідають спрямованості її
потреб та інтересів [2]. Хаотичне поширення інформації про надзвичайну ситуацію може призвести до серйозних негативних процесів
у суспільстві. Вплив чуток відчувають на собі люди з різним рівнем
освіти, віковим та соціальним становищем.
Система протидії чуткам в умовах НС включає три основних
рівня організації і, відповідно, три основні напрями її формування
та функціонування: соціальний (в масштабах суспільства в цілому),
соціально-груповий (у рамках різних соціальних груп та форм соціальних організацій) та індивідуально-особистісний [4].
Науковці О. Воробйова і О. Купрейченко [3] вивчали проблему
протидії чуткам в умовах надзвичайних ситуацій. Вони виявили ряд
показників, що впливають на мінімізацію можливих негативних наслідків неправильного висвітлення перебігу надзвичайних ситуацій:
дозованість та однозначність інформації; коментарі експертів, офіційних осіб; акценти на тому, що робиться для людей, які постраждали у надзвичайній ситуації (постраждалим надається медична,
психологічна допомога, люди забезпечені водою, медикаментами,
186

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
З Б І Р Н И К ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАУКОВИХ ПРАЦЬ

С Е Р І Я : ПС И ХОЛОГ І Ч Н І Н АУ К И

гарячим харчуванням тощо); коректний виклад матеріалу в статтях
і репортажах.
Водночас дослідник Р. Еммонс [10] виділяє підсвідомі, свідомі і
надсвідомі форми психологічного захисту, що забезпечують протидію
чуткам. До підсвідомих форм належить регресія, заперечення та соматизація. На рівні свідомості виділяються такі форми захисту, як ізоляція, уникнення, фантазії, раціоналізація. До надсвідомих форм захисту
належить проекція, придушення, конструктивний контроль.
На думку О. Тімченка [8], важливою соціальною потребою сучасного суспільства є аналіз тих соціально-психологічних факторів,
які притаманні чуткам та негативно впливають на людину. Серед них
можна виділити:
1) здатність чуток впливати не тільки на свідомість людей, але й
на підкіркові центри, викликаючи процеси зомбування особистості;
2) реальну можливість чуток активно включатися в процес
управління уповільненим конфліктом, перетворення інформації в
найважливіший засіб холодної війни;
3) посилення потенційних можливостей чуток ефективно
впливати на всі без винятку соціальні групи населення в негативних
або егоїстичних цілях;
4) розширення потоків соціальної інформації, які несуть в собі
можливості негативного впливу на суспільну свідомість та психіку
людей, наслідком чого є посилення девіантної поведінки не тільки
окремих індивідуумів, але й цілих соціальних спільнот.
На противагу цій думці, Т. Воропаєва [4], досліджуючи проблематику індивідуально-психологічних особливостей людини, що визначають її здатність протидіяти чуткам, відзначала особливу роль
уявлення про модальність ставлення до чуток значимого середовища. Щодо характеристик, які сприяють критичності особистості, то
О. Воробйова і О. Купрейченко [3] відносять до них “зрілість особистості, яка виникає під час накопичення знань і життєвого досвіду в
процесі дорослішання індивіда та набуття досвіду відповідальності
за близьких людей”. Також вчені зробили висновок, що обмежуваль№2
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ними бар’єрами проти негативного впливу чуток в умовах НС можуть бути окремі властивості особистості: високий рівень саморегуляції, позитивне моральне самовизначення, розвинений емоційний
інтелект тощо.
Отже, для того, щоб захистити себе від маніпулятивного впливу
чуток, необхідно дотримуватися низки рекомендацій щодо шляхів
протидії чуткам: намагатися отримувати інформацію з якомога більшої кількості різних джерел; зіставляти отриману інформацію та її
відправника; виявляти маніпулятивні техніки та прийоми.
Зростання критичних настроїв і навіть агресії стосовно до засобів масової інформації в усіх верствах населення свідчить, що, з одного боку, посилюється травматизація населення засобами масової
інформації, а з другого – активізується прагнення до самозахисту, що
виражається в падінні довіри до ЗМІ, а також у спробах визначити
критерії “екологічної безпеки” інформаційного середовища. Чутки
мають змогу поширюватися в умовах НС через певні неминучі фактори, які завжди притаманні будь-яким надзвичайним ситуаціям, а
саме: раптовість початку, недостатність інформації, ескалація подій,
втрата контролю, наростання втручання зовнішніх сил, паніка серед
великих груп населення [5; 7].
Згідно з Д. Титаренком [6], сучасна медіа реальність така, що інформація про надзвичайні ситуації домінує над висвітленням всіх
інших подій повсякденного життя, формує залежність споживача від
подібного роду інформації. Фактично за допомогою чуток відбувається вторинна семіотизація катастрофи. Навіть причини, що спровокували надзвичайну подію, часто розглядаються як “катастрофічні”: неадекватна влада, техногенні “колапси”, неминучість економічної кризи. Тематика НС, по суті своїй, є досить привабливою для
ЗМІ: сенсаційність (йдеться про життя і смерть), образність (у цій
ситуації міг опинитися будь-хто), вільна інтерпретація події (хибну
інформацію завжди можна пояснити недостатністю часу) тощо.
Дослідниця М. Клушина [5] дійшла до висновку, що в умовах
НС природного характеру основними критеріями протидії чуткам
повинні стати достовірність інформації, якомога менший рівень
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сенсаційності та здійснення інформування в тісному контакті з державною владою. Інформація повинна бути цільовою, тобто, в першу
чергу орієнтована на людей, що знаходяться в зоні лиха, а не на весь
інформаційний простір. В умовах НС техногенного характеру інформація повинна носити більше аналітичний характер (роз’яснювати
причини події), бути спрямованою на навчання та дотримання правил поведінки, носити психотерапевтичний характер, позаяк одне
необережне слово може призвести до непередбачених соціальних та
політичних наслідків. Відзначається необхідність вибудовування інформаційного поля також у тісному контакті з владою.
З огляду на це, форма подання стресогенної інформації в умовах
НС, принаймні, повинна відповідати низці умов, що забезпечують мінімальний рівень захисту населення та протидію чуткам: конструктивне уявлення проблеми (люди знаходяться в стані активного опору),
аналіз можливих способів подолання труднощів, інформування про
хід вирішення проблеми, надання психологічної підтримки постраждалим та учасникам рятувальної операції (демонстрація соціального
схвалення і допомоги). Також автор говорить про те, що для протидії розповсюдженню чуток інформація повинна бути: оперативною,
тобто своєчасно доводитися до населення; відкритою та достовірною,
оскільки створення невірного уявлення про ризики, приховування або
заперечення фактів, їх замовчування принесе тільки шкоду; чіткою,
тобто має надаватися так, щоб її зрозуміла цільова аудиторія (однак це
не повинно завдавати шкоди фактичної точності або повноти інформації); безперервною, бо якщо інформація не оновлюється регулярно,
то вона забувається; об’єктивною та своєчасною [4; 8; 10].
Обґрунтовуючи поняття “протидія чуткам” в умовах надзвичайної ситуації, слід виділити наступні його аспекти:
1. У надзвичайних ситуаціях існує проблема, з одного боку,
величезного потоку неструктурованої, суперечливої, різнопланової
інформації, а з другого – недолік достовірної офіційної інформації.
Необхідно організувати потік інформації, зробити його керованим.
2. Потрібно пам’ятати про те, що в період надзвичайної ситуації інформацію чекають і отримують різні групи: фахівці, що працю№2
2015

189

ють над ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації, постраждалі,
їхні родичі тощо.
3. Не можна створювати інформаційний вакуум. Люди, не отримавши інформацію від офіційних осіб, будуть шукати інші джерела, інформація яких може бути суб’єктивною та недостовірною.
4. Населенню необхідна оперативна, достовірна, однозначна та,
при необхідності, дозована інформація. Відсутність або неповна інформація є основною причиною напруженості, появі чуток та масової паніки.
На думку Н. Брусніцина [1], одним з найбільш негативних способів впливу різних засобів масової інформації на людину є поширення чуток, оскільки живе слово та зоровий образ володіють великою силою емоційного впливу на особистість, який може затьмарити раціональні доводи та аргументи. Саме в моменти глибоких
криз відбувається блокування здорового глузду – здатності людини
розумно судити про стан справ та діяти, виходячи з цього судження.
Необхідність обмірковувати та розуміти специфіку подій перетворюється в цей час в непосильне навантаження, і людина намагається втекти від цієї необхідності, сховатися у сфері ірраціонального.
Вона починає проявляти підвищений інтерес до необґрунтованих
чуток. Психологічний захист проти маніпуляцій різко послаблюється. Навіть ті люди, котрі в звичайний час ніколи не сприймали на
віру ті чи інші факти, не отримавши попередніх достовірних доказів, в умовах НС починають вірити різноманітним чутками, які не
мають під собою ніякого ґрунту. Таким чином, ЗМІ за допомогою
масової культури та єдиного потоку інформації можуть перетворити громадян у натовп.
Як вважає В. Христенко [9], поведінка людей в НС поділяється
на дві категорії: 1) раціональна, адаптивна поведінка людини з психічним контролем та управлінням емоційним станом і цілеспрямованими діями; 2) відсутність адаптації до ситуації, нераціональна поведінка, що дезорганізовує оточення. Також автор відмічає, що організоване висвітлення надзвичайної ситуації дає співчутливим людям
необхідну для збереження психологічного здоров’я і почуття власної
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безпеки впевненість у тому, що ситуація під контролем, що робиться
все для порятунку людей та надання їм необхідної допомоги [9].
Дефіцит інформації, її суперечливість та недостовірність породжують недовіру населення до офіційних повідомлень. Цей вакуум
швидко заповнюється неофіційною інформацією, що призводить до
появи різних домислів, чуток, перебільшень. Замовчування або неповна інформація викликає багаторазово збільшений негативний
ефект. Адже відомо, що відчуття невизначеності породжує інтерес до
будь-яких відомостей, найчастіше некомпетентних [7]. Уява людини
під впливом фактора невідомості та ризику завжди малює гіперболізовані картини.
Вторинним наслідком НС техногенного та природного характеру може бути політична нестабільність, що значною мірою пов’язана з підвищеною збудливістю населення в надзвичайних ситуаціях.
Причиною нервозності та напруження, крім власне надзвичайних
ситуацій, може бути неправильний, з точки зору тих чи інших верств
населення, розподіл допомоги, що надходить в райони лиха, неефективність заходів та дій щодо життєзабезпечення та неправильне надання інформації засобами масової комунікації.
О. Войскунський [2] стверджує, що чим більше інформації про
реальну ситуацію у людей, які опинилися в районі лиха, тим спокійніше і впевненіше вони себе почувають, тим більш ефективними є
їхні дії як суб’єктів протидії чуткам. Загальні цілі щодо протистояння нещастю та протидії чуткам об’єднують людей. У них проявляється винахідливість, здатність до несподіваних рішень, імпровізації, з’являється прагнення надавати допомогу іншим потерпілим, які
знаходяться в гіршому становищі. Державна інформаційна політика
повинна розглядати вказані засоби як своєрідний психотерапевтичний арсенал для населення, тим самим здійснюючи профілактику
негативних наслідків розповсюдження чуток під час надзвичайних
ситуацій.
На думку О. Купрейченко [3], людям у першу чергу потрібно пояснити, що перед обличчям надзвичайної ситуації вони не залишаться один на один з негараздами, що їм буде надано належну увагу. У
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цій ситуації людині потрібно вселяти впевненість, що про неї подбають, що вона не покинута. Тільки таким чином можна допомогти людині блокувати розвиток страху, що легко підкріплюється чутками.
Низка авторів [3; 5; 7] в якості першого та найефективнішого
засобу протидії чуткам в умовах НС вказує організоване інформування постраждалих. Інформування потерпілих та фахівців в НС повинно відповідати таким умовам: своєчасне оповіщення, централізована подача інформації від офіційного джерела, оперативний обмін
інформацією між групами фахівців з ліквідації наслідків НС, диференційована подача інформації. Ступінь адекватності відображення
дійсності, вміння бачити явища у всій їхній складності, системний
підхід при їх аналізі та інтерпретації визначаються не тільки рівнем
методологічної культури суб’єкта “виробництва” інформації, але й
рівнем культури самого споживача інформації, що легко може стати
об’єктом маніпулювання.
Висновки. Отже, науково-теоретичний аналіз проблеми протидії чуткам в умовах надзвичайної ситуації показав, що поряд з негативним впливом на психофізіологічний стан людей самої НС, на
психіку людини впливає також і інформація про цю подію. Протидія чуткам в умовах НС залишається проблемною ще й тому, що не
завжди враховується зазначений вплив ЗМІ, який шкодить психічному здоров’ю потерпілих, їх родичів, рятувальників, свідків події.
На сьогодні засоби інформування населення можуть широко використовуватися і як інструмент “соціальної психотерапії”. Для того,
щоб протидіяти чуткам в умовах надзвичайної ситуації, людям необхідно дотримуватися низки рекомендацій: намагатися отримувати
інформацію з якомога більшої кількості різних джерел, зіставляти
отриману інформацію з її “відправником”, раціоналізувати отриману
інформацію, виявляти маніпулятивні техніки і способи.
Визнаючи загальновстановлені принципи демократії та свободи
слова, слід вважати за доцільне посилення відповідальності держави
у вживанні заходів з регламентації діяльності різних засобів інформування населення в умовах НС, у тому числі й таких, як державне
регулювання, наглядова діяльність тощо. Адже наявні можливості
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ЗМІ по дестабілізації суспільно-політичної ситуації через розповсюдження чуток ставлять питання про підвищення їхньої відповідальності за ту інформацію, яку вони продукують.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку полягають у вивченні проблеми інтенсифікації діяльності органів виконавчої влади з протидії чуткам при виникненні надзвичайної ситуації і
дослідженні засобів психологічної допомоги населенню щодо корегування тривожних та панічних станів в умовах надзвичайної ситуації.
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Потапчук Н. Д. Научно-теоретический анализ исследований
проблемы противодействия слухам в условиях чрезвычайной ситуации
В статье проведен научно-теоретический анализ исследований
проблемы противодействия слухам в условиях чрезвычайных ситуаций. Автор статьи рассматривает социально-психологические
факторы, которые присущи слухам и негативно влияют на здоровье
и психику человека. В статье также охарактеризованы формы психологической защиты, обеспечивающие противодействие слухам:
подсознательные, сознательные и надсознательные; исследован ряд
показателей, влияющих на минимизацию возможных негативных
последствий неправильного освещения хода чрезвычайных ситуаций. Автором статьи обоснованы эффективные пути и условия противодействия слухам, а также определены особенности поведения
субъектов этого противодействия.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, противодействие слухам, средства массовой информации, стрессогенная информация.
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Potapchuk N. D. The scientific and theoretical analysis of researches
of problems of counteraction to rumors in emergency situations
The scientific and theoretical analysis of researches of problems of
counteraction to rumors in emergencies is conducted in the article. The
author argues that the rumor is an announcement about some events
that are not officially approved, but are transmitted from one person to
another. In the article it is consider socio-psychological factors that are
inherent to rumors and have a negative impact on health and the human
psyche. These include: the ability of rumors to zombify the person; the
possibility of rumors to turn information into an important tool of the
cold war; the possibility of rumors effectively influence all social groups
in a negative or selfish purposes; the possibility of negative impact on the
public consciousness and psyche of people.
In the article it is notes that people’s behavior in an emergency is
divided into two categories: 1) rational, adaptive behavior of persons
with mental control and direction of emotions and purposeful actions;
2) the lack of adaptation to the situation, irrational behavior, disrupt the
environment.
The author of the article also describes the forms of psychological
protection, providing a counter-rumor: subconscious, conscious and
superconscious. The author investigated a number of parameters affecting
the minimization of possible negative consequences of incorrect coverage
of emergency situations: dosage and the uniqueness of the data; comments
by experts, government officials; the emphasis on what is being done for
people affected in an emergency; the correct presentation of the material
in articles and reports.
The effective ways and conditions of counter-rumors is substantiated
by the author of the article. It is proved that the restrictive barriers against
the negative effects of rumors in emergency situations can be expected to
deliver personality traits: high level of self-regulation and positive moral
self-determination, well-developed emotional intelligence and so on.
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The article also defines peculiarities of behavior of subjects of counterrumors. The author notes that the most effective conditions for combating
rumors is organized informing the victims in the disaster area. In the
article it is concluded that the more information about the real situation of
people caught in the disaster area, the calmer and more confident they feel,
the more effective are their actions as agents of counter-rumors. Informing
victims and experts in emergency situations must meet the following
criteria: timely notification, the centralized supply of information from
an official source, the rapid exchange of information between the teams
of specialists on liquidation of consequences of emergency situations, a
differentiated presentation of information.
Keywords: emergency, countering the rumors, the media, stress,
information.
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УДК 159.9: 316.48
Олег Григорович РЕЗНІК,
старший офіцер відділення здійснення слідчих (розшукових) дій
оперативно-розшукового відділу Луцького прикордонного загону
Державної прикордонної служби України

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ ПОЛОЖЕНЬ
ВІЙСЬКОВИХ СТАТУТІВ ЩОДО ЇХ СПРИЯННЯ
ВИЯВАМ БОСІНГУ КЕРІВНИКОМ ПІДРОЗДІЛУ
У статті проаналізовано типові босінг-дії керівника прикордонного підрозділу щодо їх співвідношення з положеннями Статутів Збройних Сил України; визначено типові порушення статутних вимог з боку керівника, що провокують виникнення босінгу;
окреслено стиль поведінки керівника, схильного до босінгу, у разі
невиконання ним статутних вимог; надано психологічну характеристику статтям військових статутів, які сприяють поширенню
босінгу в прикордонних колективах; проведено анкетування серед
військовослужбовців щодо вияву вербальних та поведінкових реакцій
їх керівників у процесі міжособистісної взаємодії з ними.
Ключові слова: босінг, суб’єкт босінгу, босінг-дії, керівник, поведінка, військові статути, прикордонний підрозділ.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Успіх діяльності
будь-якої організації, у тому числі прикордонного відомства, залежить від чіткої і злагодженої роботи керівника та підлеглих. Державна прикордонна служба України відповідно до свого суспільного призначення має специфічну організацію. Це полягає в тому, що
життєдіяльність військовослужбовців регламентується Військовими
© Резнік О. Г.
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статутами Збройних Сил України (в подальшому – Статути), порадниками, інструкціями та положеннями. Специфіка військової діяльності та організації породжує особливу структуру реальних взаємин
у військових колективах, зокрема у взаємовідносинах в ланці “керівник-підлеглий”, які наповнюються відповідним міжособистісним
психологічним аспектом. До основних принципів взаємин між військовослужбовцями належить принцип єдиноначальності і суворої
субординації. Суть даного принципу полягає у розподілі всіх військовослужбовців на керівників і підлеглих, старших і молодших; у
чіткому визначенні їх прав та обов’язків; у наданні керівникам права
наказувати та обов’язку підлеглих точно і беззаперечно виконувати
накази і розпорядження керівників, суворо дотримуватись правил
військової ввічливості і вітання [1; 4].
Відповідно до психологічного змісту, відносини між військовослужбовцями прийнято оцінювати як відповідні чи невідповідні, а деколи і такі, що суперечать статутним нормам. Як свідчить практика,
відносини, які відповідають статутним вимогам, сприяють вирішенню завдань, що стоять перед прикордонним підрозділом. Водночас
взаємовідносини, що не повністю відповідають статутним нормам,
виступають як умови, які сприяють скоєнню порушень, розвитку негативних якостей у військовослужбовців. Ці негативні процеси посилюються у разі несприятливої організації повсякденної діяльності
персоналу та недостатньої управлінської компетентності командирів
підрозділів, що, в свою чергу, сприяє виникненню психологічного
цькування керівником своїх підлеглих, а саме – босінгу. Звідси виникає потреба проаналізувати зміст Статуту щодо його впливу на
поведінку керівника підрозділу як суб’єкта босінгу, що й визначає
актуальність даного дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Як свідчить
аналіз наукових праць, проблема босінгу вивчалась вітчизняними та
зарубіжними дослідниками. Що стосується особливості деформаційних процесів, пов’язаних з проблемною взаємодією посадовців, зокрема з психологічним цькуванням підлеглих, то деякі питання цієї про198
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блематики відображено в дослідженнях К. Криста, Д. Лейн, Х. Лейман,
К. Лоренца, Б. Мешкустат, К. Нідл, Д. Ольвеус, Е. Пелігріні, Е. Регнет,
Б. Уілсона та ін. [3; 10; 12]. Проблематика впливу негативного ставлення
керівника до підлеглих розкрита у працях А. Пригожина, С. Дружилова, А. Соловьйова та ін. [8; 10]. Дослідженням особливостей проблем
професійних взаємовідносин у військовій сфері займаються М. Івлєв,
М. Голик, В. Ляшенко, О. Сафін, В. Ягупов та ін. [2; 4; 7; 9; 11]. Аналіз
змісту Військових статутів Збройних Сил України щодо їх впливу на
психічне здоров’я особистості та на потреби військовослужбовців вивчає професор Є. Потапчук [5; 6]. У цих дослідженнях зроблено вагомий
внесок в оновлення змісту, сутності, причин виникнення та заходам
протидії босінгу з різними категоріями фахівців. Однак, незважаючи
на значний інтерес дослідників до цієї проблеми, вона ще залишається
маловивченою. У науково-психологічній літературі практично відсутні
праці, в яких був би здійснений психологічний аналіз змісту положень
Військових Статутів щодо їх впливу на поведінку керівника підрозділу
як суб’єкта босінгу.
Метою статті є психологічний аналіз змісту положень Військових Статутів щодо їх впливу на поведінку керівника підрозділу як
суб’єкта босінгу.
Виклад основного матеріалу дослідження. З метою ефективної
організації життєдіяльності військових та правоохоронних структур нашої держави, зміцнення законності, виконання наданих прав
та повноважень в Україні створено систему законодавства з питань
військової служби. Державно-правовою основою військового законодавства є Конституція України, а основні конституційні права та
обов’язки громадян навчають розвитку і конкретизації у нормах військового законодавства, зокрема в Законах України: “Про оборону
України”, “Про Збройні Сили України”, “Про загальний військовий
обов’язок і військову службу”, “Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей” та ін.
Варто зазначити, що військове законодавство покликане сприяти дотриманню прав і свобод військовослужбовців. З огляду на
предмет нашого дослідження, це, перш за все, задоволення фізіоло№2
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гічних потреб, потреб у безпеці та захисті, у самоповазі тощо (перелік за Маслоу), право оскаржити в суді незаконні дії командирів, військових посадових осіб і органів управління в порядку, передбаченому Статутами; свобода совісті; право на недоторканність особи та ін.
Проте ми схильні припускати, що задоволення цих потреб суттєво
обмежується Статутом. Особливо це стосується реалізації такої потреби, як захист честі та гідності військовослужбовців [5; 6]. Як свідчить практика, в умовах військової служби це є досить проблемним
питанням, адже кожен військовослужбовець як підлеглий вельми
залежить від свого командира. Реалізуючи свої управлінські функції,
останній може здійснювати психологічний тиск чи цькування свого
підлеглого. Такі дії керівника прийнято називати босінгом [3; 10; 12].
У дослідженні причин босінгу в прикордонних підрозділах та
формуванні передумов щодо його виникнення основну увагу слід
зосередити на визначенні найбільш розповсюджених босінг-дій,
що можуть виявлятися керівниками підрозділів, та порівняти їх із
вимогами Статутів, що регламентують повсякденну діяльність військовослужбовців. За результатами аналізу наукових джерел [1; 3; 8],
досвіду практичної діяльності та напрацювань окремих дослідників
[5; 6; 10; 12] у цій сфері нами визначено низку розповсюджених босінг-дій, що є характерними для керівників військових підрозділів.
Для отримання більш повних та об’єктивних даних, а також
ґрунтовного вивчення предмету дослідження за допомогою спеціально розробленої анкети було опитано 125 військовослужбовців
щодо вияву вербальних та поведінкових реакцій їх керівників в
процесі міжособистісної взаємодії з ними. За результатами аналізу
відповідей з’ясовано, що серед виявів босінгу, які мали місце у їхніх
підрозділах, військовослужбовці назвали: відсторонення від життя
колективу – 38,5 %; заборона спілкування з командиром – 29,2 %;
крики, голосна лайка – 93,3 %; насміхання над суб’єктом – 55,7 %;
постійне переривання керівником підлеглого; обмеження можливості висловити свою думку – 91,5%; принизливі погляди та жести –
64,7 %; постійна критика роботи – 58 %; постановка завдань, які
виходять за межі можливостей підлеглого – 86,1 %; постановка без200
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глуздих завдань – 72,8 %; сумнів у доцільності прийнятих підлеглим
рішень – 36,4 %; уникнення контакту шляхом застосування невербальних натяків – 65,3 %.
Загальний перелік найбільш розповсюджених босінг-дій та їх
співвідношення з військовими статутами наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Аналіз змісту положень військових статутів щодо їх впливу
на поведінку керівника підрозділу як суб’єкта босінгу
Найбільш розповсюджені босінг-дії

Постійне переривання керівником свого
підлеглого.
Обмеження можливості висловитися
Уникнення контакту шляхом застосування невербальних натяків
Принизливі погляди та жести
Постійна критика роботи
Заборона спілкування з собою
Сумнів у доцільності прийнятих об’єктом
рішень
Постановка завдань, які виходять за межі
можливостей суб’єкта
Насміхання над суб’єктом
Крики, голосна лайка
Постановка безглуздих завдань
Відсторонення від життя колективу

Відображено у
Статутах ЗС України

Cт. 12, 37, 56
без конкретики
без конкретики
Ст. 58, 59.
Ст. 14, 37
Ст. 11, 36
Ст. 30, 36
без конкретики
Ст. 49, 50
Ст. 3, 30, 199-203
Ст. 11, 58

Для того, щоб зрозуміти, як відрізнити вияви босінгу від повсякденної вимогливості керівника військового підрозділу, проаналізуємо деякі вимоги Статутів Збройних Сил України.
Постійне переривання керівником свого підлеглого. Обмеження
можливості висловитися. Зазначимо, що психологи розрізняють
вербальне та невербальне спілкування. Вербальне спілкування розглядається переважно як усне мовне спілкування, бо люди здебільшого користуються саме ним. У військовому колективі – це контак№2
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ти з колегами, обмін інформацією, надання допомоги і турбота про
інших, отримання завдань від керівника, обмін емоціями, співчуття,
розвага тощо. Отже, за допомогою спілкування здійснюється взаємодія між суб’єктом і об’єктом управління, який реалізує управлінські функції. Ефективність такої взаємодії потребує того, щоб співрозмовники слухали один одного.
Відповідно до вимог статті 37 Статуту керівник ставить наказ
– підлеглий слухає, після чого починає його виконання [1, с. 15].
Далі у статті 37 вказано, що “... про виконання або невиконання
наказу військовослужбовець зобов’язаний доповісти командирові
(начальникові), який віддав наказ ...” [1, с. 15]. Крім того, стаття 12
Статуту визначає, що “… про все, що сталося з військовослужбовцем і стосується виконання ним службових обов’язків, та про зроблені йому зауваження військовослужбовець зобов’язаний доповідати своєму безпосередньому начальникові” [1, c. 10]. Як бачимо,
вимоги Статутів передбачають постійне спілкування керівника з
підлеглим. Однак у Статуті не зазначається, що робити у тому випадку, коли керівник не дає можливості підлеглому висловитись і
довести свою точку зору. Як свідчать результати проведеного нами
дослідження, у цьому випадку підлеглий беззахисний перед владою
керівника. Ми вважаємо, що така невизначеність часто служить
причиною погіршення психологічного контакту у ланці “керівник-підлеглий” і сприяє виникненню босінгу. Окрім того, постійне
переривання співрозмовника прямо суперечить вимогам статті 56,
у якій вказано, що “військовослужбовці повинні бути ввічливими у
спілкуванні з іншими особами ...” [1, с. 19].
Уникнення контакту шляхом застосування невербальних натяків. Щодо невербального спілкування, то як відомо, воно полягає у
використанні під час спілкування немовних знакових систем. Аналіз
військових статутів не дає відповіді, яким чином регламентується застосування міміки, жестів, погляду та інших сигналів безмовної комунікації у взаємодії військовослужбовців. Про це лише поверхово
йдеться у статті 53 Статуту: “У разі звертання один до одного поза
строєм, а також у разі віддавання чи отримання наказу військовос202
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лужбовці повинні стати у стройове положення, а ті, що знаходяться у головному уборі, прикладають руку до нього” [1, c. 19]. Аналіз
результатів проведеного нами дослідження показав, що керівник,
не бажаючи спілкуватись з підлеглим, може застосовувати наступні
невербальні жести: відмахування рукою, занадто жваві жести в бік
підлеглого, нахмурені брови, гнівний вираз обличчя тощо.
Принизливі погляди та жести. Продовжуючи розгляд невербальних методів прояву босінгу, зупинимось більш детально на принизливих поглядах і жестах. Дослідники [4; 9; 11] вказують на те, що почуття
гідності будується на найвищих моральних ідеалах, які людина поважає
в собі та інших. Тобто гідна людина ніколи не дасть себе в образу і не
дозволить принижувати інших. Зрозуміло, що відобразити порядок
можливості задоволення цього бажання у статтях Статуту не можливо.
Водночас, стаття 11 Статуту зобов’язує кожного військовослужбовця “...
поважати честь і гідність кожної людини” [1, с. 10].
Отже, за допомогою невербальної комунікації керівник може демонструвати презирство до об’єкту босінгу. Такий самий ефект має і
дезорієнтуюча комунікація – невиконання обіцянок, інформація, яка
навмисне ускладнює роботу, прихована відмова передавати інформацію тощо. Підсумовуючи все вищесказане, слід зазначити, що така
босінг-дія є порушенням вимог статті 59 Статуту в частині обов’язків командира (керівника) “... поєднувати принциповість і вимогливість з повагою до честі і гідності” підлеглого [1, с. 21].
Постійна критика роботи. Психологи [7; 11] стверджують, що
конструктивна критика є надзвичайно важливою і жодна людина, яка досягала успіхів в житті, ніколи б їх не досягнула, якби не
прислухалася до голосів конструктивної критики. З цього приводу,
згідно Статуту командир (керівник) повинен “… вимагати від підлеглих виконання вимог Конституції України, законів України, статутів
Збройних Сил України та інших нормативно-правових актів” [1, с. 20].
Однак надмірна критика зовсім не надихає, а навпаки – принижує і
відбирає бажання взагалі будь-що робити. Зокрема, коли критикують не роботу, а певні риси характеру підлеглого, це звичайно ж його
ображає. Слід також зазначити, що необдумані слова здатні порани№2
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ти людину надовго і вона може просто імітувати роботу, яку могла
б зробити набагато краще. Також надмірна критика призводить до
конфліктів [3; 9].
Заборона спілкування із собою. У статті 14 Статуту зазначено,
що “..із службових та особистих питань військовослужбовець повинен звертатися до свого безпосереднього начальника, а якщо він не
може їх вирішити – до наступного прямого начальника” [1, с 10]. Як
бачимо, у випадку, коли підлеглий не може “достукатись” до свого
безпосереднього начальника, йому надається можливість звернутись до старшого начальника. Але, як свідчить практика, підлеглі не
використовують надану законодавством можливість через страх отримати від колег клеймо правдошукача, залишаючись із своїми проблемами наодинці. Крім того, деякі командири (“боси”) забороняють
підлеглим звертатись до вищого керівництва, а якщо такий факт має
місце – застосовують всю повноту влади для подальшого пригнічення підлеглого. Тут проблема полягає в тому, що з часом підлеглий сам
починає уникати свого керівника, що у випадку необхідності дозволяє йому заявити, що він був знехтуваний та ним ніхто не керував.
Надалі він починає провокувати старшого на грубість та незаконні
дії, а потім займає позицію ображеного.
Як свідчать результати проведеного нами дослідження, спровокувати відмову від спілкування може і сам підлеглий шляхом постійного уточнення порядку виконання завдання (доручення). Це право
закріплене у ст. 37 Статуту: “… підлеглий має право звернутися до
командира (начальника) з проханням уточнити наказ” [1, c. 15]. Нескінченні пояснення настільки збільшують навантаження на керівника, що він мимоволі може перетворитися на суб’єкта босінгу.
Сумнів у доцільності прийнятих об’єктом рішень. Результати
аналізу Статуту з цього приводу свідчать про те, що внаслідок певної специфічності військової діяльності у статті 36 зазначено, що “…
командир (начальник) відповідає за відданий наказ, його наслідки та
відповідність законодавству, а також за невжиття заходів для його
виконання, за зловживання, перевищення влади чи службових по204
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вноважень” [1, с. 15]. Однак стаття 11 зобов’язує військовослужбовців бути хоробрими та ініціативними, що передбачає певну свободу
дій у межах поставленого наказу з метою ефективного його виконання [1, c. 9].
Постановка завдань, які виходять за межі можливостей суб’єкта. Однією із стратегій, яку досить часто використовують у своїй поведінці керівники підрозділу як суб’єкти босінгу є надмірні або недостатні вимоги до об’єктів. Щодо недостатніх вимог до підлеглого,
то цей тип поведінки керівника ми описали під час розгляду такої
босінг-дії, як уникнення контактів з підлеглим. У разі ж надмірних
вимог керівники ставлять об’єкту такі завдання, які вони не можуть
виконати внаслідок власних невисоких здібностей, відсутності співробітництва з колегами, завантаженості іншими завданнями або
дефіциту вихідних даних. У цьому випадку, щоб познущатись над
підлеглими, керівники не забезпечують виконання поставленого
завдання необхідними матеріальним, технічними засобами, умовами
тощо. Аналіз Статуту з цього приводу вказує на те, що у його положеннях відсутня пряма заборона ставити завдання, які не визначені
посадовими обов’язками військовослужбовця. Однак стаття 30 передбачає безумовне виконання наказу керівника, зокрема “... підлеглий зобов’язаний беззастережно виконувати накази начальника,
крім випадків віддання явно злочинного наказу, і ставитися до нього
з повагою” [1, с. 13]. Водночас, у статті 36 чітко зазначено, що “за віддання і виконання явно злочинного наказу (розпорядження) винні
особи притягаються до відповідальності згідно із законом” [1, с. 15].
Ці положення Статуту в повному обсязі можуть використовуватися деякими керівниками для задоволення своїх амбіцій. У такому
разі керівник як суб’єкт босінгу використовує таку форму психологічного впливу на підлеглих, як примус. Це проявляється у позбавленні об’єкта права вільного вибору прийнятих в підрозділі умов і
правил, штучному продовженні робочого дня підлеглих внаслідок
відсутності плановості та організованості роботи, нераціонального
використання часу у всіх ланках тощо. Застосовується ще й погроза
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покарання за невиконане завдання. Така ситуація створює сильний
стрес та дає можливість керівнику зганьбити об’єкта босінгу перед
колегами, навести наклеп і пригрозити стягненням.
Насміхання над суб’єктом. Ще один розповсюджений тип босінг-дії – насміхання над суб’єктом. Ця дія пов’язана із невиконанням вимог статті 59 Статуту [1, с. 20], про яку йшлося вище. У цьому
випадку керівник застосовує так звану “пасивно-принизливу” поведінку: це образливі жарти, іронічні зауваження на адресу підлеглого,
саркастичні посмішки, ввічливо-зневажливий тон розпоряджень,
презирливі ноти в голосі начальника. Ці дії здійснюються з метою
принизити підлеглого, однак вони здійснюються завуальовано і як
би ненароком.
Крики, голосна лайка. Мовне спілкування та його забезпечення
в системах “керівник-підлеглий” – одна з найбільш складних проблем в управлінні підлеглими. На жаль, у Статутах немає чіткого визначення, яким тоном начальник повинен спілкуватися з підлеглим.
Гучність голосу керівника залежить від його психологічних особливостей, виховання, дотримання ним етичних та моральних норм.
За Статутом підвищення голосу з боку керівника можна інтерпретувати як намагання проявити вимогливість або ж “нагадати військовослужбовцю про його обов’язки служби…” [1, с. 226]. На жаль,
з позицій босінгу керівник, переходячи на крик, не враховує таку
вимогу Статуту, як “… поєднувати вимогливість і принциповість з
повагою до честі і гідності підлеглих …” [1, с. 21] та “відносини між
військовослужбовцями повинні ґрунтуватися на взаємній повазі, і у
питаннях служби вони звертаються один до одного на “Ви”” [1, с. 18].
Зазвичай суб’єктами босінгу це робиться в грубій та принизливій
формі, нерідко в присутності колег, що призводить до приниження
об’єкта як особистості. Нерідко керівники під час таких босінг-дій
застосовують нецензурну лайку, грубі фрази, щоб ще сильніше образити. На жаль, жодна стаття Статуту не передбачає можливості захисту військовослужбовця у таких випадках. А відтак існує потреба в
доопрацюванні змісту Статуту з врахуванням вищевказаного.
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Усні погрози, у тому числі фізичною розправою. Усні погрози
нерідко використовуються керівниками в процесі босінгу. Це погрози звільненням, позбавлення класної кваліфікації, позбавлення
службового житла, премії тощо. Щодо погроз фізичною розправою,
то вони, як правило, не перетворюються у реальність, оскільки існує
реальна загроза отримати кримінальне покарання за нанесення тілесних ушкоджень [2]. Тому вони залишаються на словах, але істотно
принижують підлеглого.
Постановка безглуздих завдань. Передусім слід зазначити, що
відповідно до статті 3 Статуту “військова служба у Збройних Силах
України та інших військових формуваннях … полягає в професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян
України, пов’язаній із захистом Вітчизни” [1, с. 7]. Щодо безпосереднього виконання поставлених завдань, то “кожний військовослужбовець зобов’язаний виконувати службові обов’язки, що визначають
обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою” [1, c. 10–11].
Подальше вивчення Статуту, зокрема статей 199-203, дозволяє нам
зробити висновок про те, що всі військовослужбовці повинні виконувати службові завдання у визначений розпорядком дня час.
Йдеться про те, що “… для військовослужбовців встановлюється
п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями” [1, c. 100].
Крім того, статтею 19 Статуту передбачено, що “держава гарантує
військовослужбовцям та членам їх сімей соціальний і правовий захист відповідно до законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів” [1, c. 11].
Згідно з вказаними статтями Статуту всім військовослужбовцям
надається право відпочинку в позаслужбовий час. Відомо, що для виконання додаткових завдань, які не визначені у посадових інструкціях,
необхідно надавати підлеглому додатковий час. Звідси виникає запитання про те, чи може керівник збільшити службовий час для підлеглих.
Цілком логічно, що ні, адже розпорядок дня затверджується командиром частини та його виконання є обов’язком для всіх без виключення
військовослужбовців. Що стосується залучення до виконання заходів,
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пов’язаних з підтриманням підрозділу в постійній готовності до дій
за призначенням у вихідні, святкові та неробочі дні, то відповідно до
ст. 203 “… відповідний час для відпочинку надається командиром, як
правило, протягом наступного тижня” [1, c. 102].
Відсторонення від життя колективу. Велике значення Статути
відводять принципу колективізму у взаєминах військовослужбовців. Статути зобов’язують військовослужбовців цінувати військове
товариство, допомагати товаришам словом та ділом, утримувати їх
від негідних вчинків і, не шкодуючи свого життя, рятувати їх з небезпеки [1, с. 10]. Відсторонення військовослужбовця від життя колективу призводить до його психологічного травмування, і, як наслідок,
невпевнена у собі людина відчуває сильну психологічну травму, стає
вразливою для безлічі хвороб, у першу чергу, пов’язаних з нервовою
системою.
Висновки. Важливим психологічним аспектом забезпечення
ефективності діяльності є моральний аспект службової діяльності.
Основною причиною виникнення босінгу є незнання військовими
керівниками положень Військових статутів Збройних Сил України,
використання їх на власний розсуд (суб’єктивізм командира), зловживання наданою владою, що пов’язано із недостатньою підготовкою військових керівників до управлінської діяльності та їхніми психологічними особливостями. Кожна дія керівника, яка йде в розріз
із Статутними вимогами, а тим більше – поєднання відповідних дій,
при тривалому впливові породжують екстремальні умови діяльності
для підлеглого і призводять до виникнення у нього стресових станів.
Ознаками, що сигналізують про можливості їх появи, є зміни у службових досягненнях, стосунках з колегами, пригніченість військовослужбовця та ін.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів досліджуваної проблеми.
Напрямком подальших наукових пошуків може стати розробка методики запобігання та подолання босінгу у відділі прикордонної
служби та експериментальна перевірка її результативності.
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Резник О. Г. Психологический анализ содержания положений
военных уставов относительно их содействия проявлениям боссинга руководителем подразделения
В статье проанализированы типичные боссинг-действия руководителя пограничного подразделения относительно их соотношения с положениями Уставов Вооруженных Сил Украины; определены
типичные нарушения уставных требований со стороны руководителя, провоцирующие возникновение боссинга; очерчен стиль поведения руководителя, склонного к боссингу, в случае невыполнения
им уставных требований; предоставлено психологическую характеристику статьям военных уставов, которые способствуют боссингу
в пограничных колективах; проведено анкетирование среди военнослужащих по выявлению вербальных и поведенческих реакций их
руководителей в процессе межличностного взаимодействия с ними.
Ключевые слова: боссинг, субъект боссинга, боссинг-действия, руководитель, поведение, военные уставы, пограничное подразделение.
Reznik O. Psychological analysis of the content of the provisions
of military regulations regarding their promotion of manifestations
bossing by the head of Department
The typical bossing-actions of the head of the border guard units
on their correlation with the provisions of the Statutes of the Armed
Forces of Ukraine are analyzed in the article. The works of domestic and
foreign scientists, which studies the influence of the negative attitude of a
commander to the subordinate and the problem of professional relations
in the military field are analyzed by the author.
The article notes on the rights and freedoms of military personnel:
a satisfaction of physiological needs, meeting the needs for security and
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protection, meeting the needs for self-esteem and etc (list according to
Maslow), the right to appeal in court illegal actions of commanders, the
right to appeal in court illegal actions of commanders, military officials
and authorities in the manner prescribed by the Statutes; freedom of
conscience; the right to inviolability of the person, etc.
The author conducted a questionnaire survey among the military
personnel on the existence of verbal and behavioral responses to their
leaders in the process of interpersonal interaction with them and the
behaviors of the leader, tend to bossing, in the case of non-fulfillment of
statutory requirements.
According to the results of the questionnaire the author identified the
most common bossing-actions that are characteristic of leaders of military
units: removal from the life of the team; prohibition of communication
with the commander; screaming, loud swearing; the ridiculing of the
subject; constant interruption by a subordinate commander; limiting the
opportunity to express their opinion; derogatory glances and gestures;
constant criticism of work; setting tasks that go beyond the capabilities of the
subordinate; setting meaningless tasks; doubts about the appropriateness
of decisions to subordinates; avoid contact through the use of non-verbal
hints.
The article identifies typical violations of the statutory requirements
from the supervisor, which provokes bossing and provides a psychological
characteristic of the articles of military regulations that promote bossing
in the border teams. The article concludes that the main cause of bossing is
ignorance of the military leaders of the Military regulations of the Armed
Forces of Ukraine, the use of charters at its discretion (the subjectivism
of commander), the abuse of entrusted power, which is associated with
a lack of training for military leaders to management activities and their
psychological characteristics. The combination of the actions of the
authorities, contrary to statutory requirements with long-term influential
give rise to extreme conditions of activity for a slave man and cause him
stress. Signs that signal the possibility of their occurrence, there is a change
in the service performance, relationship with colleagues, depression
serviceman, etc.
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The author of the article determines the direction of further research
the development of methods of preventing and overcoming bossing in
the Department of border service and experimental verification of its
effectiveness.
Keywords: bossing, subject of bossing, bossing-operation, leader,
behavior, military charters, the border division.
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УДК 159.98:355.01+159.98:331.43
Олександр Олександрович САМОЙЛЕНКО,
ад’юнкт Національної академії Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького

ПРОБЛЕМИ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ
ГОТОВНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
ДО ЗДІЙСНЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ
У статті проаналізовано основні підходи до дослідження психологічної готовності військовослужбовців до здійснення службової діяльності в умовах бойових дій. Показано складність, багатомірність
та неоднозначність цього феномену, змістові аспекти та структурні компоненти різних моделей психологічної готовності; описано канадську, американську та австралійську моделі готовності військовослужбовців до здійснення службової діяльності в умовах бойових дій.
Ключові слова: психологічна готовність, структура психологічної готовності, готовність до професійної діяльності, індивідуальна
психологічна готовність військовослужбовців до здійснення службової
діяльності.
Постановка проблеми у загальному вигляді. В арміях всіх держав визнається особливе, зростаюче значення ролі психологічної
готовності і здатності військовослужбовців та населення до захисту
своєї країни та її національних інтересів. Сьогодні в Україні, коли на
сході країни ідуть бойові дії, надзвичайно актуальними стали питання формування психологічної готовності військовослужбовців в се© Самойленко О. О.
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редовищі мобілізованих громадян України у підрозділах Державної
прикордонної служби до ведення бойових дій.
Наразі безпосередні військовослужбовці-учасники бойових дій
зазначають, що характерною особливістю бойових дій на сході України є недостатній рівень психологічної готовності мобілізованих військовослужбовців до такого виду діяльності, яка відбувається в умовах екстремальності бойових ситуацій; значущості, масштабності та
тривалості їх ведення, негативних психічних станів, що переживаються; загрози для життя, що в інших ситуаціях життєдіяльності так
яскраво не виражені або відсутні взагалі. Крім того, проблему формування психологічної готовності військовослужбовців до ведення
бойових дій доречно розглядати з позиції того, що мобілізовані військовослужбовці несподівано для себе опиняються в бойових умовах. Елементи новизни присутні не тільки в характері виконуваних
завдань, а і в самих умовах. Відмінність сформованих уявлень в їхній
свідомості від дійсності призвела до появи труднощів під час виконання військового обов’язку, дезорганізації діяльності та підвищеного рівня переживань. Недостатня наукова розробленість проблеми
формування психологічної готовності пов’язана з особливими вимогами, що ставляться до ситуативних і довгострокових психічних станів мобілізованих військовослужбовців підрозділів Державної прикордонної служби України (ДПСУ) до ведення бойових дій, а також з
необхідністю підвищення їхньої психологічної готовності до захисту
державного кордону в умовах бойових дій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблемою визначення концептуальних положень розвитку психологічної
готовності військовослужбовців до здійснення службової діяльності
в умовах бойових дій є відсутність єдиної теорії, що спроможна була
б описати особливості психічної діяльності та поведінки людини у
незвичайних, екстремальних, небезпечних та несумісних із життям
умовах існування та праці. Існує велика кількість визначень поняття
“психологічна готовність”, що свідчить про його складність, багатомірність та неоднозначність.
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Психологічну готовність військовослужбовців до здійснення
службової діяльності науковці розглядають як готовність до діяльності, тимчасову готовність і працездатність, пильність, мобілізаційну готовність та оптимальний робочий стан у межах функціонального підходу (Н. Алаторцева, М. Дьяченко, Є. Ільїн, Л. Кандибович,
В. Ковальов М. Левітов, Л. Нерсесян, В. Пономаренко, В. Пушкін,); як
стан індивідуальної готовності до діяльності у межах особистісного
підходу (А. Авдєєва, Я. Коломинський, О. Михайлова, О. Шепілова);
готовність як цілісний прояв усіх аспектів особистості в межах особистісно-діяльнісного підходу (А. Деркач, Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн).
Метою статті є окреслення основних підходів вітчизняних та зарубіжних науковців щодо психологічної готовності військовослужбовців до здійснення службової діяльності в умовах бойових дій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Психологічна готовність військовослужбовців до виконання поставлених завдань в умовах бойових дій являє собою психологічне підґрунтя їхніх активних
дій у бойовій обстановці, що допомагає їм керувати власною психікою та ефективно діяти у складних ситуаціях. Зовнішніми ознаками психологічної готовності військовослужбовця є: відсутність метушливості чи замкненості, “рівна” поведінка; чітке, безпомилкове
виконання наказів і команд; нормальний фізіологічний стан (частота
пульсу, дихання, колір обличчя тощо) [1].
Готовність особистості до військової діяльності вивчалася такими українськими та зарубіжними вченими: М. Дьяченко, Л. Кандибович, В. Молотай, С. Мул, М. Савчин, О. Сафін, М. Томчук, В. Янупов
та ін.
Загалом науковці розглядають готовність як довготривалу або
загальну характеристику особистості та як психічний стан. Довготривала готовність містить набуті установки, знання, вміння, навички, досвід, якості і мотиви діяльності, а тимчасова являє собою
актуалізацію усіх потенціалів, сили та психологічних можливостей
для успішних дій у певний момент. Ф. Горбов, М. Дьяченко, Л. Кандибович, М. Левітов, Л. Нерсесян, В. Пушкін зауважують, що у процесі
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діяльності готовність проявляється як стійкі особистісні властивості
людини (переконання, погляди, риси характеру тощо) та ситуативні
психічні стани, пов’язані з процесом діяльності (спостережливість,
зібраність, задоволення тощо) [2].
М. Левітов у структурі психологічної готовності виділяє: зміст
завдань, їх новизну, складність, творчий характер; ситуацію діяльності, поведінкові зразки оточення; особливості стимуляції дій та результатів; мотивацію до досягнення результату; оцінку достовірності
його досягнення; самооцінку власної підготовки; попередній нервово-психічний стан; стан здоров’я; досвід мобілізації сил на вирішення завдань більшої складності; уміння контролювати та регулювати рівень власного стану готовності; уміння самоналаштовуватися,
створювати оптимальні внутрішні умови для майбутньої діяльності
[3]. Так, М. Дьяченко та Л. Кандибович розуміють психологічну готовність як якість особистості (внутрішньоособистісне утворення)
із складною структурою, яка охоплює: риси та якості характеру,
особливості розвитку професійно важливих пізнавальних процесів
(уваги, сприймання, мислення, пам’яті тощо) і як психічний стан
особистості (позитивне ставлення до професії, мотиваційне налаштування тощо); прояви темпераменту; спрямованість когнітивної
складової до певної сфери діяльності тощо. На думку дослідників,
обидва види готовності перебувають у постійній єдності та взаємодії
під час виконання певних дій: готовність як якість обумовлена стійкими мотивами і психічними властивостями особистості, а актуальний стан готовності є продовженням стійкої, тривалої готовності [4].
Л. Карамушка визначає психологічну готовність як комплекс
взаємопов’язаних та взаємообумовлених психологічних якостей, які
забезпечують ефективність професійної діяльності [5].
В. Моляко готовність до діяльності розглядає залежно від її
структурних блоків: сенсорної організації індивіда (показники, що
відповідають фізіологічним характеристикам суб’єкта діяльності);
показників, що відповідають умовам виконання діяльності; набору
психологічних властивостей, станів та процесів особистості (психологічний рівень) [6].
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В. Семіченко визначає готовність до професійної діяльності як
психічний стан і виділяє: операційну готовість як моментальну передстартову активізацію людини, її включення в діяльність з необхідним рівнем активності; функціональну готовність – усвідомлення
людиною своїх цілей, оцінку наявних умов, визначення найбільш
імовірних способів діяльності; особистісну готовність, яка включає
пролонговану високу активність людини при включенні в трудовий
процес, прогнозування необхідності і розподілу в часі мотиваційних,
вольових, інтелектуальних зусиль, оцінку імовірності досягнення
життєвих успіхів через діяльність [6].
Аналіз наукової літератури показує різноманітність структурних елементів у структурі психологічної готовності. Наразі трикомпонентної моделі психологічної готовності дотримуються В. Шалаєв
(інформаційний, операційний та мотиваційний компоненти), М. Логачов (психічний, технічний та фізичний компоненти), О. Іванова
(функціональний, емоційний й особистісний компоненти), М. Томчук (мотиваційний, загальнопрофесійний та емоційно-вольовий
компоненти), О. Божович (когнітивний, регуляторний та особистісно-смисловий компоненти) [4; 7; 8]. Чотирикомпонентну модель психологічної готовності пропонують О. Добрянський (мотиваційна,
когнітивна, операційно-процесуальна та операційно-процесуальна
готовність), В. Варваров (відображальний, спонукальний, виконавчий та регулюючий компоненти), Л. Карамушка, М. Москальов та
О. Тополенко (мотиваційний, когнітивний, операційний, особистісний компоненти) [5; 9–11].
М. Дьяченко та Л. Кандибович пропонують п’ятикомпонентну
структуру готовності, яку розглядають як цілісне, ієрархічне, динамічне утворення, до складу якого входять такі структурні елементи:
мотиваційний, орієнтаційний, операційний, вольовий, оціночний.
Достатній розвиток цих компонентів і цілісне їх поєднання вони
вважають показником високого рівня готовності спеціаліста, його
активності, самостійності, творчості [4]. Л. Кондрашова пропонує
шестикомпонентну структуру психологічної готовності, яка складається з таких компонентів: мотиваційного, морально-орієнтаційно№2
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го, пізнавально-операційного, емоційно-вольового, психофізіологічного та оціночного [12].
В. Молотай розглядає психологічну готовність як інтегральний
системний параметр психіки військовослужбовця, характеризує особливості активації, доцільності та спрямованості службово-бойової
діяльності, ефективність її реалізації, урегульованість та стійкість
до факторів, що детермінують діяльність, а також успішність відновлюваності системи професійно-важливих якостей до подальших
дій [13]. С. Мул зазначає, що психологічна готовність є особистісним
утворенням, що включає в себе внутрішньоособистісний компонент,
який описується в термінах диспозиційних установок з одного боку, і
ситуаційний компонент, який актуалізується в екстремальних ситуаціях діяльності – з другого [14].
Основними структурними елементами психологічної готовності
військовослужбовців В. Ягупов вважає: мотиваційний – прагнення
подолати труднощі майбутнього бою і розуміння необхідності їх
подолання, оцінка своїх можливостей щодо управління психічними станами та діями на основі накопиченого досвіду; пізнавальний
– забезпечується необхідним обсягом відповідної інформації, який
потрібен для цілеспрямованої діяльності в екстремальних умовах
бойової обстановки; емоційний – переживання почуття впевненості або сумніву у своїй готовності до подолання труднощів сучасного бою, уміння управляти своїми емоційно-вольовими процесами
в екстремальних умовах; вольовий – забезпечує воїнам можливість
подолання труднощів сучасного бою [15].
Науковці багатьох країн світу досліджують психологічну готовність військовослужбовців до здійснення професійної діяльності
і зауважують на тому, що існують численні функціональні, структурні та інші визначення зазначеного поняття, що базуються на пізнавальних компонентах психіки (C. Болстад, Б. Баббітт, Р. Вествік,
Х. Куєвас, Дж. Моррісон, C. Сімрл, Дж. Флетчер) та індивідуальних
особливостях особистості, що формуються під впливом соціальних
чинників (В. Каспер, Б. Кронін, К. Кронін, П. Макгонікл, Е. Мейманr,
К. Рейнік, Р. Харріс). Крім того, на сьогодні не існує концепції фор218
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мування оперативної психологічної готовності військовослужбовців
до виконання поставлених завдань в умовах бойових дій (Дж. Томас,
Дж. Туккер, Р. Сінклеєр) [16].
Канадські вчені Б. Адам, К. Холл і М. Томпсон розробили модель
індивідуальної психологічної готовності канадських збройних сил,
що є продуктом впливу чинників, які включать військові підрозділи,
сім’ї та індивідуумів. Науковці визначають психологічну готовність
як індивідуальну психологічну готовність військовослужбовців, як
передумову оптимального ефективного виконання службових завдань, що являє собою не просто суму зазначених чинників, а основну здатність, яка формується на їх основі. Вони зазначають, що
немає можливості в умовах бойових дій врахувати у цій моделі усі
потенційні чинники, ідентифіковані у світові літературі, як наприклад відмінності між індивідуумами (сміливість або диспозиційний
оптимізм). Усі ці концепти потрібно постійно вивчати надалі в режимі онлайн в умовах нестандартного ведення війн [17].
Ця модель індивідуальної психологічної готовності військовослужбовців до здійснення службової діяльності включає: організаційні чинники (організаційна поведінка громадян, організаційні
зобов’язання, ідентифікація з організацією, задоволення від роботи,
організаційна підтримка благополуччя), чинники, що є результатом
професійного навчання (технічна компетентність у специфічних і
неспецифічних завданнях службової діяльності, самоефективність
як впевненість у здатності діяти так, щоб досягти бажаних результатів, копінг-стратегії як здатність пристосуватися до впливу стресових ситуацій), чинники, що є результатом персональних допоміжних програм (фізична придатність до військових оперативних вимог
у різноманітті виконання завдань у різних географічних і природних,
напружених умовах та обмеженому інформуванні, сімейна підтримка, спрямована на зміцнення внутрішньої організації та функціонуванні сім’ї, досягнення оптимального балансу між життям та роботою) [18].
Американські вчені К. Кастро, А. Хуффман, К. Долан, Р. Бієнвену та А. Адлер дослідним шляхом (у Косово та Саудівській Аравії)
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виявили оптимальну готовність військовослужбовців збройних сил
США до виконання поставлених завдань в умовах бойових дій як систему медичної, військової та сімейної готовності, що залежить від
темпу військових дій та екологічних умов, в яких відбуваються ці дії.
Ф. Кіркленд, П. Бартон та Д. Марлоу включають моральний стан в
індивідуальну психологічну готовність і виділяють шість компонентів психологічної готовності солдата: зобов’язання перед компанією,
“вертикальне з’єднання”, віру лідерам, загальне благополуччя, віру в
себе та зброю, а також задоволення від роботи. А командними компонентами психологічної готовності вони визначають: військові (бойові) навички, дисципліну, вирішальний контроль, “горизонтальне
з’єднання” (єдність) і “вертикальне з’єднання” (чітке підпорядкування) [19].
Австралійські вчені зазначають, що психологічна готовність
австралійських військових включає оперативну досвідченість, оздоровчу поведінку, моральний стан, єдність, підпорядкування безпосередньому командиру, і сприйняття ефективності лідерства.
Конструктивними компонентами психологічної готовності австралійських військових є: 1) індивідуальна готовність як готовність,
здатність мотивовано виконувати військові місії (фізична і розумова придатність, одинична єдність, зобов’язання перед організацією,
однорідна повідомлена підготовленість і технічна компетентність);
2) колективна готовність як віра солдата про здатність його або її
робочої групи ефективно виконувати завдання (узгодженість дій,
вертикальне з’єднання та організаційна єдність) 3) вимірювальна
готовність (тактична майстерність, експлуатаційна надійність устаткування, комплект особового складу, логістика, випробувальна злагода зброї); 4) готовність до моделювання ситуації бою у взаємодії з
групою (оперативна готовність до злагодженого виконання завдань);
5) формувальна готовність (наявність лідера, турбота для підлеглих
старшими командирами, створення довіри та емоційної підтримки,
ініціативність, загальне благополуччя, впевненість) [20].
Висновки. У психологічних дослідженнях поняття психологічної готовності військовослужбовців ДПСУ до здійснення службової
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діяльності в умовах бойових дій являє собою процесуально-динамічні соціально-психологічні характеристики особистості і на сьогодні є недостатньо розробленими. Наразі, узагальнюючи підходи
та напрацювання сучасних дослідників до проблеми психологічної
готовності військовослужбовців до здійснення службової діяльності
в умовах бойових дій, слід зазначити, що науковців більше цікавить
не скільки змістові аспекти готовності як психологічного феномену,
скільки прикладний аспект проблеми його формування в умовах ведення сучасних війн.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку пов’язані з науковим пошуком, розробкою та обґрунтуванням форм та
методів розвитку психологічної готовності військовослужбовців до
здійснення службової діяльності в умовах бойових дій.
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Самойленко О. О. Проблемы феноменологии психологической
готовности военнослужащих к осуществлению служебной деятельности в условиях боевых действий
В статье проанализированы основные подходы к исследованию
психологической готовности военнослужащих к осуществлению
служебной деятельности в условиях боевых действий. Показана
сложность, многомерность и неоднозначность этого феномена, смысловые аспекты и структурные компоненты разных моделей психологической готовности; представлены канадская, американская и австралийская модели готовности военнослужащих к осуществлению
служебной деятельности в условиях боевых действий.
Ключевые слова: психологическая готовность, структура психологической готовности, готовность, к профессиональной деятель№2
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ности, индивидуальная психологическая готовность военнослужащих к осуществлению служебной деятельности.
Samoylenko O. O. Problems of phenomenology of psychological
readiness of servicemen realization of official activity in the conditions
of battle actions
The main approaches to the study of psychological readiness of
servicemen to the implementation of service activity under the influence
of conditions of warfare are analyzed in the article. The problem of
determining the conceptual posission of military psychological readiness
for the implementation of service activity under the influence of conditions
of warfare outlines the lack of a unified theory that would be able to
describe the features of mental activity and human behavior in unusual,
extreme, dangerous and incompatible with the life conditions of existence
and work. It is shown that the psychological readiness of servicemen to
the implementation of service activity scientists view as the willingness
to work, a temporary commitment and hard work, vigilance, mobilization
readiness and optimum working condition within the functional approach,
as a condition of individual preparedness to the activities within a personal
approach as a holistic expression of all aspects of personality within the
personality-active approach.
The complexity, ambiguity and multidimensionality of this
phenomenon, semantic aspects and structural components of different
models of psychological preparedness are shown; the Canadian, American
and Australian models of psychological readiness of servicemen to the
implementation of service activity under the influence of conditions of
warfare are described.It is underlined that scientists around the world
explore the psychological readiness of servicemen to the professional
activities and note that there are numerous functional, structural and other
definitions of this notion, based on the cognitive components of mental
and individual personality traits that are influenced by social factors.
It is indicated that in psychological studies the concept of psychological
readiness of servicemen of SBS for the implementation of service activity
under the influence of conditions of warfare is a procedural dynamic socio224
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psychological characteristics of personality and now is not developed and
scientists are not so much interested in semantic aspects of preparedness
as a psychological phenomenon but in applied aspect of the problem of its
formation in the conditions of modern warfare.
Keywords: psychological readiness, psychological readiness structure,
readiness for professional activities, psychological readiness of servicemen to
the implementation of service activity.
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ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІВ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДО
ДІЯЛЬНОСТІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ
У статті досліджуються проблеми професійної підготовки
спеціалістів з практичної психології у спеціалізованих навчальних
закладах. Аналізуються основні компоненти структури професійно-екстремальної підготовки фахівця. Описуються базові навчальні
програми, у тому числі і авторські, характеризуються основні функції психолога, методики та психотренінгові технології для надання
психологічної допомоги населенню.
Ключові слова: навчальна програма, навчальні дисципліни, екстремальна психологія, професійно-екстремальна підготовка.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Зросли вимоги
держави і суспільства до працівників структур екстремального профілю: військових, служби ДСНС, правоохоронних органів, у тому
числі і до практичних психологів, які забезпечують психологічний
супровід їх діяльності. Проблема полягає в тому, що зміст та структура навчального процесу фахівців-психологів не повністю відповідають вимогам суспільства, що, у свою чергу, обумовлює необхідність корекції всієї системи їх професійної підготовки. Факультети
психології, які функціонують при класичних університетах, готують
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психологів-теоретиків і дослідників, дають їм фундаментальну освіту, проте не забезпечують спеціальним знаннями, необхідними для
роботи в конкретних галузях діяльності. Фахівці, підготовлені вищими навчальними закладами МОН України, скеровані професійно
виконувати обов’язки практичних психологів у загальноосвітніх закладах. Однак ці фахівці не зможуть повною мірою проявити свої
вміння та навички, працюючи у сфері забезпечення безпеки життєдіяльності людини, оскільки це пов’язано з браком знань щодо специфіки роботи рятувальних служб, яка характеризується значним
емоційним та психічним навантаженням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз теоретичних
надбань з проблеми формування фахівця-психолога показав, що багато її аспектів на сьогодні є недостатньо розробленими. У доступних автору дослідженнях увага в основному приділяється професійній підготовці фахівця до екстремальної діяльності в юриспруденції,
військовій справі, рятувальних підрозділах [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. І тільки незначна кількість робіт [5, 7] присвячена професійній підготовці
психолога в системі ДСНС. Єдиної точки зору на концепцію підготовки практичних психологів не існує. Так, Е. В. Стасюк під концепцією професійної підготовки практичних психологів розуміє систему
науково-обгрунтованих і практично-перевірених положень, що розкривають мету, завдання, структуру, принципи, етапи, взаємозв’язок, механізми і методи реалізації [9]. С. П. Іванова професійну підготовку практичних психологів для системи МНС визначає як спланований соціально-психологічно детермінований процес становлення фахівця, зумовлений суб’єкт-об’єктними чинниками, пов’язаний
з навчанням у спеціалізованих закладах освіти та з формуванням
професійно-значимих індивідуально-психологічних якостей [10, 11].
Узагальнивши різні точки зору, можна визначити фахову підготовку
психолога як якісний процес професійного становлення особистості, у результаті якого вона набуває фундаментальних знань, вмінь і
навичок з обраної спеціальності та комплекси індивідуально-психологічних властивостей, які детермінують її психологічну придатність
до системи спеціальностей, напряму “людина-людина”.
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Мета статті – розробка та апробація в навчальному процесі навчальних програм і курсів в професійно-екстремальній підготовці
практичних психологів до діяльності в особливих умовах. Методи дослідження. Теоретичне узагальнення психолого-педагогічної,
методичної та спеціальної літератури з проблем підготовки фахівців-психологів та аналіз навчальних програм.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розроблений нами
навчально-методичний комплекс професійної підготовки практичних психологів був використаний при розробці педагогічного забезпечення процесу професійної підготовки у студентів та курсантів
майбутніх працівників ДСНС при їх підготовці у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності.
Навчальний план професійної підготовки бакалаврів практичних психологів для Державної служби України з надзвичайних ситуацій має наукове обґрунтування і забезпечує системну основну
підготовку до екстремальних умов діяльності. План, розроблений
особисто автором, навчально-перевірений упродовж восьми років
підготовки практичних психологів у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Він включає в себе дисципліни,
що забезпечують блоки гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничо-наукової підготовки, професійної та практичної
підготовки, дисципліни самостійного та вільного вибору студентів.
Необхідний зміст професійної підготовки практичних психологів
закладено в робочі навчальні програми дисциплін і курсів. У програмах визначається мета викладання навчальної дисципліни, її основні завдання, тематика занять, форми і методи подачі та засвоєння
матеріалу, час, необхідний для його оволодіння, методика контролю,
навчальна література, самостійна робота, індивідуальні завдання,
методичне забезпечення.
Першим базовим теоретико-практичним курсом у навчальному
процесі підготовки психологів є розроблені авторська програма та
курс “Психологія кризових ситуацій”. Курс складається з лекційного
матеріалу, семінарських та практичних занять. У лекційному матеріалі розглядається особливості поведінки людей у різних екстре228

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
З Б І Р Н И К ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАУКОВИХ ПРАЦЬ

С Е Р І Я : ПС И ХОЛОГ І Ч Н І Н АУ К И

мальних ситуаціях, таких як: втрата і смерть близької людини, втрата
роботи та особистої свободи; насильство та його наслідки; терористичні акти; техногенні та природні катастрофи та їх вплив на психіку
людей. Значна увага приділяється психології кризи, її біографічним,
віковим та професійним аспектам; аналізуються посттравматичний
стресовий розлад; хвороба як втрата здоров’я, суїцидальна та адиктивна поведінка як деструктивні виходи з кризи; психологія вмирання та смерті; життя в секті та тюремна криза.
Курс складається з трьох модулів: “Вік як причина психологічної кризи”, “Травма як причина психологічної кризи”, і “Втрата як
причина психологічної кризи”. У процесі вивчення першого модуля
студенти та курсанти засвоюють основні положення кризової психології: криза, її види та психологічні особливості; критична ситуація; стрес, його стадії, типи ситуаційних реакцій; фрустрація та її
бар’єри; конфлікти та їх типологія. Вивчаються нормативні кризи
особистості, які пов’язані з життєдіяльністю людини: пренатальні
матриці С. Грофа, періодизація особистісного розвитку Е. Еріксона,
біографічні кризи Р. А. Ахмерова та інші. Значна увага приділяється
кризі середини життя як переломного моменту і переходу до зрілості. Окремо вивчаються професійні кризи як у період навчання особистості у вищому навчальному закладі, так і у період її формування
як професіонала. У теоретичному плані розглядаються сімейні кризи
та розлучення як деструктивний вихід, описуються типові гендерні
особливості прийняття розлучення та реакції дітей. На практичних
заняттях студенти та курсанти вчаться володіти навичками діагностики внутрішньоособистістних та сімейних конфліктів, знайомляться з деякими напрямками корекційної роботи: психосоматичним,
тренінгом особистісного зросту та комунікативними техніками.
У другому модулі “Травма як причина психологічної кризи” значна увага приділяється характеристиці хворобливих порушень психіки, які виникають у період та після надзвичайних ситуацій – психогеніям, психозам, неврозам, афектам, різним видам страху. Детально
аналізуються також важкі психічні стани, такі як: психологічне оглушення, підсвідомі автоматизми, ступори. Поглиблено в ході ви№2
2015

229

вчення предмету розглядаються поняття травматичного стресу, гострого стресового розладу, посттравматичного стресового розладу,
дереалізації, деперсоналізації та дисоціації. Предмет дає курсантам
і студентам необхідну інформацію про війну як джерело травми та
особливостей поведінки учасників бойових дій, розглядаються негативні стани людей, які брали участь у бойових діях та їх властивості.
Слухачі оволодівають також знаннями про терористичні акти, як
джерело травми та психологічні реакції людей, що стали жертвами.
Аналізується психологічна структура особистості терориста та жертви. Вивчається насильство як джерело травми, основі його форми,
стадії та психологічні реакції людей, які пережили насильницькі дії.
На практичних заняттях студенти і курсанти засвоюють правила поведінки під час надзвичайних ситуацій природного характеру
(землетрусу, повені, бурі, урагану, смерчу); при виявленні вибухонебезпечних предметів у випадку радіаційної небезпеки. Слухачі також набувають навичок і вміння для проведення техніки екстреної
психологічної допомоги при апатії, ступорі, страху, нервовому тремтінні, плачі, істеричному та епілептичному нападах. Теоретично вивчається і практично закріплюється методика проведення тренінгу з
психофізіологічної та соціальної реадаптації учасників бойових дій,
спрямованого на роботу з агресією, психосоматикою, “кордонами”,
комунікаціями. Значна увага приділяється “Символдрамі” як методу
кататимного переживання образів, засвоюються її основі принципи
та діагностичні мотиви “Квітка”, “Зміна пори року”, що використовують у лікуванні постравматичного стресового розладу. На практичних заняттях при вивченні цього модуля курсанти та студенти
засвоюють також тренінг роботи з дітьми, що пережили сексуальне
насильство, спрямований на усунення психологічного травми, адаптацію до взаємодії та пристосування до продовження нормального
життя.
При вивченні матеріалу третього модуля, названого нами “Втрата як причина психологічної кризи”, студенти та курсанти отримують
необхідну інформацію про хворобу як втрату здоров’я, її внутрішню
картину, типи ставлення до неї, поняття больового синдрому, емо230
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ційні реакції та етапи переживання людиною захворювання. Окремо розглядаються основні кризи життя ВІЛ-інфікованих, студенти
знайомляться з основними методами психокорекції в роботі із переживаннями ВІЛ-позитивного клієнта.
Набуваються знання з проблеми адиктивної поведінки як втрати здоров’я, розглядаються форми адиктивної поведінки, такі як:
хімічна і нехімічна залежність, азартні ігри (гемблінг), алкогольна
залежність. Вивчається також: види, ступінь і наслідки медикаментозної залежності від седативних, стимулювальних та психоделічних
препаратів, особливості психічної, фізичної залежності від алкоголю
та наркотиків; функціонування сімей з хворими на алкоголізм та поняття спвізалежності.
В одній з тем даного модуля детально розглядається суїцид як
деструктивний вихід з кризи, поняття аутодеструктивної поведінки,
її причини та основні класифікації, концепції суїциду. Аналізуються
афекти, стани суїциду, такі як: передсуїцидальна фаза, суїцид, постсуїцидальна фаза, фаза незавершеного суїциду. Розглядаються внутрішньоособистістні суїцидальні чинники політичних та релігійних
самогубств та вивчаються методи експрес-діагностики суїцидальних
тенденцій.
Студенти та курсанти повинні також набути знання з проблеми
психології вмирання, евтаназії, психологічних реакцій смертельно
хворих людей, синдрому втрати та його формам. Значна увага приділяється також переживанню смерті близької людини та його стадіям
– шоку, гострого горя, поновлення, прийняття горя. Розглядаються
основні рекомендації у роботі психолога з дитиною, що втратила
члена родини.
Аналізується тюремна криза як втрата особистої свободи, поняття тюремного синдрому, “тюремного психозу”, адаптація засудженого до умов обмеження свободи, негативні фактори, які впливають на
особистість у в’язниці, зокрема соціальна ізоляція, соціально-психологічна депривація, сенсорний голод, монотонність діяльності.
Також вивчаються питання втрати роботи як професійної кризи, зокрема види безробіття, стадії переживання людиною втрати
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роботи, шляхам подолання кризи безробіття. Детально аналізуються
питання професійного вигорання та психології успіху, зокрема “зіркової хвороби”.
Одна з тем присвячена так званій “кризі ідентичності” та її проявам, таким як: самотність, гомосексуалізм, секстанство. Вивчаються
причини та чинники самотності, її моделі, реакції особистості. Розглядаються ознаки гомосексуалізму як наслідок кризи ідентичності
та основні шляхи його корекції. Одна з тем присвячена вивченню
життя в секті як втраті особистої свободи, способам поведінки людей, етапам втягування в секту та її фазам – індоктринації, контролю
над свідомістю, консолідації поведінки.
Під час практичних занять передбачено вивчення різних психокорекційних та тренінгових технологій, які спрямовані на покращення
емоційного стану індивіда, що знаходиться у кризовій ситуації. Студенти ознайомлюються з методами символдрами та спеціальним тренінгами, як адаптованими нами, так і спеціально розробленими, спрямованими на корекцію психологічних реакцій та поведінки людей, які
стали жертвами терористичних актів, насильства в сім’ї та сексуального насильства. Запропоновані скринінг-методики та ігрова терапія, яку
в аналізованому курсі повинен засвоїти студент, спрямовані на визначення схильності особистості до алкогольної та наркотичної залежності, а також на профілактику адиктивної поведінки. Нами розроблені
і втілені в практику рольові ігри, в яких на основі отриманих теоретичних знань у курсантів та студентів формуються практичні навички
надання психологічної допомоги, корекції комунікативного процесу та
психічних станів, аналізу психологічної структури особистості. Передбачається також ознайомлення з тесовими методиками, спрямованими
на діагностику аутодеструктивної поведінки при суїцидах та суїцидальних тенденціях особистості та факторів, що їх детермінують. Акцент
робиться на діагностиці інтелектуальної сфери, толерантності до емоційних навантажень в особистісному психологічному захисті. У практичному плані майбутній психолог засвоює методику реорієнтаційного тренінгу, спрямовану на формування нових поведінкових стратегій, які формують задоволеність життям. Адаптований нами тренінг
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“Зцілення від горя” спрямований на консультування особистості, яка
пережила втрату близької людини, її смерть або ж власну важку хворобу, допоможе практичному психологу знайти шляхи подолання кризи
та скорегувати її поведінку. Розроблений автором тренінг “Профілактика суїцидальної поведінки” дає можливість ознайомитися з особливостями людини, яка знаходиться в стані гострої суїцидальної кризи,
опанувати методи надання превентивної допомоги щодо попередження суїцидальних спроб та шляхи побудови комунікативного процесу
в ході суїцидальної інтервенції. У практичному плані розроблений
спеціальний семінар з питань вербального спілкування за темою “Особливості спілкування із жертвою”, що дає можливість оволодіти майбутнім психологам різними формами спілкування та його корекцією.
Розроблений і впроваджений нами спецкурс “Психологія посттравматичної реабілітації” спрямований на засвоєння теоретичних і
практичних знань з проблем психокорекції стресових станів, які діагностуються в умовах надзвичайних ситуацій. Завданням дисципліни є формування у майбутніх психологів уявлень про основи стресу
як основного негативного стану, що виникає в екстремальних ситуаціях; про основні напрями його психокорекції та методи адаптивних
антистресових технологій. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни включає два модулі: “Біоенергетичний та психофізіологічний
рівень адаптивної саморегуляції стресу”, “Когнітивний та особистісний рівень адаптивної саморегуляції стресу”.
Студенти та курсанти отримують інформацію про поняття стресу, його види, причини виникнення, зв’язок з професійною діяльністю. Значна увага приділяється наслідкам стресових станів: емоційно-негативному, емоційно-позитивному, короткочасному, довгостроковому, фізіологічному та інші.
У курсі “Психологія посттравматичної реабілітації” значна увага
приділяється ознакам і наслідкам стресових станів, зокрема особистісним, у тому числі розглядається стресова напруга та її показники, соматична та особистісна тривожність. У курсі аналізуються особистісні зміни, такі як соціальна непристосованість, психастенічні, шизоїдні, афективні реакції, невротична декомпенсація, зміни в мотиваційні струк№2
2015

233

турі, так зване “стресове інвертування мотивів”, блокування зовнішніх
мотивів в результаті “стресової інтерналізації особистості”. Вивчається
проблема реакції на важкий стрес, що призводить до порушень процесу
адаптації, види цих реакцій, такі як: гострий посттравматичний стресовий розлад, психогенна амнезія. Аналізуються розлади адаптації, пов’язані з тривожністю, депресією, порушенням поведінки, емоціями, соматичними скаргами, аутизмом, професійною або навчальною діяльністю.
У ряді тем цього модуля студенти та курсанти знайомляться з основними концептуальним напрямами антистресових технологій, які
представлені у вітчизняній та зарубіжній психологічній літературі,
що формує у них певні теоретичні знання про адаптивну саморегуляцію до діяльності в надзвичайних умовах. Вивчається гомеостатична
модель адаптації як процес підтримки сталості, урівноваженості організму і зовнішнього середовища; психосоматичний напрям як взаємозв’язок психічного і соматичного, що входить у проблему адаптивної саморегуляції; психоаналітичний напрям, при якому адаптивність людини розглядається як психічна урівноваженість та механізм
психологічного захисту; біхевіористичний напрям, спрямований на
формування нової поведінки людини за допомогою спеціальних технологій, таких як метод біологічного зворотного зв’язку, тренінгової
релаксації, метод систематичної десенсибілізації. Структурована терапія і тілесно-орієнтована знайомить слухачів з біоенергетичними
порушеннями і невротичними розладами, які при цьому виникають,
такими як: м’язовий тонус, тканинний, вісцеральний та церебральний панцир та методами їх усунення; аналізуються аспекти здоров’я
та їх порушення на всіх рівнях: соматичному, психічному, духовному.
Гештальт-психологічний напрям дає змогу курсантам та студентам ознайомитися з принципами організмічної саморегуляції, що
призводить до усвідомлення потреб і формування гештальту, оскільки незадоволена потреба або незакінчений гештальт призводить до
стресу. Гуманістичний та екзистенційний напрям розглядає основні
критерії здоров’я, зокрема процеси особистісного зросту як основну
умову адаптації і вирішення психологічних проблем індивіда; аналізує структуру психічного здоров’я, його патологічні порушення, де234
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задаптивні прояви як наслідок неправильного розвитку особистості;
розглядає поняття самоактуалізації особистості як критерію її зрілості. Онтопсихологічний напрям знайомить майбутніх психологів з
неповторною внутрішньою сутністю людини, її самістю, яка в стресовій ситуації подає інформацію про небезпеку та її стресогенність, у
результаті ці імпульси або ж блокують і таким чином завдають шкоди
людині, або ж спрямовують механізм, який формує необхідні для людини дії і сприяє її адаптації. Трансперсональна модель та її “картографія психіки”, яка включає в себе три рівні (біографічного несвідомого, перинатального несвідомого, трансперсонального несвідомого)
пов’язує виникнення дезадаптивних симптомів з наявністю емоційних, психосоматичних або ж міжособистістних проблем з вищевказаних рівнів. Женевська генетична психологія розглядає адаптацію
як одну з основних функцій організму, що разом з організаційною
функцією та активністю пристосовує індивіда до різноманітних вимог навколишнього середовища. Нейролінгвістичне програмування
як одна з моделей когнітивного напряму пов’язує стрес з реакцією на
нього і ставленням до стресогенних подій. Введені представниками
цього напряму репрезентативні системи (візуальна, аудіальна, кінеститична), їх розвиток та тренування забезпечують процес адаптації
та відповідний рівень психосоматичного здоров’я.
Розглядаючи біоенергетичний рівень адаптивної саморегуляції
стресу, курсанти та студенти знайомляться з особливостями антистресового харчування; механізмами енергетичного балансу; типовими помилками харчування в умовах стресу; розвантажувальними
дієтами; речовинами, які сприяють полегшенню стресового стану;
принципами антистресового харчування; антистресовою аутофіторегуляцією та адаптогенами, зокрема, лікарськими травами заспокійливої дії. Вивчається також фізична активність як засіб боротьби
зі стресом, зокрема циклічні вправи.
У вивченні проблеми психофізіологічного рівня адаптивної саморегуляції стресу увага майбутніх психологів звертається, по-перше, на біологічно зворотній зв’язок як процедуру, що інформує особистість про стан її фізіологічних функцій, їх свідому регуляцію та
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аналіз тренінгових методик, що використовується як при соматичних, так і нервово-психічних захворюваннях; по-друге, на прогресивно-м’язеву релаксацію, її види (довільний і мимовільний); методи; механізми впливу на організм; етапи засвоєння техніки прогресивної м’язової релаксації; відповідні вправи та текси аутогенного
тренування, які потрібно засвоїти при подоланні стресу. Аналізуючи
метод аутогенного тренування як метод глибокої релаксації, акцент
робиться на можливостях управління людиною своїми органами і
системами, що не піддаються корекції у звичайному стані, зокрема,
дихальною та серцево-судинною системами, нормалізується стан
основних фізіологічних функцій, підвищується працездатність. При
аналізі медитації як прийому саморегуляції глибоко вивчається: медитативні практики в індуїзмі, йозі, буддизмі, тантризмі, даосизмі,
християнстві, суфізмі; види медитативних технік, такі як: аудіальне
медитація, візуальна, кінестетична, абстрактна; прийоми медитативного тренінгу, умови його ефективності та текси.
Метод систематичної сенсибілізації дає слухачам знання про
можливості регулювання стресу за допомогою зниження чутливості. Аналізуються етапи розслаблення, техніки дихання, його види:
холотропне дихання, ребефінг, методики концентрації уваги та інші.
При вивченні тілесно-орієнтованих технік регуляції стресу звертається увага слухачів на загальні передумови їх використання, тілесні реакції особистості, м’язову броню, класичні тілесно-орієнтовані техніки. Окремо вивчається методика “палсінг”, так зване закачування, як метод зняття психоемоційної напруги; метод роботи з
травмою внаслідок “викликання нервового тремтіння”.
Розглядаються також питання когнітивного та особистісного
рівня адаптивної саморегуляції стресу. При вивченні когнітивного
рівня саморегуляції та поведінки в стресових ситуаціях студенти та
курсанти отримують знання з проблеми нейролінгвістичного програмування як одного з видів тренінгової роботи, його етапів, технік, вправ, які вони включають, та дозволяють організму справитися
зі стресом. До таких технік належать: психотехнологія саногенного
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і позитивного мислення, когнітивні і раціонально-емотивні техніки, парадоксальна інтенція та інші. Засвоюючи матеріал особистісного рівня саморегуляції стресу, слухачі отримують знання з теорії
психосинтезу, згідно з якою стресові стани з’являються в результаті
роз’єднаності внутрішніх структур, так званих субособистостей, які
можуть бути розблоковані і узгоджені за допомогою методу психосинтезу та його вправ. Розглядаючи стрес як сукупність незавершених гештальтів, у даному курсі вивчається також гештальт-техніки
усвідомлення потреби та їх прийоми, такі як: фантазії, перебування в
сучасному моменті; адаптивна інтеграція протилежностей; прийняття відповідальності за власну поведінку; усвідомлення своїх тілесних
відчуттів, що завершать гештальт і, таким чином, усунуть наслідки
стресу. При вивченні асертивних психотехнологій увага студентів та
курсантів акцентується на поведінці особистості, її комунікативних
уміннях і сприйнятті критики; на умовах використання асертивних
методик з метою поліпшення стосунків і спілкування.
Тема, присвячена антистресовим роботам зі сном і сновидіннями, знайомить майбутніх психологів з питаннями нормалізації сну
та його правилами, техніками роботи зі сновидіннями: гештальт-технікою, онтопсихологічними техніками, психоаналітичними техніками усвідомлення сновидінь.
Висновок. Професійна підготовка психологів до екстремальних
умов діяльності визначається нами як комплексний вид підготовки,
який поєднує професійне вивчення класичних психологічних дисциплін зі спеціальним навчанням, поєднаним зі специфікою діяльності
в екстремальних умовах. Запропоновані нами складові системи змістовно-методичного забезпечення підготовки психологів для практичної роботи містять: авторські програми дисциплін “Психологія
кризових ситуацій” та “Психологія посттравматичної реабілітації”,
їх удосконалений зміст. Оволодіння цим матеріалом допоможе майбутньому фахівцю узагальнити та систематизувати набуті знання і
озброїти його методиками для практичної діяльності.
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Сирко Р. И. Проблема подготовки психологов высших учебных
заведений к деятельности в особенных условиях
В статье исследуются проблемы профессиональной подготовки
практических психологов специализированных учебных заведений.
Анализируються основные компоненты структуры профессионально-экстремальной подготовки. Описываются базовые учебные дисциплины, в том числе и авторские, характеризуются основные функции психолога, методики и психотренинговые технологи для оказания психологической помощи населению.
Ключевые слова: учебная программа, учебные дисциплины, экстремальная психология, профессионально-экстремальная подготовка.
Sirko R. І. The problem of psychologysts training in thigher
educational establishmtnts for the activity in the special conditions
The article deals with the problems of professional trainings of practical
psychology experts at special education establishments. The definition of
professional trainings of practical psychology is determined. The contents,
purposes and tasks of profession extremely training are analyzed; the
principles, programs and methods are describes.
Professional preparation of psychologists to the extreme terms
of activity is determined by us as a complex type of preparation, which
combines the professional study of classic psychological disciplines with
the special studies, connected with the specific of activity in extreme
terms. The curriculum of professional training of practical psychologists in
Lviv State University of Vital Activity Safety is describes. Plan, developed
personally an author, includes: the blocks of humanitarian and socioeconomic preparation, naturally scientific preparation, professional
and practical preparation, discipline of independent and free choice of
students. The contents of basic curriculum’s are analyzed, including such
as “Psychology of crisis situations” and “Psychology of posttraumatic
rehabilitation”.
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A course “Psychology of crisis situations” consists of three modules:
“Age as reason of psychological crisis”, “Trauma as reason of psychological
crisis”, and “Loss as reason of psychological crisis”. Specially developed
methodic and techniques, as well as psychotraining technologies for
psychological support of the population, are describes. The special course
“Psychology of posttraumatic rehabilitation” is directed on mastering of
theoretical and practical knowledge from the problems of psychocorrection
of stress states of personality in the conditions of extraordinary situations.
The articles also shows the main methodological principles of
profession extreme training, their place and role in psychological science
and practice.
Keywords: curriculum, subjects, extreme psychology, profession extreme
training.
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УДК 159.94
Володимир Олександрович ТІМЧЕНКО,
аспірант науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової
психології Національного університету цивільного захисту України,
м. Харків

ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ВІЙН
ТА ЛОКАЛЬНИХ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ:
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД РОБОТИ
З ВЕТЕРАНАМИ БОЙОВИХ ДІЙ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті проводиться аналіз вирішення проблеми відновлювального періоду учасників антитерористичної операції. Відзначається потреба в об’єднанні зусиль психологів силових міністерств і
відомств, психологів волонтерських організацій, фахівців науково-дослідних установ і кафедр психологічного профілю у розробці та впровадженні заходів щодо психологічної допомоги та підтримки учасників антитерористичної операції на етапі їх відновлювального періоду. Автор розглядає особливості діяльності наявних в нашій країні
центрів, де надається подібного роду психологічна допомога.
У межах вирішення поставленої проблеми автором розглядаються поняття “бойові психічні втрати”, “військовий невроз”, “травматичний стрес”. Особлива увага приділяється аналізу концепції “виснаження боєм”. Окремо вивчаються дані з досліджень відстрочених
психічних реакцій на стрес війни, а також аналізуються чинники, що
сприяють подоланню ветераном впливу психотравмуючих чинників
бойової обстановки.
Ключові слова: локальний збройний конфлікт; бойовий стрес;
травматичний невроз; психічні порушення.
© Тімченко В. О.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Необхідність
розв’язання проблем відновлювального періоду учасників антитерористичної операції (далі – АТО) нині є одним з найбільш значущих
питань, якому приділяється велика увага в засобах масової інформації та яке виноситься на порядок денний засідань урядових комітетів
і громадських організацій. Багатогранність завдань психологічної
реабілітації учасників АТО потребує ефективного функціонування
цієї системи як самостійного напряму в межах спеціальності 19.00.09
– “Психологія діяльності в особливих умовах”.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Державні органи приділяють значну увагу проблемі психологічного забезпечення відновлювального періоду учасників АТО. Разом з тим експерти
наголошують на необхідності активізації зусиль влади й громадських
організацій, волонтерів і просто небайдужих людей для негайного
розв’язання основних психологічних проблем учасників бойових дій.
Зокрема, для цього потрібно об’єднати зусилля психологів силових
міністерств та відомств, психологів волонтерських організацій незалежно від їх підпорядкування і форми власності, науково-дослідних
установ та кафедр психологічного профілю у розробці та впровадженні заходів з психологічної допомоги та підтримки учасників АТО
на етапі їх відновлювального періоду.
Небайдужі психологи-волонтери на практиці вирішують питання
надання психологічної допомоги учасникам АТО та членам їхніх родин.
Зокрема, у місті Луцьку при обласному шпиталі для ветеранів та
інвалідів війни діє реабілітаційний центр з надання медико-психологічної допомоги військовим, які повернулися із зони АТО.
У Волинській області до процесу створення такого центру долучилися профільні департаменти ОДА, медики і волонтери. Там навіть
відбуваються семінари-навчання з надання психологічної допомоги
учасникам АТО та членам їхніх родин.
На Закарпатті функціонує центр психологічної служби та кризових станів, який було створено ще в січні 2014 р. спершу на базі психологічної служби Майдану, а зараз як центр лікування учасників АТО.
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В Ужгороді, Березному й Чопі сформовані відповідні бригади
для надання необхідної медичної та психологічної допомоги.
На базі військового шпиталю в Мукачевому ведеться психологічна робота з військовими, які повернулися з АТО й перебувають на
стаціонарному лікуванні. Двічі на тиждень формується виїзна бригада фахівців (психологів, психотерапевтів), які надають допомогу
пацієнтам терапевтичного та хірургічного відділень шпиталю.
На базі санаторію “Черче”, що на Рогатинщині (Івано-Франківська область), відкривається лікувально-реабілітаційний центр для
поранених бійців АТО.
На Чернігівщині працює служба психологічно-соціального відновлення в центрі психологічної реабілітації і лікування учасників
АТО, створеного на базі КЛПЗ “Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня”. Психологічно-соціальне відновлення проводиться за
п’ятьма напрямами: тілесно-орієнтована терапія, арттерапія, когнітивно-поведінкова терапія, психодинамічна терапія, консультування родин воїнів АТО щодо необхідності психологічної підтримки та
особливостей стану посттравматичного стресового розладу.
У Києві відкрився центр післятравматичної реабілітації воїнів
АТО, створений групою київських фізіотерапевтів і психологів. Психологи й реабілітологи намагатимуться комплексно реабілітувати
поранених, відновлюватимуть психіку, привчатимуть звикнути до
нової кінцівки чи до її відсутності.
І цей перелік можна було б продовжувати і продовжувати... Але
нам хотілося б відзначити таке. Ми прагнемо, щоб психологічна допомога учасникам АТО проходила за принципом “не нашкодити”,
щоб кожен з вітчизняних фахівців працював за правилами, визначеними у Кодексі психолога, щоб ми вчилися на помилках інших, а не
набивали власні гулі і пам’ятали перш за все не про свою кар’єру, а
про тих, кому власне і надаємо психологічну допомогу.
Метою статті є ознайомлення вітчизняних психологів зі світовими напрацюваннями в галузі вивчення впливу стрес-факторів бойової обстановки на психіку учасників військових конфліктів. Ми
переконані, що світовий досвід роботи з ветеранами бойових дій
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дозволить вітчизняним психологам державних установ та волонтерських організацій більш ефективно проводити відповідну роботу серед учасників антитерористичної операції.
Виклад основного матеріалу дослідження. Треба відразу відмітити, що людство саме у ХХ столітті вперше зіткнулося з таким
явищем, як “бойові психічні втрати”. Тільки в американській армії
серед двох мільйонів солдат, посланих у Першу світову війну на європейський театр воєнних дій, 69394 мали такий ступінь психічних
розладів, що були евакуйовані додому і визнані цілком небоєздатними, а ще 158994 військових не брали участі в бойових діях протягом
певного періоду часу з чисто психологічних причин [1].
Після Першої світової війни відстрочені психічні явища, що спостерігалися у солдатів, розглядали в основному в межах концепції
травматичного неврозу. На відміну від ранніх описів причин цього
явища (починаючи від Д. Е. Еріксона (1876), розуміння його природи
дещо розширилося. Тобто, поряд із фізичною травмою, велику роль у
прояві травматичного неврозу стали надавати і психічним травмам.
Відстрочені психічні явища у ветеранів, що були обумовлені їх
участю в бойових діях, 3. Фрейд пропонував визначати як “воєнний
невроз”, розглядаючи його як стан его-конфлікту [2]. Саме він, одним
з перших дослідників, підкреслив особливу роль переляку, несподіванки і страху у виникненні цього явища.
Ідеї 3. Фрейда, у тому числі про дві форми прояву реакції на психотравмуючу подію (витіснення і фіксація на травмі), знайшли свій
відбиток у сучасному розумінні реакцій на травматичний стрес (посттравматичних стресових реакцій).
Після Першої світової війни відстрочені психічні явища у ветеранів війни стали усе частіше розглядати в рамках концепції “емоційного неврозу”. На думку С. В. Гольмана [3], емоційний невроз
необхідно вважати найбільш характерним неврозом воєнного часу,
що виникає внаслідок виконання завдань у безпосередній смузі бойової обстановки. Він може бути наслідком хронічного емоційного стану солдата, що не дає різких зсувів (ускладнень) і емоційного
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шоку, які виводять бійця на певний період з лінії вогню (від 2-3 годин
до кількох тижнів і більше).
С. В. Гольманом було особливо підкреслено, що на ускладнення
психічного стану солдатів після виходу з бою впливають такі фактори,
як отримані психічні травми, перевтома і виснаження, індивідуальні
особливості, характер бойових дій (наприклад, відступ, оточення), значимість тих або інших бойових операцій для конкретного індивіда [3].
Особливе місце посідають дослідження A. Kardiner [4], який вивчав відстрочені психічні реакції на воєнні події у ветеранів першої
світової війни. Одна група ветеранів вивчалася ним у період з 1922
по 1925 роки, а друга – із 1923 по 1928 рр. На дослідження A. Kardiner
великий вплив мали ідеї 3. Фрейда. Проте він, на відміну від 3.Фрейда,
розглядав відстрочені психічні явища у ветеранів з погляду “концепції адаптації”. На його думку, психологічні проблеми, що виникають у
ветеранів, обумовлені зменшенням внутрішніх ресурсів. І саме через
зовнішній світ починає сприйматися ними як ворожий.
A. Kardiner виділив у ветеранів п’ять найбільш характерних відстрочених психічних реакцій на психотравмуючи події війни: фіксація на травмі; типові сни; зниження загального рівня психічної діяльності; дратівливість; схильність до вибухових реакцій [5].
У період Другої світової війни певне поширення одержала так
звана концепція “виснаження боєм”.
Вивчаючи у солдатів відстрочені психічні реакції, що обумовлені участю в бойових діях, G. Raines та L. Kolb [6] виділили чотири
основні їх прояви: сни про бойові дії, підвищена реактивність, незначні особистісні зміни і почуття провини. На думку S. Futterman
[7], невротичні реакції у солдатів обумовлені порушенням спроможності до адаптації. R. Grenker та J. Spieegel [8] вважали, що в основі
відстрочених психічних реакцій на бій лежать як фізіологічні, так
і психологічні причини. Вони одними з перших стали розглядати
відстрочені психічні стани ветеранів як реакції на бойовий стрес.
На їхню думку, солдат під час війни відчуває фізіологічний, емоційний і соціальний стрес.
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Відповідно до спостережень A. Kardiner та H. Spiegel [9], прояв
відстрочених психічних реакцій на стрес війни у ветерана залежить
від трьох факторів: довоєнних особистісних властивостей солдата та
його спроможності адаптуватися до нових ситуацій; реакції на небезпечні ситуації, у яких загроза знищення є першорядним фактором; рівня відновлення цілісності особистості.
Після американо-корейської війни американські вчені дійшли висновку, що подолання індивідом впливу психотравмуючих
стрес-факторів бойової обстановки залежатиме не тільки від успішності когнітивної переробки травматичного досвіду, але і від впливу
таких факторів, як характер психотравмуючих подій; індивідуальні
характеристики ветерана; особливості умов, у які ветеран потрапляє
після повернення з війни.
Характеристиками психотравмуючої події американські вчені
вважають: ступінь загрози життю; тяжкість втрат; раптовість події;
ізольованість у момент події від інших людей; ступінь впливу навколишньої обстановки; наявність захисту від можливого повторення
психотравмуючої події; моральні конфлікти, пов’язані з подією; пасивна або активна роль ветерана залежно від того, чи був він жертвою або активно чинною особою під час травматичної події; безпосередні наслідки впливу даної події.
Серед індивідуальних характеристик ветерана американськими вченими були виділені: рівень розвитку опанувальної поведінки;
ефективність психологічного захисту; труднощі адаптації і психічні
відхилення, що були наявні до призову в армію; демографічні дані.
Повоєнне оточення ветерана американські вчені характеризують: рівнем взаємної підтримки; культурними особливостями; ставленням до війни; соціальною допомогою [10].
Взаємодія цих факторів з процесом когнітивної переробки
психотравмуючого досвіду (сполучення уникання спогадів з періодичним їхнім повторенням) призводить, на думку американських
вчених, або до психічної напруги, або до поступової асиміляції психотравмуючого досвіду. Це, у кінцевому підсумку, забезпечує пси246
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хічну “рестабілізацію” або сприяє виникненню психотравматичних
стресових розладів [10].
Якщо розглядати результати будь-якої з війн, що виникали у світі протягом ХХ століття, то виявиться, що можливість потрапити в
число постраждалих від психічних розладів у результаті стресів, що
виникають на полі бою, є набагато вищою, ніж можливість бути вбитим [11].
У 1986 році Б. Грін, Д. Вільсон і Д. Лінді [12] згрупували психотравмуючі фактори бойової обстановки у В’єтнамі з погляду
ступеня їх впливу на психіку американських солдат. У першу групу факторів (найбільший ступінь впливу) ними були включені
такі фактори, як: загроза життю або можливість поранення, вбивство солдат противника і мирного населення, свідчення загибелі товаришів по службі, солдат противника і мирного населення.
До другої групи (менший ступінь впливу) були віднесені такі фактори, як: непередбаченість обстановки, важкі кліматичні умови, ізоляція від близьких і суспільства, можливість потрапити у полон. До
третьої групи (менший ступінь впливу, ніж у перших двох групах)
були віднесені такі фактори, як: постійна зміна товаришів по службі,
зростання страху бути вбитим або пораненим із наближенням строку заміни, усвідомлення безглуздості війни.
На підставі дослідження структури бойових санітарних втрат
(БСВ), що несли воюючі країни під час Другої світової війни, у воєнних конфліктах у Південно-Східній Азії і на Ближньому Сході, а також даних, отриманих під час навчань, керівництво медичної служби
збройних сил США зробило висновок про те, що для майбутніх війн
буде характерною питома вага бойових психічних травм (БПТ). Збільшення кількості солдатів, які одержують бойові психічні травми, пояснюється швидкістю і напруженістю сучасних бойових дій, масованим застосуванням різних видів звичайної зброї і воєнної техніки, а
звідси – тривалими фізичними і психологічними навантаженнями,
що ставлять до психіки військового вимоги, які часто перевищують
її захисні можливості [13].
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За оцінками науковців науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту України, в умовах локального збройного конфлікту
головними причинами бойового стресу є: загроза життю; відповідальність за виконання завдання; недостатність і невизначеність
інформації, що надходить; дефіцит часу при прийнятті рішень і
здійсненні бойових дій; невідповідність рівня військово-фахових навичок вимогам, що ставляться умовами бою до особистості; психологічна непідготовленість до виконання конкретного завдання; невпевненість у надійності зброї; відсутність довіри до командування;
і фактори ізоляції (при діях у відриві від основних сил, перебуванні в
ізольованих захистках) тощо. [14].
На думку Р. А. Абдурахманова [15], інтенсивність переживання
військовим бойового стресу залежатиме від взаємодії двох основних
факторів: сили і тривалості впливу на психіку військового бойових
стресорів; та особливостей реагування військового на їхній вплив.
Особливий вплив на рівень прояву бойового стресу у конкретного військового матимуть такі фактори, як: кількість перенесених
ним поранень, контузій, отриманих травм, доз опромінення; обставини (якщо це мало місце) взяття його в полон, тривалість і умови
перебування у полоні.
Значимість цих факторів значно зростає, якщо військовий не був
заохочений або нагороджений за мужні і героїчні вчинки, які мали місце,
або якщо події, у яких брав участь військовий, одержали негативну
оцінку з боку командування, товаришів по службі або в повідомленнях засобів масової інформації [16].
Поряд із перерахованими факторами можливо виділити також
деякі соціальні, етнічні, релігійні, сімейні та інші обставини, що додатково сприяють інтенсифікації проявів бойового стресу у військових.
До них належать: непопулярність війни в країні, громадянином якої є
військовий, що бере участь у бойових діях; наявність у військового негативного досвіду переживання бойового стресу в минулому; незначний особистий досвід опанувальної поведінки, що мав військовий в
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добойовій життєдіяльності; належність учасника бойових дій до національності, етнічно близької до національності солдат противника;
подібність або близькість віросповідання учасника бойових дій до
віросповідання солдатів противника; приналежність учасника бойових дій до військових жіночої статі; складна з різних причин ситуація
в родині військового; складний матеріальний і соціальний стан військового і його близьких у своїй країні.
Реакція військового на вплив стресорів бойової обстановки залежатиме як від їхньої значимості для конкретного учасника бойових дій, так і від особливостей його опанувальної поведінки, тобто
такої внутрішньої і зовнішньої поведінкової активності людини, що
спрямована на подолання психологічних труднощів, які виникли.
Значимість впливу на психіку військового тих або інших бойових стресорів визначатиметься: його індивідуально-психологічними
особливостями і особистісними властивостями; психологічною і професійною готовністю до ведення бойових дій; характером і рівнем бойової мотивації; особливостями сприйняття військовим місця і ролі
бойових дій в історії і перспективі його системи життєдіяльності.
Усі психічні порушення воєнного часу можна об’єднати у чотири
основні групи.
До першої групи увійдуть порушення психіки, провідним симптомом яких є патологічний страх. Його типову клінічну картину
складатимуть: серцебиття, холодний піт, сухість у роті, тремтіння
кінцівок, що охоплює часом і все тіло, мимовільне виділення сечі і
калу, функціональні паралічі кінцівок, заїкуватість, втрата мовлення.
Почуття страху серед військових може поширюватися як ланцюгова
реакція та призводити до виникнення колективних реакцій, одна з
яких – паніка.
Друга група реакцій – це спроби військового “викреслити бойові
епізоди зі своєї пам’яті”. Наслідками таких реакцій частіше усього є
різноманітні дисциплінарні проступки.
До третьої групи входять порушення, що називаються “бойовою
втомою” і пов’язані з тривалим веденням бойових дій.
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До четвертої групи входять порушення психіки, що визиваються
впливами реальної (або уявної) втрати керування військами і які пояснюються тим, що військовий втрачає впевненість у командуванні.
Певний інтерес для нас становитимуть результати дослідження
оцінки ефективності психофізіологічних заходів в умовах бойових
дій федеральних військ у Чеченській республіці, яке було проведено
1996 року групою співробітників військово-медичної академії РФ під
керівництвом генерал-майора медичної служби професора В. С. Новікова [17]. Згідно з отриманими результатами, автори роблять висновок про те, що відсутність надання своєчасної допомоги військовим призведе серед них до швидкої військово-фахової та соціальної
дезадаптації. Чим довше військовослужбовець знаходитиметься в
зоні локального збройного конфлікту, тим інтенсивніше наростатиме у нього ситуаційна тривожність, погіршуватиметься самопочуття,
знижуватиметься нервово-психічна усталеність і рівень резервних
можливостей кардіореспіраторної системи. Одночасно погіршуватимуться деякі особистісні характеристики, посилюватимеся індивідуалістичність мислення і з’являтимуться ознаки істероїдних акцентуацій особистості (імпульсивність та демонстративність).
Висновок. Кожна війна, кожен локальний збройний конфлікт
завжди виходить за межі повсякденного людського досвіду і викликає стрес у будь-якої людини, яка волею долі опиняється в його епіцентрі. Ця життєва подія викликає сильні зміни в уявленні людини
про себе, про власну систему цінностей, концепцію навколишнього
світу та усталені уявлення про саме існування всесвіті.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямку ми
вбачаємо узагальнення вітчизняного досвіду з організації та надання
психологічної допомоги учасникам АТО та членам їхніх родин.
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Тимченко В. А. Психологические последствия войн и локальных военных конфликтов: научно-практический опыт работы с
ветеранами боевых действий ХХ века
В статье проводится анализ решения проблемы восстановительного периода участников антитеррористической операции. Отмечается необходимость в объединении усилий психологов силовых
министерств и ведомств, психологов волонтерских организаций,
специалистов научно-исследовательских учреждений и кафедр психологического профиля в разработке и внедрении мероприятий по
психологической помощи и поддержке участников антитеррористической операции на этапе их восстановительного периода.
Автор рассматривает особенности деятельности существующих
на сегодня в нашей стране центров, где предоставляется подобного
рода психологическая помощь.
В рамках решения поставленной проблемы автором рассматриваются понятия “боевые психические потери”, “военный невроз”,
“травматический стресс”. Особое внимание уделяется анализу концепции “истощения боем”. Отдельно изучаются данные по исследованиям отсроченных психических реакций на стресс войны, а также
анализируются факторы, способствующие преодолению ветераном
влияния психотравмирующих факторов боевой обстановки.
Ключевые слова: локальный вооруженный конфликт; боевой
стресс; травматический невроз; психические нарушения.
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Timchenko V. A. The psychological effects of wars and local military
conflicts: scientific and practical experience of the working with combat
veterans of the twentieth century
The article gives a detailed analysis of the solution to the problem
of the recovery period the participants of the “anti-terror” operation.
It is specially noted the need to unite the efforts of psychologists of the
security or military ministries and departments, psychologists, voluntary
organizations, professionals of research institutions and departments of the
psychological profile. It is given of the development and implementation of
measures for psychological assistance and support for the participants of
the “anti-terror” operation in the stage of their recovery period.
The author deals with the features of the activities of the centers of
this kind of psychological assistance in our country. The need is stressed
to employ the achievements for familiarization of psychologists with the
study of the impact of stress factors of combat situation on the psyche of
combatants.
As part of the solution to the problem the author discusses the terms
“combat stress reaction”, “stress of war”, “traumatic stress”. Attention is
drawn to the analysis of the concept of “battle exhaustion”.
Separately, data are given about mental reactions to stress of war.
The factors is analyzed the coping of the veteran with the impact of
stressful factors of the combat situation. It is specially noted the main
characteristics of the traumatic events which have been identified by
American researchers. There are the degree of threat to life; the severity
of losses; sudden event; the isolation at the time of the event; the degree
of influence of the environment; the availability of protection from the
possible recurrence of the traumatic situation; moral conflicts related to
the situation; passive or active role of a veteran during the traumatic event;
the effects of a traumatic event.
It is also noted that significant effect of different combat stressors on the
psyche of the military is determined: individual psychological and personality
characteristics of combatant; his professional and psychological readiness for
combat operations; the nature and level of combat motivation, etc.
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The author identifies the major mental disorders of war. They are
combined into four groups: 1) mental disorders, fear is the main symptoms;
2) reaction in the form of attempts to erase from memory the episodes
related to the war; 3) disorders, which are defined as “battle fatigue” and
associated with prolonged length of stay in the war; 4) mental disorders,
which are caused by the influence of the loss of control.
Keywords: non-international armed conflict; combat stress; traumatic
neurosis; mental disorders.
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МОТИВАЦІЯ ЯК ПОКАЗНИК ПРОФЕСІЙНОЦІННІСНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ
У статті наведено результати теоретико-експериментального дослідження особливостей мотивації як показника професійно-ціннісної орієнтації студентів-психологів. Пропонується модель
розвитку мотивації професійного становлення у майбутніх психологів. Описуються методи та методики дослідження, вибірка студентів-психологів. Здійснюється порівняльний аналіз особливостей
розвитку професійної мотивації, мотивації досягнень успіхів у різних
групах студентів. За результатами констатувального експерименту робляться висновки, пропонуються напрямки подальших наукових пошуків.
Ключові слова: професійно-ціннісні орієнтації, студент-психолог, мотивація, професійне становлення, розвиток.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Важливим чинником розвитку особистості психолога є зміст та особливості організації процесу його професійного становлення, який спрямований
на формування готовності до успішної і результативної діяльності
за фахом. Результативність такої діяльності насамперед залежить від
рівня сформованості мотивації навчання за фахом у ВНЗ, від особливостей ціннісно-професійної орієнтації студентів. Підготовка
психологів має свої специфічні особливості і, як свідчить практика,
© Томчук М. І.
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сьогодні існує нагальна потреба у моніторингу та корекції мотивації
професійного становлення майбутніх психологів. Саме від рівня її
сформованості залежить успішність навчання молоді у ВНЗ та якість
їх професійної діяльності у майбутньому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. У вітчизняній науці проблемам формування особистості майбутнього
психолога присвячено низку досліджень: розвитку професійного мислення (О. Ф. Бондаренко, С. В. Васильківська, С. Д. Максименко, В. Г. Панок, О. Я. Чебикін та ін.), професійного спілкування
(О. П. Саннікова), психологічної компетентності як особистісної
риси (Л. Я. Барінова) та ін. Проте більшість науковців частково торкаються проблеми розвитку мотивації та професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх психологів, вивчають їх без врахування динаміки
навчання студентів у ВНЗ, життєвого, педагогічного досвіду тощо.
Саме тому метою статті є теоретико-експериментальне вивчення особливостей розвитку мотивації професійного становлення студентів-психологів залежно від терміну їх навчання у ВНЗ та від педагогічного досвіду.
Виклад основного матеріалу дослідження. На наш погляд, важливе місце у структурі особистості психолога, її професійно-ціннісних орієнтацій, належить мотивації професійного вибору та становлення, яку можна вважати центральним компонентом її професійної
спрямованості. Спрямованість особистості як важливу її складову у
контексті діяльнісного підходу до розвитку особистості виділяє й
Е. Ф. Зеєр. Він пропонує чотирикомпонентну структуру особистості
психолога, яка містить:
1) спрямованість;
2) професійну компетентність;
3) професійно важливі якості;
4) професійно значимі психофізіологічні властивості [2, с. 87].
На думку А. А. Реана, на процес становлення особистості впливає суспільна значущість професії та мотиви творчості в майбутній
трудовій діяльності [4]. Учений наполягає на тому, що стане чи не
256

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
З Б І Р Н И К ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАУКОВИХ ПРАЦЬ

С Е Р І Я : ПС И ХОЛОГ І Ч Н І Н АУ К И

стане професійна діяльність творчою, багато у чому залежить від самої особистості, від ступеня сформованості її ціннісної сфери.
Оскільки професійно-ціннісні орієнтації особистості завжди пов’язані з її загальною смисложиттєвою, мотиваційною сферою, проблемами смислу як основи людського та професійного існування, людина повинна прагнути до розуміння смислу свого життя, максимально повно
реалізовувати себе, свої професійні здібності та поступово переходити
на новий щабель свого розвитку (Л. Д. Столяренко [5]).
Особистісно-професійні цінності мабуть можна розглядати як
психічні утворення (мета, мотиви, настанови, потреби, інтереси,
прагнення тощо), які визначають її спрямованість до певного виду
професійної діяльності і складають систему її професійно-ціннісних
орієнтацій.
На нашу думку, саме такі орієнтації студентів-психологів можна
певною мірою описати через структуру мотивації їх професійного
становлення. А потреби є першоджерелом для розгортання професійної мотивації майбутнього психолога.
Загалом цінність як постулат свідомості, містить спонукальну
силу, що спрямовує особистість на досягнення мети, в якій передбачалася ця цінність. Саме тому цінність має суб’єктивний характер,
пов’язаний з інтересами, потребами, внутрішніми спонуканнями
особистості, і вона віддзеркалюється в конкретній сфері життєдіяльності людини. Отже, цінність характеризує, з одного боку, найвагоміші сфери ставлення до дійсності (у тому числі й до професії психолога), а з другого – містить у собі певне уявлення про себе, свою
особистість, власне Я [3, с. 56].
На основі аналізу наукової літератури, ми припускаємо, що у
структурі особистості майбутнього психолога провідною підструктурою є спрямованість, у якій можна виокремити мотиви професійного становлення, ціннісні орієнтації, професійні позиції, ставлення
до професії, настанови, очікування, готовність до професійного розвитку, соціально-професійний статус, позицію тощо. Власне структуру мотивації професійного становлення студента можна подати,
на нашу думку, у вигляді моделі (рис 1).
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Високий рівень усвідомлення потреби в професії психолога
Професійна
мотива
ція
студентівпсихологів

Переконання
Вищі почуття
Професійні позиції
Світогляд
Ідеал фахівця
Інтереси до професії

Бажання бути
психологом
Психологічні установки
Низький рівень усвідомлення потреби в діяльності психолога

Рис. 1. Модель розвитку мотивації професійного становлення
у студентів-психологів

Рис.1. Модель розвитку мотивації професійного становлення у студентівпсихологів

Як
видно з рис. 1, залежно від рівня усвідомлення студентом поЯк видно з Рис.1, у залежності від рівня усвідомлення студентом потреби
треби
у
професійній діяльності як психолога, мотиви можуть прояву професійній діяльності в якості психолога, мотиви можуть проявлятись у
лятись
у різних формах: від психологічних установок на діяльність,
різних формах: від психологічних установок на діяльність, через бажання,
через
бажання,
інтереси, ідеали, світогляд, професійні позиції до пеінтереси, ідеали, світогляд, професійні позиції, до переконань у правильності
реконань
у
правильності
вибору соціально значущої професії. У ВНЗ
вибору соціально значущої професії. Ми припускаємо, що у ВНЗ процес
процес
формування цих форм мотивації проходить у студентів по-різформування зазначених форм мотивації проходить у студентів по-різному у
ному
залежно
від їх індивідуальних особливостей (мотивації вступу
залежності від їх індивідуальних особливостей (мотивації вступу до ВНЗ, рівня
до
ВНЗ,
рівня
підготовленості
та ін.), від терміну навчання тощо.
підготовленості та ін.), від терміну навчання тощо.
Мотивація
охоплює за своїм змістом цілий спектр мотивів, що
Мотивація охоплює за своїм змістом цілий спектр мотивів, що пов’язані з
пов’язані
з
утвердженням
особистістю своєї ролі в соціальному (стуутвердженням особистістю своєї ролі в соціальному (студентському) та
дентському)
та
професійному
середовищах (суспільна значущість
професійному середовищах (суспільна значущість праці психолога,
праці
психолога,
престижність
діяльності
психолога;
мотиви с а м о престижність діяльності психолога; мотиви
самореалізації
особистості,
реалізації
особистості, мотиви творчого характеру праці, винахідлимотиви творчого характеру праці, винахідливість, захопленість професією,
вість,
захопленість
професією, можливість допомогти тим, хто поможливість допомогти тим, хто потребує психологічного захисту та ін.).
требує
психологічного
захисту та ін.).
В числі мотивів можуть бути й ті, які дають можливість задовольнити й
Серед мотивів можуть бути й ті, які дають можливість задовольпрагматичні потреби (можливість отримання гарантованої державою служби,
нити
й прагматичні потреби (можливість отримання гарантованої
оплата праці, тривалість відпустки і т. ін.).
державою служби, оплата праці, тривалість відпустки тощо).
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Для досягнення мети дослідження нами був дібраний комплекс
методів та методик: спостереження, бесіди, анкетування та тестування (тест В. Смекала та М. Кучери на вивчення спрямованості
особистості, опитувальники на вивчення особливостей “Потреби у
досягненнях” та “Структури мотивації” Ю. М. Орлова та ін.) Для порівняння відмінностей у показниках мотивації різних груп студентів
використовувався непараметричний критерій Уітні-Манна.
Емпіричну вибірку склали 458 осіб із числа студентів-психологів, які навчаються у ВНЗ м. Вінниці та м. Хмельницького.
За результатами констатувального експерименту виявлено, що
мотивація професійного становлення студентів має певні відмінності і залежить від терміну навчання молоді, їх попереднього досвіду.
Так, з табл. 1 видно, що у структуру провідних мотивів професійного
становлення всіх студентів, незалежно від терміну навчання у ВНЗ
та досвіду, входять пізнавальні мотиви, мотиви означення результатів, мотив досягнення успіху. Виявлено, що майбутні психологи
першого та четвертого курсів навчання характеризуються загалом
наполегливістю у досягненні мети, незадоволеністю досягнутим,
прагненням до вдосконалення професійних навичок, зануреністю
у професію, креативністю, незадоволеністю легким або випадковим
успіхом, готовністю приймати допомогу та допомагати іншим тощо.
Більшість з них усвідомлюють, що людина повинна не лише вміти
вирішувати проблеми, але робити це оптимально, переживаючи морально-естетичне задоволення. Отже, це підтверджує отримані нами
в дослідженні дані про роль мотивації досягнення як психологічної складової професійно-ціннісних орієнтацій психологів. Значно
вища мотивація у студентів-психологів, які прийшли на навчання у
ВНЗ з досвідом попередньої педагогічної діяльності (а це студенти,
які здобували професію психолога на базі вже отриманої до цього
вищої освіти). Вони більш адекватно, оцінюють проблеми, що пов’язані з розвитком та корекцією особистості, мають більш вагомі мотиви пізнавальної діяльності та мотиви самореалізації.
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Таблиця 1
Особливості сформованості показників мотивації
професійного досягнення в групах майбутніх психологів
за методикою “Структура мотивації” Ю. М. Орлова
Показники
мотивації

Пізнавальний
мотив
Змагальний
мотив
Мотив
досягнення
успіху
Внутрішній
мотив
потенціалу
Мотив
означення
результатів
Мотив
складності
завдань

Студенти-психологи, які навчаються на:
другій вищій освіті

четвертому курсі

першому курсі

4,92

4,73

4,04

1,79

1,79

1,86

3,45

3,15

3,37

3,18

3,18

2,88

4,31

4,11

3,04

2,10

2,20

2,87

Слід зазначити, що за виразністю пізнавального мотиву у студентів першого курсу дещо нижча вагомість порівняно зі студентами
четвертого курсу. Це може бути зумовлено тим, що у першокурсників у навчальному плані переважають дисципліни загальноосвітнього циклу та базові психологічні. На старших курсах вивчаються
профільні дисципліни, професійно значущі спецкурси, проводяться
тренінги тощо.
Достовірні відмінності у пізнавальних мотивах виявлені між
групами студентів, які здобувають другу вищу освіту, та першокур260
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сниками. Це свідчить про усвідомлений вибір колишніми педагогами фаху психолога і наявність у них актуальних потреб у цьому. Як
засвідчили, проведені нами бесіди, анкетування, близько 50 % з них
вступили до ВНЗ з метою розібратись у власних психологічних проблемах, у проблемах, які існують в їх родині, у школі та ін.
Як відомо, пізнавальні мотиви закладені в самій навчально-пізнавальній діяльності, ґрунтуються на інтересі студентів до змісту
матеріалу, що вивчається, майбутньої професійної діяльності й самого процесу пізнання, які сприяють їхньому самоствердженню у
соціальному середовищі при досягненні мети. Ми ж вважаємо, що
для майбутніх психологів незалежно від року навчання у ВНЗ, пізнавальний мотив характеризується усвідомленим ставленням до ролі
активних когнітивних зусиль у процесі навчальної діяльності.
Мотиви досягнення успіху студентів першого курсу виявились
більш змагальними, ніж у студентів четвертого курсу. Отже, досягнення успіху стимулюється змагальним компонентом саме на молодших курсах, адже їхня навчальна діяльність на цьому етапі навчання
пов’язана з конкурентним відстоюванням свого місця в групі та на
курсі. Також студенти першого курсу відрізняються більш високими
значеннями за шкалою “Мотив досягнення успіху”, що свідчить про
більш виражену в них орієнтацію на успіх у різних видах діяльності,
до подолання дезадаптованості, перешкод, що виникають у них на
початковому етапі навчання у ВНЗ. Це й підкреслює більш високу
суб’єктивну значущість для них успіху як такого.
У свою чергу, мотив означення результатів превалює в групі студентів четвертого курсу та у студентів, які навчаються за другою вищою освітою. Очевидно, що в майбутніх психологів саме на цьому
етапі професійної підготовки більшу вагу має суб’єктивне осмислення досягнення не тільки позитивних, а саме значущих результатів у
діяльності. Це може бути пов’язане з тим, що навчальна діяльність
студентів четвертого курсу та студентів з вищою освітою, порівняно із студентами першого курсу, більше спрямована на результативність, яка виявляється після закінчення їх навчальної діяльності
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(у розвитку навичок психологічної підтримки, допомоги клієнтам на
основі їхніх потреб і запитів, уміннях здійснювати відповідну психологічну допомогу різним верствам населення, проводити психопрофілактичну роботу з проблемними особами різного віку та ін.).
У табл. 2 наведено результати вивчення показників мотивів ставлень за методикою “Структура мотивації” в групах майбутніх психологів відповідно до терміну їх навчання у ВНЗ та досвіду педагогічної
діяльності.
Щодо мотивів ініціації та самооцінки вольового зусилля, то
означені показники в ієрархії мотивів не посіли а ні провідних, а ні
другорядних позицій в усіх групах студентів.
Мотив самомобілізації в ієрархії мотивів ставлення у майбутніх психологів посягає перше місце. Як відомо, у вихованні активної
життєвої позиції сучасної людини, підвищенні рівня її працездатності важливе місце посідає формування здібності до самомобілізації
власних індивідуально-психологічних можливостей у процесі діяльності (А. О. Артюшенко [1]).
Очевидно, ситуація навчальної діяльності для досліджуваних
нами студентів-психологів стимулює самомобілізацію: вони постають часто перед необхідністю розв’язання проблеми в ситуації,
за умов відсутності готового рішення. У цьому випадку подолання
труднощів переживається студентами як особиста проблема, що активізує потребу в самовдосконаленні, перегляді й переоцінці наявного досвіду і в остаточному підсумку активізує процес самомобілізації. Проте у групах студентів старших курсів та студентів з другою
вищою освітою вагомість цього мотиву виявилася більшою. Про це
свідчить й статистично значущий критерій Манна-Уітні.
Мотив самооцінки особистісного потенціалу посідає друге місце
в ієрархії мотивів ставлення студентів. За виразністю цього мотиву
старшокурсники та студенти з вищою освітою статистично значно
перевищують студентів першого курсу. Відомо, що мотив самооцінки особистісного потенціалу напряму пов’язаний з якістю освіти,
отже, це відображає сучасні тенденції розвитку суспільства, де рівень
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освіти відіграє провідну роль у реалізації потенціалу молодого фахівця на ринку праці. Особистісне здоров’я, самоорганізація, саморозвиток розглядаються більшістю студентів як умови становлення і
нормального функціонування особистісного потенціалу.
Таблиця 2
Особливості сформованості показників мотивів ставлення в групах
у майбутніх психологів за методикою “Структура мотивації”
Показники
мотивації

Мотив ініціації
Мотив самооцінки
вольового зусилля
Мотив самомобілізації
Мотив самооцінки
особистісного потенціалу
Мотив особистісного осмислення
роботи
Мотив
особистісного
очікування

Студенти-психологи, які навчаються на:
другій вищій освіті

четвертому курсі

першому курсі

3,64

3,62

3,62

3,15

3,20

3,18

6,00

5,62

4,88

4,30

4,22

3,49

3,44

3,41

2,97

3,04

3,00

3,78

Можна дійти висновку, що студенти старшокурсники та ті, які
мають певний життєвий досвід, більше, ніж першокурсники, мотивовані на саморозвиток та досягнення соціально значущих результатів.
За мотивами особистісного осмислення роботи та особистісного
очікування досліджувані групи майже не відрізнялись одна від одної.
Мотив особистісного осмислення роботи мав найменший рейтинг в
групі студентів першого курсу, тоді як мотив особистісного очікування мав найменший рейтинг у вибірці студентів четвертого курсу.
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Отже, результати дослідження показників мотивів ставлення
свідчать, що майбутні психологи, які навчаються на четвертому
курсі, та ті, що мають вищу освіту, характеризуються статистично
значущо вищими значеннями за шкалами “Мотив самомобілізації”
та “Мотив самооцінки особистісного потенціалу”, аніж студенти першого курсу.
На основі мотивації ставлення людина вибудовує свої стосунки
зі світом, у результаті чого вона виробляє власне розуміння світу і
розуміння самого себе. Мотивація досягнення в цілому забезпечує
соціалізацію людини в сенсі її цивілізованості, саморегуляції її поведінки. Дефекти мотивації досягнення є основною причиною того, що
людина не може реалізовувати свою поставлену мету. Розвиток і реалізація — процеси досить повільні, які можуть відбуватися з різною
стрімкістю і на різній дистанції одне від одного.
Отже, можна зробити висновки, що у структурі мотивації професійного досягнення провідними є пізнавальний та мотив означення результатів. Серед мотивів ставлення центральними найбільш вагомими виявились мотиви самомобілізації і самооцінки особистісно-професійного потенціалу. Менш розвиненими вони виявились
у першокурсників. Загалом у студентів-психологів виявлено мотивованість на реальні дії, прагматичність та активність в реалізації
смислів і цінностей.
Подальші наукові пошуки можуть бути спрямовані на поліпшення процесу підготовки фахівців-психологів, зокрема¸ виявлення
відмінностей у професійно-ціннісній сфері студентів залежно від їх
статі, соціального походження та ін.
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Томчук М. И. Мотивация как показатель профессиональноценностной ориентации студентов-психологов
В статье представлены результаты теоретико-экспериментального исследования особенностей мотивации как показателя профессионально-ценностной ориентации студентов-психологов. Предлагается модель развития мотивации профессионального становления
у будущих психологов.
Описываются методы и методики исследования, выборка студентов-психологов. Осуществляется сравнительный анализ особенностей развития профессиональной мотивации, мотивации достижения успехов в разных группах студентов.
За результатами констатирующего эксперимента делаются выводы, предлагаются направления будущих научных поисков.
Ключевые слова: профессионально-ценностные ориентации,
студент-психолог, мотивация, профессиональное становление, развитие.
Tomchuk M. I. Motivation as a Factor of Professional-Value
Orientation of Students-Psychologists
The article deals with the results of theoretico-experimental research
of peculiarities of professional value orientation of students-psychologists.
Theoretical analysis of different approaches of scientists to the structure of
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personality of a psychologist is made. It is determined that the main place
in this structure is occupied by professional determination, at the basis of
which the system of motives, values, professional position are.
The author suggests the model of student professional motivation
development according to their conscious needs in psychological
profession. It is mentioned that the needs are the source of the development
of motives of professional development of a student, and motivation is a
factor of professional-value orientation of a personality. In motivation
structure the following forms of determination of motives as the will of
reaching the hights in one’s profession, professional interests, the ideal of a
psychologist, world outlook, professional positions, higher emotions.
The methods of research of professional development, in particular,
the questionary of the research of students’ needs in acheivements, the
method of Yu. M. Orlov in motivation structure learning is characterized.
The experiment is based on the basis of students- psychologists of the
first up to the fourth year of studing as well as pedagogues who are taught
psychology as their second educatin, 458 in total.
The comparative analysis of peculiarities of professional motivation
development, the motivation of aceivements in different spheres is made.
According to the results of constantation experiment the conclusion
concerning future psychologists’ ability to take responsibility for their
deeds is made. Future psychologists in general before their graduation from
a hier educational establishment form their motivation of professional
acheivements, self- development of their personality. Students’ values are
in the basis of their frofessional orientation and help to research their main
problems, their connections in social medium, plan their professional
activity etc. The motivation of students which have experience of
pedagogical activity and get the speciality of a psychologist as their second
higher education. This factor means that life experience, the experience
of pedagogical activity determines the motivation of professional
development of students.
The ways of future scientific research are suggested, which are
determined at the approvement of the process of psychologists’ learning,
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at particular at researching distinctions in professional-value sphere of
students depending on their sex, social background etc.
Keywords: professional-value orientation, a student psychologist,
motivation, professional development, development.
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ЗМІСТ ТА МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ З КУЛЬТУРИ
МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН
КУРСАНТІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
У статті розкрито зміст соціально-психологічного тренінгу
з культури міжособистісних відносин курсантів-прикордонників,
визначено завдання та охарактеризовано методи групової форми
роботи як нового напряму у професійній підготовці майбутніх офіцерів, що забезпечує інтеграцію творчого потенціалу управлінського
спілкування та комунікативної культури.
Ключові слова: соціально-психологічний тренінг, культура міжособистісних відносин, комунікативна взаємодії, корекція поведінки.
Постановка проблеми в загальному вигляді. На сьогодні у системі підготовки офіцерів-прикордонників набуто значного досвіду,
проте ведеться пошук нових підходів до їх професійної підготовки.
Певну роль у вирішенні цих завдань могли б відіграти так звані активні методи групової роботи або соціально-психологічний тренінг
як свідома активізація комунікативних процесів у навчальній чи іншій групі, залежно від змісту поставлених навчально-пізнавальних,
творчих або психокорекційних завдань.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Єдність особистісних, соціальних і діяльнісних чинників у становленні
форм психологічного відображення, детермінація його психологічних умов, діяльнісне опосередкування міжособистісних відносин у
соціальній групі, системний підхід до дослідження психологічних
процесів, а також теоретичні положення, сформульовані військовими психологами О. Д. Сафіним, О. В. Тімченком, В. В. Ягуповим та
іншими. Науково-практичному аналізу міжособистісних відносин
у військових колективах були присвячені дисертаційні дослідження Є. М. Потапчука, О. П. Макаревича, В. Г. Кохана, В. М. Невмержицького, В. Л. Семенюка, Т. І. Олійник, А. С. Троца, Р. В. Белоусової,
О. В. Іванової, Г. А. Гайдукевича та інших. Теоретична концепція базується на принципах: системності, детермінізму, розвитку, єдності
свідомості та діяльності.
Метою статті є спроба розкрити сутність та основні методи соціально-психологічного тренінгу з культури міжособистісних відносин курсантів-прикордонників, а також визначити основні завдання
тренінгу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Складність завдань,
виконання яких залежить від злагодженості та взаєморозуміння членів структурних підрозділів, ставить сьогодні високі вимоги до майбутніх офіцерів-прикордонників щодо оволодіння військово-професійними навичками в управлінській діяльності та формування в
них високої внутрішньої культури спілкування і вміння ефективно
взаємодіяти з колегами та підлеглими.
Спілкування як об’єктивна необхідність в усіх формах життєдіяльності виникає водночас із становленням людського суспільства
та формуванням людини, але протягом дуже тривалого періоду не
усвідомлюється як цінність навіть у суто практичному, утилітарному розумінні. Коли ж воно в суспільній свідомості епохи родового
ладу усвідомлюється, то усвідомлюється як практична цінність, а не
моральна (“табу”, наприклад). Віднайдення людиною особистісного
сенсу спілкування, потреби в спілкуванні, у процесі якого індивід
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утверджує себе як особистість і реалізує себе як моральну істоту, являє собою результат усієї подальшої історії людства, на тернистому
шляху якого моральна культура, у тому числі й моральна культура
спілкування, в певному розумінні постає загальною формою практичної діяльності людей.
Ідея тренінгу уперше зародилась серед психологів, котрі у 1946
році займались підготовкою вчителів і працівників соціальної сфери. Головним завданням було розв’язання проблем, пов’язаних з викладанням і роботою у соціальних групах. Засновниками тренінгу є
К. Бенс, Л. Брандфорт і К. Левін. Через рік виникли перші лабораторії
тренінгу, в яких було створено групи соціально-психологічного навчання. Пізніше було створено організацію під назвою “національна
лабораторія тренінгу”, під егідою якої працювали всі тренінгові групи, що виникли і вже діяли. Американський вчений-психолог гуманістичного напрямку К. Роджерс назвав груповий тренінг великим
відкриттям нашого століття. Усі методи соціально-психологічного
тренінгу, по-перше, спрямовані на орієнтацією широкого використання навчального ефекту групової взаємодії. По-друге, ці методи
реалізують принцип активності членів тренінгової групи через використання у навчанні елементів дослідження. Якщо традиційні методи зорієнтовані, в основному, на те, щоб донести готові знання, то
у тренінгу учасники-дослідники самі повинні прийти до них. По-третє, ці методи припускають своєрідний варіант навчання на моделях.
Групова форма роботи має також і економічні переваги. Основним змістом комунікації у групі тренінгу є сфера мотивів людини, коло її потреб. Завдяки колективному обговоренню, самоаналізу в учасників з’являється можливість усвідомити справжній сенс
своїх дій, побачити себе з боку, проаналізувати власні переживання,
суб’єктивні уявлення.
Активне соціально-психологічне навчання можна розглядати
як новий напрям у професійній підготовці офіцерів, що забезпечує
інтеграцію творчого потенціалу управлінського спілкування. Ефективність такого процесу забезпечується груповим феноменом. Перш
за все – це можливість отримати зворотній зв’язок і підтримку від
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людей, котрі мають спільні проблеми та переживання. У такій групі люди відчувають себе прийнятими і активно приймають інших,
користуються довір’ям групи та довіряють самі. В умовах групи
учасник може експериментувати з різними стилями спілкування,
засвоювати і відпрацьовувати різні навички взаємодії, відчуваючи
психологічний комфорт і захищеність. Отже, відчуваючи підтримку,
контроль, учасник тренінгової групи отримує можливість оволодіти
для себе певними стилями відносин з різними партнерами.
У наш час практика активного соціального навчання набула другого народження, адже інтенсивні методи соціально-психологічної
підготовки (ділові, рольові ігри та інші) проводились багато років
тому. Так, ще в 30-х роках на окремих підприємствах і у вищих навчальних закладах використовувалось близько 15-20 варіантів ділових ігор. Причиною припинення такої роботи у нашій країні перш за
все була недостатня методична база і слабкий зв’язок теорії із завданнями практики.
Груповий тренінг у разі його гуманістичної спрямованості забезпечує значний ефект, а залежно від типу групи, акцент може бути
зроблений на певній риси учасників. Основна мета соціально-психологічного тренінгу – підвищення компетентності у спілкуванні –
може бути конкретизована у завданнях з різним формулюванням,
але обов’язково пов’язаних із засвоєнням знань, формуванням вмінь,
навичок, розвитком установок, які визначають поведінку у спілкуванні, перцептивних здібностей людини, з корекцією і розвитком
системи відносин особистості, оскільки особистісна своєрідність є
тим фоном, який забарвлює у різні кольори дії людини, всі його вербальні і невербальні прояви.
Основні завдання соціально-психологічного тренінгу:
оволодіння курсантами соціально-психологічними знаннями
нормативної поведінки, формування на цій основі загальних духовних цінностей;
розвиток самосвідомості з метою самозміни та корекції поведінки;
вироблення та коректування норм особистісної поведінки та
культури етикетної взаємодії;
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розвиток здібностей щодо гнучкого реагування на ситуацію,
швидкої перебудови в різних умовах соціального оточення;
розвиток у членів групи комунікативних здібностей і рефлексивних навичок, здібностей аналізувати ситуацію, поведінку і стан
у ситуації, комунікативної взаємодії та уміння адекватно сприймати
себе та інших людей.
Вважається, що перші тренінгові групи, спрямовані на підвищення
компетентності у спілкуванні, були проведені учнями К. Левіна (США) і
отримали назву Т-груп. В їх основі була така ідея: більшість людей живе
і працює у групах, але в основній своїй масі вони не замислюються про
те, як вони себе відчувають у групі, якими їх бачать інші, яку поведінку
вони викликають у інших людей своїми реакціями.
К. Левін стверджував, що більшість ефективних змін в установках і поведінці людей відбувається у груповому, а не в індивідуальному контексті, тому, щоб виявити і змінити свої установки, виробити
нові форми поведінки, людина повинна подолати свою автентичність і навчитися бачити себе так, як її бачать інші. Успішна робота
учнів К. Левіна у майстерні міжгрупових відносин сприяла заснуванню у США Національної лабораторії тренінгу. У цій лабораторії було
створено групу тренінгу базових вмінь. Пізніше результати її роботи враховувалися у практиці Т-груп. Скорочення Т-група введено в
американській літературі для позначення терміну “тренінгова група
у сфері міжособових стосунків”. Т-група, лабораторна група тренінгу своєю метою має корекцію комунікативних вмінь спілкування, а
також оптимізацію спілкування людини з оточуючими її людьми. У
таких групах увага акцентується на розвитку вмінь і навичок контактів з партнерами, а також навичок професійного спілкування. Головне при цьому – навчання через досвід, якого набувають у групі
“тут і тепер”, часто при цьому апробують нові форми поведінки. У
Т-групах навчали управлінський персонал, менеджерів, політичних
лідерів колективній міжособовій взаємодії, вмінню керувати, вирішувати конфлікти в організаціях, зміцнювати групову згуртованість.
У 60-ті роки виник рух тренінгу соціальних і життєвих вмінь,
який спирався на традиції гуманістичної психології К. Роджерса.
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Його використовували для підготовки вчителів, консультантів, менеджерів з метою психологічної підтримки і розвитку. У тренінгу
життєвих вмінь використовували три основні моделі, які визначали
своєрідний підхід і розвиток.
Перша модель спирається на сім категорій життєвих вмінь: вирішення проблем, спілкування, наполегливості, впевненості в себе,
критичності мислення, вміння самоуправління і розвитку Я-концепції. Друга модель поділяє життєві вміння, що є метою тренінгу, на
чотири категорії: міжособове спілкування, підтримку здоров’я, розвиток ідентичності, вирішення проблем і прийняття рішення. Третя
модель містить тренінг емоційного самоконтролю, міжособистісних
відносин, саморозуміння, фінансового самозахисту, самопідтримки і
концептуалізації досвіду.
Основними методами проведення тренінгу є метод групової дискусії та ігровий метод. Використання першого методу спрямовано
на аналіз конкретних ситуацій міжособистісної взаємодії, де у формі
групового самоаналізу застосовуються елементи моделювання групової взаємодії. Основними видами другого, тобто ігрового методу є:
психотехнічні ігри, мета яких – зняття психічного напруження,
розвиток здатності розуміти свій психічний стан, його адекватне оцінювання та ефективно керувати собою;
ігрові методи розв’язання конфліктів, основне завдання яких –
розвиток здібностей курсантів до рефлексії та емпатії;
позиційні ігри (ігри-комунікації), що ґрунтуються на концепції
Е. Берна і дозволяють курсантам займати ту чи іншу позицію, оптимальну для спілкування з партнером (здібність до перцепції).
Основними напрямками формування культури міжособистісних відносин курсантів під час навчально-виховного процесу є зміни
та корекція соціальних настанов і мотиваційної сфери особистості
курсантів, а також розвиток у них навичок компетентного спілкування, які ґрунтуються на знанні відповідних правил і норм військового та громадського етикету.
Висновок. Яку б сферу людського спілкування ми не розглядали, видається цілком очевидним, що світ людського спілкування на№2
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стільки багатий, наскільки багатий і різноманітний світ людини, світ
суспільних відносин, а отже, й світ моральних можливостей, пов’язаних із реалізацією справжньої міри гуманності, толерантності та
людяності у спілкуванні між людьми.
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Топольницька Г. Ю. Содержание и методы социально-психологического тренинга по культуре межличностных отношений курсантов-пограничников
Статья посвящена научно-теоретическому анализу содержания
социально-психологического тренинга по культуре межличностных
отношений курсантов-пограничников, а также определены задачи и
методы групповой формы работы как нового направления в профессиональной подготовке будущих офицеров-пограничников во время учебно-воспитательного процесса. В статье также раскрывается
структура методов социально-психологического тренинга, основным объектом которых является мотивовационная сфера человека и
круг его потребностей, связанных с комуникативной деятельностью.
Topolnytska G. Y. The contentsandmethods of social and psychologicaltraining on cultureof interpersonalrelations of border guard cadets
Nowadaysa considerable experiencehas beenobtainedin the system of
training of border guard officers, however the search of new approaches to
theirprofessional training is still conducted. A certain role in solution of the
mentioned tasks could be played by the so-called active methods of group
work or social and psychological training as a conscious activization of
communicative processes in study or other group, depending on the contents
of the set educational and perceptive, creative or psychological correction
tasks. The method of group discussion and the game method are the main
methods of carrying out training. The use of the first method is directed on the
analysis of concrete situations of interpersonal interaction where in the form
of group introspection elements of modeling of group interaction are applied.
The main types of the second, the game method are:
psychotechnical games; their purpose isto remove mental tension,
develop ability to understand the mental state, its adequately estimate it
and effectively direct oneself;
game methods of conflictssolution, the main purpose – development
of cadets’abilities to a reflection and empathy;
position games (communicationgames), that are based on E.
Burn’sconceptand allow cadets to take this or that position, optimum for
communication with the partner (ability to percept).
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Main objectives of social and psychological training: mastering cadets
social and psychological knowledge of standard behavior, formation on
this basis of the general cultural wealth;
development of consciousness for the purpose of self-change and
correction of behavior;
production and correcting of norms of personal behavior and culture
of etiquette interaction;
development of abilities of flexible response to a situation, fast
adaptation in different conditions of a social environment;
helping the members of the group to develop communicative abilities
and reflexive habits, abilities to analyze a situation, behavior and state in a
situation of communicative interaction and ability to perceive oneself and
other peopleadequately.
Keywords: social and psychologicaltraining, culture of the interpersonal
relations, communicative interaction, correction of behavior.
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ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИЙ КОНФЛІКТ
ЛЮДИНИ ЯК ЧИННИК ЇЇ СТРЕСОВОГО СТАНУ
У статті здійснений аналіз наукових поглядів щодо проблеми
впливу внутрішньоособистісного конфлікту людини на формування
її стресового стану. Висвітлено основні типи внутрішньоособистсіних конфліктів, а саме: “наближення – наближення”, “уникнення
– уникнення”, “наближення – уникнення”, множинний конфлікт “наближення – уникнення”. Також встановлено особливості, притаманні внутрішньоособистісному конфлікту, які варто враховувати при
його виявленні.
Ключові слова: внутрішньоособистісний конфлікт, мотиви,
стрес, психологічний стан, адаптація.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Нестабільні економічний та суспільно-політичний стани сучасного українського середовища зумовлюють певні несприятливі умови для його населення. Підвищення тарифів, низький заробітній рівень оплати праці, негативні зміни цінової політики змушують людину постійно відчувати життєву невизначеність. Окрім цього, динаміка життєдіяльності
людини, необхідність інтенсифікації розумових дій на виробництві,
ускладнення у міжособистісних взаєминах в умовах становлення
ринку та інші обставини негативно впливають на її традиційний
© Фрадинська А. П.
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плин життя та перевищують її природні адаптаційні можливості.
Поєднання цих чинників та умов призводить до їх безперестанного
впливу на людину, на її емоційний стан та поведінку. У результаті
цього відбувається несумісність та суперечливість мотивів людини,
що призводить до формування внутрішньоособистісного конфлікту,
який зумовлює в неї стресовий стан.
Внутрішньоособистісний конфлікт відбувається безпосередньо у внутрішньому світі людини. Життя будь-якої людини – майже
завжди супроводжується внутрішньоособистісним конфліктом. Для
психічно здорової людини будь-яка внутрішньоконфліктна ситуація,
яка не виходить за межі норми, вважається природною. Ситуація
внутрішньої напруги і протиріч вважається не стільки природною,
скільки необхідною для розвитку і самовдосконалення особистості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Для
визначення поняття “внутрішньоособистісний конфлікт”, його типів
та впливу на стресовий стан людини велике значення мають праці
А. Александрова, Н. Грішиної, А. Леонтьєва, А. Маслоу, Н. Міллера,
К. Роджерса, Г. Сельє, В. Франкла, З. Фрейда.
Метою статті є аналіз наукових поглядів щодо проблеми впливу
внутрішньоособистісного конфлікту людини на формування її стресового стану.
Виклад основного матеріалу дослідження. Будь-який розвиток
особистості не може відбуватися без внутрішніх протиріч. А там де
є місце особистісним протиріччям, там існує і внутрішньоособистісний конфлікт. Якщо такий конфлікт відбувається в межах норми, то
він дійсно є необхідним, адже незадоволення собою, критичне ставлення до власного “Я” є важливим внутрішнім двигуном, який змушує людину йти шляхом самовдосконалення. Це дає їй змогу наповнювати змістом не тільки своє власне життя, а й вдосконалювати світ
в цілому. Таким конфліктам умовно можна дати визначення як конфліктів “між тим, що є і тим, чим хотілося б володіти”, або “між тим,
що ми хочемо і тим чого не хочемо”, “між тим, хто ми є і тим, ким хо278
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тіли би бути”. Внутрішньоособистісний конфлікт – це конфлікт всередині психологічного світу людини, що являє собою несумісність
її протилежно спрямованих мотивів (потреб, інтересів, цінностей,
цілей, ідеалів) [1].
Вивчення внутрішньоособистісних конфліктів розпочалося ще
наприкінці XIX століття і було пов’язане з ім’ям засновника психоаналізу З. Фрейда. Він зазначив, що людське буття безпосередньо
пов’язане з постійною психічною напругою, а також подоланням
суперечності між біологічними потягами і бажаннями (насамперед
сексуальними) та соціально-культурними нормами, між несвідомим
і свідомістю. У цьому протиріччі і постійному протиборстві людини за З.Фрейдом, й існує уся сутність внутрішньоособистісного конфлікту [1].
Дещо інший погляд на теорію внутрішньоособистісного конфлікту мали представники гуманістичної школи. На думку К. Роджерса, фундаментальним компонентом структури особистості – є
“Я-концепція”, тобто уявлення особистості про саму себе, власний
“Я-образ”, який формується та розгортається в процесі взаємодії з
навколишнім середовищем. На основі “Я-образу” відбувається саморегуляція поведінки людини. Але зміст реального “Я-образу” часто
не збігається з уявленням про ідеальний “Я-образ”. Між ними може
відбуватися неузгодженість. Це, у свою чергу, і може зумовлювати
внутрішньоособистісний конфлікт, який може призвести до тяжкого
психічного захворювання [2].
Широку популярність здобула концепція внутрішньоособистісного конфлікту одного з відомих представників гуманістичної психології американського психолога А. Маслоу. На його думку, мотиваційну структуру особистості утворює низка ієрархічно організованих потреб:
фізіологічні (вітальні) потреби, необхідні для виживання людини;
потреба в безпеці та впевненість у майбутньому;
соціальні потреби (любов, оточення, спілкування);
потреба в повазі (особисті досягнення, визнання оточуючих);
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духовні потреби (пізнання, самовираження, самоактуалізація).
Найвищою є потреба в самоактуалізації, тобто в реалізації здібностей і талантів людини. Вона виражається в тому, що людина прагне бути такою, якою вона може стати, та це їй не завжди вдається.
Самоактуалізація як здатність може бути присутньою у більшості
людей, але лише незначна кількість спроможна її реалізувати. Така
неузгодженість між прагненням до самоактуалізації і реальним результатом й лежить в основі внутрішньоособистісних конфліктів [3].
Ще одна вельми популярна на сьогодні теорія внутрішньоособистісного конфлікту запропонована австрійським психологом
і психіатром В. Франклом, який створив новий напрямок в психотерапії – логотерапія як пошук сенсу людського існування. Згідно з
концепцією В. Франкла, головною рушійною силою в житті кожної
людини є пошук нею сенсу життя та боротьба за нього. Але дійти до
сенсу життя вдається лише небагатьом. Натомість його відсутність
зумовлює в людини стан, який В. Франкл називає екзистенціальним
вакуумом, або почуттям безцільності і порожнечі [4].
За А. Леонтьєвим, внутрішньоособистісний конфлікт – є бов’язковою складовою структури особистості. Будь-яка людина, що
дійсно керується провідним мотивом поведінки та певною метою у
житті, не може жити тільки цією однією метою або мотивом. Мотиваційна сфера людини в жодному разі не нагадує застиглу піраміду.
Тому конфлікт між тими чи іншими інтересами і цілями – цілком
нормальне для кожної людини явище [5].
Протягом свого життя людина, відчуваючи несумісність мотивів, цілей, переконань, прагне пристосуватися до мінливих умов навколишнього світу, які є загрозою порушення її рівноваги. Зазнаючи
внутрішньоособистісного конфлікту, постійно перебуваючи у процесі адаптації до навколишнього середовища та долання труднощів,
її організм мобілізує усі сили, внутрішні резерви, досягаючи певного
рівня стресового стану [6].
Стрес – у перекладі з англійської мови означає напругу. Стрес –
це процес пристосування до обставин, що порушують або є загрозою
для порушення рівноваги. Поняття стресу в медицину увів Ганс Сельє.
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Згідно з сучасним уявленням, стрес є захисною адаптаційною реакцією, що мобілізує організм на подолання різноманітних ситуацій,
які мають фруструючий вплив на людину, та у яких вона обмежена
у задоволенні важливих біологічних та соціальних потреб [7]. Також
стрес визначають як стан, що виникає в результаті невідповідності
“внутрішніх” можливостей людини вимогам, які висувають до неї
наявні умови її життєдіяльності, і який може призвести до зниження
ефективності діяльності людини та негативних наслідків для її психічного і фізичного здоров’я [1].
У побуті поняття “стрес” зазвичай вживають у негативному сенсі
та розглядають як руйнівну силу, що шкодить фізичному та психічному здоров’ю людини. Це дійсно так, якщо напруга занадто велика –
організм не витримує тиску, та виникають “поламки”. Але невеликий
стрес або оптимальний рівень напруги є необхідним для діяльності
людини, для подолання нею перешкод, які виникають на її шляху до
мети. Він мобілізує та спонукає людину до активності, збільшує силу
та швидкість його фізичних та психічних реакцій, загострюючи увагу, пам’ять, мислення тощо.
Плин життя з його подіями, ситуаціями, проблемами та перешкодами, що виникають на шляху людини, зумовлює певну стресову
реакцію, та, зазвичай, спонукає її до активізації власних внутрішніх
резервів, спрямованих на їх подолання та адаптацію до нових умов.
Стресова реакція – це фізичні, психологічні та поведінкові реакції на
стресори (роздратованість, втома тощо). Процес сприйняття людиною ситуації, її пристосування та відповідне реагування на стресори
цілком залежить від її індивідуально-психічних особливостей, а саме,
підвищеної стресової чутливості та вразливості, які тісно пов’язані із
зовнішніми, соціально-психологічними чинниками.
Те, як люди реагують на стресори, переважно залежить від обставин, у яких діють стресори, а також від фізичних та психологічних
характеристик людей. У зв’язку з цим, стрес розглядають як процес,
складовими якого є стресові ситуації (стресори), реакції людини на
ці ситуації та проміжні чинники (посередники стресу), які посилюють або зменшують вплив стресових ситуацій [7].
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Найважливішим джерелом стресу є внутрішньоособистісні конфлікти, за яких у протидію вступають різні мотиви. Якби мотивація людей завжди була зрозумілою та простою, то поведінку людини
можна було б легко зрозуміти. Однак мотивація людських вчинків
іноді здається безглуздою та незрозумілою навіть для них самих. Наприклад, здорова та улюблена дитина багатих батьків здійснює спробу самогубства; колишня дружина алкоголіка знову виходить заміж
за алкоголіка; успішний адміністратор кидає престижну роботу та
сім’ю заради вільного життя. Іноді подібні дії є реакцією на стрес,
а стрес, у свою чергу, нерідко відображає несумісні мотиви, що конфліктують між собою. Щоб зрозуміти поведінку людини, необхідно
завжди пам’ятати про те, що людина може керуватися одразу декількома мотивами, спричинивши сам стрес [6].
Н. Міллер визначив чотири типи мотиваційних конфліктів, кожний з яких може відігравати роль у виникненні стресу:
1. Конфлікт “наближення – наближення”. Цей конфлікт виникає
тоді, коли людина прагне досягнути двох бажаних цілей, які не можуть
бути досягнутими водночас. Наприклад, людина намагається обрати, який з двох кінофільмів подивитися. Вона обирає, чи вступити у
престижний інститут, або отримати прибуткову роботу. Конфлікти
“наближення – наближення” зазвичай вирішуються відносно легко.
2. Конфлікт “уникнення – уникнення”. Зазначений конфлікт має
місце тоді, коли людина опиняється перед двома несприятливими
ситуаціями та уникнення однієї ситуації призводить до зіткнення з
іншою. Наприклад, жінка з небажаною вагітністю може за моральними переконаннями уникати аборту – у цьому випадку небажаним
є як народження дитини так і переривання вагітності. Конфлікти
“уникнення – уникнення” дуже важко вирішуються та створюють
сильне емоційне напруження.
3. Конфлікт “наближення – уникнення”. Це ситуація, за якої одна
подія або діяльність мають привабливі та непривабливі риси. Досягнення бажаного, водночас, призводить до впливу небажаного, уникнення небажаного пов’язано з відмовою від бажаного. Наприклад,
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дилема студента, якому пропонують отриману незаконним шляхом
копію відповідей випускного іспиту. Брехня зумовлює почуття провини та приниження власної гідності, але в той самий час дає змогу
отримати позитивну оцінку. Конфлікти “наближення – уникнення”
дуже важко вирішуються.
4. Множинний конфлікт “наближення – уникнення”. Людині
необхідно обрати між двома роботами: одна є престижною, із високою заробітною платою, але має більш тривалий робочий день та
необхідність переїзду у місцевість з несприятливим кліматом; інша
пропонує більше можливостей для кар’єрного просування, кращі
кліматичні умови, але низьку заробітну плату та невизначену тривалість робочого дня. Це приклад множинного конфлікту “наближення
– уникнення”, тобто, ситуацію, за якої необхідно зробити вибір між
декількома альтернативами, кожна з яких має і негативні і позитивні сторони. Для вирішення цей внутрішньоособистісний конфлікт є
найважчим, адже окремі частини альтернатив важко порівнювати,
наприклад, наскільки сприятливий клімат є кращим, ніж невизначена тривалість робочого дня, якою мірою шанси швидкого кар’єрного
просування компенсують низьку початкову заробітну плату?
Відчуваючи мотиваційні конфлікти, люди стають напруженими,
роздратованими та вразливими стосовно інших стресорів. Навіть
після того, як конфлікт є вирішеним, ознаки стресу можуть залишатися у вигляді тривоги стосовно правильного вибору або у зв’язку із
почуттям провини за причиною неправильного вибору. Водночас, у
життєвих реаліях буття людині все ж таки необхідно зробити вибір
на користь того чи іншого можливого варіанту, незважаючи на інші.
Наприклад, кохання чи багатство, сім’я чи робота, особисте життя
чи кар’єра [6].
Необхідно зазначити, що для внутрішньоособистісних конфліктів є властивими певні особливості, які варто враховувати при його
виявленні. До таких особливостей належать:
невідповідність структурі конфлікту (немає суб’єктів конфлікту
в особі окремих особистостей чи груп);
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специфічність форм перебігу і прояву (у вигляді складних переживань, що супроводжуються страхом, депресією, стресом та спричиняють невроз);
латентність (його не завжди легко визначити, часто людина навіть сама не усвідомлює, що перебуває у стані конфлікту) [1].
Необхідно наголосити на таких характеристиках внутрішньоособистісного конфлікту:
внутрішньоособистісний конфлікт є результатом взаємодії складових внутрішньої структури особистості;
сторонами внутрішньоособистісного конфлікту є несумісні між
собою мотиви, бажання та цілі, що водночас існують в структурі особистості;
внутрішньоособистісний конфлікт виникає тільки тоді, коли
сили, що впливають на особистість, є рівнозначними. В іншому випадку людина із двох неприємностей обирає таку, що є меншою, із
двох благ – таке, що є більшим, а також надає перевагу винагороді
перед покаранням;
будь-який внутрішнньоособистісний конфлікт супроводжується негативними емоціями.
Внутрішньоособистісний конфлікт – це стан, в якому людина
водночас переживає суперечливі та взаємовиключні мотиви, цінності
і цілі, з якими вона в певний час та у певній ситуації не може впоратися та не спроможна позначити для себе пріоритети поведінки [1].
Механізмами опанування людиною власним стресовим станом:
зниження значущості наявного мотиву (“Нічого страшного”);
перемикання уваги на інше життєве ставлення (“Світ клином не
зійшлося, буває набагато гірше”);
терпіння (“Усе скоро мине, час лікує”);
сподівання (“Буде й на нашій вулиці свято”).
Перші два механізми знижують рівень афекту, борючись зі стресом в певній категорії життєвого світу. За їхніми межами розпочинається власне внутрішньоособистісний конфлікт. Цей конфлікт стає
для людини порушенням єдності усієї її системи свідомості, адже для
неї немає інших ситуацій або майбутнього, що є властивими для її
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складного особистісного світу. Для неї не існує “там і тоді”: її життя
окреслено межею “тут і тепер”, а хронотоп існує у вигляді “ніде і ніколи” (“якщо не тут, то ніде”, “якщо не зараз, то ніколи”). Зрозуміло, що
такий стресовий стан трансформується у життєву кризу.
Тільки в складному та важкому особистісному світі відбувається повна диференціація усіх психологічно складних ситуацій стресу,
фрустрації, конфлікту і кризи. Це пов’язано з тим, що між зазначеними особистісними світами існує закономірне співвідношення включеності – реалістичний та ціннісний світи включають у себе інфантильний, а закономірності творчого світу – усі попередні.
Однак, за умов підпорядкованості особистісних світів, суб’єкт,
конгруентний складному і важкому світу, може час від часу зісковзувати до закономірностей більш нижчих форм (“провалюватися” в
так звану мікрокризу, як на рівні стресу, так і на рівні фрустрації чи
конфлікту). Такі тимчасові “зісковзування” людини обумовлюють її
існування на інших рівнях життєвих світів легкого та/або простого.
Для їхнього подолання необхідно повернутися у стан реальної буденності життєвого світу, де склалася ситуація. Вона може мати вигляд критичної та перестає бути кризовою. Такою є основна позиція
наукових поглядів на проблему внутрішньоособистісних конфліктів
у вітчизняній психології [2].
Висновки дослідження. Аналіз наукових поглядів щодо проблеми впливу внутрішньоособистісного конфлікту людини на формування її стресового стану дав змогу встановити, що перебування у
стані внутрішньоособистісного конфлікту – є постійним. У певному
сенсі це є корисним для неї, адже відчуття несумісності мотивів, цілей, переконань, прагнення пристосуватися до мінливих умов навколишнього світу, які є загрозою порушення її рівноваги, змушує її
йти шляхом самовдосконалення. Це у свою чергу зумовлює в людини стрес та водночас підвищує рівень її адаптаційних можливостей
щодо пристосування до мінливих умов та долання труднощів.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямку є емпіричне дослідження внутрішньоособистісного конфлікту людини
як чинника її стресового стану.
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Фрадинская А. П. Внутриличностный конфликт человека как
фактор его стрессового состояния
В статье осуществлен анализ научных взглядов касательно проблемы влияния внутриличностного конфликта человека на формирование его стрессового состояния. Определены основные типы
внутриличностных конфликтов, а именно: “избежания – избежания”, “приближения – приближения”, “приближения – избежания”,
множественный конфликт “приближения – избежания”. Так же указаны особенности, характерные для внутриличностного конфликта,
и которые стоит учитывать при его обнаружении.
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Ключевые слова: внутриличностный конфликт, мотивы,
стресс, психологическое состояние, адаптация.
Fradynska А. P. Intrapersonal conflict of a person as the factor of
stress state
The analysis of scientific views on the problem of influence of
intrapersonal conflict of a person on the forming of the stress state is done
in this article. The person tries to get used to the changeable conditions
of surrounding world which are the threat of breaking her balance,
feeling the incompatibility of motives, aims and beliefs during all the life.
Having intrapersonal conflict and being constantly in the process or being
constantly in the process of adaptation to the surrounding world and
overcoming difficulties, the organism mobilizes its forces, inner reserves,
reaching certain level of stress state.
The main types of intrapersonal conflicts are enlightened; they are
“approaching – approaching”, “avoiding – avoiding”, “approaching –
avoiding”, multi-conflict “approaching – avoiding”. People become more
tense, frustrated and vulnerable in reference to other stressors feeling
motivational conflicts.The signs of stress may stay as a anxiety connected
with the right choice or with the feeling of guilt because of wrong choice.
The peculiarities of the intrapersonal conflict which are the features
of intrapersonal conflict are set and they must be taken into consideration
while funding. These features are non-correspondence to the structure
of conflict (there are no subjects of the conflict as separate personalities
or groups), specifics of forms of running and finding out (they look like
complex anxieties which are accompanied by scare, depression and stress
which cause neurosis); latency (it is not always easy to determine, the
person often doesn’t realize that she (he) is in the state of conflict).
So, intrapersonal conflict has such characteristics: the conflict
mentioned above is the result of interaction of components of inner
structure of a personality; the sides of intrapersonal conflict are incompatible
between themselves motives, desires and aims which simultaneously exist
in the structure of personality; intrapersonal conflict appears only in case
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when forces which influence the organism are equal. In another case from
two troubles the person chooses the one which is less, from two benefitsthe one which is more and also prefers award instead of punishment; any
intrapersonal conflict is accompanied by negative emotions.
Intrapersonal conflict is a state when person simultaneously
experiences contradictive and mutually exclusive motives, values and aims
with which she (he) can’t manage at a certain time and at a certain situation
and is not able to determine for herself(himself) the priorities of behaviour.
Keywords: intrapersonal conflict, motives, stress, psychological state,
adaptation.
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОРЕГУЛЯЦИИ
В ПЛАВАНИИ У СПОРТСМЕНОВ 14–16 ЛЕТ
В статье изложены результаты исследования уровня самообладания юных спортсменов-пловцов, выявлена взаимосвязь (ранговая
корреляция) самообладания со значимыми индивидуально-психологическими особенностями и определены уровни развития показателей
психической надежности у пловцов различной спортивной квалификации.
Ключевые слова: психорегуляция, юные спортсмены-пловцы, самообладание, саморегуляция, психическая надежность.
Постановка проблемы в общем виде. Составной частью функционального состояния спортсмена является психологическая сфера. Высокие требования к психоэмоциональному состоянию спортсменов в период соревнований часто приводит к срыву нервно-пси© Хуртенко О. В., Фигура О. В.
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хической адаптации, возникновению нарушений психической деятельности разной степени выраженности и длительности, а в результате – к спаду спортивных достижений. Поэтому одним из важнейших направлений решения этой проблемы будет создание эффективной системы психологической помощи, разработка и использование психотерапевтических методов коррекции психологических
расстройств у спортсменов для достижения оптимального уровня
психологической готовности.
Для этого на всех этапах тренировки необходимо совершенствовать его психологические процессы. Достижение высоких спортивных результатов в различных видах спорта, спортивных играх и единоборствах зависит от соответствующего уровня технической, тактической, физической и психологической подготовки спортсмена.
Актуальность проблемы психорегуляции для теории спортивной тренировки объясняется фактами, полученными авторами,
исследовавшими ее в спорте. В исследованиях А. Алексеева, Г. Бабушкина, А. Белкина показано, что значительная часть спортсменов
различной квалификации не могут мобилизоваться к началу соревнований, в результате удачные подходы, заплывы, забеги, бои и т. п.
выполняются только в 55,5 % случаев.
Поведение спортсменов на соревнованиях и характер предстартового и стартового состояния обусловлены уровнем развития у них
способности к психорегуляции. В исследованиях Б. Блюмштейна,
А. Родионова показано, что среди большого числа спортсменов довольно значителен процент лиц с недостаточно развитыми навыками психорегуляции.
Анализ последних исследований и публикаций, посвященніх
решению данной проблемы и на какие опирается автор. Спортивные психологи много внимания уделяют психорегуляции, справедливо полагая, что возможность успешных выступлений на соревнованиях в значительной мере определяется способностью к психорегуляции. Психорегуляция в научно-методической литературе представляется важной категорией системы психологической подготовки
спортсменов и изучается в трех основных аспектах: как способность
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регулировать свое психическое состояние в условиях воздействия
стрессогенных факторов; как средства и приемы регуляции психического состояния; как деятельность спортсмена по использованию
средств и приемов психорегуляции в различных назначениях (Л. Гиссен, А. Пуни, В. Некрасов, Н. Худадов, R. Frester, А. Алексеев, И. Волков, Г. Горская, И. Воронов и др.).
Значение психической саморегуляции в спортивной практике и
вместе с этим недостаточный уровень психологической подготовки
наших спортсменов подтверждают выступления олимпийских сборных команд Украины. Анализируя данные исследований, приходим
к выводу, что психическая дисгармония в условиях соревнований у
отечественных спортсменов растет.
В последнее десятилетие отечественные и зарубежные психологи
спорта и специалисты смежных наук подчеркивают необходимость создания технологий психотренинга, а не просто совершенствование методов психологической поддержки тренировочного и соревновательного процессов (Г. Горбунов, Л. Унесталь, П. Бундзен, Л. Унесталь и др.).
Несмотря на всеобщее признание важности психорегуляции
в спорте и многообразие разработанных психотехник (Л. Гиссен,
И. Волков, Ф. Генов, В. Волков, В. Баландин и др.), систематического, целенаправленного формирования умений психорегуляции,
органично вплетающегося в процесс спортивной тренировки, не
проводится. Не исследовались возможности формирования умений психорегуляции у спортсменов с учетом этапа спортивной тренировки, вида спорта и индивидуально-психологических особенностей. Нет научно-обоснованных технологий разработки методик
для целенаправленного обучения спортсменов в спортивных школах
с учетом выше названных особенностей.
Проблема психорегуляции в спорте – одна из актуальных в силу
высокой значимости психологического фактора в спортивной деятельности.
Среди большого числа спортсменов довольно значителен процент лиц с недостаточно развитыми навыками психорегуляции.
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Психорегуляция в спорте – это комплекс мероприятий, направленный на формирование у спортсмена психического состояния,
способствующего наиболее полной реализации его потенциальных
возможностей [2].
Основной целью психорегуляции является формирование особого психического состояния, способствующего наиболее полному
использованию спортсменом своего потенциала, накопленного на
тренировках.
Как показывают исследования (опрос спортсменов, тренеров)
В. Смоленцевой, спортсмены могут овладеть психорегуляцией или
самостоятельно (в основном так они и делают), что очень трудно,
или при участии тренера, если он, в свою очередь, сам владеет ею и
понимает ее значимость и возможности в спорте.
Таким образом, можно сказать, что различные методы и средства психорегуляции следует применять с учетом специфики ситуации, индивидуальных особенностей спортсменов и их психического
состояния, чтобы осуществить общую тенденцию по формированию
у них оптимального психического состояния, в котором они могут
наиболее полно реализовать свои физические и технические возможности [1; 3; 4].
Способность спортсмена изменять свое состояние характеризует степень его волевой регуляции. Личность, особенно в спорте,
проявляется через свою активность, свою волю.
В психологии спорта, пожалуй, как ни в какой другой прикладной области психологии, получила широкую разработку проблема
волевой регуляции деятельности [2; 3; 5].
Как в общей психологии, так и в психологии спорта нет единого
мнения на понимание основных волевых качеств.
Современная тренировка пловца характеризуется значительными физиологическими нагрузками, о которых 10–15 лет назад и не
думали как у нас, так и за рубежом. Естественно, что такая напряженная тренировка требует от спортсмена силы воли и еще больше
укрепляет ее.
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Однако, следует помнить, что процесс воспитания воли спортсмена не происходит стихийно, сам собой. Его надо организовать.
При этом надо помнить, что ошибки в планировании контрольных
результатов соревнований пагубно влияют на воспитание воли.
Целью статьи является изучение уровня самообладания юных
спортсменов, исследование взаимосвязи самообладания со значимыми индивидуально-психологическими особенностями и определение уровня развития показателей психической надежности у спортсменов-пловцов.
Изложение основного материала исследования. Важное значение в учебно-тренировочном процессе юных пловцов – учащихся
ДЮСШ занимает психологическая подготовка, призванная обеспечить совершенствование необходимых психических свойств и качеств, обеспечивающих создание у спортсмена оптимального предстартового состояния (боевая готовность) и успешность выступления на соревнованиях.
В создании оптимального боевого состояния у спортсменов значительное место занимает такое волевое качество, как самообладание. В методической литературе отсутствуют обоснованные методики развития самообладания у спортсменов. Даются лишь общие
положения о воспитании воли и не раскрываются методы и средства
для развития самообладания.
В процессе занятий спортом у спортсменов развивается способность управлять своим состоянием и поведением (самообладание).
Уровень развития этой способности связывается с квалификацией
спортсмена, опытом и не зависит от вида спорта [5]. Изучая проявление качества самообладания у пловцов, мы исходили из следующего
предположения: чем выше уровень спортивной квалификации, тем
выше уровень сформированности у спортсменов качества самообладания. Такое предположение исходит из известной тенденции развития волевых качеств при занятиях спортом.
Для проверки этого предположения нами было проведено исследование самообладания у пловцов различной квалифи№2
2015
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кации. В исследовании приняло участие три группы спортсменов: первая группа (п=10) пловцы в возрасте 13–14 лет, имеющие небольшой опыт участия в соревнованиях и первый спортивный разряд; вторая группа (п=7) спортсмены в возрасте
14–15 лет, имеющие разряд КМС; третья группа (п=8) спортсмены,
имеющие звание мастера спорта в возрасте 14–16 лет. В качестве показателя, характеризующего уровень развития самообладания, был
взят психофункциональный тест А. Алексеева.
При анализе индивидуальных результатов психофункционального теста из 10 испытуемых, входящих в первую группу, высокого
уровня сформированности самообладания не обнаружилось ни у одного спортсмена.
Средний уровень – у 2 спортсменов, что составило 20 %, низкий
уровень сформированности самообладания показали 8 спортсменов,
что составляет – 80 %.
При анализе индивидуальных характеристик выполнения заданий теста во второй группе не выявлено ни одного спортсмена с
высоким уровнем самообладания. Средний уровень самообладания
показали 5 спортсменов, что составило 71,4 % и 2 спортсмена – низкий, что составило 28,6 %.
Спортсмены третьей группы характеризуются более высокими
показателями самообладания.
Индивидуальный анализ показателей этой группы показал, что
только у одного спортсмена выявлен высокий уровень самообладания, что составляет 12,5 %, средний уровень выявлен у 6 спортсменов – 75 % и низкий уровень у 1 спортсмена, что составляет 12,5 %.
Уровень развития самообладания у пловцов различной квалификации представлен на рисунке 1.
Для организации индивидуального подхода при формировании
самообладания у пловцов и развития других качеств, обеспечивающих развитие самообладания, нами была выявлена взаимосвязь
(ранговая корреляция) самообладания со следующими индивидуально-психологическими особенностями: функциональные свойст294
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ва нервных процессов (сила, подвижность, уравновешенность), личностная тревожность, направленность соревновательной мотивации
(на достижение успеха или на избегание неудачи), психическая надежность (соревновательно-эмоциональная устойчивость, саморегуляция, мотивационно-энергетический компонент, стабильность-помехоустойчивость), экстернальность-интернальность, потребность
в самосовершенствовании, устойчивость внимания, самооценка,
самокритичность.
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Рис. 1. Уровень развития самообладания у пловцов
различной квалификации, %

Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 1.
В ходе исследования нами также было проведено тестирование
спортсменов-пловцов по методике надежности в спорте В. Мильмана.
Уровни развития показателей психической надежности у спортсменов-пловцов представлены в таблице 2.
Как видно с таблицы 2 у каждого второго спортсмена выявлен
низкий уровень сформированности способности к саморегуляции
психических состояний, поведения и собственных действий в условиях спортивной деятельности, соревнований.
№2
2015

295

Таблица 1
Взаимосвязь самообладания с индивидуальнопсихологическими особенностями личности
Индивидуально–психологические
особенности личности

Обследуемые спортсмены
1 разряд

КМС, МС

Сила нервных процессов

0,39

0,44

Подвижность

0,39

0,43

Уравновешенность

0,35

0,43

Личностная тревожность

0,42

0,36

на достижение успеха

0,33

0,54

на избегание неудачи

0,36

0,37

Психическая надежность:
соревновательно-эмоциональная устойчивость
саморегуляция

0,3

0,5

0,07

0,49

мотивационно-энергетический компонент

0,32

0,39

стабильность-помехоустойчивость

0,07

0,5

Интернальность

0,59

0,1

Экстернальность

0,28

0,17

Потребность в самосовершенствовании

0,23

0,29

Устойчивость внимания

0,49

0,66

Самооценка

0,11

0,06

0,08

0,12

Соревновательная мотивация:

Самокритичность

П р и м е ч а н и е : КМС – кандидат в мастера спорта. МС – мастер спорта.
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Таблица 2
Уровни развития показателей психической
надежности у спортсменов-пловцов
Спортивный
разряд

Показатели
психической надежности
в соревнованиях

Низкий

Средний

Высокий

85,00

15,00

0,00

50,00

30,00

20,0

Стабильность-помехоустойчивость

40,00

55,00

5,00

Соревновательная эмоциональноволевая стойкость

70,95

19,05

10,00

Саморегуляция

52,38

38,10

9,52

Стабильность-помехоустойчивость

47,14

37,86

15,00

Соревновательная эмоциональноволевая стойкость

62,27

22,73

15,00

Саморегуляция

45,45

36,36

18,19

Стабильность-помехоустойчивость

31,85

48,15

20,00

Соревновательная эмоциональноПервый волевая стойкость
разряд Саморегуляция

КМС

МС

Уровни проявления
показателей психической
надежности,
количество пловцов %

П р и м е ч а н и е : КМС – кандидат в мастера спорта. МС – мастер спорта.

Выводы. Исследование проявления качества самообладания
у пловцов различной спортивной квалификации выявило низкий
уровень его развития, и это говорит о том, что длительные занятия
спортом еще не обеспечивают стопроцентного развития самообладания даже у спортсменов высокого спортивного мастерства. У каждого второго спортсмена выявлен низкий уровень сформированности способности к саморегуляции психических состояний, поведе-
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ния и собственных действий в условиях спортивной деятельности,
соревнований. Полученные нами результаты исследования уровней
эмоционально-волевой стойкости и саморегуляции у спортсменов
пловцов свидетельствуют о наличии у них существенных проблем.
На основе многочисленных исследований Л. Гиссен [1], общепризнанный авторитет по проблеме психорегуляции в спорте, приходит к выводу, что аутогенная тренировка и ее варианты, без сомнения, является мощным средством психогигиены, которое может
использоваться в широких масштабах и может быть рекомендовано
многим, практически без ограничения.
Перспективами дальнейших исследований данной проблемы
является поиск путей повышения уровня самообладания у пловцов
различной спортивной квалификации.
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У статті викладено результати дослідження рівня самовладання
юних спортсменів-плавців, виявлено взаємозв’язок (рангова кореляція) самовладання зі значимими індивідуально-психологічними
особливостями та визначено рівні розвитку показників психічної
надійності у плавців різної спортивної кваліфікації.
Ключові слова: психорегуляція, юні спортсмени-плавці, самовладання, саморегуляція, психічна надійність.
Hurtenko O. V. Figura O.V. Problems of Psychoregulation in Swimming of 14-16-Year-Old Sportsmen
The article deals with the results of the research concerning the
level of young sportsmen’s self-control. It is specified the psychological
preparation is of great importance in the educational and training process
of young swimmers as it is aimed to provide mastering of necessary mental
characteristics and qualities, which provide the creation of the sportsman’s
optimum prestarting state (alertness) and his successful performance at
competitions.
In the process of playing sports, the sportsmen develop the ability to
control their state and behaviour (self-control). The level of this ability
development is connected with the sportsman’s qualification, his experience
and it does not depend on a kind of sport. The study of swimmers’ selfcontrol quality display was based on the following assumption: the higher
the level of sportsmen’s sports qualification is, the higher the level of the
sportsmen’s self-control quality formation is. Such assumption proceed
from the known tendency of strong-willed qualities development at
playing sports.
The research of the self-control quality display of swimmers with
various sports qualification has revealed a low level of its development.
It means that long-term of playing sports does not provide 100 % selfcontrol development even for sportsmen of high sports skills. It has been
elicited that every second sportsman has a low level of formed abilities
to self-regulation of mental states, behaviour and his own actions under
conditions of sports activities and competitions. The received results of the
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research of the levels of sportsmen’s emotional and strong-willed firmness
and self-regulation affirms they have vital problems.
For the individual approach organisation during the formation of
swimmers’ self-control and the development of other qualities which
provide the self-control development, it has been revealed that there is
an interrelation (rank correlation) between self-control and the following
individual and psychological features: functional properties of nervous
processes (force, mobility, steadiness), personal anxiety, orientation
of emulative motivation (on success achievement or failure avoiding),
mental reliability (emulative and emotional stability, self-regulation,
a motivational and energetic component, stability and noise stability),
externality and internality, demand for self-improvement, stability of
attention, a self-appraisal, self-criticism.
Keywords: psychoregulation, young sportsmen-swimmers, self-control,
self-regulation, mental reliability.
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