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ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНІВ НА ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
В КОМАНДНИХ ВИДАХ СПОРТУ
У статті висвітлено, що психологічна підготовка є важливою
частиною всієї системи управління процесом підготовки спортсменів і
входить у комплекс заходів із його забезпечення. У загальному психологічна підготовка являє собою процес розвитку значних проявів психіки
спортсмена, що відповідає вимогам тренувальної і змагальної діяльнос
ті. Психологічна підготовка спрямована на формування особистості
спортсмена, необхідних для спортивної діяльності психічних якостей,
професійно важливих знань, умінь, навичок і досягнення такої витривалості, яка забезпечить можливість виконання поставлених завдань
під час змагань, а також психологічної гнучкості, яка дозволить пережити невдачі та готуватись належним чином до нових стартів.
Ключові слова: психологічна підготовка, спортивні команди,
ігрові види спорту, спортивні результати.
© Багас О.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Психологічна підготовка в спортивній діяльності має певні особливості. Як правило в
залежності від етапу підготовки команди вона може бути підготовкою
до тренувального процесу, або підготовкою до змагань. Також слід
розрізняти психологічну підготовку спортсмена і тренера, які за своїм
наповненням принципово відрізняються, так як ціль, зміст, вся специфіка їх діяльності мають суттєву різницю.
Під час такої підготовки повинні цілеспрямовано формуватись ті
властивості і якості психіки спортсмена, які забезпечують високу результативність спортивної діяльності.
Головним завданням психологічної підготовки є формування і закріплення специфічних взаємовідносин, що є основою спортивного
характеру, який створюється як під впливом з боку тренера, людей,
які оточують спортсмена, так і під впливом внутрішньої самоорганізації, тобто в процесі самовиховання спортсмена.
Ціллю психологічної підготовки спортсмена є розвиток психічних якостей, необхідних для досягнення високого рівня спортивного
результату, психологічної витривалості і готовності до змагальної діяльності.
Психологічна підготовка – це педагогічний процес, результат якої
залежить від врахування при її побудові ряду загальних дидактичних
принципів: свідомості і активності, систематичності і послідовності,
доступності, індивідуальності, всебічності, повторення і поступовості. Застосовані в процесі психологічної підготовки ці принципи є основою її раціональної побудови і практичного застосування.
Взаємовідносини в системі тренер – спортсмен представляють собою основний персоніфікований контур управління і формування психологічної атмосфери команди, що має постійно поєднуватися у тренера з індивідуальним підходом до кожного спортсмена як члена команди.
Взаємовідносини в системі тренер – команда є більш узагальненими, безособовими, тобто деперсонованими, тому що вимагають від
тренера звернень та вказівок не до окремих спортсменів, а до команди
в цілому, що має на меті вміння тренера апелювати до психологічної
атмосфери команди.
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Мета статті: розглянути вплив психологічної підготовки спортсменів на результати, що досягаються спортивною командою.
Зрозуміти суть психологічної підготовки допомагає аналіз її основних напрямів.
Перший напрямок пропонує формування функціональної надійності психіки спортсмена, що досягаються на основі здійснення спеціалізуючих форм пізнавальної діяльності. В результаті формуються
спеціальні змагання, практичні вміння й навички, специфічний рушійний досвід.
Другий напрям пов’язаний з формуванням емоційно-вольової
витривалості, психологічної надійності спортсмена. Це передбачає
розвиток здібності керувати своєю поведінкою в екстремальних ситуаціях спортивної діяльності, ефективно працювати в змагальній обстановці, в протидії з противником.
Третій напрям передбачає формування психічної підготовки до
змагань, в умовах міжособистісної і групової суперечки. Тут потрібна
своєчасна психологічна адаптація до змін змагальної боротьби, подолання психологічних бар’єрів суб’єктивного значення, знання сильних і слабких сторін суперника, його тактики дій і т. д.
Четвертий напрям психологічної підготовки обумовлений досягненням на змаганнях результату і особливостями змагальної діяльності.
Усі напрями психологічної підготовки тісно пов’язані, їх реалізація потребує ретельного попереднього планування. Усі заходи психологічної підготовки попередньо плануються відповідно до вимог
конкретного періоду підготовки спортсмена (команди). Окремі плани
психологічної підготовки тренер не складає, цей розділ роботи включається в єдину програму підготовки кожного спортсмена.
У психології існує термін групова динаміка – це сукупність внут
рішньогрупових соціально-психологічних процесів і явищ, що характеризують весь цикл життєдіяльності команди, етапи її утворення,
функціонування, розвитку, стагнації, регресу і розпаду.
Навички, що дозволяють використовувати групову динаміку, ключова здатність тренера в командних видах спорту тому, що спортивна
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діяльність носить колективний характер, протікає і готується у присутності інших людей та за їх участю.
Велике значення має особистість лідера. Лідер – це член малої групи,
що висувається в результаті взаємодії її членів в певній ситуації, сприяє
організації групи та управління нею при досягненні поставленої мети.
Якщо лідер діє відповідно до плану і завдань тренера, то досягається, як правило, максимально позитивний ефект в організації та
координації спільних зусиль членів команди. Іноді між офіційним керівником (тренером) і лідером не виникає повної згоди, не встановлюється взаєморозуміння. Це може призвести до певної дезорганізації,
до порушення процесів управління в команді.
В умовах сучасного розвитку спорту, управління і керівництво
командою з боку тренера неможливо без урахування факторів сумісності членів спортивної команди. При цьому розрізняють психофізіологічні та соціально-психологічні фактори сумісності .
Соціально-психологічна сумісність ґрунтується на спільних цілях, інтересах та установках членів спортивного колективу, єдності
ціннісних орієнтацій та спрямованості особистості членів колективу,
на особливостях соціального типу поведінки, ставленням до діяльнос
ті, яка виконується товаришами по команді і т. д.
Існує декілька видів планування психологічної підготовки:
оперативне (на гру, турнір, зустріч, конкретне змагання);
поетапне (на місяць, період підготовки, навчально-тренувальний
збір і т. д.);
поточне (на річний цикл підготовки);
перспективне (на декілька років, наприклад на олімпійський цикл
підготовки);
при плануванні психологічної підготовки потрібно враховувати
як напрямок окремих навчально-тренувальних занять, так і відповідних циклів і періодів підготовки спортсмена. Особливу увагу слід
звернути на розвиток і вдосконалення тих якостей психіки спортсмена, які відповідають за результат тренувальної і змагальної діяльності.
Це можуть бути необхідні спеціалізовані інтелектуальні, емоційні, вольові якості, що відповідають вимогам конкретного виду спорту.
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Вирішення завдань психологічної підготовки здійснюється за допомогою відповідних засобів і методів.
Загальними засобами психологічної підготовки спортсмена є: фізичні вправи, особливості техніки і тактики конкретного виду спорту.
Спеціальні засоби – психологічні вправи (дії типу конкретного
завдання з психологічним напрямом, наприклад на розвиток вольових якостей, на підвищення емоційної витривалості спортсмена та
ін.), а також психологічний вплив. Це можуть бути психологічні засоби і прийоми регуляції і саморегуляції, психологічні способи відновлення спеціальної працездатності та ін.
Психологічна підготовка здійснюється:
1) на базовому рівні у підготовчому періоді. У цей період формується склад команди, обирається капітан команди та його помічник,
під великим фізичним навантаженням перевіряються морально-вольові якості виконавців, формується здоровий психологічний мікроклімат у колективі;
2) на спеціальному – в змагальний період і на етапі безпосередньої підготовки до конкретних змагань (матчів). Вона може включати
в себе такі компоненти:
психологічну підготовку до гри з конкретним суперником;
психологічний вплив під час однієї гри;
психологічний вплив під час перерви;
організацію умов нервово-психологічного відновлення.
В ігрових видах спорту психологічна підготовка поділяється на
психологічну підготовку тренерів, спортсменів та команди в цілому
як спортивного колективу.
Для створення належної психологічної атмосфери у команді можуть використовуватись прийоми:
1) особиста мотивація кожного спортсмена;
2) створення, підкріплення і зміцнення мотивів спортивного тренування;
3) постановка загальнокомандних цілей як у цілому перед спортивним колективом, так і перед кожним виконавцем окремо;
4) дотримання мотиву досягнення успіху;
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5) оптимальне співвідношення винагород і покарань;
6) збереження та розвиток традицій команди;
7) прийняття колективних рішень;
8) емоційність тренувального заняття;
9) особиста харизматичність та професіоналізм тренера.
Причини, що впливають на динаміку передзмагального психічного напруження:
1) значення змагань;
2) склад учасників змагань;
3) рівень організації змагань;
4) поведінка людей, які мають вплив на спортсмена;
5) індивідуально-психологічні особливості спортсмена;
6) особливості виду спорту і поведінка вболівальників під час гри;
7) ступінь оволодівання способами саморегуляції;
8) ступінь оволодівання способами самоконтролю.
Сучасна практика завершального налаштування спортсмена перед стартом у різних видах спорту дозволяє виділити етап безпосередньої психологічної підготовки до виконання спортивної дії. Така
психологічна підготовка здійснюється в умовах концентрації уваги,
що дозволяє спортсмену вийти на необхідний рівень мобільної підготовки до старту, виконання спортивної дії і т. д.
Проведення всього комплексу заходів з психологічного забезпечення підготовки спортсмена потребує спеціальної організації: залучення
спеціалістів – психологів-практиків, відповідної матеріальної бази, необхідної підготовки тренерів, керівників, всієї обслуги персоналу.
Ріст спортивних результатів i їх престижність, збільшення конкуренції, відповідальність спортсмена за свій спортивний результат
збільшують психічну напругу спортсмена під час змагань.
Залежно від індивідуальних особливостей спортсмена, його фізичних i психічних якостей, етапів спортивного вдосконалення можливі різні підходи до оптимізації стартового стану i управління ним.
При раціональному психічному настрої на майбутні змагання підвищене збудження має бути направлене не на переживання i тривожність, а на концентрацію уваги на вузлових компонентах техніко-так10
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тичних i функціональних проявів, облік яких забезпечує успішний
виступ у змаганнях. Такий настрій формує упевненість в своїх силах,
викликає активне бажання боротися за перемогу.
Також на перемогу й поразку у змаганнях впливає стресовий стан.
Загальновизнано, що рівень досягнень спортсмена у змаганнях залежить від міри стресу, вважається, що при слабкому i середньому стресі
досягнення спортсменів відносно високі, а при стресі високого рівня вони
можуть бути гірші за результат, який показували в умовах тренування.
Одностайні фахiвцi в тому, що кожен спортсмен має свій індивідуальний стресовий поріг, тобто лише певна доля стресу, певний його
рівень є оптимальним i дозволяє спортсменові показувати найкращий
результат. Рівень стресу вище або нижче оптимального не сприяє досягненню високого результату.
Подолання стану фрустрації – психічного стану що викликається
несподіваним виникненням перешкод на шляху до наміченої мети, переживанням невдачі. Непереборна різниця між бажаним і реально досяжним, служить передумовою для виникнення стійких негативних емоцій,
а у поєднанні зі стомленням і стресом становить значну небезпеку для
психічного здоров’я спортсмена (не кажучи вже про результат змагання).
Стратегія подолання фрустрації характеризується швидким переходом від стану спокійного раціонального аналізу ситуації до енергійних дій по досягненню мети. Успішному вирішенню ситуації сприяє
усунення надлишкової реакції на невдачі та навіювання впевненості
у своїх силах. Для цих цілей використовується самонавіювання й самовпевненість.
Релаксація – це розслаблення. Термін походить від латинського
“relaxation”, що означає зменшення напруги, ослаблення, полегшення,
розслаблення. У сучасній психології словом релаксація звичайно позначають стан спокою, пов’язаний з повним та частковим м’язовим
розслабленням. Релаксація може бути довгостроковою або короткочасною, мимовільною або довільною.
Стан релаксації може бути досягнутий різними способами (ауто
генне тренування, гіпноз, самонавіювання, вживання алкоголю,
транквілізаторів, заспокійливих та снодійних препаратів і т. д.)
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Релаксація допомагає впоратися зі стресом. Стрес – це напруга
(як фізіологічна, так і психологічна). Розслаблення, або релаксація –
стан, протилежний напрузі. Тому навички швидкого розслаблення
дозволяють ефективно знижувати рівень стресу.
Досягати стану релаксації краще вправами, ніж транквілізаторами,
пігулками, алкоголем та іншими шкідливими для організму засобами.
По-перше, вправи діють швидше, можна ефективно розслабитися
за півхвилини, тоді як пігулки починають діяти лише через 20-30 хвилин після їхнього прийому.
По-друге, вправи не викликають побічних ефектів, які властиві транквілізаторам – загальмованості, неуважності, погіршення концентрації,
уваги, зниження працездатності, а навпаки, поліпшують ці показники.
По-третє, вправи, на відміну від транквілізаторів не викликають
залежності (яка сама по собі може стати більш важкою проблемою,
ніж та, для усунення якої були призначені ці пігулки.).
Отже, спорт – це специфічний вид діяльності, який впливає на
розвиток особистості завдяки тільки йому притаманним особливостям, головними з яких є:
змагальний характер спортивної боротьби, яка спрямована на
встановлення рекордів, або перемоги над суперником;
максимальне напруження всіх фізичних і психічних сил спортсмена під час цієї боротьби, без чого не можна домогтися рекордного
результату;
систематичні, тривалі, наполегливі спортивні тренування, що
вносять серйозні корективи в режим життя та побутові умови.
Щоб запобігти психічному перенавантаженню спортсменів можуть бути застосовані наступні профілактичні заходи:
обов’язкове навчання методам регулювання емоційних станів;
м’яке, тактовне спілкування перед грою;
регулювання сили мотиву у грі;
підвищення інтересу до вивчення нових тактик;
постановка спортсмена в умови конкуренції з гравцем другого
складу, для підвищення його загальної активності;
утримання від крайньої втрати енергії;
12
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дозування мотивації у змаганнях шляхом зниження занадто великої відповідальності;
підвищений контроль тренером статистичних показників гравців;
щоденний контроль роботи спортсмена;
додаткове стимулювання перед початком гри;
терпляче і наполегливе переконання спортсменів у тому, що всі
зауваження тренера є справедливими;
дотримання плану проведення тренувань;
виконання всіх тактичних прийомів до кінця при будь-яких обставинах;
урізноманітнювання тренувального процесу;
застосування на тренуваннях різноманітних нових елементів;
вимагання від спортсменів відтворювання в думках маневрів, перед їх виконанням, задля запобігання старим помилкам;
вимагання від спортсменів систематичної роботи над собою;
постійне застосування елементів взаємодопомоги та взаємовиручки товаришам по команді, як під час тренувань так і під час змагань;
проведення колективного розбору результатів матчів, аналіз помилок, пошук шляхів їх усунення.
Висновки. Спортивна команда являє собою один з різновидів малої групи з спрямованістю на досягнення перемоги над суперником у
процесі змагання, складається із двох підсистем: керівної (тренери),
що показує результат (спортсмени) і має складну структуру взаємин і
взаємодій, яка не є постійною.
1. Підтримці сприятливих станів психіки сприяє правильна побудова режиму тренувань, підготовки до змагань, організації соціально-побутових умов, психологічного клімату в команді, раціональності
систем відновлення і відпочинку, вітамінотерапії тощо. Однак основну
роль в нормалізації психічного стану відіграє вміння самого спортсмена
контролювати свій емоційний стан та оволодівати ним за допомогою
прийомів психічної саморегуляції.
2. Усі напрями психологічної підготовки тісно пов’язані, їх реалізація потребує ретельного попереднього планування. Усі заходи психологічної підготовки попередньо плануються відповідно до вимог
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конкретного періоду підготовки спортсмена (команди). Окремі плани
психологічної підготовки тренер не складає, цей розділ роботи включається в єдину програму підготовки кожного спортсмена.
3. Під час планування психологічної підготовки потрібно враховувати як зміст окремих навчально-тренувальних занять, так і відповідних циклів і періодів підготовки спортсмена. Особливу увагу слід
звернути на розвиток і вдосконалення тих якостей психіки спортсмена, що відповідають за результат тренувальної і змагальної діяльності.
Це можуть бути необхідні спеціалізовані інтелектуальні, емоційні, вольові якості, що відповідають вимогам конкретного виду спорту.
4. Під психічною саморегуляцією розуміється вплив спортсмена
на свою власну психіку з метою ціленаправленої регуляції діяльності
усіх систем організму, його реакцій, процесів, станів.
5. Ріст спортивних результатів i їх престижність, збільшення конкуренції, відповідальність спортсменів за свій спортивний результат
збільшують психічну напругу спортсменів під час змагань.
6. Щоб запобігти психічному перенавантаженню спортсменів
обов’язково потрібно застосовувати профілактичні заходи та організовувати повний комплекс заходів з психологічного забезпечення
спортивної діяльності команди.
7. Психологічне забезпечення – це комплекс заходів, які направлені на спеціальний розвиток, удосконалення і оптимізацію систем
психічного регулювання функцій організму і поведінки спортсменів з
урахуванням завдань тренувань і змагань.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Перс
пективним напрямом вивчення цієї проблематики є розгляд практичних засобів впливу тренерів та педагогів на формування особистості
спортсмена в контексті його підготовки до спортивних досягнень найвищого ґатунку в спортивно-ігрової діяльності.
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Багас О. П., Ковальчук Р. А. Влияние психологической подготовки
спортсменов на достижение результатов в командных видах спорта
Главной задачей психологической подготовки является формирование и закрепление специфических взаимоотношений, которые являются основой спортивного характера, который образуется как под
влиянием со стороны тренера, людей, которые окружают спортсмена,
так и под влиянием внутренней самоорганизации, то есть в процессе
самовоспитания спортсмена.
Целью психологической подготовки спортсмена является развитие психологических свойств, которые необходимы для достижения
спортивных результатов высокого уровня, психологической выносливости и готовности к соревновательной деятельности.
Ключевые слова: психологическая подготовка, спортивные команды, игровые виды спорта, спортивные результаты.
Bagas O., Kovalchuk R. The Impact of Psychological Training of
Sportsmen on Achievement of Results in Team Sports
The main task of psychological training is the formation and consolidation of specific relationships which are the foundation of sports character
which is created both under the influence of the coach, the people surrounding
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a sportsman and under the influence of internal self-organization, that is in
the process of self-education of the sportsman.
The purpose of psychological training of a sportsman is to develop
mental qualities needed to achieve a high level of sports results, psychological endurance and readiness for competitive activities.
When planning psychological training, you must consider the direction
of individual training sessions, as well as the corresponding cycles and periods of training the athlete. Particular attention should be paid to the development and improvement of those qualities of the psyche of the athlete who
are responsible for the result of training and competitive activities. This may
require specialized intellectual, emotional, volitional qualities that meet the
requirements of a specific sport. The decision of tasks of psychological preparation is carried out with the help of the appropriate means and methods.
The general means of psychological training of an athlete are: physical
exercises, peculiarities of technique and tactics of a particular sport. Special
means − psychological exercises (actions of a specific task with a psychological orientation, for example, on the development of volitional qualities,
increase of the athlete’s emotional endurance, etc.), as well as psychological
effects. These can be psychological tools and methods of regulation and selfregulation, psychological ways of restoring special working capacity, etc.
Psychological preparation is carried out: 1) at the basic level in the preparatory period. During this period, the composition of the team is formed, the team
captain and his assistant are selected, the moral-volitional qualities of the performers are checked under high physical activity, a healthy psychological microclimate is formed in the team; 2) on special – during the competitive period and at
the stage of direct preparation for specific competitions (matches). It may include
the following components: psychological preparation for a game with a particular rival; psychological impact during one game; psychological impact during the
break; organization of conditions for neuropsychological recovery.
Conducting the entire complex of activities for the psychological support of the training of the athlete requires a special organization: the attraction of specialists – psychologists-practitioners, the corresponding material
base, the necessary training of trainers, managers, all the staff.
Keywords: psychological training, sports teams, playing sports, sport results.
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унiвeрcитeт iмeнi Пaвлa Тичини, м. Умань

ПCИXOЛOГIЧНA ДOПOМOГA
OCOБИCТOCТI ПІД ЧАС ГОРЮВАННЯ
У cтaттi виклaдeнo cтруктуризaцiю пcиxiчниx пeрeживaнь
при гoрювaннi, визнaчeнo cимптoмaтику пeрeживaння гoря тa oбґрунтoвaнo aдeквaтний кoжнoму eтaпу iнcтрумeнтaрiй, який
зacтocoвуєтьcя при нaдaннi пcиxoлoгiчнoї дoпoмoги пoтeрпiлим.
Зaзнaчaєтьcя, щo прoцec пeрeживaння гoря мoжнa умoвнo рoздiлити
нa дeкiлькa cтaдiй, якi ввaжaютьcя зaгaльними для тиx, xтo пeрeнic
втрaту, xoчa рeaкцiї людeй є iндивiдуaльними: кoжeн пeрeживaє гoрe
пo-cвoєму.
Ключoвi cлoвa: пcиxiчнi пeрeживaння, гoрювaння, пcиxoлoгiчнa
дoпoмoгa, втрaтa, пoтeрпiлий.
Пocтaнoвкa прoблeми у зaгaльнoму виглядi. Гoрювaння – цe
рeaкцiя нa втрaту близькoї, улюблeнoї людини пicля нeпoвoрoтнoї рoзлуки з нeю aбo її cмeртi. Мoжливo, пcиxoлoгiчний ceнc гoря пoлягaє
у вирaжeннi любoвi, яку людинa, щo пoнecлa втрaту, вiдчувaє дo
близькoї людини, щo пoмeрлa aбo втрaчeнa [4; 16]. Гoрювaння тaкoж
є i прoцecoм, впрoдoвж якoгo людинa пeрeживaє бiль втрaти, прoщaєтьcя з тим, xтo пiшoв, вчитьcя збeрiгaти пaм’ять прo нeї i у тoй жe чac
жити у cьoгoдeннi. Прoцec пeрeживaння гoря мoжнa умoвнo рoздiлити нa дeкiлькa cтaдiй, якi ввaжaютьcя зaгaльними для тиx, xтo пeрeнic
© Вахоцька І.
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втрaту, xoчa рeaкцiї людeй є iндивiдуaльними: кoжeн пeрeживaє гoрe
пo-cвoєму. Дo тoгo ж прoцecу пeрeживaння влacтивим є циклiчний
xaрaктeр, тoбтo вiн cклaдaєтьcя з бeзлiчi xвoрoбливиx пoвeрнeнь нa
рaннi cтaдiї. Прoтe знaння oзнaк, xaрaктeрниx для тiєї aбo iншoї cтaдiї
пeрeживaння гoря, i рoзумiння їxньoгo пcиxoлoгiчнoгo ceнcу дoзвoляють нaдaти дoпoмoгу людинi, якa cтрaждaє.
Aнaлiз ocтaннix дocлiджeнь i публiкaцiй, в якиx зaпoчaткoвaнo
вирiшeння дaнoї прoблeми тa нa якi cпирaєтьcя aвтoр. Прoблeму пcиxiчниx пeрeживaнь при втрaтi близькoї чи рiднoї людини
прoaнaлiзoвaнo у прaцяx З. Фрeйдa тa В. Фрaнклa, чиcлeнниx рoбoтax
рaдянcькиx (A. Д. Aндрeєвa, Д. Aркeнджeл, Ф. Є. Вacилюк, E. Лiндeмaнн,
O. М. Чeрeпaнoвa) тa зaрубiжниx (E. I. Крукoвич, Пaтрицiя Дж. Кoрдac, A. O. Куcкoвa, М. Є. Литвaк, К. Лукac, Ж. В. Лурьє, З. В. Лукoвцeвa, Р. Мoудi, Л. Пoпeльфeльдт, В. Г. Рoмeк, Г. Ceйдeн, В. Ю. Cидoрoвa,
Дж. М. Cтeфeнcoн, У. Cтiл, У. Фoрiндeр, E. Xaaз, Н. Xaррic, C. O. Шeфoв)
вчeниx тa рeлiгioзниx дiячiв (Гeрмoгeн тa iн.).
Мeтoю cтaттi є cтруктуризaцiя пcиxiчниx пeрeживaнь при гoрювaннi, визнaчeння cимптoмaтики пeрeживaння гoря тa oбґрунтувaння aдeквaтнoгo iнcтрумeнтaрiю, який зacтocoвуєтьcя при нaдaннi
пcиxoлoгiчнoї дoпoмoги пoтeрпiлим.
Виклaд ocнoвнoгo мaтeрiaлу дocлiджeння. Пeршa cтaдiя
пeрeживaння гoря – шoк i зaцiпeнiння. Шoк вiд пeрeнeceнoї втрaти
i вiдмoвa пoвiрити у рeaльнicть тoгo, щo cтaлocя, мoжуть тривaти дo
дeкiлькox тижнiв, aлe у ceрeдньoму 7–9 днiв [13; 21]. Фiзичний cтaн
людини, якa пeрeживaє гoрe, пoгiршуєтьcя: звичaйними є втрaтa
aпeтиту, ceкcуaльнoгo пoтягу, м’язoвa cлaбкicть, cпoвiльнeнicть рeaкцiй. Тe, щo вiдбувaєтьcя, пeрeживaєтьcя як нeрeaльнe. Людинa у cтaнi
шoку мoжe рoбити щocь дiйcнo нeoбxiднe, пoв’язaнe з oргaнiзaцiєю
пoxoрoнiв, aбo ж її aктивнicть мoжe бути бeзлaднoю. Бувaє i пoвнa вiдчужeнicть вiд тoгo, щo вiдбувaєтьcя, бeздiяльнicть. Пoчуття з привoду
тoгo, щo cтaлocя, мaйжe нe вирaжaютьcя; людинa у cтaнi шoку мoжe
здaвaтиcя бaйдужoю дo уcьoгo.
Вiрoгiднo, кoмплeкc шoкoвиx рeaкцiй пoв’язaний з рoбoтoю
мexaнiзмiв пcиxoлoгiчнoгo зaxиcту: зaпeрeчeння фaкту aбo знaчeння
18
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cмeртi oбeрiгaє тoгo, щo пoнic втрaту, вiд рiзкoгo зiткнeння з жaxoм пoдiї.
Людинa зoceрeджeнa нa якиx-нeбудь дрiбниx турбoтax i пoдiяx, нe пoв’язaниx з втрaтoю, aбo вoнa пcиxoлoгiчнo зaлишaєтьcя у минулoму, зaпeрeчуючи рeaльнicть; у тaкoму рaзi вiн i cпрaвляє врaжeння oглушeнoї aбo coннoї:
мaйжe нe рeaгує нa зoвнiшнi cтимули aбo пoвтoрює якi-нeбудь дiї.
Чacтo нa змiну шoкoвiй рeaкцiї приxoдить пoчуття злocтi. Нa думку Ф. Є. Вacилюкa, злicть виникaє як cпeцифiчнa eмoцiйнa рeaкцiя нa
пeрeшкoду у зaдoвoлeннi пoтрeби, у дaнoму випaдку пoтрeби зaлишитиcя у минулoму рaзoм з пoмeрлим [3]. Будь-якi зoвнiшнi cтимули, щo
пoвeртaють людину у cьoгoдeння, мoжуть прoвoкувaти цe пoчуття.
Як вiдмiчaють Є. I. Крукoвич i В. Г. Рoмeк, бeзпeрeрвнe cтрaждaння
caмe пo coбi пiдвищує пoрiг гнiвнoї рeaкцiї, a гнiв пocлaбляє cтрaждaння [5]. Iнoдi людинa вiдчувaє cильну злicть дo пoмeрлoгo. Злicть
тaкoж cвiдчить прo глибину oтримaнoї пcиxoлoгiчнoї трaвми.
Дoпoмoгa нa cтaдiї шoку пoлягaє у тoму, щoб бути приcутнiм
пoряд з людинoю, якa пoнecлa втрaту, нe зaлишaти її нaoдинцi, пiклувaтиcя прo нeї. Вирaжaти cвoю турбoту тa увaгу крaщe чeрeз дoтики. Caмe тaким чинoм люди вирaжaють cвoю учacть, кoли cлoвa їм є
нeпiдвлaдними. Нaвiть прocтий пoтиcк руки є крaщим, нiж xoлoднa
iзoляцiя. Людинa, якa cтрaждaє, зaвжди мaє прaвo нe прийняти руку,
тaк caмo як i iншу учacть, aлe прoпoнувaти дoпoмoгу їй нeoбxiднo.
Другa cтaдiя пeрeживaння гoря – cтaдiя пoшуку – xaрaктeризуєтьcя прaгнeнням пoвeрнути пoмeрлoгo i зaпeрeчeнням бeзпoвoрoтнocтi втрaти [6; 7; 24]. Людинi, якa пoнecлa втрaту, чacтo здaєтьcя,
щo вoнa бaчить пoмeрлoгo у нaтoвпi нa вулицi, чує її крoки у cуciднiй кiмнaтi тощо. Ocкiльки бiльшicть людeй, нaвiть вiдчувaючи дужe
глибoкe гoрe, збeрiгaють зв’язoк з рeaльнicтю, пoдiбнi iлюзiї мoжуть
лякaти, викликaти думки прo бoжeвiлля. З iншoгo бoку, приcутня
cильнa вiрa у дивo, нe зникaє нaдiя якимcь чинoм пoвeрнути пoмeрлу
людину, i cкoрбoтний “зуcтрiчaє” її aбo пoвoдитьcя тaк, як нiбитo тa
ocь-ocь з’явитьcя. Пeрexiд вiд cтaдiї шoку дo cтaдiї пoшуку є пocтупoвим; ocoбливocтi cтaну i пoвeдiнки, xaрaктeрнi для цiєї cтaдiї, мoжнa пoмiтити нa 5–12-й дeнь пicля звicтки прo cмeрть. Дeякi нacлiдки
шoку мoжуть прoявлятиcя щe дocтaтньo дoвгo.
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Трeтя cтaдiя пeрeживaння гoря – гocтрoгo гoря, тривaє дo 6–7 тижнiв з мoмeнту втрaти. Збeрiгaютьcя i cпoчaтку мoжуть пocилювaтиcя
фiзичнi cимптoми: уcклaднeнe диxaння, м’язoвa cлaбкicть, фiзичнa
втoмa нaвiть зa вiдcутнocтi рeaльнoї aктивнocтi, пiдвищeнa виcнaжувaнicть, вiдчуття пoрoжнeчi у шлунку, нiякoвicть у грудяx, кoмa у
гoрлi, пiдвищeнa чутливicть дo зaпaxiв; знижeння aбo нeзвичaйнe
пocилeння aпeтиту, ceкcуaльнi диcфункцiї, пoрушeння cну [10; 17; 25].
Впрoдoвж цьoгo пeрioду людинa вiдчувaє нaйcильнiший душeвний
бiль. Xaрaктeрними є oбтяжливi пoчуття i думки: вiдчуття пoрoжнeчi
i бeзглуздя, вiдчaй, пoчуття зaлишeнocтi, caмoтнocтi, злocтi, прoвини,
cтрaxу i тривoги, бeзпoрaднocтi.
Людинa, якa пeрeживaє втрaту, пoглинeнa oбрaзoм пoмeрлoгo,
iдeaлiзує йoгo. Пeрeживaння гoря cклaдaє ocнoвний змicт уciєї її aктивнocтi. Гoрe впливaє нa cтocунки з oтoчeнням. Вoни дрaтують
cкoрбoтнoгo, вiн прaгнe уcaмiтнитиcя. Cтaдiю переживання гocтрoгo
гoря ввaжaють критичнoю вiднocнo пoдaльшoгo пeрeживaння гoря.
Людинa пocтупoвo “йдe” вiд пoмeрлoгo i з бoлeм, пeрeживaє дiйcнe
вiддaлeння йoгo oбрaзу. Рoзрив cтaрoгo зв’язку з пoмeрлим i cтвoрeння oбрaзу пaм’ятi, oбрaзу минулoгo i зв’язку з ним – ocнoвний змicт
“рoбoти гoря” у цeй пeрioд.
Пaцiєнти, якi звeртaютьcя пo дoпoмoгу у пeрioд гocтрoї cтaдiї,
вимaгaють вiд пcиxoлoгa пoрятунку, щo мoжe cтaти cвoгo рoду пacткoю для прoфecioнaлa, який у тaкiй cитуaцiї прocтo прирeчeний
пeрeживaти пoчуття прoвини. Зaзвичaй нa гocтрiй cтaдiї гoря людинa
жaдaє, пeрeдуciм, пoлeгшeння cтрaждaнь, ocкiльки бiль втрaти тa iншi
пeрeживaння мoжуть бути нecтeрпними. Пaрaдoкc пoлягaє у тoму,
щo у цeй пeрioд пcиxoлoг пoвинeн дoпoмaгaти у пeрeживaннi бoлю,
нeoбxiднoму для зaгoєння трaвми, a нe уникaти aбo зaпeрeчувaти її,
щo рoбить кризoву дoпoмoгу дужe cклaднoю прoблeмoю, у тoму чиcлi
i для кoнcультaнтa, ocкiльки вiн мoжe виявитиcя мiшeнню для вирaжeння aгрeciї з бoку пaцiєнтa.
Нa цiй cтaдiї пeрeживaння гoря рeкoмeндуєтьcя гoвoрити прo
пoмeрлoгo, причинi йoгo cмeртi i пoчуття у зв’язку з тим, щo cтaлocя.
Зaпитувaти прo пoмeрлoгo, cлуxaти cпoгaди прo ньoгo, oпoвiдaн20
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ня прo йoгo життя, нaвiть якщo вoни нeoднoрaзoвo пoвтoрюютьcя.
Питaння: “нa кoгo вiн/вoнa був cxoжий?”, чи “мoжнa пoбaчити йoгo/
її фoтoгрaфiї?”, “щo вiн/вoнa любив рoбити?”, “щo Ви зaрaз згaдуєтe
прo ньoгo/нeї?” зoвciм нe є нeтaктoвними, вoни дoзвoляють cкoрбoтнoму вигoвoритиcя. Якщo людинa, якa пeрeнecлa втрaту, як би зaвмирaє, нiчoгo нe кaжучи, дивлячиcь у прocтiр, нe вaртo нaмaгaтиcя її
рoзгoвoрити, щoб зaпoвнити тишу cлoвaми. Нeoбxiднo бути гoтoвими
прoдoвжити рoзмoву, кoли вoнa пoвeрнeтьcя дo рeaльнocтi. Нe зaвжди
трeбa знaти, у якi cпoгaди пoринaє людинa, прo щo вoнa думaє. Гoлoвнe – cтвoрити нaвкoлo нeї aтмocфeру приcутнocтi i рoзумiння.
У рaзi рaптoвoї aбo нacильницькoї cмeртi нeoбxiднo нeoднoрaзoвo oбгoвoрювaти уci нaйдрiбнiшi дeтaлi дo тиx пiр, пoки вoни нe втрaтять cвoгo
cтрaxiтливoгo, трaвмaтичнoгo xaрaктeру, – лишe тoдi людинa, якa втрaтилa близькoгo, змoжe oплaкувaти йoгo. Дaти мoжливicть виплaкaтиcя, нe
нaмaгaючиcь нeoдмiннo утiшaти. При цьoму нe cлiд уciм cвoїм виглядом пocтiйнo пiдкрecлювaти cпiвчутливe вiднoшeння, дeмoнcтрувaти
ocoбливий cтaтуc людини, щo cтрaждaє. Пocтупoвo (ближчe дo кiнця
цьoгo пeрioду) зaлучaти cкoрбoтнoгo дo пoвcякдeннoї дiяльнocтi.
Чeтвeртa cтaдiя пeрeживaння гoря – cтaдiя вiднoвлeння, тривaє
приблизнo рiк. У цeй пeрioд вiднoвлюютьcя фiзioлoгiчнi функцiї,
прoфeciйнa дiяльнicть [11; 18; 22; 23]. Людинa пocтупoвo примирюєтьcя з фaктoм втрaти. Вoнa, як i рaнiшe, пeрeживaє гoрe, aлe цi
пeрeживaння вжe нaбувaють xaрaктeру oкрeмиx нaпaдiв, cпoчaтку
чacтиx, пoтiм уce бiльш рiдкicниx. Звичaйнo, нaпaди гoря мoжуть
бути дужe бoлючими. Людинa вжe живe нoрмaльним життям i рaптoм
знoву пoвeртaєтьcя у cтaн туги, cкoрбoти, пeрeживaє вiдчуття бeзглуз
дя влacнoгo життя бeз тoгo, xтo пiшoв. Чacтo тaкi нaпaди пoв’язaнi зi
cвятaми, якимоcь пaм’ятними пoдiями, a втiм, з будь-якими cитуaцiями, якi мoжуть acoцiювaтиcя з пoмeрлим. Рiчниця cмeртi cимвoлiчнo
oбмeжує пeрioд гoря. Бaгaтo культур i рeлiгiї вiдвoдять нa трaур caмe
oдин рiк, aджe зa рiк ми прoxoдимo пeвний життєвий цикл, мaркeрaми якoгo є трaдицiйнi дaти i пoдiї.
Дoпoмoгa нa cтaдiї вiднoвлeння пoлягaє у тoму, щoб дoпoмaгaти
тoму, xтo cтрaждaє, нaнoвo включитиcя у життя, плaнувaти мaйбут№ 2(7)
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нє. Ocкiльки людинa мoжe нeoднoрaзoвo пoвeртaтиcя дo пeрeживaнь
гocтрoгo пeрioду, нeoбxiднo дaвaти їй мoжливicть знoву i знoву гoвoрити прo пoмeрлoгo. Дoпoмoгoю у цeй пeрioд мoжуть бути i якi-нeбудь
прoxaння прo дoпoмoгу з бoку друзiв, близькиx, викoнaння якиx
дoпoмoжe тoму, xтo гoрює, “здригнутиcя”; iнoдi eфeктивними є нaвiть
дoкoри у бaйдужocтi, нeувaзi дo близькиx, нaгaдувaння прo oбoв’язки. Дoпoмoгa прoфecioнaлa, пeрeдуciм, пoтрiбнa людинi, гoрe якoї
нaбулo пaтoлoгiчнoгo xaрaктeру aбo icнує виcoкa мiрa ризику, щo вoнo
мoжe cтaти тaким. У цьoму випaдку викoриcтoвуєтьcя увecь кoмплeкc мeтoдiв, придaтниx для кризoвoї дoпoмoги, тeрaпiї пcиxoлoгiчниx трaвм i пocттрaвмaтичнoгo cтрecу. Пcиxoлoгiчнa дoпoмoгa мoжe
знaдoбитиcя i чeрeз рoки, щo прoйшли пicля втрaти, у тиx випaдкax,
кoли “рoбoтa гoря” нe булa зaвeршeнa.
Приблизнo чeрeз рiк нacтaє п’ятa cтaдiя пeрeживaння гoря –
зaвeршaльнa. Зaвeршeння пeрeживaння гoря мoжуть утрудняти дeякi
культурнi нoрми тa ocoбиcтi пeрeкoнaння (нaприклaд, пeрeкoнaння
жiнки, чoлoвiк якoї зaгинув нa вiйнi, щo вoнa пoвиннa збeрiгaти йoму
вiрнicть i гoрювaти прo ньoгo дo кiнця cвoїx днiв). Cтвoрити у пaм’ятi
oбрaз тoгo, xтo пiшoв з життя, знaйти для ньoгo ceнc i пocтiйнe мicцe у
пoтoцi життя – ocнoвнa мeтa пcиxoлoгiчнoї рoбoти нa цiй cтaдiї. I тoдi
людинa, якa пoнecлa втрaту, змoжe любити тиx, xтo живe пoряд з нeю,
cтвoрювaти нoвi ceнcи, нe вiдкидaючи тиx, щo були пoв’язaнi з пoмeрлим: вoни зaлишaтьcя у минулoму [2; 8; 12; 20].
Нeoбxiднo вмiти рoзрiзняти “нoрмaльнe” i пaтoлoгiчнe гoрe,
ocкiльки гoрe – цe прирoдний прoцec i людинa у бiльшocтi випaдкiв
пeрeживaє йoгo бeз прoфeciйнoї дoпoмoги. Xoчa втрaти i є нeвiд’ємнoю чacтинoю людcькoгo життя, вaжкi втрaти пoрушують ocoбиcтi
мeжi i руйнують iлюзiї кoнтрoлю i бeзпeки. Тoму прoцec пeрeживaння гoря мoжe трaнcфoрмувaтиcя у рoзвитoк xвoрoби: людинa як би
“зacтрягaє” нa пeвнiй cтaдiї гoря. Нaйчacтiшe тaкi зупинки вiдбувaютьcя нa cтaдiї гocтрoгo гoря. Пocилюютьcя i збeрiгaютьcя впрoдoвж
тривaлoгo чacу cимптoми, xaрaктeрнi для цьoгo пeрioду, їxнiй кoмплeкc вiдпoвiдaє пocттрaвмaтичнoму cтрecoвoму рoзлaду aбo iншoму
тривoжнoму рoзлaду.
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Мoжливi причини тaкoї зупинки: рaптoвa cмeрть aбo нacильницькa, трaгiчнa зaгибeль близькoгo; caмoгубcтвo; кoнфлiкти з людинoю бeзпoceрeдньo пeрeд її cмeртю, нeпрoщeнi oбрaзи; зaпoдiянi їй
прикрoщi; трaгiчнi cитуaцiї нeвизнaчeнocтi (кoли близький зник, бeз
вicтi прoпaв, нe пoxoвaний); пoмeрлий грaв виняткoву рoль у житті
cкoрбoтнoгo, був для ньoгo мeтoю i ceнcoм життя, при цьoму cтocунки з iншими людьми вiдрiзнялиcя кoнфлiктнicтю aбo вiдcутнi; cтрax
пeрeд iнтeнcивними пeрeживaннями, якi здaютьcя нeкoнтрoльoвaними i нecкiнчeнними; нeвiрa у cвoю здaтнicть здoлaти їx.
Cимптoми, щo чacтo зуcтрiчaютьcя під час прирoднoго пeрeживaннi гoря: пoрушeння cну, втрaтa aбo збiльшeння вaги, мoжливий кoрoткo
чacний прoяв тиx cимптoмiв, вiд якиx пoмeрлa близькa людинa, пoчуття втoми, пoгiршeння кoнцeнтрaцiї увaги, дрaтiвливicть, пригнiчeнicть,
втрaтa iнтeрecу дo нoвин, рoбoти, друзiв, рeлiгiї; вiддaлeння вiд близькиx людeй, caмoiзoляцiя, aгрecивнi пoчуття дo oтoчeння, вiдчуття прoвини, cуїциїдaльнi думки, iлюзiї, вiдчуття приcутнocтi пoмeрлoгo.
Нeтипoвi cимптoми гoря (пaтoлoгiчнi):
зaтримкa рeaкцiї нa cмeрть кoxaнoї людини (“aнecтeзiя пoчуттiв”:
нeздaтнicть eмoцiйнo рeaгувaти нa пoдiю впрoдoвж тривaлoгo пeрioду
чacу – бiльшe двox тижнiв з мoмeнту звicтки прo cмeрть);
тривaлe iнтeнcивнe пeрeживaння гoря (дeкiлькa рoкiв);
глибoкa дeпрeciя, щo cупрoвoджуєтьcя бeзcoнням, пoчуттям нiкчeмнocтi, нaпругoю, caмoбичувaнням;
пoявa xвoрoб пcиxocoмaтичнoгo xaрaктeру, тaкиx як вирaзкoвий
кoлiт, рeвмaтичний aртрит, acтмa;
рoзвитoк тiлecниx cимптoмiв, вiд якиx cтрaждaв пoмeрлий;
нaдaктивнicть: рiзкe пoринaння у рoбoту aбo iншу дiяльнicть;
нecaмoвитa вoрoжicть, cпрямoвaнa прoти кoнкрeтниx людeй, якa
чacтeнькo cупрoвoджуєтьcя зaгрoзaми;
рiзкa i рaдикaльнa змiнa cтилю життя;
cтiйкa нecтaчa iнiцiaтиви aбo cпoнукaнь; нeруxoмicть;
змiнa вiднoшeння дo друзiв i рoдичiв, прoгрecуючa caмoiзoляцiя;
cуїциїдaльнi нaмiри, плaн, рoзмoви прo caмoгубcтвo, вoзз’єднaння
з пoмeрлим;
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iншi, нe вiдмiчeнi вищe cимптoми, якi є xaрaктeрними для пocттрaвмaтичнoгo cтрecoвoгo рoзлaду.
Дoпoмoгa людинi, якa пoнecлa втрaту, у бiльшocтi випaдкiв нe
пeрeдбaчaє прoфeciйнoгo втручaння, якщo нe гoвoрити прo дiтeй,
цe oкрeмa тeмa [1; 14; 15; 19]. Дocтaтньo iнфoрмувaти близькиx, як
пoвoдитиcя з нeю, якиx пoмилoк нe здiйcнювaти. Чacтeнькo дoпoмoгти зaвaжaють уciлякi зaбoбoни i пoмилки, нaприклaд, icнує думкa,
щo нe cлiд з тим, щo гoрює, гoвoрити прo пoмeрлoгo: “ятрити душу”.
Нacпрaвдi цe рoбити нeoбxiднo, aлe гoвoрити мoжуть друзi, близькi
люди, у вiдпoвiднiй oбcтaнoвцi, a нe дaлeкi знaйoмi, щo випaдкoвo
зуcтрiлиcя нa вулицi. Якщo ж в oтoчeннi людини вiдcутнi люди, з якими вoнa мoжe рoздiлити влacнe гoрe, пoтрiбнa дoпoмoгa дoбрoвiльнoгo кoнcультaнтa eкcтрeнa пcиxoлoгiчнa дoпoмoгa пcиxoлoгa aбo
пcиxoтeрaпeвтa, чeрeз щo мoжнa зaпoбiгти нeбeзпeцi рoзвитку пocттрaвмaтичнoгo cтрecoвoгo рoзлaду тa iншиx зaxвoрювaнь.
Прoблeми, щo вирiшуютьcя в прoцeci кoнcультувaння, є дужe
iндивiдуaльними. Дeякi люди прocтo нe рoзумiють, щo з ними вiдбувaєтьcя; у цьoму випaдку нaвiть прocтi пoяcнeння пcиxoлoгiї гoря
мoжуть дoпoмoгти змeншити cтрax i нaпругу. Людинa мoжe зaпeрeчувaти пeрeживaння нeю гoрювaння, ocкiльки ввaжaє, щo цe дeмoнcтрує
її cлaбкicть.
Кiлькicть ceciй кoнcультувaння мoжнa вcтaнoвити лишe тoдi, кoли
йдeтьcя прo вирiшeння кoнкрeтнoї прoблeми (нaприклaд, знoву вийти нa рoбoту aбo пoчaти вiдвiдувaти мoгилу пoмeрлoгo), a у бiльшocтi
випaдкiв кoнcультувaння тривaє дo тиx пiр, пoки пaцiєнт пoтрeбує
cупрoвoджувaльнoї дoпoмoги. Бiльшicть пaцiєнтiв, якi кoнcультуютьcя у зв’язку iз втрaтoю, прoxoдять 4–10 ceciй впрoдoвж 1–2 рoкiв
пicля пoдiї. Дocтaтньo пoширeними є i oднoрaзoвi звeрнeння, в ocнoвнoму зa рoз’яcнeннями тa iнфoрмaцiєю.
Xaрaктeр i тeмп прocувaння вiд пoчaтку кoнcультувaння дo
пeрeлoмнoгo мoмeнту i зaвeршeння тaкoж вaжкo визнaчити, ocкiльки
вoни зaлeжaть вiд бeзлiчi iндивiдуaльниx чинникiв, нaприклaд iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx ocoбливocтeй ocoбиcтocтi пaцiєнтa, oбcтaвин
втрaти i т. п. [9]. Рaннi ceciї зaзвичaй фoкуcуютьcя нa пeрeживaнняx
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гocтрoгo бoлю вiд втрaти, втрaти кoнтрoлю нaд влacним життям,
вiдcутнocтi її ceнcу. Кoнcультaнт зaбeзпeчує нeoбxiдну eмoцiйну пiдтримку, cприяє вирaжeнню пoчуттiв, пeрeдуciм, – вивiльнeнню бoлю.
Як ocнoвний мeтoд викoриcтoвуєтьcя бeзoцiннe cлуxaння. Пiдтримуєтьcя прaгнeння тoгo, xтo гoрює, кoжнoгo рaзу гoвoрити прo прeдмeт
бoлю, тaк caмo iнcтруктуєтьcя i йoгo oтoчeння. Кoнcультaнт тaкoж
мoжe дaвaти рeкoмeндaцiї прo рeжим cну, живлeння тa iншi дeтaлi
cпocoбу життя, рaдити звeрнутиcя дo лiкaря для мeдичнoгo oбcтeжeння i лiкувaння.
Дecь у ceрeдинi шляxу кoнcультaнт cтикaєтьcя з фeнoмeнoм “появи” у пaцiєнтa iнтeнcивниx пeрeживaнь, пoвeрнeння гocтрoгo бoлю
тa iншиx вaжкиx пoчуттiв. Прoтe тeми кoнcультувaння змiнюютьcя.
Ключoвими cтaють прoблeми iдeнтичнocтi, змiни рoлeй, нeoбxiднicть
вiдтвoрeння пicля втрaти влacнoгo “Я”. Пaцiєнт мoжe приєднaтиcя дo
групи пiдтримки, дe зуcтрiнe тaкиx жe людeй, щo втрaтили близьку
людину. Для тoгo, xтo пeрeживaє гoрe, у цeй пeрioд вaжливoю є i фiзичнa aктивнicть. Oдним з ocнoвниx пcиxoлoгiчниx мeтoдiв дoпoмoги
мoжe бути кoгнiтивнa тeрaпiя.
Зaвдaнням зaвeршaльниx ceciй є дoпoмoгa у пoвeрнeннi i вiдтвoрeннi життєвиx ceнciв. Пeрeжитe iнтeгруєтьcя i втiлюєтьcя у
мoтивaцiю тa eнeргiю для життєвиx вибoрiв i рiшeнь. Кoнcультaнт
дoпoмaгaє нaмiчaти цiлi, будувaти нoвi плaни; вoни рaзoм oбгoвoрюють дocягнeння пaцiєнтa. Мoжливo, йoму нeoбxiдно будe дoпoмoгти ocвoїти нoвi пoвeдiнкoвi нaвички aбo вiднoвити cтaрi, нaприклaд
знaйoмитиcя i пiдтримувaти знaйoмcтвa, змiнити cпociб життя. Вaжливo ocмиcлити, щo уce цe рoбитьcя нe для тoгo, щoб “зaмiнити”
втрaчeнe: вiднoвлeння нe oзнaчaє зaбуття. Нacпрaвдi рoбoтa гoря нaв
ряд чи мoжe бути кoли-нeбудь пoвнicтю зaвeршeнa.
Виcнoвки дocлiджeння та пeрcпeктиви пoдaльшиx рoзвiдoк
у цьому нaпрямі. Гoрювaння – цe рeaкцiя нa втрaту близькoї, улюб
лeнoї людини пicля нeпoвoрoтнoї рoзлуки з нeю aбo її cмeртi. Прoцec
пeрeживaння гoря мoжнa умoвнo рoздiлити нa дeкiлькa cтaдiй, якi
ввaжaютьcя зaгaльними для тиx, xтo пeрeнic втрaту, xoчa рeaкцiї
людeй є iндивiдуaльними: кoжeн пeрeживaє гoрe пo-cвoєму. Дo тoгo
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ж прoцecу пeрeживaння влacтивим є циклiчний xaрaктeр, тoбтo вiн
cклaдaєтьcя з бeзлiчi xвoрoбливиx пoвeрнeнь нa рaннi cтaдiї. Прoтe
знaння oзнaк, xaрaктeрниx для тiєї aбo iншoї cтaдiї пeрeживaння гoря, i
рoзумiння їxньoгo пcиxoлoгiчнoгo ceнcу дoзвoляють нaдaти дoпoмoгу
людинi, якa cтрaждaє.
Ocнoвними нaпрямaми пoдaльшиx дocлiджeнь мoжнa ввaжaти:
ocoбливocтi нaдaння нeвiдклaднoї тa прoлoнгoвaнoї пcиxoлoгiчнoї
дoпoмoги пoтeрпiлoму в умoвax дeфiциту чacу тa iнфoрмaцiї cтocoвнo пocтрaждaлoгo; ocoбливocтi нaдaння пcиxoлoгiчнoї дoпoмoги
пoтeрпiлим рiзниx вiкoвиx груп; гeндeрнi ocoбливocтi цьoгo прoцecу
тoщo.
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Вахоцкая И. А. Психологическая помощь личности при горева-

В cтaтьe излoжeнa cтруктуризaция пcиxичecкиx пeрeживaний при
гoрeвaнии, oпрeдeлeнa cимптoмaтикa пeрeживaния гoря и oбocнoвaн
aдeквaтный кaждoму этaпу инcтрумeнтaрий, кoтoрый примeняeтcя
при прeдocтaвлeнии пcиxoлoгичecкoй пoмoщи пoтeрпeвшим. Oтмeчaeтcя, чтo прoцecc пeрeживaния гoря мoжнo уcлoвнo рaздeлить
нa нecкoлькo cтaдий, кoтoрыe cчитaютcя oбщими для тex, ктo пeрeнec
пoтeрю, xoтя рeaкции людeй являютcя индивидуaльными: кaждый
пeрeживaeт гoрe пo-cвoeму.
Ключeвыe cлoвa: пcиxичecкиe пeрeживaния, гoрeвaниe, пcиxoлoгичecкaя пoмoщь, утрaтa, пoтeрпeвший.
Vahotska I. Psychological Help to the Man at Grieve
In the article presented the structurezation of the psychical experien
cing is expounded at grieve, the symptomatology of experiencing of grief
is certain and an adequate to every stage tool that is used at the grant of
psychological help to the victims is reasonable.
It is necessary to be able to distinguish “normal” and pathological grief,
as grief – it a natural process and man in most cases experience him wi
thout a professional help. Although losses and is inalienable part of human
life, heavy casualties violate the personal limits and destroy the illusions
of control and safety. Therefore the process of experiencing of grief can be
transformed in development of illness : man as though stopped on the certain stage of grief. Mostly such stops take place on the stage of sharp grief.
Increase and kept during great while symptoms characteristic for this period, their complex answers posttraumatic stress disorder or other anxiety
disorder.
Marked, that grief is a reaction on the loss of near, favourite man after
an irrevocable separation with her or her death. Psychological sense of grief
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consists in expression of love, that a man that suffered loss feels to the near
man that died or lost. Grief also is a process, during that a man experiences
pain of loss, says goodbye to that, who went, studies to keep memory about
her and in the same time to live in present time. Such stages of experiencing
of grief – shock and stupor, search, sharp grief, renewal are distinguished
and finishing. The marked stages are considered general for those, who carried a loss, although reactions of people are individual: everybody experiences grief in its own way. Besides to the process of experiencing peculiar
is cyclic character, id est he consists of enormous amount of sickly returns
on the early stages. However knowledge of signs characteristic for that or
other stage of experiencing of grief, and understanding of their psychological sense it is allowed to give help to the man that suffers.
Help to the man that suffered loss, in most cases does not envisage professional interference, if not to talk about children, it is a separate theme. It
is enough to inform near, how to apply with her, what errors not to carry
out. Frequently to help every superstitions and errors mix, for example,
there is an idea, that it does not follow with that grieves, to talk about the
dead: to “irritate the soul”. In actual fact doing it is necessary, but friends,
near people, can talk, in a corresponding situation, but not distant acquaintances that by chance met outside. If in surroundings a man absent people
with that she can divide own grief, necessary help of voluntarily consultant
urgent psychological help of psychologist or psychotherapist, from what it is
possible to prevent the danger of development of posttraumatic stress disor
der and other diseases. Problems that decide in the process of advising are
very individual.
Keywords: psychical experiencing, grieve, psychological help, loss, victim.
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ЗНАЧЕННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ
МОТИВАЦІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
У статті відображено результати емпіричного дослідження
особливостей усвідомленої саморегуляції довільної активності в професійній діяльності поліцейських (n=80). Визначено диференційні та
інтегративні характеристики довільної активності поліцейських на
різних рівнях саморегуляції. Обґрунтовано висновок щодо врахування
рівня особистісної саморегуляції поліцейських при виборі зовнішнього
стимулювання (заохочення чи покарання) для розвитку внутрішньої
мотивації до професійної діяльності.
Ключові слова: саморегуляція, внутрішня мотивація, поліцейсь
кі, професійна діяльність, зовнішнє стимулювання.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Професійна діяльність
поліцейських досить часто відбувається у стресових та екстремальних
умовах. Успішність і безпечність професійної діяльності поліцейського
значною мірою забезпечується його здатністю до саморегуляції.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Феномен
“саморегуляція” є предметом уваги багатьох дослідників. Зокрема,
В. І. Моросановою [2] запропоновано концепцію індивідуальних стилів усвідомленої саморегуляції довільної активності людини. Згідно з
цією концепцією досягнення поставлених цілей забезпечується сформованою системою усвідомленої саморегуляції, яка інтегрує особис
тісні динамічні та змістові, усвідомлені та неусвідомлені компоненти.
Розвиток цілісної системи саморегуляції можливий завдяки розвитку
індивідуальності як суб’єкта різних видів активності. Критерієм сформованої саморегуляції є здатність особистості приводити свою поведінку у відповідність до загальноприйнятих суспільних норм, правил,
цінностей і професійних вимог.
Механізми вольової саморегуляції процесу мотивації розглядають
В. А. Іванніков та А. В. Монроз [1]. На їх погляд, вольова саморегуляція є вищим рівнем довільної саморегуляції в умовах неспівпадіння або
конфлікту особистих бажань та можливостей людини як біологічного і
соціального індивіда. Довільна та вольова активності людини – різні за
своїм змістом поняття. Це навмисні активності, які свідомо приймаються і здійснюються, але відрізняються за завданнями і ситуаціями здійснення. У довільному виборі здійснюється вибір серед рівнозначних альтернатив, які є взаємозамінними, а у вольовому – вибір не здійснюється,
а забезпечується підтримкою менш привабливого рішення в ситуації
конфлікту, що не має достатнього спонукання до дії, його виконання
шляхом мимовільної мотивації (через соціальний зміст і культурні цінності) або довільної мотивації (через навмисне звернення до особистісних цінностей) як вольова саморегуляція процесу мотивації.
Метою статті є дослідження впливу саморегуляції на професійну
мотивацію поліцейських.
Завдання дослідження: 1) визначити рівні саморегуляції респондентів; 2) визначити та проаналізувати особливості взаємозв’язку
вольової та довільної саморегуляції респондентів; 3) проаналізувати
особливості взаємозв’язків параметрів професійної мотивації з іншими психологічними показниками респондентів з різними рівнями
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саморегуляції; 4) окреслити особливості професійної мотивації респондентів залежно від рівня саморегуляції; 5) сформулювати рекомендації керівникам щодо використання зовнішнього стимулювання
поліцейських із врахуванням рівня розвитку особистісної саморегуляції довільної активності.
Вибірку склали 80 поліцейських Національної поліції України
(з них –18 осіб жіночої статі). Вік респондентів – 20–39 років. Стаж
практичної діяльності – від 2 до 14 років.
Використані методики. З метою діагностики розвитку різних аспектів індивідуальної саморегуляції особистості використовувалась
методика “Стиль саморегуляции поведения”, розроблена В. І. Моросановою. До психодіагностичного інструментарію також ввійшли методики: 1) “Опитувальник мотивації професійної діяльності” К. Зам
фір (у модифікації А. Реана) для визначення рівнів сформованості
параметрів професійної мотивації (внутрішня мотивація, зовнішня
позитивна мотивація, зовнішня негативна мотивація); 2) “Спрямованість особистості” (В. Смекал, М. Кучера) для оцінювання видів мотиваційної спрямованості особистості (на себе, на взаємодію, на задачу); 3) “Морфологический тест жизненных ценностей” (В. Ф. Сопов,
Л. В. Карпушина) для вивчення мотиваційно-ціннісної структури особистості; 4) “Дослідження вольового самоконтролю” (А. В. Звєрков,
Є. В. Ейдман) для вивчення вольових якостей індивіда (самоконтроль,
самовладання, наполегливість); 5) методика “Когнітивна орієнтація
(локус контролю)” Дж. Роттера (варіант О. П. Єлісеєва) для виявлення
спрямованості особистості на зовнішні або внутрішні стимули; 6) “Діагностика мотивації до успіху” (Т. Елерс) для оцінки сили прагнення
до успіху, досягнення; 7) “Діагностика мотивації до уникнення невдач”
(Т. Елерс) для оцінки мотивації до уникнення невдач; 8) “Діагностика
ступеню готовності до ризику” (А. М. Шуберт) для оцінки ступеня
особистісної готовності до ризику.
Для обробки результатів дослідження використано t-критерій
Стьюдента, критерій Крускала-Уолліса, коефіцієнт кореляції Пірсона. Статистична обробка даних проводилася з допомогою програми
SPSS 10 for Windows.
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Виклад основного матеріалу дослідження. За результатами проведення методики “Стиль саморегуляции поведения” здійснено розподіл респондентів у групи відповідно до рівня саморегуляції довільної активності (див. табл. 1).
Таблиця 1

Розподіл респондентів у групи відповідно до рівня саморегуляції
Високий

Середній

Низький

Кількість осіб

46

31

3

%

57,5

38,75

3,75

Згідно з представленими даними респондентам найбільш характерний високий рівень особистісної саморегуляції (57,5 %), однак
3,75 % опитаних мають низький рівень саморегуляції.
Середньогрупові значення показників основних регуляторних процесів і регуляторних якостей респондентів різних груп подані у таблиці 2.
Таблиця 2

Середні значення показників основних регуляторних
процесів і регуляторних якостей за рівнями саморегуляції
Рівні
саморегуляції

Основні регуляторні процеси

Регуляторні якості

Заг.
рівень
саморегуляції

Пл

М

Пр

ОР

Г

Сам

Високий

7,59 ±
1,13

7,11 ±
1,29

7,17 ±
1,10

6,83 ±
1,09

7,09 ±
1,17

4,87 ±
1,99

36,61 ±
2,25

Середній

6,29 ±
1,58

5,65 ±
1,70

6,13 ±
1,38

5,35 ±
1,23

5,97 ±
1,30

4,39 ±
1,745

29,10 ±
2,63

Низький

3,33 ±
1,53

4,67 ±
3,51

3,67 ±
1,53

4,00 ±
1,00

4,00 ±
0,00

4,00 ±
3,46

20,00 ±
3,61

П р и м і т к а : Пл – планування; М – моделювання; Пр – програмування; ОР –
оцінка результатів; Г – гнучкість; Сам – самостійність.

Відповідно до встановлених даних, респондентам з різними рівнями саморегуляції притаманні середні значення показників основних
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регуляторних процесів та регуляторних якостей, що свідчить про гармонійність профілів на різних рівнях саморегуляції.
З метою з’ясування наявності змін психологічних показників із
зміною рівня саморегуляції використано непараметричний метод
дисперсійного аналізу з використанням χ²-критерію Крускала-Уолліса
(див. табл. 3).
Таблиця 3

Статистично значущі відмінності психологічних
показників респондентів з різними рівнями
саморегуляції (χ²-критерій Крускала-Уоліса)
Рівні саморегуляції
Низький

Середній

Високий

Заг.
рівень
вол.
само
конт
ролю

10,67 ±
2,08

18,32 ±
4,61

Само
вла
дання

4,00 ±
1,73

8,71 ±
3,05

Відмінності
Н-С

С-В

Н-В

χ²

р

χ²

р

χ²

р

21,76 ±
3,51

6,896

0,009

9,412

0,002

30,295

0,000

10,76 ±
2,07

9,286

0,002

14,068

0,000

35,073

0,000

П р и м і т к а : напівжирним виділено найвищі показники.

За допомогою χ²-критерію Крускала-Уоліса статистично встановлено, що із зміною рівня саморегуляції довільної активності респондентів змінюються показники вольової саморегуляції: загального рівня вольового самоконтролю та самовладання.
З метою визначення особливостей змін (збільшення/зменшення)
кількісних показників загального рівня вольового самоконтролю та
самовладання було проведено порівняння їх середніх значень за допомогою t-критерію Стьюдента (див. табл. 4).
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Таблиця 4
Відмінності середніх значень показників
загального вольового самоконтролю та самовладання респондентів
з різними рівнями саморегуляції
Відмінності
(t-критерій Стьюдента)
Н-С
С-В
Н-В

Рівні саморегуляції
Низький

Середній

Високий

10,67 ±
2,08

18,32 ±
4,61

21,76 ±
3,51

-2,815**

-3,713***

-5,389***

4,00 ±
1,73

8,71 ±
3,05

10,76 ±
2,07

-2,613**

-3,523***

-5,523***

Заг. рівень
вол. самоконтр.
Самовладання

Примітка:
1 ) напівжирним виділено найвищі показники;
2 ) * – р≤0,05; ** – р≤0,01; *** – р≤0,001.

Відповідно до табличних даних із зростанням рівня усвідомленої
саморегуляції довільної активності респондентів зростають показники загального рівня вольового самоконтролю та самовладання. Тобто,
підвищення рівня саморегуляції довільної активності суттєво покращує здатність до раціональної побудови власної поведінки та самоконтролю емоцій в екстремальних ситуаціях професійної діяльності.
Статистично значимі відмінності психологічних показників респондентів з різними рівнями саморегуляції довільної активності встановлені за допомогою t-критерію Стьюдента (див. табл. 5).
Таблиця 5

Відмінності середніх значень психологічних показників респондентів
з різними рівнями саморегуляції (t-критерій Стьюдента)
Рівні саморегуляції
НизьСередВисокий
ній
кий

Проф. мотивація

1

2

Внутрішня
мотивація

№ 2(7)
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Відмінності
Н-С

С-В

Н-В

3

4

5

6

7

8

2,67 ±
0,58

3,42 ±
0,63

3,52 ±
0,58

-1,975*

-

-2,487**
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Продовження табл. 5

Життєві цінності

Шкали саморегуляції

Мотив. спрям.

Проф. мотивація

1

36

3

4

5

6

7

8

Зовн. позит.
мотивація

2

1,96 ±
1,15

3,27 ±
0,53

3,27 ±
0,52

-3,654***

-

-3,904***

Зовн. негат.
мотивація

2,83 ±
0,76

2,94 ±
0,89

2,80 ±
0,76

-

-

-

Особистісна

35,00 ±
11,27

33,48 ±
5,28

32,26 ±
5,04

-

-

-

Колекти
вістська

25,33 ±
7,51

28,32 ±
5,56

28,70 ±
5,87

-

-

-

Ділова

29,67 ±
3,79

28,19 ±
4,01

29,02 ±
4,98

-

-

-

Планування

3,33 ±
1,53

6,29 ±
1,58

7,59 ±
1,13

-3,111**

-4,213***

-6,224***

Моделювання

4,67 ±
3,51

5,65 ±
1,70

7,11 ±
1,29

-

-4,291***

-2,822**

Програмування

3,67 ±
1,53

6,13 ±
1,38

7,17 ±
1,10

-2,922**

-4,291***

-5,241***

Оцінка результатів

4,00 ±
1,00

5,35 ±
1,23

6,83 ±
1,08

-

-5,547***

-4,400***

Гнучкість

4,00 ±
0,00

5,97 ±
1,30

7,09 ±
1,17

-2,579**

-3,931***

-4,523***

Самостійність

4,00 ±
3,46

4,39 ±
1,75

4,87 ±
1,99

-

-

-

Заг. рівень
саморег-ції

20,00 ±
3,61

29,10 ±
2,63

36,61 ±
-5,579*** -13,444*** -12,014***
2,25

Саморозвитку

32,67 ±
2,52

41,06 ±
5,35

42,57 ±
6,41

-2,660**

-

-2,641**

Духовні

35,67 ±
2,08

42,77 ±
4,90

44,48 ±
5,73

-2,461**

-

-2,632**

Креативності

27,33 ±
5,51

37,68 ±
5,82

37,98 ±
8,88

-2,946**

-

-2,039*

Активні соц.
контакти

35,67 ±
6,51

40,74 ±
4,75

41,46 ±
5,78

-

-

-

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: психологічні науки

психологічні НАУКИ

Продовження табл. 5

Шкали інтернальності

Життєві сфери

1

2

3

4

5

6

7

8

Престижу

29,33 ±
4,93

39,45 ±
5,74

38,85 ±
5,91

-2,938**

-

-2,721**

Досягнень

32,67 ±
4,04

42,29 ±
5,50

44,89 ±
5,71

-2,935**

-1,990**

-3,635**

Матеріальні

38,00 ±
4,00

44,61 ±
7,90

46,28 ±
6,30

-

-

-2,237*

Збер. власн.
індив-сті

33,33 ±
6,35

41,42 ±
5,66

41,41 ±
6,5

-2,343*

-

-2,069*

Професійна

49,00 ±
3,46

57,90 ±
6,30

60,70 ±
7,88

-2,408**

-

-2,534**

Освітня

41,00 ±
5,57

59,45 ±
7,00

57,88 ±
-4,388***
8,08

-

-4,230***

Сімейна

51,67 ±
3,22

57,48 ±
8,30

58,08 ±
6,58

-

-

-

Суспільна

48,30 ±
4,93

52,06 ±
7,80

54,24 ±
7,83

-2,908**

-

-3,383***

Захоплень

34,67 ±
12,22

51,32 ±
6,98

53,20 ±
-3,713***
8,98

-

-3,402***

Фізична

49,67 ±
6,35

51,77 ±
9,51

52,17 ±
11,16

-

-

-

Заг-на інтернал-сть

42,00 ±
8,54

49,16 ±
10,55

57,96 ±
14,55

-

-2,889**

-

Інтернал-сть
в області досягнень

6,00 ±
1,73

12,55 ±
3,80

16,26 ±
5,69

-2,935**

-3,185**

-3,087**

Інтернал-сть
в області
сімейних
відносин

10,67 ±
1,53

9,68 ±
3,18

12,46 ±
4,30

-

-3,075**

-

Інтернал-сть
в області
здоров’я і
хвороб

4,00 ±
2,65

4,10 ±
2,47

5,43 ±
2,09

-

-2,558**

-
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Закінчення табл. 5
1

2

3

4

5

6

7

8

Мотивація успіху

12,00 ±
3,00

15,81 ±
3,22

17,89 ±
3,75

-1,964*

-2,530**

-2,658**

Наполегливість

6,67 ±
0,58

9,29 ±
2,10

11,17 ±
2,16

-2,128*

-3,790***

-3,568***

П р и м і т к а : * – р≤0,05; ** – р≤0,01; *** – р≤0,001.

Відповідно до відображених у таблиці показників, особам з високим рівнем саморегуляції довільної активності притаманні найвищі
показники планування, моделювання, програмування, оцінки результатів, гнучкість, загального рівня саморегуляції, загального вольового
самоконтролю та самовладання, цінностей досягнень, інтернальності
в сфері досягнень, мотивації успіху, наполегливості. Вони мають сформовану систему усвідомленої саморегуляції, здатні до самовладання
та управління власною поведінкою у різноманітних ситуаціях, наполегливі, прагнуть досягти успіху, відповідальні за власні досягнення.
Життєві цінності досягнень та відповідальність за власні досягнення є
для них більш значущими, аніж для осіб з низьким і середнім рівнями
саморегуляції.
Натомість, особам із середнім рівнем саморегуляції притаманні
середні показники планування, програмування, гнучкості, цінностей досягнень, наполегливості, відповідальності за власні досягнення. Вони менш відповідальні, зокрема у сімейних відносинах та
стосовно власного здоров’я, порівняно із особами з високим рівнем
саморегуляції, а за показниками моделювання, оцінки результатів не
відрізняються від осіб з низьким рівнем саморегуляції. Важливими
для цієї категорії респондентів є цінності саморозвитку, духовні цінності та цінності креативності, цінності власного престижу, збереження власної індивідуальності, подібно особам з високим рівнем
саморегуляції, зокрема у сферах професії, освіти, суспільного життя
та сфері захоплень.
У осіб з низьким рівнем саморегуляції виявлено найнижчі показники внутрішньої мотивації, зовнішньої позитивної мотивації,
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загального рівня саморегуляції довільної активності, зокрема планування, програмування, гнучкості, вольового самоконтролю, цінностей досягнень, інтернальності в області досягнень, мотивації успіху.
Це дозволяє дійти висновку про несформованість у них потреби в
усвідомленому плануванні та програмуванні власної поведінки, їх неспроможність перебудовувати програму дій відповідно до змін значущих умов, про можливу імпульсивність та ірраціональність поведінки
в екстремальних ситуаціях, відсутність наполегливості та прагнення
досягти успіху. Вони менш відповідальні щодо власних досягнень, ніж
особи з середнім та високим рівнями саморегуляції. Життєві цінності
саморозвитку, духовності, креативності, власного престижу, збереження власної індивідуальності, а також всі сфери їх реалізації (крім
сімейної та фізичної) є для них менш цінними, порівняно з особами з
середнім та високим рівнями саморегуляції. Також для них менш важливими є матеріальні цінності, порівняно з особами з високим рівнем
саморегуляції.
Найвищі показники внутрішньої мотивації до професійної діяльності мають особи з середнім та високим рівнями саморегуляції.
У осіб з низьким рівнем саморегуляції переважає зовнішня негативна
мотивація до професійної діяльності, а внутрішня мотивація має середній ступінь вираженості.
Обрахування коефіцієнту кореляції Пірсона дозволив виявити та
проаналізувати особливості лінійної залежності параметрів професійної мотивації з іншими психологічними показниками респондентів груп. Відповідно до отриманих даних наявні кореляції параметрів
професійної мотивації з психологічними показниками респондентів з
високим та середнім рівнями саморегуляції. Зовнішня позитивна мотивація осіб з високим рівнем саморегуляції взаємопов’язана з мотиваційною спрямованістю на справу (r=0,298; р≤0,05), усіма життєвими цінностями (крім креативності) та життєвими сферами, зокрема з
сферою професії (r=0,449; р≤0,01).
Зовнішня негативна мотивація осіб з високим та середнім рівнями саморегуляції взаємопов’язана з життєвими цінностями (саморозвитку (р≤0,05), духовності (р≤0,01), власного престижу (р≤0,051),
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досягнень (р≤0,05), матеріальними цінностями (р≤0,05) та життєвими сферами (захоплень (р≤0,05), фізичної активності (р≤0,05). Також
зовнішня негативна мотивація осіб з високим рівнем саморегуляції
взаємопов’язана з цінностями збереження власної індивідуальнос
ті (r=0,413; р≤0,01), мотиваційною спрямованістю на себе (r=0,369;
р≤0,05), мотивацією уникнення невдачі (r=0,400; р≤0,01), а осіб з середнім рівнями – з цінностями креативності (r=0,381; р≤0,05), готовністю до ризику (r=-0,427; р≤0,05).
Висновки. Саморегуляція довільної активності поліцейських
впливає на їх професійну мотивацію: із зростанням рівня довільної
саморегуляції зростають показники вольової саморегуляції процесу
мотивації, зокрема самовладання.
1. Респонденти з різними рівнями саморегуляції довільної активності здатні самостійно планувати власну діяльність. Вони орієнтовані
на високий особистий престиж, активні соціальні контакти, зокрема у
сфері сім’ї. Однак, залежно від рівня сформованості саморегуляції довільної активності, респонденти відрізняються за показниками внут
рішньої мотивації, зовнішньої позитивної мотивації, планування, програмування, гнучкості поведінки, цінностей досягнень, самовладання,
наполегливості, відповідальності в області досягнень, мотивації успіху.
2. Внутрішньо мотивованими до професійної діяльності виявились респонденти з високим та середнім (достатнім) рівнями саморегуляції довільної активності. Основними спонуками до професійної та
освітньої діяльності виступають інтерес до цих діяльностей, а також
прагнення матеріального достатку, визнання та поваги з боку інших
осіб, самовдосконалення та отримання морального задоволення від
зайняття даною діяльністю. Вони ініціативні та креативні, насамперед, у сферах професії, освіти, суспільного життя та сфері захоплень,
здатні до вольової саморегуляції процесу мотивації.
3. Зовнішня негативна мотивація до професійної діяльності характерна для респондентів з низьким рівнем саморегуляції довільної активності. Тобто їх спонукає до діяльності прагнення уникнути
неприємностей чи покарання в разі невиконання цієї діяльності. Їм
також притаманна низька вольова саморегуляція процесу мотивації,
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що виявляється в небажанні визначати цілі та формувати програму
діяльності, нездатності протистояти труднощам і долати перешкоди
при реалізації поставленої цілі та адекватно реагувати на ситуацію.
Вони не прагнуть матеріального зиску, визнання і схвалення з боку
оточення, не прагнуть досягти значних результатів та успіху в професійній, освітній та суспільній діяльності, уникають брати на себе відповідальність, безініціативні.
4. З метою стимулювання професійної діяльності осіб з низьким
рівнем саморегуляції необхідно враховувати, що вони все ж здатні до
самостійного планування діяльності та поведінки, а тому доцільно:
1) використовувати негативне підкріплення (покарання) у поєднанні з позитивним емоційним підкріпленням, оскільки подібна двобічна мотивація допомагатиме уникненню негативного сприйняття
караючої особи, збільшенню ефекту впливу на особистість завдяки
позитивному емоційному підкріпленню;
2) формувати інтерес до професійної діяльності (внутрішню мотивацію) з метою перетворення зовнішньо вмотивованої діяльності
зі звички на потребу внаслідок багаторазового її повторення, завдяки
чому зовнішня мотивація стає непотрібною для спонукання;
3) підтримувати поведінку після припинення підкріплення шляхом зміни його форми (наприклад: змінити своє ставлення до підлеглого на краще, а лише потім – використовувати схвалення, підвищення в статусі, високий рейтинг, матеріальне і грошове винагородження,
приділяти увагу до підлеглого та його діяльності).
5. Для підтримки інтересу та достатньої мотивації до професійної
діяльності осіб з високим та середнім (достатнім) рівнями саморегуляції потрібно:
1) використовувати зовнішнє позитивне стимулювання, зокрема
різні види схвалення (матеріальне, символічне, словесне), підвищення
в статусі тощо;
2) при достатній мотивації таких підлеглих не використовувати
додаткове стимулювання, оскільки надмірна мотивація може призвес
ти до “перемотивації” та дезорганізації професійної діяльності, зниження її успішності.
№ 2(7)
2017

41

психологічні НАУКИ

6. При використанні зовнішнього негативного стимулювання
(покарання) керівникам слід враховувати, що це спрямує підлеглих на
власний розвиток і зростання, однак не у професійній діяльності.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямі є дослідження особливостей розвитку внутрішньої мотивації до професійної діяльності поліцейських залежно від статі, віку.
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Галустян Е. А., Захаренко Л. Н., Юрченко-Шеховцова Т. И. Значение
саморегуляции в профессиональной мотивации полицейских
В статье отражены результаты эмпирического исследования особенностей осознанной саморегуляции произвольной активности в
профессиональной деятельности полицейских (n=80). Определены
дифференциальные и интегративные свойства произвольной активности полицейских на разных уровнях саморегуляции. Обоснован
вывод относительно учета уровня личностной саморегуляции полицейских при выборе внешнего стимулирования (поощрения или наказания) для развития внутренней мотивации к профессиональной
деятельности.
Ключевые слова: саморегуляция, внутренняя мотивация, полицейские, профессиональная деятельность, внешнее стимулирование.
Galustian O., Zakharenko L., Yurchenko-Shekhovtsova T. Importance
of Self regulation in Professional Motivation of Police Force
The article presents the results of the empirical study of conscious
self-regulation features of involuntary activity in the professional activity
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of policemen (n=80). It has been established that the self-regulation of the
involuntary activity of the policemen affects their professional motivation:
with the growth of the level of involuntary self-regulation, indicators of vo
luntary self-regulation of the motivation process the index of self-control in
particular increase.
Differential and integrative characteristics of involuntary activity of
policemen at different levels of self-regulation are determined. Integrative
characteristics are the ability to plan independently their own activity, focus on personal prestige and active social contacts, especially in private and
physical spheres. Differential characteristics are indicators of internal motivation, external positive motivation, planning, programming, behavior flexibility, achievements values, self-control, persistence, responsibility in the
field of achievements, motivation for success.
The conclusion is based on taking into account the level of personal
self-regulation of policemen in the choice of external stimulation (encoura
gement or punishment) for the development of internal motivation to professional activity.
In order to stimulate the professional activity of people with a low
level of self-regulation of involuntary activity, managers should take into
consideration that they are able to self-planning activity and behavior. It is
necessary to use negative reinforcement (punishment) in combination with
positive emotional reinforcement; to form an interest in professional acti
vity (internal motivation) so that externally motivated activity is not habi
tually but necessary; to maintain the professional behavior of the subordinate after the termination of reinforcement by changing its form.
In order to maintain the interest and sufficient motivation for the professional activity of individuals with high and medium (sufficient) levels of
self-regulation, external positive stimulation should be used, including va
rious types of approval (material, symbolic, verbal), status promotion.
With sufficient motivation, such subordinates should not use additio
nal stimulation to avoid excessive motivation (re-motivation). This can lead
to disorganization of their professional activity, reducing of their success.
Keywords: self-regulation, internal motivation, policemen, professional
activity, external stimulation, involuntary activity.
№ 2(7)
2017

43

психологічні НАУКИ

УДК 159.947:355.477:351.746.1
Олег ГРИЦИНА,
Національна академія Державної прикордонної служби України
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ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ
СТІЙКОСТІ У КЕРІВНИКІВ ОРГАНІВ ОХОРОНИ
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
У статті на підставі результатів констатувального та формувального експериментів обґрунтовано та експериментально перевірено програму розвитку психологічної стійкості у керівників органів охорони державного кордону України. Поєднання різних методів у межах
загальної програми дозволяє комплексно вчити військових керівників
долати адаптаційні труднощі в емоційно-вольовій та інтелектуальній сферах, при підвищенні ефективності саморегуляції їхньої психологічної стійкості й набутті ними професійної компетентності.
Ключові слова: психологічна стійкість, керівник органу охорони
державного кордону, програма розвитку, адаптаційні труднощі, професійна компетентність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Військовий керівник одночасно є об’єктом, на якого впливає навколишня реальність, і
суб’єктом власного розвитку психологічної стійкості у випадку, якщо
він дійсно зацікавлений у зміцненні своєї психологічної стійкості і
здоров’я. У будь-якому випадку для реалізації його розвиткового потенціалу як неповторної індивідуальності у часопросторі професійної
життєдіяльності потрібно використовувати апробовані й ефективні
методи і технології на основі набутого досвіду і результатів самостій44
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ного творчого пошуку. Лише у цьому випадку військовий керівник
може виявити себе як істинний суб’єкт свого розвитку і діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблема
психологічної стійкості була предметом вивчення цілої низки вітчизняних (В. Барко, В. Лефтеров, О. Матеюк, С. Олексієнко, Є. Потапчук, О. Сафін, О. Тімченко та ін.) і зарубіжних H. Appley, W. Cannon,
S. Folkman, R. Lazarus, H. Selye, R. Trumbull та ін.) дослідників. Однак,
не зважаючи на досить пророблені теоретичні основи й отримані
практичні результати із зазначеної проблематики, її не можна вважати повністю вирішеною. Так, на сьогодні потребують вивчення питання психологічної стійкості прикордонних керівників, зокрема розробки програми її розвитку, з урахуванням сучасних тенденцій в охороні
державного кордону.
Метою статті є обґрунтування програми розвитку психологічної
стійкості у керівників органів охорони державного кордону України
та висвітлення результатів її експериментальної перевірки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розробка дієвої програми розвитку психологічної стійкості та професійної компетентнос
ті військового керівника охоплює низку самостійних технологій, що
потребують системного використання у його професійній діяльності.
У кожній з них доцільно опиратися на потенціал таких взаємозалежних елементів, як пізнавальний, прогностичний, конструкторський,
регулятивно-розвивальний і комунікативний. Усі ці технології разом,
у взаємодоповненні та цілісності, утворюють програму розвитку психологічної стійкості у керівника, що сутнісно відображає стратегію,
тактику і техніку застосування ним інструментарію, сил, засобів, творчого потенціалу та інших можливостей для організації ефективного
пізнання і самоформування базових компонентів його психологічної
стійкості. Така програма на основі новітніх методологічних та організаційно-психологічних настанов ураховує індивідуальні особливості
суб’єкта управління і передбачає підбір, конструювання та викорис
тання засобів і способів розвитку його психологічної стійкості відповідно до вимог високої уніфікованості, експансивності (швидкої
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і широкої розповсюджуваності), практичної доцільності й доступ
ності. Звідси можна зробити висновок, що програма розвитку
психологічної стійкості у керівників органів охорони державного
кордон у – це завжди певний синтез ефективних локальних технологій саморозвитку, які об’єднані єдиним системотвірним чинником – оптимальним використанням творчого потенціалу керівника, а також змістовно охоплюють різні види дій у контексті цілісної
управлінської діяльності.
Під час розробки програми розвитку психологічної стійкості у
керівників органів охорони державного кордону з урахуванням визначених детермінант розвитку психологічної стійкості [1] особливу
увагу було приділено оптимальним режимам управлінської праці й
відпочинку та оптимізації функціональних станів керівників.
Під час створення оптимальних режимів управлінської праці й
відпочинку було враховано, що керівник сам визначає такі оптимальні режими, базуючись на власних відчуттях втоми, перенапруження,
роздратування тощо. Цим забезпечується оптимальна компенсація
потенційного або актуального виснаження внутрішніх ресурсів керівника упродовж одного управлінського циклу.
Доволі ґрунтовне вивчення напряму оптимізації функціональних станів зумовлене тим, що у результаті цього можна визначити
гармонізацію готовності та підготовленості керівника до професійної діяльності на основі розвитку і використання його розумового,
особистісного і творчого потенціалу. Цей напрям може реалізуватись шляхом:
ефективного використання потенціалу всіх сторін діяльності та
психологічного розвитку керівника органу охорони кордону й приведення їх у відповідність із її нормативними вимогами на основі його
гармонічного розвитку як суб’єкта, особистості та індивідуальності;
раціональної організації робочих місць (робочих зон) і формування оптимального трудового середовища;
урізноманітнення способів виконання управлінської діяльності;
нормалізації умов повсякденної праці керівника у гармонії з природними умовами середовища його комфортного проживання;
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створення сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі, підвищення вмотивованості й рівня домагань особистості в
управлінській діяльності.
Дієвість комплексного підходу до оптимізації функціональних
станів через удосконалення структурно-функціональної архітектоніки управлінської праці різнобічно аргументується сучасними науково-прикладними розробками і суспільною практикою. Однак у
багатьох ситуаціях можливість його застосування є суттєво обмеженою. Наприклад, цьому перешкоджають організаційні, середовищні,
суб’єктно-діяльнісні чи інші умови і чинники. З огляду на це можна
стверджувати, що знизити рівень їхнього прояву й підвищити ефективність управлінської діяльності керівників органів охорони кордону слід через розвиток їхньої функціональної грамотності.
Під час виконання будь-якої справи керівник, як цього вимагає
управлінська діяльність, стикається з усілякими труднощами, несподіваними ситуаціями, потребою працювати інтенсивно і впродовж
тривалого часу. Тому навряд чи доцільно прагнути до оптимізації
функціонального стану лише шляхом повного усунення обставин,
що ускладнюють військову професійну діяльність. Необхідно шукати
можливості впливу безпосередньо на функціональний стан керівника, причому насамперед для управління ним, і часто цей напрямок дій
є єдино прийнятним. При цьому для вирішення проблем оптимізації
функціональних станів необхідно враховувати психологічні особливості самого суб’єкта впливу, а точніше – самовпливу.
Як свідчить практика, для оптимізації станів досить ефективними
виявилися гіпнотичні прийоми. Однак їхнє застосування в особливих
умовах діяльності не завжди є доцільним, особливо якщо ці умови є
екстремальними. По-перше, глибока форма гіпнотичного занурення –
це змінений стан свідомості особливої природи, і його переживання далеко не завжди доречне у звичайному щоденному житті [2]. По-друге,
у нашій країні на сьогодні досить обмежений контингент кваліфікованих спеціалістів-гіпнотерапевтів, здатних викликати гіпнотичний стан
та керувати його перебігом. Висока стійкість до гіпнотичних впливів у
більшості здорових людей зумовлена активним несприйняттям того,
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хто гіпнотизує. І, нарешті, малопривабливою видається пасивна роль,
котру має виконувати суб’єкт впливу при проведенні таких процедур,
зовнішня нав’язливість його стану, залежність від особистості та установок гіпнотерапевта.
Проблема активної позиції суб’єкта при використанні засобів регуляції свого стану є центральною для іншої групи методів впливу на
функціональний стан – методів психологічної саморегуляції. Прий
няття людиною активної настанови на зміну свого стану є необхідним для ефективного використання методів психологічної саморегуляції. Головною їхньою особливістю є спрямованість на формування
адекватних внутрішніх засобів, що дозволяють особі працювати для
зміни свого стану. Розроблені наукові методи самоуправління станом, у більш загальному сенсі – саморегуляції, базуються на розробці
й навчанні різним специфічним прийомам внутрішньої “самозміни”
стану, яку суб’єкт повинен виконувати за потреби. За своїм змістом і
спрямованістю ці методи належать до способів активного самовпливу.
Саме тому основна функція психолога все-таки полягає у формуванні
найважливіших внутрішніх засобів у суб’єкта впливу і у забезпеченні
адекватних умов їхнього практичного освоєння. Перелік можливих
методів та відповідних їм конкретних прийомів і методик саморегуляції стану є досить широким. Це, насамперед, методи, що не передбачають впливу на психічну сферу. Такими є комплекси гігієнічних і
загальнозміцнювальних процедур – різні види спеціальної гімнастики, дихальні вправи, самомасаж тощо, які побічно сприяють нормалізації психічних процесів. Однак, як свідчать дослідження, найбільший
вплив на функціональний стан має група методів, об’єднаних загальною назвою “методи психологічної саморегуляції” [3].
У цілому орієнтація керівника на вироблення та використання
власної програми розвитку психологічної стійкості, а також на вироб
лення творчого підходу до вибору стратегії, тактики і техніки саморегуляції багато у чому сприятиме підвищенню його психоемоційної
надійності та професійної компетентності. До того ж у цій ситуації є
можливість більш ефективно задіяти резерви і потенціал керівника як
повноцінного суб’єкта управлінської діяльності.
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Отже, запропонована нами програма розвитку психологічної
стійкості у керівників органів охорони державного кордону України відповідає вимогам управлінської діяльності, ураховує як нормативні, так й особистісні регламентації, надає змогу розробити
сукупність прийнятних правил та дій для ефективного розвитку
креативності керівника. Відтак психологічна сутність зазначених засад виявляється у цілісній й одночасній зорієнтованості програми
на регламентацію двоєдиного процесу – на розвиток і використання
творчого потенціалу керівника військової сфери. При цьому програма, як науковий опис способів здійснення процесу розвитку психологічної стійкості, покликана забезпечити оптимальність перебігу
цього двоєдиного процесу.
Для перевірки дієвості розробленої програми було проведено
експеримент. Експериментальне дослідження розвитку психологічної стійкості керівників органів охорони державного кордону
реалізовувалось на базі Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, підрозділів
Східного (підрозділів, які несуть службу у зоні проведення антитерористичної операції) та Західного регіональних управлінь упродовж 2015–2017 років.
Констатувальний експеримент полягав у вивченні та комплекс
ній психологічній діагностиці психологічної стійкості керівників за
визначеними методиками. Для збору експериментальних даних використовувались: метод діагностики міжособистісних відносин (тест
Лірі), метод колірних виборів (тест Люшера), стандартизований багатофакторний метод дослідження особистості (тест MMPI), тести
прогресивних матриць Равена, загального здоров’я Лангнера-Ам’єля
і психологічної стійкості керівника.
Під час констатувального експерименту емпірично аргументовано, що розвиток психологічної стійкості офіцера-керівника підвищує його працездатність і знижує тривожність. Як позитивні передумови тут виявлено такі привабливі ознаки, як упорядкованість,
методичність і самостійність дій, а також потреба у співчутті й порозумінні, самоповазі та повазі з боку значущого оточення. Натомість
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потреба у спілкуванні при вираженій вибірковості у міжособистісних
контактах супроводжується непевністю у собі й прагненням до запобігання конфліктів. При цьому стреси, викликані обмеженнями чи
заборонами, проявляються у протесті проти одноманітності і примітивності, у наполегливості при обстоюванні своєї думки з орієн
тацією на авторитарність і на підвищене почуття незалежності. Водночас стрес викликає підвищену вразливість, суб’єктивізм у вияві
ціннісних орієнтацій, чутливість до тиску оточення і потребу у комфортному соціальному середовищі.
За результатами емпіричного дослідження встановлено, що між
рівнем психологічної стійкості та ефективністю професійної діяльності керівників органів охорони державного кордону виявлено безпосередню багатоаспектну залежність. Тут встановлено кореляції як
безпосередньо, так і через взаємозалежності зазначеної стійкості та
компетентності. Висунуто гіпотезу, що рівень психологічної стійкості
керівників органу охорони державного кордону України детерміновано комплексом зовнішніх і внутрішніх чинників.
Формувальний експеримент було спрямовано на апробацію розробленої програми розвитку психологічної стійкості у керівників органів охорони державного кордону України. Учасники контрольної (у
кількості 53 осіб) та експериментальної (у кількості 51 особи) груп для
деяких експериментальних вимірів розрізнялись за стажем на посаді
та за віком: стаж на посаді до одного року (вік до 35 років); стаж на
посаді 1–3 роки (вік 35–45 років); стаж на посаді – більше трьох років
(вік – старше 45 років).
Формувальний експеримент було проведено у двох формах: а) індивідуальної корекційної роботи з новопризначеними керівниками
органів охорони державного кордону і б) групового тренінгу. Формувальний експеримент містив такі основні етапи: підготовчий, на
якому було надано офіцерам, учасникам експерименту, знання, проведено консультації, розроблено концептуальну структуру, офіцери
набули особистого досвіду як клієнти індивідуальної психокорекції та
учасники тренінгу; другий – апробаційний, що передбачав проведення пілотного випробування методик індивідуальної психокорекції і
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корекційно-адаптаційного тренінгу (зокрема його окремих елементів)
на реальних групах; третій (безпосередньо формувальний) – проведення всієї запланованої індивідуальної психокорекції, а також консультативних і консультативно-методичних тренінгів; четвертий – результативний, що передбачав аналіз експериментальних даних і виявлення особливостей саморегуляції психологічної стійкості керівника
органу охорони кордону.
Проведення зазначених експериментальних заходів показало, що
індивідуальна і групова психологічна корекція дозволили успішно вирішити подвійне завдання – підвищити психологічну стійкість війсь
кових керівників, розвинути їхні професійно важливі властивості та
риси, розширити психологічний формат соціальної активності у межах професійного статусу і водночас досягти високої компетентності
у спілкуванні та ситуаційній саморегуляційності на основі більш адекватної самооцінки і зниження загальної фрустрованості.
Послідовність формувального психовпливу базувалася на п’яти
кроковій моделі консультативної бесіди, яку було проведено з урахуванням попередніх даних психодіагностики. Усе це на індивідуальному рівні забезпечувало підготовку керівників органів охорони
кордону до групової психокорекційної роботи, при цьому було також
проведено групову рефлепрактику, адаптаційно-корекційний тренінг,
систему саморозвиткових, самовиховних, самоосвітніх заходів, а також монотренінг та аутотренінг.
Розглянемо детальніше рефлексивний інноваційний практикум,
який став основою програми розвитку психологічної стійкості у керівників органів охорони державного кордону України. Він проводився
упродовж одного року з керівниками органів охорони кордону України, які входили у другу підгрупу експериментальної групи (у кількості
17 осіб). Діагностику рівнів психологічної стійкості керівників ми відслідковували впродовж усього особистісно орієнтованого рефлепрактикуму. Рефлексивний інноваційний практикум має поліструктурний
характер. Він одночасно є інструментом розвитку рефлексивної компетентності та інструментом діагностики цього розвитку. Для виявлення
ефективності зазначеного практикуму було застосовано формалізовані
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(результативно- та критеріально-орієнтовані) і проективні методи, що
надавали змогу розпізнавати особливості розвитку психологічної стійкості, як рефлексивної, так і у цілому професійної компетентностей керівників органів охорони кордону. При цьому було дотримано одного
з основних принципів сучасної діагностики, а саме: ніякої оцінки без
розвитку, що є визначальним для практико зорієнтованих психологічних праць. Отже, усі використані у процесі особистісних рефлепрактикумів діагностичні і самодіагностичні процедури природно були певними “відхідними точками” механізму розвитку психологічної стійкості
військових керівників. Вони дозволили активізувати той зміст, стосовно якого організовувався перебіг рефлексивних актів і дій та уможливлювалося відстеження їх адекватності й ефективності в усіх інваріантних формовиявах рефлексивної компетентності.
Діагностика повноти розвитку зазначених складових рефлексивної компетентності у керівників органів охорони кордону, кот
рі брали участь у рефлепрактикумі, складалася з кількох етапів.
Основними етапами були: первинна психодіагностика та анкетне
опитування; оцінка розвитку психологічної стійкості, професійної
компетентності й управлінських здібностей; робота учасників з
індивідуальним проблемним полем у контексті професійної діяль
ності; формування загального для групи проблемного поля учасників, яке багато у чому визначало стратегію розвитку психологічної
стійкості. Робота щодо розвитку психологічної стійкості, професійної і рефлексивної компетентностей керівників велась через різні процедури особистісно зорієнтованого рефлексивно-інноваційного практикуму.
Результати діагностики розвитку досліджуваних компетентнос
тей до проведення рефлепрактики і після неї, за адаптованою методикою І. Семенова та О. Поліщук, що подані у таблиці, свідчать про
тенденції зростання відповідних умінь, навичок і здібностей за кожним з обраних показників професійної компетентності, зокрема про
підвищення рефлексивної компетентності та її важливе значення у
процесі професійного становлення і діяльності керівників органів
охорони кордону.
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Динаміка оцінки рівня саморегуляційної, рефлексивної
і професійної компетентностей керівників органів охорони
кордону експериментальної групи до і після рефлепрактики
Показники
професійної компетентності
1

Коефіцієнт
оцінки до
рефлексивної
практики

Коефіцієнт
оцінки після
рефлексивної
практики

Різниця
коефіцієнтів

2

3

4

1. Сформованість особистих
цінностей і принципів

742

803

61

2. Наявність чітких особистих
цілей

716

812

96

3. Прагнення до постійного саморозвитку

750

817

67

4. Здатність до системної саморегуляції

547

653

106

5. Активність і творчість у професійній діяльності

655

790

135

6. Здатність керувати

744

843

99

7. Уміння вирішити проблеми

651

843

116

8. Знання сучасних засобів розвитку психічної стійкості

745

767

50

9. Висока здатність брати
участь у саморегуляції

733

795

103

10. Професіональна компетентність

737

836

100

11. Рефлексивна компетентність сутнісного змісту

749

839

90

Відповідно до запропонованого загального профілю найбільш
слабкими аспектами тренінгової групи військовослужбовців були такі,
як здатність до саморегуляції, середній рівень розвитку навичок вирішення проблем і винахідливості, творчого підходу до професійної
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діяльності. Цікавим є той факт, що саме за цими критеріями відбувся
(на тлі загального зростання) максимальний приріст здібностей керівників органів охорони кордону (відповідно 106, 116, 135 балів).
Найбільший приріст показників відбувся за критеріями активності і творчості у професійній діяльності (+135 балів), уміння долати
повсякденні проблеми (+116 балів) і здатності до ефективної саморегуляції (+106 балів). Це можна пояснити тим, що саме їх було виявлено як слаборозвинені навички і здібності до тренінгової роботи щодо
розвитку психологічної стійкості керівника органу охорони кордону,
тобто на початковому етапі діагностики. Отже, їхнє упредметнення під
час цілеспрямованого розгортання рефлексивних процесів та відповідного їх ефекту розвитку й забезпечило підвищення саморегуляційної,
рефлексивної і професійної компетентностей учасників тренінгу.
Результати першого етапу діагностики підтвердили як дані кількісного аналізу, так і узагальнення якісного стосовно особистісно зорієнтованого проблемного поля кожного з керівників органів охорони
кордону. На початку рефлексивного інноваційного практикуму у переважної більшості були виокремлені проблеми, вирішення яких не залежало від самої людини (своєрідні зовнішні перешкоди й труднощі):
“недосконалість законодавства”, “дефіцит бюджетних коштів”, “поганий
і некомпетентний керівник органу охорони кордону”, “нестабільність
соціально-економічної ситуації” тощо. Після завершення спільної роботи формулювання проблем стали більш конкретними, а способи їх
подолання – більш спланованими, діяльними та конкретизованими.
Отже, досягнення максимально ефективної результативності
формувального експерименту залежало від того, наскільки усвідомлено і мотивовано учасники рефлепрактикуму підходили до розвитку
своїх саморегулятивних, рефлексивних і професійних якостей і рис.
Доведено також, що у процесі практикуму керівники почали сприймати ці якості як більш актуальні, а ступінь їх розвитку – як такий,
що залежить від ефективності саморегулятивної діяльності. До того
ж виявлено, що зростання рефлексивної активності і компетентності
забезпечує більш високий рівень творчої самореалізації керівника органу охорони кордону.
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Загалом однозначно встановлено, що заходи розвитку психологічної стійкості керівника органу охорони державного кордону у професійній діяльності суттєво сприяють її ефективному перебігу. Аналіз результатів формувального експерименту свідчить, що у цілому
проведені заходи надали можливість ліквідувати показники критичного і недостатнього (нульового) рівнів ефективності досліджуваної
діяльності. Так, серед керівників органів охорони державного кордону експериментальної групи першої підгрупи сумарне зменшення
зазначених показників становило 45 %; другої – 17 %; третьої – 9 %.
Водночас проведені заходи також позитивно вплинули на розвиток
усіх компонентів творчої ефективності військових керівників: в експериментальній групі зросла кількість респондентів, які досягли стабільного і високого рівнів креативності: у першій підгрупі – у середньому на 33 %, у другій – на 12 %, у третій – на 27 %. Усі отримані результати свідчать про виняткову важливість розвитку психологічної
стійкості керівника органу охорони державного кордону у змістовому,
структурному і засобовому наповненні його професійної діяльності.
Вочевидь її здійснення дає підстави характеризувати її як якісно новий резерв у розвитку творчої ефективності керівників-офіцерів, що
безпосередньо пов’язана з особливостями виконання ними своїх професійних функцій. При цьому нами виявлено також її слабкі сторони
та певні недоліки: недостатність диференційованого впливу на керівників органів охорони державного кордону; відсутність активізаційних та мобілізаційних вправ, адаптованих до конкретної специфіки
управлінської діяльності тощо.
Так, методично і психологічно забезпечений розвиток психологічної стійкості мобілізує резервні можливості організму для адаптації
його до нових умов життя, а також активізує й удосконалює спрямовану
діяльність людини, допомагає активно тренувати волю, пам’ять, сприяє
концентрації уваги, виробленню звички самоконт
ролю [4]. А якщо
до цього додати, що заходи щодо розвитку психологічної стійкості є
досить простими у використанні, не вимагають спеціального обладнання і місць проведення, мають достатній діапазон впливу у різних
напрямах, зокрема на психічну сферу, то це однозначно підтверджує,
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що розвиток психологічної стійкості є одним із способів вирішення
складної проблеми адаптації керівника органу охорони державного кордону до повсякденних фізичних і психологічних навантажень.
Важливою позитивною рисою зазначених заходів є ще й те, що
вони вимагають активної участі самого військовослужбовця у їх застосуванні. З огляду на це, подальше поглиблення наших знань про
механізми, закономірності дії заходів розвитку психологічної стійкос
ті керівника органу охорони державного кордону та одержання даних
про нові можливості їх використання нададуть змогу цілеспрямовано
і більш ефективно підвищувати його психологічної стійкість у щоденній управлінській роботі.
Висновок. Отже, результати проведеного дослідження свідчать,
що для підвищення рівня розвитку психологічної стійкості керівників
органів охорони кордону на етапі їхньої професійної адаптації важливо індивідуальне становлення особистості керівника підкріплювати
різними методами, які б допомогли йому долати труднощі. Ефективними засобами групової роботи зарекомендували себе соціально-психологічні тренінги. Водночас поєднання різних методів у межах загальної програми дозволяє комплексно вчити військових керівників
долати адаптаційні труднощі у емоційно-вольовій та інтелектуальній
сферах, при підвищенні ефективності саморегуляції їхньої психологічної стійкості та розвитку професійної компетентності, при цьому
перевагу доцільно надавати розвивальній складовій ділової активності та рефлексивній самоактивності особистості.
Перспективою подальших розвідок у даному напрямі є визначення психологічних умов формування в управлінських кадрів Державної прикордонної служби України стійкості до подолання психологічних бар’єрів за різних умов службово-бойової діяльності у мирний та воєнний час.
Список використаної літератури
1. Грицина О. М. Детермінанти розвитку психічної стійкості керівників
органів охорони державного кордону України / Олег Михайлович Грицина //
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної
56

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: психологічні науки

психологічні НАУКИ

служби України. Серія : психологічні науки / голов. ред. Волобуєва О. Ф. –
Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2016. – № 3(5). – С. 66–76.
2. Hilgard E. R. Divided Consciousness: Multiple controls in Human Thought
and Action / Hilgard E. R. – New York : Wiley-Interscience, Institute of Medicine,
1977.
3. Алексеев А. В. Психомышечная тренировка / Алексеев А. В. // Руководство по психотерапии / под ред. В. Е. Рожнова. – Т. : Медицина, 1985. –
С. 119–125.
4. Корольчук М. С. Психофізіологія працездатності корабельних спеціалістів в екстремальних умовах : дис. ... доктора психол. наук : 19.00.02 /
Корольчук Микола Степанович ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН
України. – К., 1996. – 343 с.

Рецензент – кандидат психологічних наук,
старший науковий співробітник Ковальська І. Е.
Грицына О. М. Программа развития психологической стойкос
ти у руководителей органов охраны государственной границы Украины
В статье на основании результатов констатирующего и формирующего экспериментов обоснована и экспериментально проверена
программа развития психологической стойкости у руководителей
органов охраны государственной границы Украины. Совмещение
разных методов в пределах общей программы позволяет комплексно
учить военных руководителей преодолевать адаптационные преграды
и в эмоционально-волевой, и в интеллектуальной сферах, и при повышении эффективности саморегуляции их психологической стойкос
ти, и при получении ими профессиональной компетентности.
Ключевые слова: психологическая стойкость, руководитель органа охраны государственной границы, программа развития, адаптационные трудности, профессиональная компетентность.
Gritsyna О. Program for the Development of Psychological Stability
of the State Border Guard Units’ Leaders
In the article, based on the results of the ascertaining and forming experiments, the program for the development of psychological stability of
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the state border guard units’ leaders was substantiated and experimentally
tested. In the development of this program, the determinants of the deve
lopment of psychological stability, determined by the author, were taken
into account. In particular, special attention is paid to optimal modes of
management and recreation, as well as optimization of the functional states
of leaders. The program meets the requirements of management activities,
takes into account both regulatory and personal regulations, allows the development of a set of acceptable rules and actions for the effective develo
pment of leader’s creativity.
According to the results of the empirical study, it was established that
between the level of psychological stability and the effectiveness of professional activity of the state border guard units’ leaders, a direct multi-dimensional dependence was revealed. Correlations are established both directly, and through the interdependence of said persistence and competence.
A hypothesis has been put forward that the effectiveness of the professional
activity of the state border guard units’ leader is significantly increased due
to the development of his psychological stability, which is proposed to be
implemented taking into account the determinants of the development of
psychological stability.
It is established that the methodically and psychologically provided development of psychological stability mobilizes the reserve capabilities of the
organism for adaptation to new living conditions, and also activates and
improves the directed activity of a person, helps actively to train the will,
memory, helps concentration of attention, and develops the habit of selfcontrol. In addition, measures to develop psychological stability are fairly
simple to use, do not require special equipment and locations, have a sufficient range of influence in different directions, in particular the mental
sphere. This shows that the development of psychological stability is one of
the ways to solve the complex problem of adapting the state border guard
units’ leader to everyday physical and psychological stress. An important
positive feature of these measures is the fact that they require the active
participation of the serviceman in their application.
Thus, in order to increase the effectiveness of the development of the
psychological stability of the state border guard units’ leaders at the stage
58
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of their professional adaptation, it is important to reinforce the individual
development of the personality of the leader by various methods that would
help him overcome difficulties. In particular, socio-psychological training
has proved to be an effective tool. The combination of different methods
within the general program makes it possible to comprehensively teach
military leaders to overcome adaptive barriers in both emotional-volitional
and intellectual spheres, and at improving the effectiveness of self-regulation of their psychological stability, and when they acquire professional
competence.
Keywords: psychological stability, state border guard units’ leader, deve
lopment program, adaptation difficulties, professional competence.

№ 2(7)
2017

59

психологічні НАУКИ

УДК 159.953:372.881.1:355.23
Валентина ГРІШКО-ДУНАЄВСЬКА,
кандидат психологічних наук, доцент,
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВІДБОРУ
ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
КУРСАНТІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
Постановка проблеми у загальному вигляді. Специфіка підготовки військових фахівців у сфері суспільного порядку, охорони та захисту держави полягає у використанні іноземних мов під час виконання різноманітних службових завдань в особливих умовах діяльності.
Це зумовлено розвитком відкритості українського суспільства на міжнародній арені сьогодення, покращення взаємодії з правоохоронними
та силовими структурами зарубіжних країн з метою інтегрування у
сучасний світ та стати конкурентоздатними військовими фахівцями.
Цього вимагає і поглиблення політичного та практичного діалогу між
країнами-членами НАТО та Україною, посилення процесу запровадження Україною євроатлантичних реформ широкого спектру тощо.
Процес вивчення іноземної мови у вищому військовому навчальному закладі (далі ВВНЗ) є безсумнівно і переконливо мотивованим,
що робить його одним із важливих розвивальних чинників для становлення сучасного компетентного військового професіонала. Учені
доводять, що вивчення іноземної мови сприяє розвитку позитивної
мотивації, що в свою чергу сприятиме трансформації спонукань кур60
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сантів ВВНЗ до зрілої мотиваційної професійної сфери. Засобами
іноземної мови виховують інтерес до змісту та процесу професійної
діяльності, бажання до професійного зростання, почуття обов’язку
перед суспільством та патріотизму, прагнення до самоствердження.
Відтак, важливою метою в освітньому процесі ВВНЗ є оволодіння
майбутніми офіцерами-прикордонниками професійною іншомовною
комунікативною компетенцією, вміннями та навичками перекладаць
кої діяльності для належного виконання службових обов’язків з охорони кордонів Батьківщини. Отже, навчання іноземної мови має
професійну спрямованість та вимагає від викладачів іноземної мови
високого рівня психологічної компетентності при здійсненні відбору
та організації навчального матеріалу для оволодіння курсантами-прикордонниками іноземною мовою.
Метою статті є дослідити психологічні аспекти відбору та організації навчального матеріалу з метою формування професійної іншомовної комунікативної компетентності курсантів-прикордонників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Результати
аналізу наукових джерел з проблеми, що вивчається, надав нам можливість розглянути різноманітні психолінгвістичні підходи до відбору та організації навчального матеріалу з іноземної мови в умовах
ВВНЗ. У межах нашої публікації розглянемо особливості навчальних
матеріалів для формування належного рівня професійної іншомовної
комунікативної компетентності через призму цілей навчання іноземної мови та змісту навчання. Цілі навчання, визначені стратегічними
документами, визначають рівень і технології організації процесу навчання іноземної мови. Цілі впливають на різні аспекти організації іншомовної освіти і певним чином спрямовують їх. Насамперед, це має
вплив на зміст навчання, на засоби його реалізації [15, с. 54].
Слід зазначити про різну інтерпретацію вченими цілей навчання іноземної мови. Так, наприклад, Е. І. Соловцова та Л. Б. Чепцова розглядають цілі навчання з позиції розвитку здібності суб’єкта
навчання до міжкультурної комунікації [16, c. 12]. І. Л. Бім під цілями навчання іноземної мови розуміє формування елементарної
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комунікативної компетенції в ній [3, c. 5]. М. В. Баришніков визначає
цілі навчання іноземної мови як попередньо спланований і сформульований результат вивчення іноземної мови суб’єктами навчання в
заданих умовах [2, c. 13]. Ретельний аналіз проблеми ми знаходимо у
працях вченого Є. І. Пасова. Найперспективнішим, на його думку, є
підхід ситуативно-тематичного відбору навчального матеріалу. Нам
імпонує думка Г. О. Китайгородської, що процес спілкування, а, відповідно, процес навчання іноземної мови є нескінченим ланцюгом
мовленнєвих ситуацій [12]. У рамках діяльнісного підходу О. О. Леонтьєв дає визначення мовленнєвій ситуації як сукупності умов, мовленнєвих і немовленнєвих, необхідних для виконання поставлених
цілей, але ці умови повинні бути задані в тексті або створені керівником заняття [13]. Цікавий поетапний шлях відбору матеріалу пропонує Д. І. Ізаренков: від визначення сфер спілкування через відбір
цілісних актів діалогічного спілкування до відбору класів ситуацій,
далі до конкретних ситуацій, і лише потім до мінімізації навчального матеріалу [9]. Проблематиці, що ми вивчаємо, присвятили свої
праці багато таких вітчизняних та зарубіжних вчених як І. Л. Бім,
О. А. Войтюк, О. Ф. Волобуєва, Л. Клендфілд, Н. В. Кузьміна, С. Меллор-Кларк, Л. Найберг, В. Л. Скалкін, Т. М. Ширяєва, Т. Д. Щербан,
С. О. Пілішек та багато інших. Проте питання специфіки урахування
психологічних аспектів відбору та організації навчального матеріалу
для формування необхідних вмінь та навичок службового спілкування іноземною мовою курсантів-прикордонників у процесі вивчення
іноземної мови в умовах ВВНЗ залишається актуальним і сьогодні.
Події сьогодення торкаються освітнього процесу, змінюють ставлення до військової справи, модифікують шляхи викладання іноземної
мови зокрема та спонукають до пошуку іншого вирішення проблем,
що виникають.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вступаючи до війсь
кового вишу, курсанти не завжди розуміють сутність їхньої майбутньої професійної діяльності, вони не усвідомлюють, які знання, вміння, навички та якості їм будуть необхідні для вирішення професійних
завдань, яка система підготовки приведе їх до опанування майбутньої
62

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: психологічні науки

психологічні НАУКИ

спеціальності та формування необхідних компетентностей. Подолати
ці труднощі майбутнім офіцерам повинні допомогти викладачі з високим рівнем психологічної компетентності. На думку вченого А. В. Морозова, кожен викладач вищої школи зобов’язаний бути новатором
[14, с. 18–19]. Це особливо актуально для викладачів іноземної мови
ВВНЗ, де динаміка сучасності і радикальних соціальних змін відразу
відображається на усіх рівнях спільної навчальної діяльності.
Існує думка, що неможливо навчити мови у штучному, тобто неприродному середовищі. Найкраще, що можна зробити, це створити
умови, щоб вивчати мову. Дослідниця психології навчання іноземних
мов І. О. Зимня зазначає, що специфіка іноземної мови як навчальної
дисципліни визначається тим, що маючи риси знакової системи, як
і будь-яка інша мова, водночас вона визначається низкою відмінних
від рідної мови особливостей оволодіння і володіння нею. Іноземна
мова, на відміну від інших навчальних дисциплін, є одночасно і метою
і засобом навчання. Якщо при вивченні іншого навчального предмета
суб’єкт навчання користується мовою як інструментом, то в процесі
опанування самої мови виникає проблема поступового засвоєння одних легших засобів і способів для вирішення з їхньою допомогою задач засвоєння більш складних. Суттєвою відмінністю іноземної мови
як навчальної дисципліни психолог називає те, що у порівнянні з іншими, його засвоєння не дає людині безпосередніх знань про реальну
дійсність (наприклад, як історія чи математика тощо). Мова є засобом
формування, а далі формою існування і вираження думки про об’єктивну дійсність, властивості, закономірності якої є предметом інших
дисциплін [7, с. 28–33]. Це доводить, що відмінні характеристики опанування іноземної мови повинні бути враховані при викладанні нав
чальної дисципліни, а також відборі, розробці та організації навчальних матеріалів в умовах ВВНЗ. Для курсантів-прикордонників знання
іноземної мови є невід’ємною складовою їхньої професійної компетентності, і розробка вправ-алгоритмів, які відображають процедуру
перевірки документів та транспортних засобів іноземних громадян у
пунктах пропуску, проведення інтерв’ю з нелегальними мігрантами,
які незаконно перетнули державний кордон України допоможе їм
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ефективно виконувати свої службові обов’язки під час професійної
діяльності та підготує до можливих психологічних навантажень, які
супроводжують ті чи інші види діяльності на кордоні.
О. Ф. Волобуєва наголошує, що “своєрідна психологічна природа іноземної мови як навчального предмета, впливає на всі психічні
процеси курсанта: своєрідними рисами характеризуються процеси
відчуття і сприйняття; високі вимоги висуває іноземна мова до пам’яті; особливу складну та своєрідну роль відіграє в мовленні іноземною
мовою мислення; досить своєрідними є почуття та емоції, які пов’язані з вивченням іноземної мови; особливі вимоги висуває навчання
іноземної мови до уваги та волі курсантів і слухачів” [4, с. 36].
Ми погоджуємось, що навчання іншомовному спілкуванню не
може зводитись виключно до формування вмінь та навичок у вигляді
лінгвістичного коду, адже воно передбачає розуміння мовленнєвого
та психологічного контексту, що притаманний певним ситуаціям, та
спонтанність мовленнєвих реакцій, які є наслідком ідентифікації мовця із носіями іноземної мови та культури. Як психологічний процес
мовлення є предметом розділу психології, який має назву психолінгвіс
тика. Отже вона розглядається комплексно: і як засіб спілкування, і
як процес психічний та психофізіологічний [18]. Процес оволодіння
вимовою, лексичним і граматичним матеріалом іноземної мови відбувається на вищому свідомому рівні на відміну від рідної мови.
Відтак, опанування іноземної мови – це не лише заучування
лінгвістичного коду, а переосмислення її чуттєвої площини, і фіксація
мовних одиниць – слів, словосполучень, речень та текстової єдності
відбувається у пізнавальній сфері в цілому, а не лише в пам’яті [7].
До усіх перерахованих думок учених варто додати, що специфіка
ВВНЗ, де майбутні офіцери і навчаються, і одночасно несуть службу,
де для чіткої регламентації обов’язків командири використовують
авторитарний стиль спілкування і під час занять військових дисцип
лін і у позанавчальній службовій діяльності, із майбутніми офіцерами, які є їхніми підлеглими, вимагає від викладача іноземної мови
надзвичайних психологічних знань та умінь для організації ефективної взаємодії на суб’єкт-суб’єктних засадах, що сприятиме активно64
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му опануванню іноземної мови. Адже характер навчання чітко пов’язаний з його метою. Г. А. Китайгородська такий характер навчання,
таку взаємодію називає особливою. На її думку, іншою передумовою
є знання викладачем іноземної мови усіх факторів, що обумовлюють
процес іншомовного спілкування, механізмів спілкування і вміння ними керувати [11, с. 7–8]. Мова йде і про навчальний матеріал,
який виноситься на те чи інше заняття. Сучасна психологія та методика викладання іноземної мови багаті навчальним інструментарієм,
що складається з великої кількості різноманітних підходів та методів,
спрямованих на інтенсивне оволодіння мовою. Але завдання викладача підібрати те психологічне “підґрунтя” навчальних матеріалів, яке
дозволить організувати проблемну ситуацію в аудиторії для повного
залучення суб’єкта навчання в іншомовне середовище. Нам імпонує
думка вченої, яка вважає, що в навчальному матеріалі мають бути
закладені хоча б символічно такі позиції, ціннісні орієнтації, які не
суперечать світогляду суб’єктів навчання і сприяють розкриттю усіх
позитивних якостей особистості. На її думку, “тут непомітно вступають в дію елементи психотерапії та психогігієни”. Дослідниця описує
випадки, коли студенти, прийшовши на заняття після переживання
якихось конфліктних ситуацій чи власних проблем, за рахунок перевтілення в інший образ, іншу навчальну роль, що забезпечуються відповідним змістовним навчальним матеріалом, та під дією атмосфери
групових дій в сприятливій для нього системі взаємовідносин, відсуває на задній план “залишки” стресу та негативних емоцій. І приклади дослідниці, і власний педагогічний досвід свідчать, що така форма
впливу на суб’єкта навчання не одразу призводить до оптимальних
результатів, але є докази того, що всі суб’єкти навчання без винятку
звільняються від страху допустити помилку, отримати погану оцінку
тощо. А викладачі іноземної мови, як ніхто інший, знають про “паралізуючі дії” такого страху [11, с. 40]. І саме тому, в умовах ВВНЗ першочергове завдання викладача іноземної мови забезпечити такий психологічний емоційний фон на кожному занятті та такі види завдань для
виконання, які, у свою чергу, дозволять запрацювати безперешкодно
усім механізмам сприйняття, опанування й актуалізації іншомовного
№ 2(7)
2017

65

психологічні НАУКИ

матеріалу для подальшого його моделювання та перенесення в реальну службову діяльність в особливих умовах діяльності.
Лінгвіст С. Крашен, відомий своїми дослідженнями та значним
викладацьким досвідом у галузі навчання іноземної мови, пропонує
п’ять гіпотез щодо ефективного опанування другої (іноземної) мови,
що знаходять відгук та підтвердження у нашому дослідженні. Вони
такі: 1) гіпотеза засвоєння та вивчення; 2) гіпотеза контролера; 3) гіпотеза природного порядку; 4) гіпотеза вхідного матеріалу; 5) гіпотеза
емоційного фільтру. Тобто, вивчати іноземну мову потрібно природнім для себе шляхом, головне у цьому – цікаві матеріали. Це і читання,
і перегляд фільмів або ігри. Якщо не цікаво, якщо потрібно примушувати того, хто навчається, – вивчення мови ефективним не буде.
С. Крашен підтверджує, що найпродуктивнішим видом іншомовної
діяльності є активне мовлення, коли розвивається діалог (полілог)
іноземною мовою, до чого і повинен спонукати викладач. Відомо,
що мовлення суб’єктів навчання вважається ефективним, коли воно
складає не менше 70 відсотків від усього заняття. Разом із тим, вивчення граматичних структур, тобто розвиток внутрішнього контролю є
теж надзвичайно важливим, щоб рівень висловлювань був достатнім.
Велику увагу приділено читанню автентичних матеріалів, перегляду
відео та аудіюванню, що сприятиме розвитку мовленнєвого відчуття. Вчений нагадує про природній порядок вивчення елементів мови,
саме логічний підбір та правильні етапи подання навчального матеріалу за принципом від простого до складного (принципи регулярності,
системності та послідовності) забезпечать ефективне оволодіння іноземною мовою. І найважливішим С. Крашен вважає психологічний
емоційний фільтр, який може стати серйозною перешкодою, психологічним бар’єром у процесі вивчення іноземної мови [19].
Викладачу іноземної мови необхідно враховувати також вікові,
гендерні та індивідуальні особливості комунікантів (суб’єктів навчання), адже різноманітні проблемні ситуації, і побутової, і службової тематики, вибір ролей у різноманітних ситуаціях повинен бути актуальним і зрозумілим саме для майбутніх охоронців кордону, враховувати
їхні захоплення, інтереси, професійну спрямованість, що забезпечить
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повну залученість та реальні проживання ролей членами навчальної
курсантської групи під час оволодіння іноземною мовою.
Нам цікава думка О. М. Гринчишин, що спостереження за реакцією суб’єктів навчання під час занять говорить на користь того, що
особистісні характеристики можуть допомагати чи перешкоджати
успішному оволодінню іноземною мовою. Вважають, що екстравертовані студенти володіють акторським талантом, більш успішні в
оволодінні іноземною мовою, ніж стримані, інтровертовані, що може
надати значну допомогу викладачам у процесі відбору та організації
навчального матеріалу для занять із курсантами з певними особистісними характеристиками [5, с. 53].
На думку І. О. Зимньої, традиційний спосіб опанування іноземної
мови не активізує інтуїтивних процесів пізнання з причини відсутності
зв’язку між навчальним матеріалом та майбутньою професійною діяльністю суб’єктів навчання. У цьому випадку опанування лексико-граматичного матеріалу відбувається за дисциплінарно-предметним принципом, який не є дієвим у ситуації опанування іноземної мови як засобу
для здійснення соціальної комунікативної взаємодії [7, с. 80–82]. Праці
вчених і власний педагогічний досвід доводять, що доцільним є використання інтерактивних методів навчання, які надають можливість
вирішити комунікативно-пізнавальні завдання засобами іншомовного
спілкування та спрямовані на розвиток усіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності (від аудіювання і говоріння до читання і письма).
Найбільш ефективними формами інтерактивних методів навчання іноземної мови є:
внутрішні (зовнішні) кола (inside/outside circles);
мозковий штурм (brain storm);
читання зигзaгoм (jigsaw reading);
обмін думками (think-pair-share);
парні інтерв’ю (pair-interviews);
рольові (ділові) ігри тощо [17].
Як основа комунікативного підходу до вивчення іноземної мови,
рольова гра покликана моделювати соціальні ситуації реальної мовленнєвої поведінки [8]. Рольова гра як психотехніка створює умови
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для спонтанного вираження почуттів, пов’язаних із найбільш важливими проблемами спілкування. Такий метод, на думку Т. М. Ширяєвої,
поєднує можливості формування усіх сторін міжсуб’єктної взаємодії:
комунікації, інтеракції, перцепції, надає змогу подолати тенденцію до
репродуктивного використання мовленнєвих зразків, які трансформуються в продуктивну мовленнєву діяльність у рольових іграх на заняттях з іноземної мови [18, с. 124–125].
Ефективним при вивченні іноземної мови є безперекладний метод, де іноземне мовлення утворює тимчасові зв’язки з відповідними
образами предметів і явищ, тобто розвиває іншомовне внутрішнє
мовлення та мислення. У зв’язку з цим, доцільно використовувати
наочність (фотографії, малюнки, комп’ютерні програми, відеофрагменти, аудіозаписи носіїв мови, але, головне, дотримуватись принципу доступності та підбір матеріалу повинен бути цікавим, насиченим і відповідним до реальних умов виконання майбутніх службових
обов’язків. При цьому варто пам’ятати, що використання технічних і
наочних засобів навчання повинне бути дозованим і глибоко продуманим і не відволікати від сприйняття основного навчального матеріалу.
Можна залучати курсантів і до елементів невербальної, пантомімічної участі. Невербальне пояснення впливає позитивно на створення
комплексного образу іншомовної лексичної одиниці, а, також, допомагає зняти емоційну напругу та не боятись зробити помилку при поясненні. До того ж пантомімічне пояснення залучає усіх до діяльності
та підвищує активність учасників. Отже, курсанти із нижчим рівнем
володіння іноземною мовою відчувають свою залученість до загального дійства та сміливіше вступають до інтеракції на занятті [18].
Результати наших досліджень також демонструють, що значну
кількість завдань на заняттях з іноземної мови можна подати у форматі технік психологічного тренінгу [6]. Це передбачає ефективну діалогічну форму спілкування з метою формування у майбутніх офіцерів-прикордонників комунікативних здібностей, а також активності,
самостійності й креативності:
1) принцип добровільної участі (створення таких умов та підбір таких завдань, за яких учасники самі проявлятимуть бажання
68

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: психологічні науки

психологічні НАУКИ

до активної участі. Варто розуміти, що примусово позитивні зміни в
особистісному напрямку не відбуваються. Відтак, найцікавіші завдання слід ретельно відбирати саме на початковому етапі навчання);
2) принцип активності. Популярність принципу активності пояснюється тим, що, як уже всім відомо, людина засвоює лише 5–10 % з
того, що чує, 50 % з того, що бачить, 70 % з того, що проговорює, 90 %
з того, що активно відтворює і використовує. Активність учасників
зростатиме лише тоді, коли вони налаштовані включитися до спільної
діяльності у будь-який момент часу, а діяльність їхня є різноманітною
(аудіювання, діалог, робота з текстом, бесіда, дискусія, рольова чи ділова гра, вправи в мікрогрупах, в парах, шерінг/рефлексія, “криголами”, моделювання, супервізія, експерт-аналіз тощо);
3) принцип гармонізації інтелектуальної і емоційної сфер;
4) принцип послідовності завдань та ігор [1]. Спочатку – щось досить безособистісне, загальне, а потім поступово – перехід до питань і
якостям більш особистісного характеру: захоплення, сім’я, друзі, навчання, служба тощо. Вправи повинні розвиватись від загального до
особистого [10, с. 16];
5) принцип спрямованості на імплементування результатів навчання в реальності. Отриманий майбутніми офіцерами досвід буде
змодельованим в соціальній та професійній практиці. Зміст завдань
повинен відображати виклики реальної життєдіяльності учасників
і враховувати особливості вищої професійної (у нашому випадку
військової) освіти, мати фахову спрямованість. Прикордонники, наприклад, – це перші особи, яких зустрічають іноземні громадяни під
час перетину державного кордону, тому навички та вміння здійснити взаємодію на належному рівні у процесі виконання безпосередніх
професійних обов’язків, правильно перевірити документи, з’ясувати
необхідну інформацію, усунути проблеми, що виникають, вдатись до
потрібних заходів, при цьому зберігаючи етикет спілкування та дотримуючись норм культури спілкування під час здійснення прикордонного контролю. Тому завдання фахової спрямованості слугуватимуть певними моделями для відтворення та застосування в реальних
умовах під час несення служби в особливих умовах діяльності.
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Одним із важливих завдань викладача іноземної мови – звертати увагу на мовне оточення курсантів-прикордонників. Важливий акцент повинен приділятись на іноземну мову у повсякденному
житті: улюблені іноземні пісні, виконавці, книги, фільми; створення
життєвих та професійно-службових ситуацій для набуття конкретного особистісного досвіду. Адже, наприклад, під час опрацювання
завдань професійного спрямування викладачі не лише пояснюють
курсантам ситуації, в яких необхідним є використання іноземної
мови, ознайомлюють їх із професійною термінологією, але й пояснюють особливості іншомовної комунікативної поведінки та алгоритм спілкування з іноземцями в різноманітних ситуаціях, під час
виконання службових обов’язків, військової служби. Варто додати,
що залучення майбутніх офіцерів-прикордонників до наукової іншомовної діяльності у військових наукових гуртках є ще одним із
важливих засобів розвитку в них креативного інтелектуального потенціалу для формування вмінь та навичок службового спілкування
іноземною мовою.
Висновок. Отже, дослідивши психологічні аспекти відбору та
організації навчального матеріалу для формування іншомовної комунікативної компетентності курсантів-прикордонників, варто зазначити, що належне змістовне наповнення навчального матеріалу, вибір
інтерактивних методів роботи в процесі вивчення іноземної мови,
урахування індивідуальних особливостей курсантів забезпечують
конструктивну іншомовну комунікативну взаємодію усіх суб’єктів
навчання та сприяють виникненню позитивних мотивів до вивчення
іноземної мови, пошуку нових знань, розвитку здібностей до опанування іноземної мови, що є основою формування професійної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх офіцерів. А це, в
свою чергу, забезпечуватиме цілеспрямований розвиток практичних
умінь та навичок аудіювання, говоріння, читання, письма та перекладу; розвиток креативного іншомовного мислення як формуючої основи ідейності, що сприятиме творчому підходу до вирішення завдань
професійної іншомовної діяльності майбутніх охоронців кордону суверенної України.
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Гришко-Дунаевская В. А. Психологические аспекты отбора и организации учебного материала для формирования профессиональной иноязычной коммуникативной компетентности курсантов-пограничников.
Автор статьи исследует психологические аспекты отбора и организации учебного материала для формирования умений и навыков
служебного общения на иностранном языке курсантов-пограничников. Автор утверждает, что важным аспектом является тщательный
отбор учебного материала и психологическое обоснование дидакти72
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ческих принципов обучения иностранному языку с учетом индивидуальных особенностей и возрастных интересов субъектов обучения,
увлечений, их социального опыта, личностного отношения к целям
овладения иностранного языка для выполнения профессиональной
деятельности, предыдущего опыта иноязычной коммуникативной деятельности.
Ключевые слова: психологические аспекты, иностранный язык,
отбор и организация учебного материала, профессиональная иноязычная коммуникативная компетентность, курсанты-пограничники.
Grishko-Dunaievska V. Psychological Aspects of the Selection and
Organization of Educational Material for Cadets-Borderguards’ Professional Foreign Communicative Competence Formation
Psychological aspects of the selection and organization of educatio
nal material for the formation of cadets-borderguards’ professional foreign
communicative competence have been investigated in the article. The author
justifies that one of the important aspects is the thorough selection of educational material and the psychological substantiation of didactic principles
of foreign language teaching, taking into account cadets’ age, gender and individual features and interests, their hobbies, social experience, personal attitude to the purposes of mastering a foreign language for the professional
activity performance, previous experience of foreign communication activities. The author pays much attention to the psychological basis of educational
materials, which will allow to organize the problem situation in class for the
full cadets’ involvement in a foreign environment, which can be modelled and
transferred to the real future professional activity. Such an approach is focused
on the purposeful development of practical skills of listening, speaking, rea
ding, writing and translation, as well as on the development of creative foreign
language thinking as a forming basis of ideology, which provides a creative
approach to the formation of service foreign language communication skills
of future officers-borderguards. The author proves that it is efficient to use
interactive teaching methods in order to provide the opportunity of solving
communicative and cognitive tasks by means of foreign communication and
are aimed at the development of all four types of language activity. The non№ 2(7)
2017
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translation method has been considered to be effective while studying a fo
reign language, where foreign communication forms temporary connections
with the corresponding images of objects and phenomena, that is, develops
foreign language fluency for speaking and thinking.
Therefore the author suggests a number of foreign language tasks in
classes in the format of psychological training techniques. This implies an
effective dialogical form of communication in order to form foreign communicative competence of future military professionals for their service
tasks carrying out.
Keywords: psychological aspects, foreign language, selection and orga
nisation of educational material, professional foreign communicative competence, cadets-borderguards.
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ КЕРІВНИКІВ
ОРГАНІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
У статті проаналізовано сутність поняття професіоналізму керівників органів охорони державного кордону. Розкрито зміст управлінської діяльності офіцерів-прикордонників, визначено спектр зав
дань важливих у професійно-управлінській діяльності. Автор акцентує увагу на необхідності формування організаційно-психологічного
компоненту в діяльності керівника.
Ключові слова: керівник, лідер, підготовка керівників, зміни в організації, компетентність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Зміни, що відбуваються сьогодні в Україні (політичні, економічні, соціальні), вимагають
суттєвого підвищення рівня професійної підготовки керівників органів охорони державного кордону (ООДК). Події на Сході України,
в зоні проведення антитерористичної операції засвідчують значення
якості професійно-управлінської діяльності керівників різних силових відомств. На наш погляд, особливої уваги заслуговує проблема
підготовки керівників органів охорони державного кордону (ООДК) з
позиції організаційної психології, яка вивчає насамперед різні аспекти психічної діяльності й поведінки людей в організації (персоналу
ООДК) з метою підвищення організаційної ефективності і створення
© Журавльов В.
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сприятливих умов для служби, індивідуального розвитку і психічного
здоров’я персоналу організації (ООДК).
Тому категорія професіоналізму управлінської діяльності керівників ООДК є відносно новою для української психологічної науки.
Введення її до наукового обігу зумовлюється тенденціями модернізації підготовки та професіоналізації управління. Проблема підготовки
до професійно-управлінської діяльності в системі професійної підготовки на психологічних засадах не набула належного наукового обґрунтування та практичної апробації. Актуальним є створення системи розвитку професіоналізму управлінської діяльності керівників
ООДК з урахуванням умов професійної діяльності.
Методологічна платформа підготовки керівників ООДК до професійно-управлінської діяльності в межах організаційної психології
фактично не розглядалась і потребує концептуальних уточнень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Слід вказати,
що дослідники [1; 5; 8; 10; 11] зауважують про необхідність змін у процесі
підготовки керівників з урахуванням нових вимог до процесу управління
й підготовки керівників-професіоналів, здатних ефективно керувати різними галузями виробництва, оновлювати свої знання, постійно навчаючись, адаптуючись до нових умов соціального середовища.
Це пов’язано з тим, що на відміну від кардинальних змін в політичній та економічній системах України, майже не змінились моделі й
методи управління, переважна більшість фахівців, що сформувались
як керівники в умовах адміністративно-командної системи, виявились
нездатними ефективно працювати в нових умовах, у їхній свідомості
й світогляді не відбулось відповідних змін у пріоритетах і сприйнятті
нових життєвих цінностей та орієнтацій [10].
Діяльність керівників (персоналу підрозділів) ООДК завжди
здійснюється як в особливих, так і в екстремальних умовах. На цих
фахівців постійно впливають такі несприятливі чинники: висока відповідальність за результат і безпеку прикордонної служби, небезпека
для життя, стресові фактори середовища, інформаційне та фізичне перевантаження.
76
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Мета статті – розкрити психологічні особливості професійно-управлінської діяльності керівників ООДК з позиції організаційної психології.
Виклад основного матеріалу дослідження. Керівна ланка як
суб’єкт професійно-управлінської діяльності є ключовим потенціалом у функціонуванні ООДК як організації. Саме тому в системі підготовки до професійно-управлінської діяльності роль керівника полягає у тому, що він здійснює розробку стратегії діяльності організації в
реальному середовищі прикордоння, забезпечує виконання її основного призначення, визначає параметри встановлення взаємодії між
структурами інших підрозділів і діями всередині ООДК.
У сучасній науці акцентується увага на понятті “професіоналізм
управлінської діяльності”, оскільки процес розвитку суспільства зумовлює високий рівень вимог до керівника. Це поняття стосується різних
аспектів виконання керівником соціально значущих завдань, створення специфічних систем управління. Досліджуючи психологічні засади
підготовки керівників ООДК до професійно-управлінської діяльності,
автор визначає певну проблематику: по-перше, у змісті професійної
підготовки керівників, мало уваги приділяється змісту управлінській
підготовці; по-друге, керівники не враховують психологічного потенціалу організаційної психології в управлінської діяльності.
Сучасна система підготовки [8] менеджерів характеризується тим,
що вона намагається підігнати кожного під загальний віртуальний зразок, своєрідний ідеал керівника. Усталені системи підготовки не забезпечують необхідного рівня знань, умінь та навичок. Найістотнішими їхніми
недоліками є: фрагментарність, відсутність синергетичного, системного
підходу до наукового обґрунтування змісту підготовки; необґрунтованість поєднання загальнотеоретичного і специфічного компонентів у
змісті навчання; недооцінка необхідності формування системного бачення перспективного розвитку організації, розвитку стратегічного мислення та навичок індивідуального і групового спілкування; незабезпеченість
програмами, методичними та навчальними матеріалами та ін.
О. І. Бондарчук [2] вважає, що це може породжувати професійні деформації особистості керівників, суттєві зміни у відповідальних стратегіях,
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пізнавальних стратегіях, емоційній сфері, мотиваціях, засобах взаємин з
іншими людьми тощо. Серед характерних проявів зазначених деформацій у контексті проблеми управління змінами в організації слід назвати
такі: 1) переважання прагматичних установок, орієнтацію на отримання
готових “рецептів” змін в організації без належного осмислення, засвоєння і перенесення на практику загальнотеоретичних знань і концептуальних підходів; 2) інтолерантність, тобто неприйняття думок, відмінних
від власних, сприйняття дій інших, що висловлюють власну думку, як таких, що спрямовані проти особистості керівника, не визнають його особистісну та професійну компетентність; це обмежує уявлення керівника
про поточну ситуацію, ускладнює можливість урахувати усі фактори, що
забезпечуватимуть конструктивні зміни в організації; 3) зміну структури
цілепокладання, коли найважливішим стає досягнення тактичних цілей
підтримки функціонування організації лише на поточний момент, без
визначення стратегії змін у діяльності організації на тривалий період.
Проведений нами аналіз досліджень українських вчених [5] дає можливість зробити кілька теоретичних узагальнень, необхідних для теоретичного осмислення проблеми подолання професійної деформації керівників ООДК, а саме:
концептуальні зміни в ООДК – це певні зрушення в діяльності
ООДК, які виникають у результаті реакції організації на впливи зов
нішнього та внутрішнього середовища, а при систематичному проведенні змін сприяють підвищенню якості її функціонування;
необхідність зміни в ООДК для вирішення прикладних завдань
на наукових засадах (стратегічні зміни, інноваційні зміни, структурно-процесуальні зміни, особистісні зміни).
Щодо змісту управління змінами в організації зазначимо, що слід
враховувати позитивні та негативні аспекти змін [6].
Серед негативних аспектів управління змінами в організаціях слід
назвати те, що зміни: дестабілізують наявні системи; руйнують наявні
структури й традиції; реорганізують організацію; викликають у персоналу страх та невпевненість; обумовлюють виникнення тиску часу
та термінів, у межах яких потрібно виконувати конкретні завдання;
призводять до виникнення бар’єрів у комунікаціях, обумовлюють ви78
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никнення в персоналу страху втрати посади (роботи); часто спричиняють скорочення персоналу та ін.
Позитивні аспекти управління змінами сприяють: розумінню
багатоаспектності, багатовекторності служби (роботи), підвищенню
рівня компетентності персоналу; стимулюють навчання персоналу
протягом усього життя; надають персоналу більше можливостей для
прийняття рішень та виконання завдань; сприяють росту відповідальності персоналу; ускладнюють або модернізують сфери активності
персоналу; створюють більше можливостей для спільної роботи персоналу; стимулюють розвиток самоуправління робочим часом (з боку
персоналу); сприяють особистісному розвитку персоналу та ін.
Особливості взаємозв’язку і взаємовпливу параметрів управління змінами в організації і характеристик структури особистості та окремих її компонентів визначають постановку проблеми психологічного вивчення процесу професійно-управлінської діяльності керівника.
Впливаючи на предмет праці, опосередкований знаряддями праці,
людина виявляє розуміння природи речей, які беруть участь у процесі;
розпочинаючи роботу, людина складає програму своїх дій, під час роботи
контролює процес, реагує на відхилення від визначеної програми. Ці логічні дії вона здійснює завдяки діяльності вищої нервової системи, головного мозку. Ця складова трудової діяльності є управлінською. Таким чином,
управління – це невід’ємний компонент праці у її природному розумінні.
Управлінська професійна діяльність – форма практичної діяльності, яка є
результатом процесів розподілу і спеціалізації праці у процесі суспільного
розвитку і диференціації трудової діяльності [11]. Суттєвим тут є усвідомлення того, що професійні дії управлінця пов’язані з розв’язанням управлінських завдань і проблем, які є основою прийняття рішення [3]. Отже, у
професійно-управлінської діяльності доцільно відзначити таку ієрархічну
структуру професіоналізму управління [12], яка відповідає психологічному змісту керівників органів охорони державного кордону:
І. Рівень розв’язання управлінських завдань:
виконання конкретного управлінського рішення (керівник володіє змістом і знає, коли необхідно застосувати готове рішення в практичній площині);
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виконання типового управлінського рішення (керівник має набір
відпрацьованих типових рішень у типових ситуаціях і розуміє, яке
саме рішення необхідно застосовувати в конкретному випадку);
виконання типового управлінського рішення з корегування власних дій (означає здатність керівника здійснювати рефлексію і корегувати власні дії щодо управлінського рішення);
виконання типового управлінського рішення з корегуванням тактичної бази (керівник локально змінює рішення, для його адаптації до
конкретної ситуації, але не руйнує його концептуального змісту).
ІІ. Рівень розв’язання управлінських проблем:
участь у розв’язанні управлінських проблем (керівник одночасно набуває й застосовує досвід управління змінами в професійній діяльності);
самостійна постановка й усування проблем (рівень характеризується тим, що формується здатність керівника до процесу індивідуального
проблемного підходу у конкретній ситуації та шляхів її розв’язання);
самоорганізація керівника (здатність керівника адекватно й усвідомлено визначати необхідний рівень прийняття рішення щодо певної ситуації).
У цьому контексті важливим показником професіоналізму керівника є те, що він у своїй організації повинен мати якості лідера.
У чому полягає різниця між цими поняттями? Коли лідер усвідомлює правильні речі, він думає про майбутнє, про стратегію мети, певні
мрії. Але, коли він обмірковує те, як зробити те чи інше правильно,
керівник визначає форму управлінського контролю.
Зрозуміло, що фахівці, які ефективно здійснюють професійно-управлінську діяльність, повинні мати відповідний психологічний потенціал. Їхні здібності й кваліфікація мають відповідати зміс
ту системних функцій: отримання інформації із зовнішнього світу;
виконання внутрішніх оперативних завдань; виконання внутрішніх
стратегічних завдань; створення кінцевих послуг для зовнішнього середовища. Тільки у цьому випадку керівники як лідери будуть
компетентними (від лат. competentis – відповідний). Йдеться про те,
що будь-яку професійно-управлінську діяльність здатні виконувати
лише компетентні офіцери, – інші лише знижують або “руйнують” ре80
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сурси організації і роблять помилки, які потім змушені виправляти
саме компетентні люди.
Визначаючи компетентність персоналу як загальну здатність і готовність мобілізовувати в професійній діяльності свої знання, уміння,
а також узагальнені способи виконання дій, набуті в процесі професійної підготовки, ми пропонуємо уточнити її структуру. Схематично психологічну компетентність офіцерського складу можна подати
у вигляді взаємопов’язаних модулів: психологічна діяльність, комунікативний потенціал, рівень розвитку професійно-особистісні якості.
В кожному з модулів можна виділити такі психолого-педагогічні складові [4; 7; 9]:
1) професійно-необхідні психологічні й педагогічні знання;
2) професійно-необхідні психологічні уміння;
3) професійні психологічні позиції, зокрема: мотивація фахівця
на професійних засадах;
4) професійно-особистісні особливості, що забезпечують потенціал оволодіння персоналом професійними знаннями і уміннями.
Ці знання, уміння і якості є умовами підготовки і результатом діяльності офіцера-керівника. Таким чином, знання і уміння – це об’єктивні характеристики прикордонника, необхідні для його відповідності вимогам професії. Визначення компонентів дозволяє зробити
висновок про те, що базовим елементом компетенції керівника є саме
психологічний зміст. З огляду на це використання терміну “компетенція керівника” в межах нашого дослідження доцільно запропонувати
у такій редакції – психологічна компетенція керівника.
Професійна підготовка проходить ефективніше, коли офіцери можуть поєднати її із виконанням функціональних обов’язків на штатних посадах. За таких умов вони зможуть усвідомити всю складність і
відповідальність завдань, покладених на себе і паралельно свій вклад
в діяльність організації/підрозділу. При підготовці керівного складу
ООДК важливе значення має використання методів інтерактивного
навчання. При використанні методів інтерактивного навчання можна:
визначати реальну проблему, для вирішення якої необхідне навчання;
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окреслити психологічні потреби для вирішення професійних та
особистісних проблем;
визначати необхідний психологічний потенціал для забезпечення
організаційної структури управління ООДК;
здійснити корекцію програм професійної підготовки.
При цьому процес підготовки здійснюється у вигляді вирішення
проблемних, творчих та пошукових прикладних задач.
При цьому керівник постійно виконує функції, що вимагають
якісного виконання і взаємного узгодження дій/взаємодії:
1. Отримання інформації із зовнішнього світу.
2. Виконання внутрішніх оперативних завдань.
3. Виконання внутрішніх стратегічних завдань.
4. Отримання кінцевих результатів (послуг, продукції тощо) для
зовнішнього світу.
Для уніфікації згрупуємо фахівців, які ідеально виконують всі чотири функції, за такими умовними назвами [12]:
1) програматор – інтуїтивний екстраверт. Життєві інтереси (психічна орієнтація) пов’язані з об’єктами зовнішнього світу. Постачає
інформацію, на основі якої органи управління формують програму
(стратегію) дій.
2) синхронізатор – сенсорний інтроверт. Орієнтація на внутрішній
світ психічної активності, на вузьке коло завдань й проблем. Основна
увага сконцентрована на внутрішніх проблемах організації, на вдосконаленні внутрішніх зв’язків, підвищенні їхньої якості й надійності.
3) коректор – інтуїтивний екстраверт. Проникає в сутність явищ
і прагне їх пізнати, розробляючи при цьому рекомендації “глобального” характеру.
4) ефектор – сенсорний екстраверт. Формує кінцевий продукт діяльності організації, здатний перебувати в постійному контакті із зовнішнім
середовищем, бути енергійним і готовим до рішучих практичних дій.
Тому, можна стверджувати, що для компетентного виконання
професійно-управлінських дій необхідно підбирати фахівців із досить
чіткими психологічними характеристиками, які практично формують
управлінські команди. Команди діють на штатній основі (постійні), а
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також у вигляді ситуативних команд для вирішення ситуативних зав
дань і проблем. Компетентність – це ступінь кваліфікації працівника, яка дозволяє успішно вирішувати завдання, що стоять перед ним.
Вона дозволяє визначати здатність керівника якісно і безпомилково
виконувати свої функції як у звичайних, так і в екстремальних умовах,
успішно освоювати нове і швидко адаптуватися до нових умов. Основу
професійної компетентності визначає професійна придатність, що є
сукупністю психічних і психофізіологічних особливостей особистос
ті керівника, необхідних для професійно-управлінської діяльності.
Необхідно звернути увагу на те, що в умовах динамічного розвитку
суспільства, науково-технічного розвитку явно і чітко спостерігається
тенденція до швидкого “старіння” знань і досвіду керівного складу, що
виражається у відставанні індивідуальних знань і досвіду від сучасних
вимог до керівних посад і професії [1].
На основі проведеного аналізу можна виокремити такі види компетентності для керівного складу:
функціональна (професійна) компетентність: характеризується
професійними знаннями та уміннями їх використовувати. Сьогодні для керівників ООДК зростає роль не спеціальних, а методичних і соціальних знань і навичок, здібностей в сфері спілкування,
керівницт
ва підлеглими, здатності сприймати та інтерпретувати
службову інформацію;
інтелектуальна компетентність: виражається у здатності до аналітичного мислення;
ситуативна компетентність: визначає уміння діяти в умовах ситуативних змін прикордонної служби;
часова компетентність: відображає уміння раціонально планувати і використовувати службовий (оперативно-службовий) час. Основним показником є об’єктивна оцінка необхідного часу, уміння моделювати програму досягнення мети в часовому просторі, раціонально визначати витрати і резерв часу;
соціальна компетентність керівника: уміння підтримувати відносини (формальні – неформальні), впливати на підлеглих, мотивувати і спрямовувати персонал на професійну діяльність, забезпечувати
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культуру ділового спілкування як по вертикалі “керівник – підлеглий”,
так і по горизонталі “військовослужбовці (працівники) одного рівня”, запобігати і конструктивно вирішувати конфлікти, налагоджувати комунікації, уміння підтримувати психологічну рівновагу (тактовно вказувати
на недоліки, коректно робити зауваження, викликати довіру).
Висновки. Розвиток професійно-управлінської діяльності є закономірним проявом потреб суспільства в забезпеченні ефективного
функціонування організації. Функція управління охоплює всі сфери
суспільного життя і опосередковано – сферу індивідуального розвитку людини: професійного, посадового, особистісного.
Зміни в змісті професійно-управлінської діяльності пов’язані з
розв’язанням управлінських завдань і проблем, які є основою прий
няття управлінських рішень. Усталена система професійної підготовки
керівників ООДК не достатньо приділяє уваги формуванню і розвитку
професійно-управлінської діяльності на психологічних засадах, що знижує ефективність управлінської діяльності керівного складу загалом.
Упровадження організаційно-психологічного змісту в структурі професійної підготовки надає можливість забезпечити позитивну
динаміку в діяльності керівників ООДК та розвитку їх професійної
компетентності.
Професіоналізм керівника ООДК виступає індикатором введення
змін в діяльність персоналу, що дозволяє визначати стратегію організації, сприяти запобіганню прояву деструктивних процесів впливу на
організаційний розвиток.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі будуть
присвячені ефективності впровадження організаційно-психологічного тренінгу для підготовки керівного складу ООДК.
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Журавлев В. В. Развитие профессионализма руководителей органов охраны государственной границы
В статье проанализирована сущность понятия профессионализма
управленческой деятельности руководителей органов охраны государст
венной границы. Определен спектр задач и проблем на которые необходимо направить професионально-управлеченскую деятельность. Автор
акцентирует внимание на необходимость формирования организационно-психологического компонента в деятельности руководителя.
Ключевые слова: руководитель, лидер, подготовка руководителя,
изменения в организации, компетентность.
Zhuravliov V. Development of Professionalism of the Heads of Border Protection Bodies
Methodological platform of training of managers of border protection
bodies of Border Guard Service for the professional and managerial activities
within organizational psychology has not actually been considered. The category of professionalism, including professionalism of heads of border protection
bodies’ management activity is relatively new for the Ukrainian psychology.
Activity of the leaders (personnel of the units) of border protection
bodies is always carried out in particular and extreme conditions.
Professionalism of the head of border protection bodies serves as an
indicator of change management of border protection bodies, which is the
ability to define and apply prospectively and innovation potential and help
to prevent and overcome resistance to change on the part of staff.
Changes in border protection bodies are viewed as a certain shift in
the activities that occur in reaction to the impact of external and internal
environment, and with systematic changes leading to steadily improve the
quality of its operation. As for the content management of change in organizations, it should be noted that both positive and negative aspects of change
should be taken into account.
The following hierarchical professional and management structure can
be noted in the professional and management activity, the one which corres
ponds the psychological content of the heads of the border protection bodies:
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I. Level of solving of management problems:
implementation of a specific management decision;
implementation of a model management decision;
implementation of model management solutions for correcting of their
own actions;
implementation of model management decision with corrections of
tactical base.
II. Level of solving of management problems:
participation in solving of management problems;
independent setting of a problem and its resolving;
self-organization of a manager.
In this context, an important indicator for the manager is that he should
possess leader qualities in his organization.
The leaders – people who do the right thing.
Manages – who do things right.
Changes in the content of professional and managerial activity related
to solving management problems and issues that are the basis and aimed
at a management decision. The current system of professional training of
managers of border protection bodies does not pay enough attention to the
formation and development of professional and management activities on
psychological principles, which reduces the efficiency of the managerial activity of management staff in general.
Changes in border protection bodies should provide some improvements
of the border protection bodies’ activity arising in reaction to the impact of
external and internal environment in the area of professional competence of
manаgers, which can have both positive and negative character.
Keywords: manager, leader, training of managers, changes in the organization, competence.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЙНОЇ
ОРІЄНТАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
У статті автор досліджує роль мотивації та її психологічний аспект під час навчання студентів. Виокремлено фактори, які визначають навчальну мотивацію, ієрархічну структуру мотивів. Урахування індивідуальних особливостей, потреб та мотивів тих, хто навчається, сприяє розвитку і саморозвитку особистості, його адекватної
реалізації у навчально-професійній діяльності. Розглянуто, що мотивоване навчання сприяє створенню позитивної психологічної атмосфери під час навчання, що у свою чергу допомагає долати психологічні
ускладнення тих, хто навчається.
Ключові слова: психологічні ускладнення, навчальна діяльність,
мотивація навчання, мотив, потреба.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Нові соціальні та освітні умови сучасного суспільства та інтеграція України до
європейсь
кого співтовариства висувають більш високі вимоги до
підготовки сучасного фахівця. Ефективність оволодіння знаннями у
процесі навчальної діяльності у вищій школі значною мірою залежить
від психологічної готовності тих, хто навчається, засвоїти та застосувати набуті знання на практиці, від уміння долати сформовані недієві
стереотипи та від адекватного уявлення про свої можливості. Досвід
свідчить, що у студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ) у процесі
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навчання виникають внутрішні бар’єри психологічної природи – негативно забарвлені переживання щодо власної професійної спроможності й установки. Нездатність студентів долати такого роду бар’єри
призводить до фрустраційних станів, а це, у свою чергу, негативно
впливає на рівень засвоєння ними знань, на формування професійної
компетентності [5].
Навчальна діяльність студента явище складне. Одним із основних
в навчальній діяльності є вирішення навчальних завдань та вдосконалення навчальних дій, а також самоконтроль та самооцінка їх результатів. Вона характеризується метою, мотивами, пізнавальними
процесами, починаючи зі сприйняття інформації і закінчуючи функціонуванням психічних процесів, різних емоційних виявів.
Обсяг навчальних навантажень в університеті такий, що необхідні досить сильні мотиви, щоб їх успішно подолати. Без бажання навчатися навчання набирає сенсу зовні нав’язаного, сторонньої роботи,
яку потрібно якось виконати, щоб реалізувати мету, яка знаходиться
поза навчанням: отримати призначення, заробляти тощо. Як показали дослідження деяких вчених (А. Леонтьєв, Л. Боживоч, П. Якобсон,
В. Оконь та ін.), без достатньо позитивних мотивацій неможливе досягнення великих результатів в розвитку особистості студента [1].
Успіх у будь-якій діяльності, в тому числі і в навчально-професійній, залежить не лише від здібностей і знань, а й від мотивації (тобто від
прагнення самоутверджуватись, досягати високих результатів тощо).
Чим вищий рівень мотивації, чим більше чинників (мотивів) спонукають людину до діяльності, тим більше зусиль вона здатна докладати.
Високо-мотивовані індивіди більше працюють і, як правило, досягають кращих результатів у діяльності. Часто трапляється так, що менш
здібний, але більш мотивований студент досягає вищих успіхів у діяльності, ніж його обдарований товариш. Це й не дивно, оскільки людина
з високим рівнем мотивації працює і досягає кращих результатів [1].
Аналіз наукової літератури свідчить про те, що чимало вітчизняних та зарубіжних учених (Л. Виготський, Г. Китайгородська, Л. Литвинова, А. Маслоу, Е. Носенко, К. Роджерс, Н. Яковлєва, John and Liz Soars
та ін.) досліджували різноманітні аспекти підвищення ефективності
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навчальної діяльності. Проблеми формування навчальної мотивації
вивчали та досліджували багато педагогів і психологів. Для визначення ефективності процесу формування навчальної мотивації студентів
важливими є праці Ю. Бабанського, В. Богословського, Л. Василенко,
А. Виноградової, М. Алексєєвої, В. Галузяка, В. Давидова, Д. Ельконіна, М. Заброцького, Є. Ільїна, С. Максименка, А. Маркової, Т. Матись,
М. Мільмана, В. Оконя, А. Орлова, О. Савонько, М. Савчина, М. Сметанського, А. Степанова, З. Хізроєвої, В. Шахова, С. Рубінштейна та
інших. Питання мотивації діяльності студентів у процесі навчання
у вищому навчальному закладі при застосуванні різних навчальних
завдань досліджують В. Білоус, Л. Горюнова, С. Занюк, В. Козаков,
О. Коваленко, Л. Орбан-Лембрик, А. Цимбалюк і С. Цимбалюк,
Є. Шматков та ін.
Попри доволі широке освітлення теми мотивації студентів до нав
чальної діяльності існують певні практичні проблеми у мотивуванні студентів, що переживають різні психічні стани, що відбивається на успішності навчання студентів та їх формуванні як майбутніх фахівців. Саме
недостатній ступінь дослідження цієї проблеми та її безумовна важливість для організації ефективного навчально-виховного процесу у вищій
школі складають актуальність та зумовлюють вибір теми дослідження.
У вітчизняній психології мотивація розглядається як складний багаторівневий регулятор життєдіяльності людини – її поведінки, діяльності. Найвищим рівнем цієї регуляції є свідомо-вольовий.
В. Алексєєв відзначає, що мотиваційна система людини має набагато
складнішу будову, ніж простий ряд заданих мотиваційних констант.
Вона описується виключно широкою сферою, яка включає в себе і
установки, що здійснюються автоматично, і поточні актуальні прагнення, і область ідеального, яка в даний момент не є актуально діючою, але виконує важливу для людини функцію, даючи їй ту змістовну
перспективу подальшого розвитку її спонукання, без якої турботи повсякденності втрачають своє значення. Все це, з одного боку, дозволяє
визначити мотивацію як складну, багаторівневу неоднорідну систему
спонукань, що включає в себе потреби, мотиви, інтереси, ідеали, прагнення, установки, емоції, норми, цінності і т. д., а з другої – говорити
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про полімотивованість діяльності, поведінки людини і про домінуючий мотив в їх структурі. Ієрархічна структура мотиваційної сфери
визначає направленість особистості людини, яка має різний характер
в залежності від того, які саме мотиви за своїм змістом і будовою стали домінуючими [3].
У загальнопсихологічному контексті мотивація являє собою
складне об’єднання, “сплав” рушійних сил поведінки, що відкривається суб’єкту у вигляді потреб, інтересів, потягів, цілей, ідеалів, які
безпосередньо детермінують людську діяльність. Під мотиваційною
сферою або мотивацією в широкому сенсі з цієї точки зору розуміють
стрижень особистості, до якого “стягуються” такі її властивості, як
спрямованість, ціннісні орієнтації, установки, соціальні очікування,
емоції, вольові якості та інші соціально-психологічні характеристики.
Таким чином, можна стверджувати, що, незважаючи на різноманітність підходів, під мотивацією більшість авторів розуміють сукупність, систему психологічно різнорідних факторів, що детермінують
поведінку і діяльність людини [2].
Суттєвим для дослідження структури мотивації виявилось виділення Б. Додоновим її чотирьох структурних компонентів: задоволення від самої діяльності, значущості для особистості безпосереднього
її результату, “мотивуючої” сили винагороди за діяльність, примушувального тиску на особистість. Перший структурний компонент
умовно названий “гедонічним” складником мотивації, інші три – її
цільовими складниками. Разом з тим перший і другий виявляють направленість, орієнтацію на саму діяльність (її процес і результат), являючись внутрішніми по відношенню до неї, а третій і четвертий фіксують зовнішні (негативні і позитивні по відношенню до діяльності)
фактори впливу. Суттєвим є і те, що два останніх, які визначаються як
нагорода і уникнення покарання є, за Дж. Аткінсоном, складниками
мотивації досягнення. Інтерпретація мотивації та її структурної організації проводиться і в термінах основних потреб людини (Х. Мюррей,
Дж. Аткінсон, А. Маслоу та ін.) [3].
Всебічне вивчення причин поведінки людини корелюється з аналізом її потреб, мотивів, які спричиняють конкретні вчинки, поведінку за№ 2(7)
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галом і все це разом характеризує мотивацію. Розглянемо детальніше такі
поняття, як “потреба”, “мотив” і “мотивація”, які допоможуть нам проаналізувати роль та чинники мотивації студентів до навчальної діяльності.
Потреба – стан індивіда, пов’язаний з відчуттям необхідності в
чомусь важливому для існування й розвитку людини [7].
Потреби є джерелом активності людини, завдяки їм здійснюється
регулювання її поведінки, визначається спрямованість мислення, емоцій, почуттів і волі. З огляду на потреби, які усвідомлює індивід, він ставить перед собою певні цілі. Можливі варіанти для досягнення цілей,
що забезпечують задоволення потреб, обираються на основі мотивів.
Серед основних потреб особистості визначають: біологічні (потреби в їжі, повітрі тощо); матеріальні (потреба в предметно-суспільній діяльності, в усвідомленні свого місця в суспільстві); духовні
(потреба в інформаційно-пізнавальній, моральній діяльності та ін.).
Отже, ці потреби людини до тієї чи іншої діяльності виступають основою мотивів. Мотиви, у свою чергу, складають основу мотивації індивіда до тієї чи іншої діяльності та зумовлюють його поведінку [7].
Мотивація навчання визначається як окремий вид мотивації, що
включена до діяльності навчання, навчальної діяльності.
Як і будь-який інший вид, навчальна мотивація визначається цілим рядом специфічних для цієї діяльності факторів: характером системи освіти; організацією педагогічного процесу у ВНЗ; особливостями студента (рід, вік, рівень інтелектуального розвитку і здібностей,
рівень домагань, самооцінка, характер взаємодії з іншими студентами
тощо); особистісними особливостями викладача і передусім системою
його стосунків зі студентами та ставленням до педагогічної діяльності; специфікою навчального предмету [8].
Важливо зазначити, що мотивація навчально-професійної діяльність є полімотивованою, оскільки активність студента має різні
джерела. Прийнято виділяти три види джерел активності: внутрішні,
зовнішні, особистісні [4].
До внутрішніх джерел навчально-професійної мотивації відносяться пізнавальні і соціальні потреби, потреби майбутньої професії
(прагнення до соціально схвалюваних дій і досягнень).
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Зовнішні джерела навчально-професійної мотивації визначаються умовами життєдіяльності студента, до яких відносяться вимоги, очікування і можливості. Вимоги пов’язані з необхідністю дотримання соціальних норм поведінки, спілкування і діяльності. Очікування характеризують відношення суспільства до навчання як до
норми поведінки, яка приймається людиною і дозволяє долати труднощі, пов’язані із здійсненням навчально-професійної діяльності.
Можливості – це об’єктивні умови, які необхідні для розгортання
навчально-професійної діяльності (наявність ВНЗ, посібників, підручників, бібліотеки тощо) [4].
Серед названих джерел активності, що мотивують навчально-професійну діяльність, особливе місце займають особистісні джерела. До їх числа відносяться інтереси, потреби, установки, еталони
і стереотипи та інші, які обумовлюють прагнення до самовдосконалення, самоствердження і самореалізації в навчально-професійній і
інших видах діяльності.
Взаємодія внутрішніх, зовнішніх і особистісних джерел мотивації
впливає на характер навчально-професійної діяльності та її результати. Відсутність одного з джерел призводить до переструктурування
системи навчально-професійних мотивів або їх деформації.
Існує також визначена ієрархія мотивів. З багатьох мотивів, що
спонукають навчальну діяльність, завжди можна виділити мотив, що
займає домінуюче положення. Такий мотив, як правило, стає смислоутворюючим, тобто визначає загальну спрямованість навчальної діяльності, її місце в системі відношень і цінностей людини. Інші мотиви
займають підпорядковане положення, виконуючи функцію додаткових стимуляторів навчання. У період навчання нерідко відбувається
зміна домінуючого мотиву: раніше підпорядкований мотив може стати домінуючим і смислоутворюючим. Питання про те, який мотив є
домінуючим, має важливе значення для характеристики навчального мотиву як дидактичної умови формування навчальної діяльності.
Якщо домінує зовнішня мотивація, переважають зовнішні, утилітарні
мотиви, змістовно не зв’язані з цілями навчальної діяльності, навчання набуває формального характеру: вона, як правило, орієнтована не
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на засвоєння нових знань і способів дій, а на успішне завершення сесії
будь-якими засобами. Студенти намагаються в короткий сесійний період завчити величезний об’єм навчального матеріалу і швидше “здати” його, “повернути” викладачу. Навчальна діяльність при цьому не
формується. Отже, мотиви стають умовою формування навчальної
діяльності студентів, коли вони відповідають таким вимогам:
1) у структурі мотивів переважає, домінує внутрішня мотивація,
змістовно пов’язана з навчальною діяльністю;
2) навчальні мотиви глибоко усвідомлені і стійкі (сила мотиву);
3) навчальні мотиви реально діють, актуалізуються в поведінці, у
навчальних діях [6].
Важливим критерієм вивчення та розвитку мотивації учіння є почуття, як показник того, як проходить процес задоволення пізнавальних потреб. Виникаючи у процесі спільної діяльності “викладач-студент”, позитивні емоційні стани свідчать про сприятливе протікання
процесу задоволення потреб.
Висновки. Науково організоване навчання, ґрунтується на знанні педагогом внутрішнього світу, індивідуальних особливостей та потреб людини, розумінні психологічних закономірностей функціонування, становлення розвитку і саморозвитку особистості, адекватної
реалізації цього знання у професійній діяльності. Внаслідок недооцінення мотиваційної ролі у навчальній діяльності студенти негативно
переживають з приводу невдач, непереборними для них є психологічні бар’єри. Перераховані фактори призводять до страждань, які виражаються у неспокої, незадоволеності, засмученні, боязні, нервозності,
роздратованості, страху і паніці, відчаї і депресії [5]. На думку ряду дослідників, навчання має стимулювати та мотивувати, а не гальмувати
розвиток, воно є засобом психічного і особистісного розвитку людини. Одним із способів подолання психологічних бар’єрів є створення
психологічно сприятливої атмосфери на занятті [5]. Правильно організоване навчання є рушієм розвитку особистості. Яскравість, емоційна забарвленість викладання з величезною силою впливає на студента, формує його позитивне ставлення та вмотивованість до навчання,
а в подальшому і до його професійної діяльності. Лише за наявності
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у студента потреби в самореалізації розвиваються його загальні й
професійні здібності, успішно здійснюється теоретична і методична
професійна підготовка, формується духовна і моральна вихованість.
Учіння для нього набуває життєвого смислу.
Тому навчання потрібно організовувати так, щоб його розвивальний
ефект був максимальним. Напрямом подальших досліджень ми вбачаємо мотивацію при розробці програми подолання психологічних бар’єрів
під час навчання студентів немовних спеціальностей.
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Зеленко Н. В. Психологические аспекты мотивационной ориентации обучения студентов
В статье автор исследует роль мотивации и ее психологический
аспект во время обучения студентов. Выделено факторы, которые
обозначают учебную мотивацию, иерархическую структуру мотивов.
Принятие во внимание индивидуальних особенностей, потребностей
и мотивов тех, кто обучается, способствует развитию и саморазвитию
индивида, его адекватной реализации в учебно-професиональной
деятельности. Рассмотрено, что мотивированное обучение способствует созданию позитивной психологической атмосферы, что в свою
очередь помогает преодолевать психологические трудности тех, кто
обучается.
Ключевые слова: психологические трудности, учебная деятельность, мотивация обучения, мотив, потребность.
Zelenko N. Psychological Aspects of Motivational Orientation in the
Teaching Process of Students
The author of the article investigates motivation and its psychological
aspect while teaching students. It has been stated that success in any kind
of activity and in educational and professional as well, depends not only on
person’s abilities and knowledge, but on the level of motivation. Teaching
process of students is quite complicated phenomenon, which is characte
rized by its aims, motives, perceiving process, including processing information, functioning of mental conditions and emotional expressions. The
higher level of motivation, the better students study and reach better results.
It has been found out that teaching motivation is characterized by a
number of factors such as: character of educational system and organization
of teaching process; students’ special features like gender, age, level of abilities and intellectual development, self-esteem, cooperation with other students; personal traits of a teacher and his/her collaboration with students;
peculiarities of a subject. It has been defined hierarchical structure of motives and their sources: internal, external and personal.
Taking into account individual peculiarities, students’ needs and motives, promotes to personal development and self-development, his/her
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proper realization in educational and professional activity. It has been considered that motivated teaching promotes to creation of positive psycholo
gical atmosphere, which in its turn helps to overcome students’ psychological barriers. It has been stated that teaching should stimulate and motivate
development, but not slow it down; it is a means of psychological and personal development. Brightness and emotional coloring of teaching greatly
influences students, create positive attitude and motivation to educational
process as well as professional activity.
Keywords: psychological barriers, teaching process, teaching motivation,
motives, needs.
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Департамент кадрового забезпечення
Національної поліції України, м. Київ

ГАРМОНІЙНА ТА НЕГАРМОНІЙНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КУРСАНТІВ – МАЙБУТНІХ
ПРАВООХОРОНЦІВ У КОНТЕКСТІ ПРОГРАМИ
ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ
Досліджено специфіку гармонійної та негармонійної відповідальності курсантів – майбутніх правоохоронців, які навчаються у контексті програми психологічного супроводу. Виявлено статистичні
закономірності, що вказують на прояв окремих гармонійних компонентів відповідальності у курсантів, які навчаються в рамках програми психологічного супроводу на відміну від курсантів, які навчаються
за звичайною програмою. Показано, що навчання курсантів у рамках
програми психологічного супроводу сприяє ефективному формуванню
професійної відповідальності, зокрема її гармонійних аспектів у курсантів – майбутніх правоохоронців.
Ключові слова: відповідальність, особистість, курсанти, гармонійна та негармонійна відповідальність, професійно важливі якості.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Служба в органах
внутрішніх справ характеризується величезними інформаційними,
нервово-психічними і емоційними навантаженнями, складними між
особистісними стосунками, які ставлять підвищені вимоги до співробітників всіх ланок системи правоохоронних органів. Ці вимоги
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набувають особливого значення, оскільки діяльність працівників
ОВС протікає в жорстких умовах реалізації владних повноважень,
зіткнення з тіньовими сторонами життя, пов’язана із застосуванням
зброї. В екстремальних ситуаціях вони зобов’язані миттєво оцінювати
ситуацію, приймати правильні рішення і адекватно оцінювати навколишню обстановку. В сучасних соціальних умовах підтримання високого ступеня боєготовності і працездатності особового складу ОВС
досягається ціною значного нервово-емоційної напруги
Процес реформування системи МВС ставить сьогодні високі
вимоги до кожного співробітника, які виконують соціально значущі
функції охорони життя і здоров’я громадян, дотримання законності,
запобігання правопорушенням.
Працівник поліції, який приймає професійно значущі рішення, повинен відповідати динамічним вимогам реформування системи МВС, підтримувати і підвищувати рівень своєї професійної
компетентності, оперативно і якісно оновлювати професійні знання.
У цих умовах особливого значення набуває вдосконалення системи
підготовки працівників правоохоронних органів, переосмислення вимог до рівня їх професійної та психологічної підготовки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Нові погляди на особистість та професіоналізм випускників вищих навчальних
закладів МВС України потребують узагальнення теоретичних основ
формування особистості майбутніх працівників ОВС. Проблема формування особистості майбутніх працівників ОВС у ВНЗ МВС України представлена у наукових працях Барковського В. П., Безбородого В. О., Васильєва Г. І., Запорожцева Є. Г., Зеленого В. І., Ісаєнка М. М.,
Коваля М. С., Козяра М. М., Коноплева В. В, Косаревської О. В.
Знання, вміння і навички, що набуваються фахівцями під час навчання в навчальному закладі, повинні бути гарантією успішного виконання професійних функцій у професійній діяльності, що визначає
необхідність їх постійного удосконалення. Психологічний супровід сьогодні є необхідною умовою ефективності і успішності фахівця в будьякій професії, особливо це стосується як об’єктивної результативності
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та якості професійної діяльності, так і суб’єктивного почуття компетентності і професійно-особистісної самореалізованості фахівця.
Теоретичний аналіз проблеми показує, що супровід – це особлива
форма здійснення пролонгованої соціальної та психологічної допомоги. Психологічний супровід передбачає не виправлення недоліків,
а пошук прихованих ресурсів розвитку людини або його оточення,
використання її власних можливостей і створення на цій основі психологічних умов для оптимізації стосунків з оточенням. У кожному
конкретному випадку завдання супроводу визначаються особливостями особистості, якій надається цей супровід.
Психологічний супровід можна визначити як науково обґрунтовану систему організаційних та психологічних заходів, спрямований
на створення сприятливих умов формування особистості професіо
нала і підтримку високої ефективності діяльності співробітників на
всіх етапах їхньої професійної кар’єри. Головним завданням психологічного супроводу службової діяльності співробітників правоохоронних органів повинна стати науково обґрунтована організація професійного середовища, що забезпечує максимальне використання і
підвищення потенціалу особистості окремих співробітників, всього
колективу і системи управління ним. При розробці програми психологічного супроводу службової діяльності співробітників правоохоронних органів є прогнозування і урахування впливу змісту та умов
професійної діяльності на особистісні риси співробітників [1].
Євдокімова О. О. під психологічним супроводом особистісно-професійного розвитку курсанта розуміє систему психолого-педагогічної діяльності, спрямовану на створення умов для успішного
навчання і всебічної підготовки його до майбутньої професії, спілкування і особистісно-професійного зростання на основі мотивованого
і системного саморозвитку і самореалізації як індивіда, особистості,
суб’єкта діяльності і індивідуальності [2, c. 196].
Відповідальність є підґрунтям службової активності, сумлінного
ставлення кожного працівника правоохоронних органів до своїх службових обов’язків, а також особливим методом, що забезпечує ефективне
функціонування службових повноважень, однією з правових гарантій
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належного виконання завдань у межах компетенції та повноважень у
конкретній галузі державного управління. Так, у психології, відповідальність – це здатність особи дотримуватися соціальних норм. Види соціальної відповідальності об’єднує те, що вони є формами контролю за діями
чи бездіяльністю людини та визначають відповідальність із позиції особи
або суспільства [3, c. 104]. Відповідальність є однією з базових морально-вольових якостей особистості [4], вона розглядається як характеристика морально-етичної сфери особистості. У зв’язку з цим дослідження
особливостей відповідальності, визначення її соціальних і особистісних детермінант має особливу теоретичну і практичну значимість. Так,
є доведеним, що відповідальність як характеристика морально-етичної
сфери особистості впливає на моральний розвиток особистості опосередковано через становлення адекватної самооцінки [5]. Відповідальність приписується як зовнішнім, так і внутрішнім інстанціям, і пов’язана вона, таким чином, з зовнішніми або внутрішніми детермінантами.
Відповідальність є однією з головних рис особистості, що знаходить своє
відображення в міжособистісних особливостях взаємодії з навколишнім
світом, в життєдіяльності [5, с. 134].
Відповідальність розглядається як засіб зовнішнього і внутрішнього контролю (самоконтролю), тобто самостійної регуляції власної
діяльності, здійснюваної свідомо і добровільно. Усвідомлення необхідності формування відповідальності як інтегральної якості, пов’язане з впливом численних факторів: пізнавальних, мотиваційних, ситуаційних, характерологічних, особистісних [6, с. 245].
Система психологічного супроводу передбачає регулярне і обов’язкове її проходження. Однак результативність такої форми професійної освіти при стандартизації змісту та організації має різну ефективність.
Це визначило мету нашого дослідження: як навчання курсантів – майбутніх правоохоронців у контексті психологічного супроводу визначає ефективність формування професійно-важливих якос
тей, зокрема відповідальності. При формуванні і вихованні почуття
відповідальності вона стає властивістю особистості курсанта і нерозривно пов’язана з дисципліною і організованістю особистості майбутніх правоохоронців. У нашому дослідженні було проаналізовано
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специфіку гармонійної та негармонійної відповідальності курсантів –
майбутніх правоохоронців.
Виклад основного матеріалу дослідження. Досліджуваними були
курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ,
які склали дві групи досліджуваних: 1 група – курсанти, які навчалися
в контексті програми психологічного супроводу; 2 група – курсанти, які
навчалися в звичайних умовах. Для вирішення дослідницького завдання було використано опитувальник структури відповідальності, що дозволяє проаналізувати співвідношення різних складових багатомірної
структури відповідальності, автором якого є В. П. Прядеїн. Для статистичної обробки результатів було використано t-критерій Стьюдента.
Нами було проведено порівняння співвідношення гармонійних
та дисгармонійних складових відповідальності курсантів – майбутніх
правоохоронців, результати якого наведені у таблиці 1.
Таблиця 1

Показники співвідношення гармонійних та дисгармонійних
складових відповідальності курсантів – майбутніх правоохоронців
у контексті програми психологічного супроводу
Шкали

Група І

Група ІІ

t

р

1

2

3

4

5

Динамічна ергічність – динамічна аергічність

10,85 ±
1,32

7,25 ±
1,75

2,3 0,05

Мотивацiя соцiоцентрична – мотивація егоцентрична

7,55 ±
1,45

6,20 ±
1,16

0,7

Когнітивна усвідомленість – когнітивна
обізнаність

8,60 ±
1,42

4,40 ±
0,18

2,3 0,05

Продуктивність предметна – продуктивність суб’єктивна

3,45 ±
0,93

2,70 ±
0,84

0,6

Емоцiйнiсть стенiчна – емоційність астенічна

8,05 ±
1,53

5,75 ±
1,15

1,2

Регулятивна інтернальність – регулятивна
екстернальність

12,40 ±
1,46

8,05 ±
1,80

2,4 0,05
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Закінчення табл. 1
1

2

3

4

5

Складнощі особистісні – складнощі операціональні

5,05 ±
1,86

2,70 ±
0,61

2,2 0,05

Прагнення інструментально-стильові –
прагнення змістовно-смислові

4,95 ±
1,09

2,85 ±
0,46

1,8

Аналізуючи результати дослідження співвідношення гармонійних та дисгармонійних складових відповідальності курсантів – майбутніх правоохоронців у контексті програми психологічного супроводу, можна відмітити наступні особливості. Показники динамічної
ергічності та динамічної аергічності відбивають специфіку поведінкової складової відповідальності, ергічність відбиває здібність людини
до самостійного, без додаткового контролю виконання відповідальних завдань, ергічність пов’язана з низькою схильністю до стресу,
схильністю до відмови від тяжких завдань. Отримано показники,
які свідчать про наявність вірогідних відмінностей у співвідношенні ергічності та аергічності у першій та другій групах досліджуваних
курсантів. Показник, що був зареєстрований, у першій групі склав –
10,85±1,32, у другій 7,25±1,75. Це свідчить, що превалювання гармонійної складової відповідальності над дисгармонійною вірогідно переважає у курсантів – майбутніх правоохоронців, які навчаються в
контексті програми психологічного супроводу (перша група).
Зважаючи на це, можна сказати, що у досліджуваних курсантів
першої групи, які навчаються в контексті програми психологічного
супроводу виявлено достовірно більшу різницю між схильністю у
повній мірі реалізувати свої можливості у поведінкових проявах відповідальності, частіше брати на себе виконання відповідальних зав
дань, менше орієнтуватися на допомогу та контроль, впевненістю у
виконанні своїх обіцянок у порівнянні з дисгармонійними проявами
(схильність уникати ситуацій, де треба брати відповідальність на себе,
часткова відповідальність – не у всіх випадках, невиконання обіцянок,
обов’язковість лише тоді, коли цього вимагає оточення, виконання
відповідального завдання в думках, але не завжди на практиці).
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За показником співвідношення мотивації соціоцентричної – мотивації егоцентричної в групах досліджуваних курсантів, які навчаються в
різних умовах, не було виявлено вірогідних відмінностей. Показник в першій групі склав 7,55±1,45 у другій – 6,20±1,7. Соціоцентрична мотивація
відповідальності оцінюється за домінуванням тенденцій, які пов’язані з
почуттям обов’язку, необхідністю виконання справи, егоцентрична мотивація діагностується через перевагу тенденцій ствердити себе у групі,
покращити свій матеріальний стан, звернути на себе увагу інших людей.
Показник співвідношення когнітивної усвідомлюваності та когнітивної обізнаності у першій групі курсантів, які навчаються в рамках
програми психологічного супроводу було виявлено вірогідно більший показник ніж у другій групі, (відповідно 8,60±1,42 та 4,40±0,18
при р≤0,05). Тобто досліджувані курсанти відрізняються за співвідношенням знання про відповідальність та усвідомленням її сутності. Зафіксоване вірогідне підвищення показника дозволяє вважати, що досліджувані першої групи мають найвищий баланс між усвідомленням
стрижньової основи відповідальності, її суті та розглядом однієї сторони, складової якості неспецифічного, загального характеру, тобто
поверхневим розумінням відповідальності, на відміну від результатів
другої групи, яка показала вірогідно менший результат.
Не було виявлено значущих розбіжностей у співвідношенні предметної продуктивності та суб’єктної продуктивності, в першій групі
цей показник склав – 3,45±0,93, в другій групі цей показник співвідношення склав – 2,70±0,84. Це свідчить про подібність співвідношення результатів діяльності досліджуваних у виконанні колективних справ та
їх діяльністю, спрямованою на підтримання особистого благополуччя в
групах досліджуваних курсантів, які навчаються в різних умовах.
За співвідношенням емоційності стенічної та емоційності астенічної показник у першій групі склав 8,05±1,53, у другій – 5,75±1,15. Це
свідчить про подібність між стенічними та астенічними (гармонійним
та дисгармонійним) емоційними станами. Астенічні прояви виявляють
себе в тому, що людина переживає негативні – астенічні емоційні стани, злість та роздратування під час невдач або після невдало виконаної
роботи, відчуває більшу тривожність в ситуаціях звітності за вико104
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нання відповідальних завдань або коли не має зовнішньої підтримки у
порівнянні. Стенічні складові є позитивними емоційними проявами,
серед них – радість при подоланні перешкод, гордість при досягненні
мети, оптимізм на початку нової відповідальної справи та інше.
Співвідношення регулятивної інтернальності та регулятивної екстернальності відбиває регуляторну складову відповідальності. Показник
першої групи складає 12,40±4,6, а показник другої групи – 8,05±1,80 при
р≤0,05. З огляду на це, можна стверджувати, що показник співвідношення
інтернальності-екстернальності у першій групі вірогідно вищий, ніж у другій групі. Це може свідчити про те, що у першій групі більше, ніж пасивна,
виражена активна регуляція відповідальності, тобто схильність виявляти
ініціативу у відповідальних справах, не сподіватися на інших, намагання
виконувати відповідальні завдання самостійно, а не під контролем, впевненість, що краще бути відповідальним в малому, ніж багато обіцяти та не
виконувати обіцянки. Пасивна регуляція поведінки виявляє себе у меншій
самостійності, схильності знаходити причини перешкод у інших людях та
умовах, відповідальності у завданнях із жорстким контролем.
Аналіз проявів співвідношення особистісних та операційних
складнощів в першій групі показник складає – 5,05±1,86, в другій групі
показник склав – 2,70±0,61 при р≤0,05.
Досліджувані курсанти першої групи мають високий баланс між наявністю у них складнощів, що виникають в процесі виконання завдання, залежних від характеру виконуваного завдання і навколишніх людей, та тривожністю, невпевненістю, можливо поганим настроєм.
Співвідношення змістовної та інструментально-стильової спрямованості у досліджуваних першої та другої групи демонструє подібність результатів, який в першої групі курсантів складає – 4,95±1,09, в
другій групі показник склав – 2,85±0,46.
Висновки. Результати, отримані у нашому дослідженні, дозволяють
стверджувати, що структура відповідальності досліджуваних курсантів, які навчаються в різних умовах, має певну специфіку. Специфічною
рисою досліджуваних першої групи, які навчаються в рамках програми
психологічного супроводу, є вірогідно вищий рівень когнітивної обізнаності та усвідомленості, динамічної ергічності, особистісних складнощів
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та регулятивної інтернальності. Це свідчить про їх диференційований
підхід до оцінки відповідальності у різних ситуаціях, тобто високовідповідальні дії у відповідній ситуації або поверхневу відповідальність у
неважливих справах. Крім того, вони характеризуються як вищими показниками професійної продуктивності, так і вірогідно вищим рівнем
активності, спрямованої на підтримання власного благополуччя.
Структура відповідальності представників другої групи, куди
ввійшли курсанти, які навчаються в звичайних умовах, характеризується внутрішньою конфліктністю. Наші результати свідчать, що у цій
групі відмінність між показниками гармонійних та дисгармонійних
складових відповідальності є значно нижчою, ніж у представників
першої групи, тобто одночасне функціонування різноспрямованих
елементів у структурі відповідальності є більш вірогідним.
Як показали результати емпіричного дослідження, психологічний
супровід в процесі навчання у вищому навчальному закладі сприяє
успішному оволодінню гармонійними аспектами відповідальності і
проявляється в діяльності.
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Клименко И. В. Гармоничная и негармоничная ответственность
курсантов – будущих правоохранителей в контексте программы
психологического сопровождения
Исследована специфика гармоничной и негармоничной ответственности курсантов – будущих правоохранителей, которые учатся в контексте программы психологического сопровождения. Выявленные статистические закономерности указывают на проявление отдельных гармоничных компонентов ответственности у курсантов, обучающихся в рамках
программы психологического сопровождения в отличие от курсантов,
обучающихся по обычной программе. Показано, что обучение в рамках
программы психологического сопровождения способствует эффективному формированию профессиональной ответственности, в частности
ее гармоничных аспектов у курсантов – будущих правоохранителей.
Ключевые слова: ответственность, личность, курсанты, гармоничная и негармоничная ответственность, профессионально-важные
качества.
Klymenko I. V. Harmonious and Inharmonious Responsibility of Cadets – Would Be Law Enforcement Officers in the Context of the Psychological Support Program
Responsibility is the basis of professional activity and conscientious
attitude of each law enforcement officer to official duties, as well as it’s a
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special method that ensures efficient functioning of official powers, the one
of the legal guarantees of proper performance of tasks.
In the process of formation and education of a sense of responsibility, it becomes a personality trait of the cadets and is inextricably linked
with the discipline and self-organization of the personality of would be law
enforcers. In our study, the specificity of the harmonious and inharmonious responsibility of the cadets – would be law enforcement officers who
are trained in the context of the psychological support program - was analyzed. Psychological support can be defined as a scientifically based system
of organizational and psychological procedures aimed at creating favorable
conditions for the formation of a professional’s personality and maintaining
high efficiency of law enforcement officers.
To solve the research problem, a questionnaire of the responsibility
structure ( by V. P. Pryadein) was used, which allows us to analyze the correlation of various components of the multidimensional liability structure.
In the empirical study, statistical regularities were revealed, indicating
the manifestation of a number of harmonious components of responsibility among cadets studying under the psychological support program. It is
shown that training within the psychological support program contributes
to the effective formation of professional responsibility, in particular, its
harmonious aspects for cadets – would be law enforcement officers.
In particular, the specific feature of cadets studying under the psychological support program is a significantly higher level of cognitive conversance and mindfulness, dynamic erg city, regulatory internality and operational difficulties. This indicates their differentiated approach to assessing
responsibility in various situations. It is possible to observe the manifestation of highly responsible actions in the relevant situation or superficial responsibility in unimportant matters. Manifestations of certain aspects of the
responsibility of the second group cadets, trained in usual conditions, are
characterized by internal disharmony. Our results show that this group is
inherent in the simultaneous functioning of multidirectional characteristics
in the structure of responsibility.
Keywords: responsibility, personality, cadets, harmonious and inharmonious responsibility, law enforcement officers.
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Ірина КОВАЛЕНКО-КОБИЛЯНСЬКА,
кандидат психологічних наук,
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

ОПТИМІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
В ПЕРІОД ГЕРОНТОГЕНЕЗУ МЕТОДОМ
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ І ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ
У статті представлено матеріали емпіричного дослідження
оптимізації інтелектуального розвитку в період геронтогенезу за
допомогою індивідуальної і дистанційної роботи. Результати дослідження дають можливість зробити висновок про те, що основною
проблемою недостатньої мотивації для оптимізації інтелектуальної сфери в пізньому віці є складність цілепокладання, що зумовлено низкою об’єктивних і суб’єктивних причин, зокрема соціальною
депривацією людей пізнього віку. Відзначено, що важливим ресурсом
реалізації інтелектуального потенціалу людини в пізньому віці є її
соціальне оточення.
Ключові слова: геронтогенез, інтелектуальний розвиток, індивідуальна робота, дистанційна робота.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Демографічне старіння населення актуалізує проблему ресоціалізації людей постпенсійного віку. Важливою детермінантою зазначеного процесу є рівень
інтелектуального розвитку, який у пізньому віці може трансформуватися як за допомогою формування феномена мудрості, так і зниженням інтелектуальної активності в результаті низки об’єктивних і
суб’єктивних причин.
© Коваленко-Кобилянська І.
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У рамках емпіричного дослідження специфіки інтелектуального
розвитку в період геронтогенезу, яке проведено в лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені
Г. С. Костюка НАПН України, розглянуто особливості і ступінь ефективності актуалізації інтелектуального потенціалу людини в період
старіння і старості за допомогою таких методів, як: робота у великих
і малих групах, самостійна робота людини пізнього віку в умовах віртуального освітнього простору (на сайті дистанційного курсу інтелектуальної підтримки людей похилого віку, розробленої співробітниками лабораторії), результати яких описано нами в науковій літературі
[1; 2]. У цій статті представлено матеріали дослідження інтелектуального розвитку людини в завершальний період геронтогенезу в результаті індивідуальної та дистанційної роботи.
Актуальність зазначеної проблеми зумовлена необхідністю створення гармонійного суспільства для представників усіх періодів онтогенезу в нових демографічних умовах розвитку соціуму [3; 4; 5; 6].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Незважаючи
на те, що проблема інтелектуального розвитку людини є однією з найбільш досліджуваних у сучасній психологічній науці (Л. І. Анциферова, П. Б. Балтес, Е. Голдберг, М. Л. Смульсон, М. О. Холодна та інші),
вона залишається недостатньо вивченою, особливо в частині специфіки інтелектуального розвитку в період геронтогенезу.
Метою статті є ознайомлення з результатами дослідження ефективності оптимізації інтелектуального потенціалу людини в період геронтогенезу в умовах індивідуальної і дистанційної роботи.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вибірка учасників
цього етапу дослідження становила 35 осіб віком від 82 до 97 років, що мають різний рівень освіти та соціального становища. З них
63 % досліджуваних становили жінки, 37% чоловіки. У процесі дослідження використовували методи тестування, клінічної бесіди,
експертних оцінок, авторську методику інтелектуальної підтримки
людини в період геронтогенезу, створену на базі освітньої платформи MOODL.
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З метою максимального розкриття інтелектуального потенціалу
учасників проекту було застосовано методи індивідуальної (24 досліджуваних) і дистанційної (11 досліджуваних) роботи. З тими досліджуваними, які взяли участь у проекті дистанційно, комунікація
здійснювалася по телефону внаслідок значної фізичної віддаленості
досліджуваних (проживання в передмісті) і відсутності у них засобів
комп’ютерної комунікації. Не всі психологічні запити, що надійшли,
мали конструктивний характер (на поліпшення пам’яті, уваги, стабілізацію емоційного стану). Низка запитів, як з боку досліджуваних,
так і з боку їхнього соціального оточення, були неконструктивними і містили прохання такого характеру: “змінити сина (невістку,
дочку...)”, “вплинути на бабусю (дідуся), щоб вона (він) поводилися
адекватно ситуаціям, що виникають при міжособистісному спілкуванні”, та ін.
За час проведення дослідження було відзначено велику кількість
випадків відсутності взаєморозуміння між учасником проекту і його
найближчим оточенням, що іноді сприяло відмові від подальшої учас
ті в проекті старої людини. Беручи до уваги той факт, що показники якості інтелектуальної активності є прямим результатом психоемоційного стану досліджуваного, частину роботи було спрямовано
на психологічні консультації для досліджуваних з метою виявлення
ієрархії проблем. Так, наприклад, деструктивність бажання ряду учасників проекту надати досліднику статус “єдиної людини, яка здатна
мене зрозуміти” сприяла активізації роботи, спрямованої на оптимізацію метакогнітивної сфери досліджуваних, що в подальшому мало
позитивні результати для розвитку їхніх когніцій.
У цілому, характеризуючи психологічні особливості учасників
умовної групи “дистанційне навчання”, необхідно відзначити ступінь
емоційної і/або фізичної ізоляції, яка може бути охарактеризована
як соціальна депривація, негативний емоційний фон, поверховий
інтерес до проблем своїх близьких або його цілковита відсутність,
що було виявлено в результаті клінічних бесід і тестування. Названа специфіка зумовлена цілою низкою причин, серед яких важлива
екзистенційна проблема – завершення особистого життя і пов’язана
№ 2(7)
2017

111

психологічні НАУКИ

з цим необхідність для старої людини вирішувати складні психологічні проблеми в міру своїх можливостей.
Важливий етап роботи – ознайомлення родичів учасників проекту зі специфічними психологічними особливостями періоду геронтогенезу, що дало можливість у деяких випадках знизити рівень міжособистісної психологічної напруженості в родині і, як наслідок, сприяло
бажанню до подальшої реалізації свого потенціалу досліджуваних.
Робота з організації активізації інтелектуального потенціалу умовної
групи “дистанційне навчання” здійснювалася за допомогою взаємодії
дослідника з родичами людей похилого віку. Отримуючи від дослідника матеріали, необхідні для виконання завдань, спрямованих на
активізацію психічних функцій (пам’яті, уваги, мислення, уяви), вони
передавали їх учасникам проекту, які в подальшому мали можливість,
у телефонному режимі, комунікувати з дослідником-консультантом.
Такий вид взаємодії має певні переваги перед інтернет-спілкуванням
з людьми пізнього віку, оскільки дає можливість за допомогою аудіальної комунікації, зі значним ступенем достовірності оцінити емоційний стан учасника проекту.
Безперечно, позитивним фактором такого методу консультування
з метою активізації психічних процесів є необхідність детальної вербалізації досліджуваним всіх етапів виконаної ним роботи, що сприяло значному розвитку вербального інтелекту, згасання якого було
відзначено у всіх учасників цієї умовної групи на етапі тестування.
Тенденція зниження вербального інтелекту зумовлена як невисоким
рівнем соціальних контактів старої людини, так і мізерним за змістом
спілкуванням, яке, у випадках з досліджуваними, обмежене необхідними розмовами на теми вітального характеру зі своїми близькими.
З метою оптимізації у досліджуваних орієнтації в просторі, тим
досліджуваним, які вели порівняно активний спосіб життя, було запропоновано низку завдань, серед яких, наприклад, змінювати маршрут від будинку до магазину, аптеки тощо і в подальших телефонних
сеансах спілкування з консультантом описувати свої почуття у зв’язку
з новими відчуттями. Завдання для розвитку децентрації для цієї групи досліджуваних виявилися найбільш складними і не розглядалися
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ними як актуальні. З 11 учасників умовної групи “дистанційне навчання” тільки три людини повністю пройшли запропонований курс
інтелектуальної активізації їхнього когнітивного та метакогнітивного
потенціалу, отримавши результат у вигляді гармонізації міжособис
тісних відносин з їхнім найближчим оточенням та оптимізації своєї
когнітивної сфери. Решта досліджуваних докладали зусилля для використання часу занять по телефону як можливість поскаржитися на
нерозуміння людей, які їх оточують, що свідчить про наявність домінуючої проблеми: відсутність бажаного емоційного контакту зі своїми близькими людьми, що не дає їм можливості розглядати проблему
інтелектуального розвитку протягом усього життя як актуальну.
Результативність роботи значною мірою залежала від усвідомленої необхідності досліджуваного в розкритті свого інтелектуального
потенціалу. Ментальні моделі, які можуть сприяти уявленням про
можливість реалізацій своїх можливостей, було діагностовано тільки
у 4 % досліджуваних, решта досліджуваних мали деструктивні ментальні моделі, які не тільки не давали їм можливості навіть гіпотетично уявити можливість активізації свого потенціалу, а й заперечували,
в принципі, його наявність.
Хоча результати інтелектуальної актуалізації досліджуваних у
пізньому віці за допомогою методу дистанційного спілкування (комунікація за допомогою телефонного зв’язку) значно поступаються за
результативністю методу індивідуального консультування, його все
ж таки можна рекомендувати як метод взаємодії в разі неможливості
(внаслідок різних причин) особистого контакту.
Ще один метод інтелектуальної актуалізації – індивідуальні заняття. До початку дослідження 9 потенційних учасників проекту з
різним ступенем успішності вміли користуватися комп’ютерною технікою, решта досліджуваних набували навичок роботи з комп’ютером
у процесі корекційної частини дослідження, що було для них додатковою, ефективною роботою, спрямованою на актуалізацію їхньої
когнітивної сфери. Складність у проведенні дослідження в ряді випадків проявлялася в елементах псевдонеофобії досліджуваних, яка
була викликана, як показали результати дослідження, побоюванням
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досліджуваних виглядати інтелектуально неспроможними в очах найближчого оточення.
Важливою позитивною специфікою індивідуальних занять є
відсутність навіть гіпотетичної можливості для учасника порівняти
результати своєї діяльності з результатами інших учасників експерименту, що в період геронтогенезу є позитивним фактором. Систематичність занять, навіть за незначної інтенсивності, дає можливість
констатувати неухильне підвищення інтелектуального потенціалу
досліджуваного, що було відзначено як об’єктивно (результати тестування), так і суб’єктивно досліджуваним, який відмітив певні поліпшення роботи своєї когнітивної сфери, що сприяло підвищенню рівня
мотивації і, як наслідок, бажанню продовжувати заняття.
Основний запит цієї групи досліджуваних був спрямований на
заняття з поліпшення пам’яті, тому частина учасників проекту не погоджувалися на початку роботи на виконання завдань, спрямованих
на активізацію інших психічних процесів. Не завжди аргументація дослідника про цілісність психіки мала позитивні результати. Таким чином, під час індивідуальних занять деякі досліджувані прагнули ігнорувати загальноінтелектуальну активізацію і час від часу відмовлялися від проведення комплексних заходів. Виконанню кожного завдання
передувала певна емоційна підготовка досліджуваного, для того, щоб
виключити елемент несподіванки, що, як показують результати дослідження, негативно впливало на емоційний стан досліджуваних.
За час проведення експерименту з оптимізації інтелектуальної
сфери жоден з учасників, які займалися індивідуально, не вибув з проекту, проте 84 % досліджуваних знижували активність своїх занять і не
виконували додаткових вправ у зв’язку з тим, що проблема реалізації
свого інтелектуального потенціалу не була для них актуальною. Пріо
ритетним для них було спілкування з новою для них людиною, якій
вони могли представити ідеальну Я-концепцію, яка не потребує корекції, що особливо важливо в період усвідомлення завершення життя людини. Тільки 16 % досліджуваних з умовної групи “індивідуальні
заняття” виконували всі запропоновані завдання не тільки в процесі
сеансу з дослідником, а й самостійно додаткові домашні завдання.
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Найбільш суттєві результати відзначено у тієї частини досліджуваних (26 %), які поєднували індивідуальні заняття із заняттями в
малих або великих групах, результативність їх діяльності становила
54 % порівняно з тими учасниками, які працювали тільки в групі.
Епізодична групова підтримка для учасників умовної групи “індивідуальні заняття” давала можливість оптимізувати їхній психоемоційний стан і сприяла активізації мотивації для подальших індивідуальних занять.
Висновки. Результати проведеного дослідження показують,
що найбільш ефективним методом активізації інтелектуального потенціалу в період геронтогенезу є поєднання індивідуальної
роботи з елементами роботи в групі. Будучи ефективним методом
у роботі із соціально активними представниками соціуму, тренінгова робота з людьми пізнього віку має специфіку і не завжди є
оптимальним методом актуалізації інтелектуального потенціалу
людини в пізньому віці.
Використання методу індивідуальної роботи дає можливість
досліджуваному максимально розкрити свій інтелектуальний потенціал, чому сприяє відсутність елемента змагання з іншими учасниками, що, як показують результати дослідження, деструктивно
впливає на психоемоційний стан старої людини. Порівнюючи свої
попередні і подальші досягнення в результаті індивідуальної роботи,
досліджувані відзначали позитивну динаміку, що було додатковою
мотивацією для максимально можливої реалізації свого інтелектуального потенціалу.
Демонструючи результати стабільно висхідного інтелектуального розвитку під час індивідуальних занять з консультантом, у досліджуваних, які не знайшли у подальшому психологічної підтримки з
боку своїх близьких, було відзначено регрес інтелектуальної активності на тлі погіршення їхнього психічного здоров’я, що було зафіксовано під час контрольних консультацій і бесід з досліджуваними
через 2–3 місяці після завершення активних занять з консультантом. Робота, спрямована на висхідний інтелектуальний розвиток,
потребує цілеспрямованих і систематичних зусиль не тільки з боку
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старіючої (старої) людини, значний ресурс реалізації її інтелектуального потенціалу прихований у впевненості її соціального оточення
в можливості і необхідності реалізації здібностей протягом усього
життя людини і максимально можливому зануренні її в соціально
активне життя.
Результати дослідження свідчать про те, що основною проблемою
недостатньої мотивації в оптимізації інтелектуальної сфери в пізньому віці є складність цілепокладання, що зумовлено як гіпотетичною
обмеженістю в часі, так і соціальною депривацією людей пізнього віку.
Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження,
спрямовані на вивчення психологічних детермінант інтелектуального розвитку в період геронтогенезу, зможуть сприяти гармонізації
міжпоколіннєвих, міжособистісних взаємин учасників соціуму.
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Коваленко-Кобылянская И. Г. Оптимизация интеллектуального
потенциала в период геронтогенеза методом индивидуальной и
дистанционной работы
В статье представлены материалы эмпирического исследования
оптимизации интеллектуального развития в период геронтогенеза
посредством индивидуальной и дистанционной работы. Результаты
исследования позволяют сделать вывод о том, что основная проблема
недостаточной мотивации для оптимизации интеллектуальной сферы
в позднем возрасте является сложность целеполагания, что обусловлено рядом объективных и субъективных причин, в том числе социальной депривацией людей позднего возраста. Отмечено, что важным
ресурсом реализации интеллектуального потенциала человека в позднем возрасте является его социальное окружение.
Ключевые слова: геронтогенез, интеллектуальное развитие, индивидуальная работа, дистанционная работа.
Kovalenko-Kobylanska I. Optimization of Intellectual Potential in the
Period of Gerontogenesis by Means of Individual and Remote Work
The article presents materials of an empirical study of the optimization
of intellectual development during the period of gerontogenesis through individual and remote work. The relevance of the problem is conditioned by
the current demographic changes of the society, which are expressed in the
aging of the population and the need for resocialization of people of an elder age. It is noted that the level of intellectual development is an important
determinant of resocialization.
Participants in the project are mentally unimpaired representatives of
late gerontogenesis (82–97 years) with different levels of education and social status; 63 % are women, 37 % are men. The results of the study allow to
state the fact of the positive effect on the psychoemotional state of the old
person, and the lack of a competition element, which benefits the fullest possible disclosure of the intellectual potential of the project participants. The
systematic nature of studies, even at an average level of intensity, demonstrates
a steady increase in the intellectual potential of a studied person, which was
noted both objectively (test results) and subjectively (by studied people).
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A positive factor in the activation of mental processes through these methods
is the need for verbalization of all stages of the work done by the studied,
which contributes to the activation of verbal intelligence, fading of which was
noted by all participants in this group during the testing stage.
Taking into account the fact that the indicators of the quality of intellectual activity are a direct result of the psychoemotional state of the studied
people, part of the work was aimed at psychological consultations for both
the studied people and their social environment in order to inform about
specific psychological problems of the elder age. Showing the results of a
stable increasing intellectual development during individual classes and remote classes, the studied people, who have not found psychosocial support
from their loved ones, demonstrated regress of intellectual activity against
the background of worsening psychological health. This fact was recorded
during checking consultations and dialogues with the studied 2–3 months
after the completion of active classes.
The article points out that the work directed at increasing intellectual
development requires deliberate and systematic efforts not only from aging
(old) people, but also a significant resource for fulfillment of their intellectual potential is hidden in the confidence of their social environment in
the possibility and necessity of abilities fulfillment throughout life and the
maximum possible immersion of an aging and old person into a socially
active life.
The results of the research allow us to conclude that the key problem of
insufficient motivation for optimizing the intellectual sphere at an elderly
age is the complexity of goal-setting, which is caused both by the limited
time in connection with the exhaustion of the biological limit and the expectation of death, and by the social deprivation of people of elderly age.
Keywords: gerontogenesis, intellectual development , individual work,
remote work.
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Комунальний вищий навчальний заклад
“Вінницька академія неперервної освіти”

ДОСЛІДЖЕННЯ ГРУП ТЕОРІЙ
В ПСИХОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Як конкретну наукову методологію щодо розвитку інформаційної
компетентності особистості нами виокремлено базові принципи психології: принцип детермінізму, принцип цілісності розвитку, принцип
єдності мислення і діяльності, принцип антропоцентризму, принцип
діалогізації педагогічної взаємодії. Також розглянуто такі групи теорій, як психодинамічна, біхевіоральні, его-психологія, теорія особистісних рис, соціально-когнітивні, гуманістичні з позиції інформаційної
компетентності особистості.
Ключові слова: інформаційна компетентність, інформаційне
суспільство, методологічні принципи, розвиток особистості.
Постановка проблеми дослідження. Актуальність основи розвитку інформаційної компетентності особистості визначена бурхливим розвитком інформатизації суспільства. Це спричинено впровадженням комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, використанням її в повсякденному житті, побуті, професійній діяльності
людей.
Метою концепції, затвердженої Постановою Президії Національної академії педагогічних наук України 20 травня 2010 року (протокол
© Матохнюк Л.
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№ 1-7/6-150) є впровадження ефективної системи медіа-освіти заради забезпечення всебічної підготовки дітей і молоді до безпечної та
ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формування у них
медіа-обізнаності, медіа-грамотності і медіа-компетентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей. Пріоритетними
напрямами розвитку інформаційної компетентності є підготовка особистості в системі: дошкільної, шкільної, позашкільної освіти, а також
у вищій школі, батьківська освіта, освіта дорослих у руслі неперервної
освіти [4].
Мета іншої Концепції “Нова українська школа”, що була схвалена
урядом від 14 грудня 2016 р. № 988-р., полягає в забезпеченні проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти за
такими напрямами: створення нової структури школи, що дасть змогу
засвоїти новий зміст освіти і набути ключових компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості. В концепції “компетентність” розглядається як динамічна комбінація знань, способів
мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якос
тей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/
або подальшу навчальну діяльність” [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор показав, що питання методологічних принципів наукової психології були сформульовані у
дослідженнях психологів Б. Ананьєва, Л. Виготського, Г. Костюка, О. Леонтьєва, Б. Ломова, С. Максименка, К. Платонова, А. Фурмана, С. Рубінштейна, М. Ярошевського [2, 3–7]. Психологи-методологи виділяють такі
форми методологічних принципів теоретичної психології:
а) неупорядкований перелік принципів або первинний набір,
представлений у дослідженнях Б. Ананьєва, Л. Виготського, Г. Костюка, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна;
б) один з найбільш вичерпних, але недостатньо упорядкованих
зразків яких був запропонований ще у 1971 році О. Шороховою;
в) найбільш упорядкована система принципів, розроблена О. Ткаченком [7]. Крім повного, вичерпного їх набору, були встановлені
ієрархічні зв’язки між ними.
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Інтерес у галузі психології особистості до людини як до суб’єкта
висвітлено у роботах І. Беха, О. Бондаренка, Л. Бурлачука, О. Донченко, В. Каліна, Н. Каліної, О. Киричука, В. Карпенка, С. Максименка,
І. Манохи, В. Моляко, В. Роменця, В. Рибалки, Л. Сохань, В. Татенка,
Т. Титаренко, Н. Чепелєвої та багатьох інших [2, 3–7].
Так, метою даної статті є дослідити та виокремити групи теорій особистості в психології розвитку інформаційної компетентності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для вирішення поставлених завдань та реалізації мети дослідження було використано
комплекс взаємопов’язаних методів: вивчення та аналізу педагогічної,
психологічної літератури; порівняння, узагальнення, систематизація та
синтез отриманих даних – для аналізу науково-методичної літератури.
Зазвичай, зміна або функціонування системи, що супроводжується
появою якісних новоутворень, означає розвиток системи, особистості.
Теоретична психологія розглядає пояснювальні моделі, які можуть бути різного рівня узагальнення, що охоплюють психічний світ
в цілому або можуть стосуватися певних психічних явищ. Теоретичні
моделі повинні обов’язково узгоджуватися із методологічними принципами. Психологічні теорії мають вплив на методологію у зворотному напрямку, тоді, коли знайдений пояснювальний принцип, який є
більш широким ніж теоретичні рамки.
В такому випадку він може поширитися і далі утворити принцип,
який домінує або переважає у науці протягом якогось певного часу і
набуває в цей момент методологічного значення. Психологія спирається на факти фізіології навіть у тих випадках, коли мала достатньо
психологічних фактів, тому природничі основи психології довгий час
існували в якостях рівних по значенню і теоретичним і методологічним основам. Підкреслювати матеріальність предмету психології дозволяло посилання на зв’язок психіки і діяльності нервової системи.
В якості конкретної наукової методології щодо розвитку інформаційної компетентності особистості виступили базові принципи віт
чизняної психології:
принцип детермінізму – психіка залежить від способу життя, історичного розвитку всього органічного світу, пристосування до тих
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умов в яких вона живе а також психіка залежить від онтогенезу (індивідуального розвитку організму від народження до смерті); все, що
відбувається з нашою психікою, має якусь причину, пояснення, чому
відбулося саме те, а не інакше; інформаційне середовище є не просто
умовою, зоною проживання людини, але культурою, яка несе в собі
найважливіші знання, переживання, які багато в чому змінюють процес становлення особистості;
принцип цілісності розвитку – психіка постійно змінюється, розвивається, тому найбільш рівноцінним способом її вивчення є дослідження закономірностей цього генезису, його видів і стадій; психіка
змінюється разом з зміною середовищем і служить для адаптації організму до нього; бурхливий розвиток інформатизації суспільства призводить до уміння пристосовуватися та підтверджує неперервність
особистісного розвитку; психіка формується, функціонує і проявляється як цілісне, інтегральне явище (поєднання знань, умінь, навичок,
здібностей, готовності тощо);
принцип єдності мислення і діяльності – означає, що діалектика, як мистецтво спілкування визнає здатність мислення людини
пізнати цей світ, адекватно відобразити його властивості; людська психіка формується, функціонує, розвивається і проявляється
тільки у процесі суспільно-трудової діяльності, взаємодії людини
з іншими людьми (суспільно-трудова діяльність неможлива без
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій через засоби телекомунікацій);
принцип антропоцентризму – відповідно до якого людина є завершенням еволюції світобудови, центр Всесвіту переноситься від
проблем світобачення до конкретних проблем людини (людина не
пристосовується до середовища, а змінює світ за допомогою медіа-,
ІКТ-технологій); антропоцентризм у психології інформаційної компетентності веде до практики поділу інформації на корисну та шкідливу,
абсолютної ліквідації об’єктів інформації, що не мають інформаційного значення або не сприяють розвитку суспільства.
Первинні причини полягають у тому, що людина в більшій мірі
поводить себе як особистість, яка не пристосовується до середовища, а
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активно його змінює під власні потреби. Це посилюється грандіозними
спробами впровадження ІКТ технологій, інформатизації суспільства.
принцип діалогізації педагогічної взаємодії – між педагогом та
учнем під час навчально-виховної роботи відбувається діалог, який
спрямований на розвиток особистості того, хто навчається (впровадження медіа-, ІКТ-технологій в освітній процес); використання
ІКТ-технологій у навчально-виховному процесі дозволяє перейти від
навчання, в основі якого – інформація, почута з вуст викладача або
прочитана в підручнику, до навчання через сприйняття інформації з
електронних ресурсів, Інтернету, навколишнього середовища тощо.
У класичних зарубіжних підручниках налічується в середньому
від 15 до 30 теорій особистості. Існує багато спроб класифікації теорій
особистості. У більшості класичних підручників розглядаються такі
групи теорій: психодинамічна, біхевіоральні, его-психологія, теорія
особистісних рис, соціально-когнітивні, гуманістичні.
Психодинамічна теорія. В основі психодинамічної теорії розвитку
особистості, засновником якої є З. Фрейд, є переживання раннього дитинства. Він вважав, що ключову роль у становленні дорослої людини
відіграє переживання раннього дитинства. Кожна людина народжується з певною кількістю лібідо, статевої енергії, яка в своєму розвитку переходить через декілька психосоціальних стадій. Також прихильником
психодинамічної теорії є А. Адлер. Він у дослідженнях говорив про те,
що вся поведінка людини відбувається в соціальному контексті, і людсь
ка природа можлива лише через соціальні відносини.
Ми вважаємо, що інформаційна компетентність формується з
раннього дитинства. Знання, уміння, навички роботи з комп’ютерними технологіями особистість отримує в процесі соціалізації. Як було
вище зазначено, великими темпами відбувається інформатизація сус
пільства, тому його вплив на дитину здійснюється ще з ранніх років.
Біхевіоральна теорія. В основі цієї теорії лежить вплив соціального оточення на людину. Особистість формується, розвивається під
впливом соціальної поведінки батьків, вчителів, друзів, героїв кіно
та ін. На думку теоретиків цього напряму, соціальна поведінка є результатом спостережень за соціальними моделями. Враховуючи те, що
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дорослі більшість свого часу постійно проводять користуючись різноманітними гаджетами, а саме дивляться телевізор, читають газети,
книги, використовують професійні програми, можна зробити висновок що діти в процесі соціалізації обов’язково будуть копіювати, моделювати їх поведінку. Особливу роль у формуванні зразків поведінки
відіграють засоби масової інформації. Входження в інформаційне середовище відбувається ще у віці немовляти.
Теорія его-психології. Основоположником теорії психології є
Е. Еріксон. Він говорить про те, що людина протягом життя проходить
декілька універсальних стадій розвитку людства. Вони закладені генетично, але позитивно чи негативно вони вплинуть на особистість залежить від співпраці особистості з соціумом. Взаємодіючи з інформаційним середовищем дитини відчуває власну сутність, повноцінність,
відношення до світу та інших людей. Інформаційне суспільство це те
оточення, те середовище, в якому індивід соціалізується пристосовуючись, адаптуючись до нього.
Теорія особистісних рис. В основі теорії особистісних рис покладено
комплекс якостей, які властиві певним категоріям людей. Або ж, в іншому випадку, виявляють певні особистісні риси, які характерні, типові для
певного кола що дозволяє їм поводитися в різних ситуаціях однотипно,
розкривають закономірності про природу особистості її структуру, механізми розвитку. Знання подібних властивостей особистості, які притаманні людям інформаційно компетентним, дадуть можливість пояснити
поведінку людей, передбачити, спрогнозувати особливості поведінки та
розвитку особистості в інформаційному середовищі.
Можна вважати, що певне коло людей мають спільну особливу
мотиваційну систему, стиль поведінки в повсякденному житті, звички, особистісні риси, які характеризують неповторність взаємодії з соціумом. Тому постійний розвиток особистості є основною формою її
існування в інформаційному середовищі.
Соціально-когнітивна теорія. Соціально когнітивна теорія розподіляє людей на два типи. Перший тип характеризується тим, що люди
впевнені в собі і беруть відповідальність на себе за те, що з ними відбувається. На їх думку, вони можуть впливати на оточення. Інший тип
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людей характеризується тим, що все що з ними відбувається, відбувається тільки під впливом зовнішніх обставин і вони особисто ніяким чином вплинути на свій особистісний розвиток не спроможні.
В залежності від індивідуальних властивостей, а саме від мислення
людина може навчатися і на чужому досвіді. Значну роль у соціальному научінні людини грають когнітивні процеси. Отже, під впливом
інформаційного середовища, що оточує людину формується модель
поведінки особистості.
Гуманістична теорія. В основі гуманістичної теорії покладено статичний процес становлення людини. Тобто, всі вільні у виборі свого життєвого шляху і завжди перебувають в процесі індивідуального
розвитку. Осередком особистості в гуманістичній теорії виступають
потреби в доброті, моральності, доброзичливості тощо. Вони притаманні людям з народження і можуть бути реалізовані в певному середовищі. Перехід суспільства на новий виток свого розвитку можливе за умови розвитку здорових, сильних, розумово повноцінних
особистостей. Цього можна досягти шляхом використання людиною
своїх талантів, здібностей, можливостей, самоактуалізації. Проте між
розвитком суспільства і формуванням особистості немає рівноваги.
Оскільки людина повинна увесь час встановлювати нові взаємини і
розвивати наявні.
Будь-яка теорія повинна включати основні концепції. Вони є необхідними для того щоб функціонування особистості було висвітлено
з різних позицій. В нашому випадку потрібно врахувати такі компоненти як структура особистості (поряд з нею розглядається і типологія); мотивація (основна тенденція існування); розвиток особистості
(стадії або закономірні етапи); зміна особистості.
Поняття “особистість” допомагає охарактеризувати в людині соціальну основу її життєдіяльності, ті властивості і якості, які людина
реалізує в соціальних зв’язках, соціальних інститутах, культурі, тобто
в суспільному житті, в процесі взаємодії з іншими людьми. Поняття
особистості також показує, як в кожній людині індивідуально відоб
ражаються соціально значущі риси і проявляється її сутність як сукупність всіх суспільних відносин. Якщо індивідом народжуються,
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то особистістю стають в процесі соціалізації. Соціалізація – це процес входження індивіда в соціальне середовище через засвоєння норм,
ідеалів, цінностей і т. п.
До найбільш відомих та розповсюджених типологій саме характерів, а не особистості в першій половині ХХ ст. належать конституційні
типології, психоаналітичні типологічні моделі характеру, типологічна
модель К. Юнга, моделі акцентуацій характеру.
Майже в кожній психологічній теорії особистості розглядається проблема особистісного розвитку. Підхід до розв’язання проб
леми формування, розвитку або самореалізації являється однією з
основних проблем, яка визначає методологічні позиції різних напрямів.
Висновок. На основі теоретичного аналізу та узагальнення наукової літератури нами було розглянуто такі принципи, як принцип
об’єктивності психологічного дослідження, багатомірного і багато
рівневого існування предмета психології, принцип дослідження
психічних явищ у їх розвитку, принцип самореалізації особистості,
організації розвивальних та формувальних психологічних впливів.
Було досліджено такі групи теорій: психодинамічна, біхевіоральні,
его-психологія, теорія особистісних рис, соціально-когнітивні, гуманістичні.
Перспективою подальших досліджень буде вивчення компонентного складу інформаційної компетентності особистості.
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Матохнюк Л. А. Исследование групп теорий в психологии развития информационной компетентности личности
В качестве конкретной научной методологии по развитию информационной компетентности личности нами выделено базовые
принципы психологии: принцип детерминизма, принцип целостнос
ти развития, принцип единства мышления и деятельности, принцип
антропоцентризма, принцип диалогизации педагогического взаимодействия. Также рассмотрены такие группы теорий, как психодинамическая, бихевиоральная, его-психология, теория личностных черт,
социально-когнитивные, гуманистические з позиции информационной компетентности личности.
Ключевые слова: информационная компетентность, информационное общество, методологические принципы, развитие личности.
Matohnyuk L. Researching of a group of theories in psychology of
development of informational competitiveness of personality
The urgency of the basis development information competence of the
individual is determined by the rapid development of information society.
This is due to the introduction of computer technology and information
technology, using it in everyday life and professional activities of people.
The key competencies which students have to possess are the following:
communication with the state language (and native in case of difference);
basic competences in natural sciences and technologies; information and
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digital competence; the ability to learn throughout life; communication in
foreign languages; mathematical competence; initiative and entrepreneurship; awareness and expression in the field of culture; environmental literacy
and healthy life; social and civil competencies. The study of stage-by-stage
development of tumors at each new stage characterizes the implementation
of the principle of development.
As a concrete scientific methodology for the development of information competence of the individual, we have identified the basic principles
of psychology: the principle of determinism, the principle of integrity of
development, the principle of unity of thinking and activity, the principle
of anthropocentrism, the principle of dialogue of pedagogical interaction.
Also considered are such groups of theories as psychodynamic, behavioral,
his-psychology, the theory of personality traits, socio-cognitive, humanistic
from the standpoint of information competence of the individual.
Keywords: information competence of the individual, information so
ciety, methodological principles, personality development.
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Олександр МАХЛАЙ,
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ
СУЧАСНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У статті здійснено аналіз сучасних наукових джерел щодо проб
леми формування та розвитку здатності особистості до творчості.
Представлено теоретичний аналіз наукової літератури з проблематики дослідження. На oснoві результатів аналізу встановлено, щo
oсoбливoсті твoрчoї oсoбистoсті виявляються в характері, здібностях, психічних процесах та емоційно-вольовій сфері особистості.
Виокремлено та охарактеризовано особливості чотирьох основних
підходів до проблеми формування здатності до творчості.
Ключові слова: творчість, творча особистість, креативність,
розвиток творчої особистості.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Серед великої кількості сфер людської діяльності є такі, в яких творчість не можна зарахувати до певного виду. Умовно їх називають інтегративними, тобто
об’єднуючими видами творчості. Найбільш яскравим їх прикладом
є творчість у процесі оперативно-розшукової діяльності. Творчість
в оперативно-розшуковій діяльності − це складний процес пізнання
її законів і закономірностей та створення принципово нових способів використання її засобів. Виходячи з розуміння її як розумової і
практичної діяльності офіцерів оперативно-розшукових підрозділів
© Махлай О.

№ 2(7)
2017

129

психологічні НАУКИ

(далі – ОРП), спрямованої на розв’язання проблем теорії і практики
оперативно-розшукової діяльності, військового будівництва, вирішення завдань підготовки і діяльності ОРП у мирний і воєнний час,
підготовки населення країни на випадок війни, результатом якої є
продукування оригінальних та неповторних рішень, виявлення нових фактів, властивостей та закономірностей, а також нетрадиційних
методів досягнення мети, постає проблема щодо обґрунтування концепції розвитку здатності офіцерів ОРП до творчості в професійній
діяльності. Для розуміння концепції розвитку здатності офіцерів оперативно-розшукових підрозділів до професійної творчості вважаємо
за необхідне розглянути сучасні психолого-педагогічні погляди на цю
проблему. Результати здійсненого аналізу наукових джерел переконливо доводять, що на сьогодні навколо проблем формування та розвитку здатності до творчості існує велика кількість суперечливих психологічних, педагогічних і філософських теорій, думок і концепцій.
Для нашого дослідження важливим є також з’ясування як сутності поняття “творча особистість”, так і висвітлення основних концептуальних підходів до проблеми розвитку творчої особистості. Формування такої особистості неможливе без цілісного уявлення про її
природу, специфіку, якості. Визначення сутності творчої особистості,
її структури характеризується великою варіантністю, яка зумовлюється тим, що творча особистість є категорією теорії особистості, теорії
діяльності та теорії творчості.
Тому мета статті полягає у здійсненні аналізу сучасних наукових
джерел щодо проблеми формування та розвитку здатності особистос
ті до творчості. З огляду на це було поставлено такі завдання:
1. Здійснити теоретичний аналіз літературних джерел з означеної
проблеми.
2. З’ясувати сутність поняття “творча особистість”.
3. Представити результати узагальнення існуючих підходів до
проблеми розвитку творчої особистості.
Розв’язання поставлених завдань дозволить нам здійснити обґрунтування частини положень концепції розвитку здатності офіцерів ОРП до творчості в професійній діяльності.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Теоретичне вивчення
проблеми показує, що велике значення для формування творчої особис
тості має те, що вона на кожному етапі свого розвитку посідає певне
місце в доступній для неї системі суспільних відносин (у сім’ї, дитячому садку, школі, на виробництві), виконує дедалі складніші обов’язки.
На думку С. Сисоєвої, розвиток особистості проходить низку стадій,
кожна з яких характеризується певним способом життя, відповідною
йому структурою психічної діяльності, певним рівнем розвитку змістовної, мотиваційної та операційної сторін. Послідовна зміна цих етапів відбувається за властивими розвитку законами, що є внутрішньо
необхідним рухом особистості від нижчих до вищих сходинок життя.
Кожна особистість проходить ці етапи по-різному, залежно від суспільних умов життя, але кожна попередня стадія розвитку готує чергову,
попередній стан особистості перетворюється на новий, причому ці перетворення мають незворотний характер [20, с. 122−124].
Усебічність розвитку, як підкреслює Г. Костюк (1988), не означає,
що він буде однаковим у різних індивідів. Люди відрізняться і будуть
відрізнятися рівнем розвитку своїх здібностей та інших властивостей.
Але вони будуть рівні в тому, що всі матимуть однакові об’єктивні
можливості вияву і розвитку своїх сил. Усебічність розвитку особис
тості є основою її гармонійності, що виявляється у відповідності розвитку фізичних і духовних сил людини, у внутрішній єдності теоретичних знань і практичних умінь, моральної свідомості і поведінки,
у єдності думок і почуттів, слів і дій, між тим, що людина думає, говорить про себе і якою вона є насправді. Усебічність і гармонійність
особистості є основою вияву її творчої сутності [20, с. 121].
Наведемо найбільш поширені тлумачення поняття “творча особистість”. На думку В. Андреєва, творча особистість – це такий тип
особистості, для якого характерна стійка, високого рівня спрямованість на творчість, мотиваційно-творча активність, що виявляється в
органічній єдності з високим рівнем творчих здібностей в одній або
кількох видах діяльності [3].
Творча особистість – це людина, здатна проникати в сутність ідей і
втілювати їх всупереч усім перешкодам аж до отримання практичного
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результату. Саме це мав на увазі Т. Едісон, коли казав, що винахід – це
10 % натхнення і 90 % поту [15, с. 77–78].
На наше переконання, останнє тлумачення не повністю розкриває глибинну сутність поняття “творча особистість”. У ньому домінує
акцент на діяльності і майже немає натяку на необхідність наявності
творчих здібностей або хоча б задатків. Адже для творчої діяльності
недостатньо зусиль, бажання та цілеспрямованості. Вдалою, на нашу
думку, є позиція С. Сисоєвої, яка вважає, що творча особистість – це
креативна особистість, що внаслідок впливу зовнішніх факторів набула необхідних для актуалізації своїх творчих можливостей додаткових
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному чи
декількох видах творчої діяльності [20, с. 139]. На думку вченої, оскільки особистість – це системна якість індивіда, то творча особистість –
це підсистема особистості, яка характеризується сукупністю творчих
якостей індивіда, що забезпечують їй успіх у творчій діяльності. Творча особистість – це, з одного боку, суб’єкт творчих соціальних відносин і свідомої творчої діяльності, а з другого – причина творчої діяльності та соціально-творчих значущих дій, що здійснюються в певному
соціальному середовищі [20, с. 124–125].
Узагальнення результатів аналізу праць зарубіжних вчених
(С. Арієті, Е. Девіс, Ф. Фарлей) дозволяє зробити висновок, що фундаментом творчої особистості є її креативність, детермінантою якої
виступає творча активність індивіда як нестимульована зовні пошукова і перетворююча діяльність. Ця теза підтверджує зроблені нами
попередні висновки. Крім цього, вчені вказують на те, що креaтивнa особистість містить, на перший погляд, суперечливі особливості.
Креативні ocoбиcтocтi мають велику фізичну енергію, але в той же час
часто знаходяться в стані спокою і відпочинку. В один і той же час
вони суворі та наївні. В них поєднуються грайливість і дисципліна,
відповідальність і безвідповідальність. У креативних осіб змішуються
уявлення, фантазії та відчуття реальності. Креативні особистості виявляють особливості як екстравертів, так і інтровертів. Вони скромні
та горді одночасно, виявляють одночасно бунтарський дух і консерватизм.
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Вітчизняні вчені вказують на те, що багато хто з креативних людей виявляє пристрасть до своєї роботи. Також вони можуть надзвичайно об’єктивно оцінювати свою працю. Відвертість і чутливість
креативних людей часто призводить до переживання ними страждання і болю. Але також вони дуже люблять і задоволення. Креативній
особистості властива самодисципліна, незалежність думок, терпимість до невизначеності, високий ступінь автономності, схильність до
ризику, високий рівень самоініціації і прагнення виконувати завдання
найкраще [13, с. 14].
Відповідно до проблеми нашого дослідження розглянемо теорії,
пов’язані з можливістю формування здатності до творчості. Результати аналізу наукової літератури дозволили нам дійти висновку, що
дослідження в цьому напрямі здійснювалися переважно у психології
(починаючи з другої чверті ХХ століття використовувалися тести, анкетування та інтерв’ювання, природні й лабораторні експерименти).
У роботах вітчизняних психологів А. Нечаєва, П. Якобсона, О. Леонтьєва, Я. Пономарьова, В. Пушкіна, В. Зінченка, С. Рубінштейна,
А. Брушлинського, О. Матюшкіна, В. Кудрявцева, Д. Богоявленської та
інших розробляються проблеми, безпосередньо пов’язані з творчими
здібностями особистості: їх сутністю, структурою, місцем в системі
загальних здібностей.
На сучасному етапі розвитку психології існують чотири основних
підходи до проблеми формування здатності до творчості [6, с. 128].
Відповідно до першого високий рівень розвитку інтелекту передбачає
високий рівень творчих здібностей, і навпаки. Творчого процесу як
специфічної форми психічної активності немає. Цієї думки дотримуються більшість фахівців у галузі дослідження інтелекту (Г. Айзенк,
Д. Векслер, Р. Стернберг, Л. Термен, Р. Уайсберг та ін.).
Г. Айзенк вважає, що творча здатність є компонентом загальної розумової обдарованості [2]. Р. Уайсберг стверджує, що творче
мислення діагностується лише створеними продуктами й завжди
ґрунтується на попередніх знаннях [Цит. за 22]. Р. Стернберг говорить, що інтелектуальна поведінка може виражатися в адаптації, відборі або перетворенні зовнішнього середовища. Останнє
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і є творчою поведінкою [17]. Всі погляди вчених ґрунтуються на
результатах емпіричних досліджень.
У вітчизняній психології, в школі С. Рубінштейна, було висловлено припущення про закономірний результат попередньо проведеного
аналізу. Цей напрям розвивався в роботах К. Абульханової-Славсь
кої, А. Брушлинського, Ю. Голікова, Д. Завалишиної та А. Костіна. На
основі експериментальних результатів було розроблено принцип єдиного інтелекту (практичного і теоретичного). “Будь-яке мислення у
будь-якої людини завжди, хоча б мінімальною мірою, є самостійним,
таким, що відкриває щось нове. А тому творче і продуктивне мислення – це тавтологія, а репродуктивне мислення містить протиріччя у
визначенні” [5].
Теоретичне вивчення проблеми показало, що виявлений механізм інсайту не пояснював усієї феноменології творчості, зокрема
“спонтанних відкриттів”. Крім того, багаторічна практика тестування
за кордоном і реальні досягнення в науці, техніці, мистецтві показали,
що творча віддача людини і показники розумових здібностей досить
часто не корелюють. Підхід Г. Айзенка, Д. Векслера та інших, що виз
начає творчі здібності як максимальне вираження інтелектуальних
здібностей, вважають сьогодні механістичним, тобто таким, який виз
нає лише кількісні відмінності.
Другий підхід до проблеми творчих здібностей можна окреслити
таким твердженням: як таких творчих здібностей немає. Деякі авторитетні вчені (Д. Маккіон, А. Маслоу, А. Олох, А. Танненбаум, Е. Фромм
та інші) вважають, що інтелектуальна обдарованість є необхідною, але
недостатньою умовою творчої активності особистості. Головну роль,
на думку вчених, в детермінації творчої поведінки відіграють мотивації, цінності та особистісні риси.
На думку А. Маслоу, “проблема креативності – це проблема творчої особистості (а не творчих продуктів, творчої поведінки). Творча
людина – це особливий тип людини, а не звичайна людина, що отримала нові додаткові можливості. Ми маємо справу із загальною проб
лемою перетворення людської природи, перетворенням характеру,
рівноцінним розвитком особистості в цілому” [11, с. 75]. Критерієм
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вивчення творчої особистості А. Маслоу обрав її прагнення до розкриття свого позитивного потенціалу, до конструктивного розвитку
своїх здібностей (самоактуалізація). Хоча ця концепція не безперечна
щодо кількості (48 чоловік) і відбору вибірки, її підтримали у своїх
працях інші гуманістичні психологи [12].
Узагальнення результатів аналізу праць Д. Маккіона, А. Маслоу,
Е. Фромма дозволяє зробити висновок, що ці вчені аналізують особистісні характеристики тих людей, які вже отримали визнання своєї
творчості: інтелектуальну ефективність (потреба пізнання, інтерес,
допитливість, незалежність в мисленні та думках), прагнення до самореалізації, тенденцію до самовираження, позитивний образ “Я”, упевненість в собі, психологічну безпеку, свободу особистості, протест
проти обмеження особистості, прагнення до удосконалення, конст
руктивного переструктурування навколишнього середовища, відсутність конформізму, погане сприйняття виробничих, професійних обмежень та регламентації.
У науковій літературі подано результати експерименту в інституті Гелаппа в Америці. Там було досліджено 1 500 відомих людей, навмання вибраних з довідника “Хто є хто в Америці”, і виділено загальні
якості творчих людей, які досягли успіху. Передусім виявилося, що це
здоровий глузд, знання своєї справи, впевненість у власних силах, високий загальний рівень розвитку, здатність доводити справу до кінця
[19, с. 80]. В інших країнах також проводились подібні дослідження.
Так, наприклад, у Німеччині до творчих якостей успішної особистості
було віднесено уміння пристосовуватися та самостійність, у Великобританії – оригінальність та гнучкість мислення, у Франції – розкутість, оригінальність та прагнення до самоствердження.
Проте розглянутий підхід також не вирішував проблеми творчого процесу. Назрівала необхідність виділити окрему специфічну здібність до творчості. Результати аналізу праць Д. Гілфорда, К. Тейлора,
Р. Грубера – представників третього підходу до проблеми творчих здіб
ностей дозволяють зробити висновок, що вони розглядають творчу
здатність (креативність), яка є самостійним чинником, незалежним від
інтелекту. Д. Гілфорд вважав операцію дивергенції, поряд з операціями
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перетворення й імплікації, основою креативності як загальної творчої здатності. Серед параметрів креативності, на думку Д. Гілфорда,
потрібно назвати: здібність до виявлення і постановки проблем; здібність до генерування великої кількості ідей; гнучкість – здібність до
продукування різноманітних ідей; оригінальність – здатність відповідати на подразники нестандартно; здатність удосконалювати об’єкт,
додаючи деталі; здатність вирішувати проблеми, тобто здібність до
аналізу та синтезу [8].
Е. Торренс додав до цього здатність чинити опір звичним стереотипним рішенням. Креативність він визначає як здібність до загостреного сприйняття недоліків, прогалин в знаннях, дисгармонії тощо [1].
У рамках цього підходу працював і Г. Гарднер. Він виокремив здібності в перцептивній сфері: чутливість до нового, широта перцептивного поля уваги, трансформація об’єкта в акті сприйняття; цілісність,
свіжість, синтетичність, самостійність сприйняття, його яскрава саморегуляція, стійкість уваги і т. д. Він також вказує на такі особливості
пізнавальної сфери креативів, як великий обсяг пам’яті, яскрава уява,
критичність, висока активність в пізнанні, розвинена інтуїція [7, с. 38].
Концепція Д. Гілфорда знайшла своїх прихильників і на пострадянському просторі, де швидкого розповсюдження набув термін
“креативність”. Щоправда у вітчизняній психології креативність трактують як творчі можливості людини, як особливу властивість (стійку
особливість) людського індивідуума, що обумовлює здатність виявляти соціально значущу творчу активність. При цьому для розмежування понять “творчість” і “креативність” користуються двома характеристиками: процесуально-результативною (для позначення творчості) та суб’єктивно-обумовлюючою (для позначення креативності) [8].
Так, Я. Пономарьов розуміє креативність як єдність мотиваційної напруженості (інтенсивність пошукової домінанти, інтелектуальної ініціативи) та сенситивності (чутливість до побічних інтуїтивних
утворень творчості) особи [14]. На думку Д. Богоявленської, креативність – це творча обдарованість. Дослідниця виділяє одиницею творчості інтелектуальну активність та її ознаку – продовження розумової
діяльності за межами потрібного (інтелектуальну ініціативу). За рів136
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нями інтелектуальної активності особистості Д. Богоявленська виділяє: 1) стимульно-продуктивний, або пасивний; 2) евристичний (його
головним інструментарієм є порівняльний аналіз); 3) креативний.
Щодо креативного рівня інтелектуальної активності Д. Богоявленська
зазначає, що для нього характерний пошук людиною закономірностей
у проблемних завданнях і, головне, “чутливість до проблем, їх постановка”. Виявивши закономірність, людина йде далі, через вивчення
об’єкта пізнання вона створює теорію, що дозволяє їй пояснювати
природу фактів. На думку дослідниці, в духовній активності людини і
полягає таємниця вищих форм творчості, здатність бачити в предметі
щось нове, таке, чого не бачать інші [5].
Креативна активність особистості, як зазначає Д. Богоявленська,
обумовлена певною психічною структурою, властивою креативному
типу особистості. Цей тип особистості характерний для всіх новаторів, незалежно від роду діяльності. Д. Богоявленська вважає, що творчими здібностями зазвичай називають здібність до здійснення ситуативно не стимулюючої діяльності, тобто здібність до пізнавальної
самодіяльності [5, с. 94–96].
Представники вітчизняної науки розглядають творчі здібності в
широкому особистісному й професійному плані. Зокрема Н. Посталюк
систематизує творчі здібності, що їх найбільш часто виділяють різні
дослідники: здібність до бачення проблеми (у більшості тестів на креативність ця здатність є основною); оригінальність мислення; діалектичність мислення; легкість асоціювання та уява; гнучкість мислення;
антиконформізм мислення; легкість генерування ідей (а також уміння
розвивати ідеї); критичність мислення (щодо нової інформації і до себе);
здібність до оцінних дій і вибору; здібність до перенесення; готовність
пам’яті (забезпечення необхідного обсягу, а також якості накопичених
знань: системності, динамічності, рівня узагальненості) [16, с. 70–79].
Вітчизняні автори називають й інші творчі здібності. В. Вернадсь
кий вказує на здатність бачити за частковим загальне; глибоке дослідження суті явища на основі його зв’язку з іншими явищами, науковими даними про нього; уміння вивчати загальні закономірності наукового пізнання, тобто аналізувати власний творчий акт [4, с. 102].
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В. Андреєв виокремлює серед компонентів творчих здібностей
інтелектуально-логічні (здібності аналізувати, порівнювати, бачити
головне, доводити, обґрунтовувати; уміння давати визначення), інтелектуально-евристичні та комунікативно-творчі [3].
О. Лук додатково виділяє: спосіб кодування інформації нервовою
системою, здібність до “зчеплення”, бічне мислення (бачення шляху
вирішення через “сторонню” інформацію), цілісність сприйняття,
швидкість мовлення (легкість формулювання), здібність доводити
справу до кінця [10, с. 177–183].
У дослідженні виявлено, що у сучасній психологічній літературі
підхід Д. Гілфорда став предметом обґрунтованої критики. На думку його опонентів, розумові здібності як “загальна обдарованість” не
виконують продуктивної функції, а тести креативності мають низьку
валідність, оскільки не враховують окремі моменти, зокрема впливи
стимулювання і установок, особливостей віку, дії різних обмежень.
Розчарування, пов’язане з ототожненням творчих здібностей і креативності, привело до появи нових теорій.
В. Дружинін визначив нову структуру психометричного інтелекту,
зокрема він відмовився від традиційної лінійної кореляційної моделі, яка
описує зв’язок інтелекту і досягнень. В. Дружинін розробив модель інтелектуального “діапазону”, в якій інтелект обмежує досягнення в будь-якій
діяльності. “Можна зробити висновок, що творча активність детермінується творчою (внутрішньою) мотивацією, виявляється в особливих (нерегламентованих) умовах життєдіяльності, але “верхнім” обмежувачем
рівня її вияву є рівень загального інтелекту. Аналогічно можна говорити
й про “нижній” обмежувач: мінімальний рівень інтелекту, до досягнення
якого креативність не виявляється. Нижній інтелектуальний поріг визначається “регламентованістю” сфери, в якій індивід виявляє свою творчу активність” [9, с. 252]. Зі зростанням загального інтелекту, зазначає
В. Дружинін, зростає і його діапазон. Креативність автор цілком не заперечує. Модель інтерпретує той факт, що індивідуальна продуктивність в
тій або іншій сфері життєдіяльності (творчій, навчальній, професійній)
визначається рівнем інтелекту, силою мотивації та активності, а також
рівнем спеціальних навичок і знань.
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Четвертий підхід є синтетичним напрямком, у якому також зроб
лено спроби подолати обмеженість попередніх підходів. Креативність
трактують (Дж. Рензуллі, Р. Стенберг, А. Танненбаум, Дж. Фельдхьюзен та ін.) як багатовимірне явище, що містить як інтелектуальні, так
і особистісні та соціальні чинники. Здавалося б, синтетичний підхід
знімає всі проблеми творчих здібностей. Справді, на творчі досягнення впливають і особливості психічних процесів, і характеристики
особистості, і мотивація. Проте в психологічній літературі не прийнято змішувати мотивацію, характер і здібності. Очевидно, визначаючи
поняття креативності, від часткової проблеми творчих здібностей дослідники вийшли на загальну проблему творчої особистості. У цьому
випадку вони виділили пріоритетні особливості структурних складових особистості, що визначають її креативність.
Узагальнюючи зарубіжні та вітчизняні дослідження з проблем
творчих якостей, можна відзначити таке: на сьогодні немає єдиної
концепції розвитку творчості особистості. В кожному підході можна
простежити певне раціональне зерно:
у дослідженнях А. Брушлинського, С. Рубінштейна та інших вказується на механізм здогадки;
у роботах гуманістичних психологів (А. Маслоу, Г. Оллпорта,
Е. Фромма та ін.) аналізуються особистісні характеристики, необхідні
для творчості;
при описі креативности виділено операції мислення, уяви, особ
ливості перцептивної сфери, що беруть участь у творчій діяльності;
В. Дружинін довів, що творчі досягнення індивіда детерміновані силою мотивації та активності, але обмежені рівнем загального інтелекту.
Результати аналізу дисертаційних робіт та монографій дозволили
дійти висновку, що для опису креативності досить часто використовується підхід, запропонований Р. Муні та А. Штейном, який враховує
чотири основних аспекти дослідження креативності:
креативний процес (креативність як особливий різновид творчого
мислення, високорозвинута уява, естетичне світосприймання і т. д.);
креативний продукт (креативність як здатність породжувати
щось нове, незвичайне, оригінальне);
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креативне середовище (яке формує вимоги до продукту творчості, тобто креативність як здатність продуктивно діяти в ситуаціях з
високим ступенем невизначеності, де немає наперед відомих алгоритмів, які гарантовано ведуть до успіху);
креативна особистість (креативність як відкритість до нового
життєвого досвіду, незалежність, гнучкість, динамічність, оригінальність, самобутність особистості) [21, с. 123–132].
Висновок. Здійснивши аналіз та узагальнення сучасних наукових
джерел щодо проблематики дослідження, можемо зробити такі вис
новки. Креативною є особистість, якій властиві особистісні внутрішні
передумови – нейрофізіологічні задатки, особливості когнітивної сфери, особистісні утворення, що здатні забезпечити її творчу активність,
пошукову та перетворювальну діяльність, не стимульовану зовні. На
основі результатів аналізу представлених підходів ми встановили, що
особливості творчої особистості виявляються в характері, здібностях,
психічних процесах та емоційно-вольовій сфері особистості.
На сучасному етапі розвитку психології склалося чотири основні
концепції до проблеми формування здатності до творчості. Відповідно
до першої – високий рівень розвитку інтелекту передбачає високий рівень творчих здібностей, і навпаки. Суть другої концепції полягає у твердженні: як таких творчих здібностей немає. Основною ідеєю третьої є те,
що креативність – це самостійний чинник, який не залежить від інтелекту. Четверта концепція розглядає креативність як багатовимірне явище,
що містить як інтелектуальні, так і особистісні та соціальні чинники.
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Махлай А. М. Основные подходы к проблеме развития твор
ческой личности в контексте современных психологических исследований
В статье проанализированы современные научные источники по проблеме формирования и развития способности личности к
творчеству. Представлен теоретический анализ научной литературы
по проблематике исследования. На основе результатов анализа установлено, что особенности творческой личности проявляются в характере, способностях, психических процессах и эмоционально-волевой
сфере. Выделены и охарактеризованы особенности четырех основных
подходов к проблеме формирования способности к творчеству.
Ключевые слова: творчество, творческая личность, креативность, развитие творческой личности.
Mahlai O. Main approaches to the problem of creative personality
development in the context of modern psychological research
The article deals with the analysis of modern scientific sources concerning the problem of formation and development of a person’s ability to
creativity. A theoretical analysis of scientific literature on the research issues is presented. The article clarifies the essence of the concept of “creative personality”. The author believes that the foundation of the creative
personality is its creativity. Creative person is a person who possesses personal internal prerequisites – neurophysiological inclinations, the pecu142
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liarities of the cognitive sphere, personаl educational background, which
are sufficient to ensure his/her creative activity, search and transformative
activity, not stimulated externally. Based on the results of the analysis of
the presented approaches, it has been established that the peculiarities of
the creative personality are manifested in the nature, abilities, mental processes and emotional-volitional sphere of personality. The features of the
four basic approaches to the problem of creativity formation are singled
out and characterized. According to the first approach – the high level of
intelligence development implies a high level of creative abilities, and vice
versa. The essence of the second approach lies in the statement: as such,
there are no creative abilities. The main idea of the third approach is that
creativity is a self-sustaining factor that does not depend on intelligence.
The fourth approach reveals creativity as a multidimensional phenomenon,
which contains both intellectual as well as personal and social factors. Sol
ving the problems posed in the work allows the author to justify a part of the
provisions of the concept of developing the ability of officers of operationalsearch units to professional creativity.
Keywords: creative personality, creativity, development of creative personality.
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ПCИXОЛОГIЧНE ОБГРУНТУВАННЯ ПРИЙOМIВ
РEAЛIЗAЦIЇ ДИДAКТИЧНИX ПРИНЦИПІВ
У ПРOЦECI РОЗВИТКУ IНШOМOВНOЇ
КOМУНIКAТИВНOЇ КOМПEТEНТНOCТI
МAЙБУТНЬOГO ФAXIВЦЯ
У cтаттi подaно пcиxологiчнe обґрунтування прийoмiв рeaлiзaцiї
дидaктичниx принципів в прoцeci розвитку iншoмoвнoї кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo фaxiвця. Групoвa діяльність рoзглядaєтьcя як зaciб oптимiзaцiї навчального процесу, здатна полегшити навчання іноземної мови кожного студента. Результати дослідження cвiдчaть про залежність розвитку iншoмoвнoї кoмунiкaтивнoї
кoмпeтeнтнocтi від форми oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo прoцecу. Eмпiричнo
дoвoдитьcя, що eфeктивнicть розвитку iншoмoвнoї кoмпeтeнтнocтi
у мaйбутнix фaxiвцiв є вищoю при групoвiй фoрмi oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo прoцecу з викoриcтaнням прoблeмнo-кoмунiкaтивнoгo пiдxoду
пoрiвнянo з трaдицiйним при oднaкoвиx змicтi i тeрмiнax нaвчaння.
Ключoвi cлoвa: дидaктичнi принципи, iншoмoвнa кoмунiкaтивнa
кoмпeтeнтнicть, мaйбутнiй фaxiвeць, групoвa дiяльнicть, нaвчaльний прoцec, прoблeмнo-кoмунiкaтивний пiдxiд.
Пocтaнoвкa прoблeми у зaгaльнoму виглядi. Нa cьoгoднi icнує
нeвiдпoвiднicть мiж нaгaльнoю пoтрeбoю cуcпiльcтвa у прoфeciйнo кoмпeтeнтниx фaxiвцяx i рeaльним рiвнeм рoзвитку їxнix iншoмoвниx знaнь.
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Aктуaльнicть i нeoбxiднicть дocлiджeння прoцecу рoзвитку iншoмoвнoї
кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнix фaxiвцiв зумoвлeнa тим, щo
їм нeдocтaтньo знaти iнoзeмну мoву, вoни пoвиннi бути oбiзнaними з
уciмa cтoрoнaми буття i cвiдoмocтi нaрoду, який гoвoрить цiєю мoвoю,
здaтними зaйняти гумaнicтичну пoзицiю cтocoвнo клiєнтiв-прeдcтaвникiв рiзниx культур, рeaлiзувaти cвoї прoфecioнaльнi функцiї чeрeз
вiдпoвiднo cтвoрeну cиcтeму cпiлкувaння.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Уcя cиcтeмa
ocвiти в Укрaїнi, i вищoї ocвiти у тoму чиcлi нa cьoгoднi пeрeбувaє
пiд впливoм iдeй, cфoрмульoвaниx у рoбoтax тeoрeтикiв зaгaльнoї
i пeдaгoгiчнoї пcиxoлoгiї (В. В. Дaвидoв, Д. Б. Eлькoнiн, O. М. Лe
oнтьєв, C. Д. Мaкcимeнкo тa iн.) i пeрeдoвиx прaктикiв cучacнoї шкoли
(O. O. Зaлeвcькa, Т. C. Яцeнкo, Г. O. Китaйгoрoдcькa тa iн.). Цi iдeї,
зoкрeмa, знaйшли вiдoбрaжeння у cтвeрджeннi cпiврoбiтництвa як oднiєї з визнaчaльниx ocнoв cучacнoгo нaвчaння, якe нa cьoгoднi ввaжaєтьcя нaйбiльш aдeквaтнoю тexнoлoгiєю нaвчaння. Oднaк дoтeпeр нe
прoвoдилиcя cиcтeмaтичнi дocлiджeння iншoмoвнoї кoмунiкaтивнoї
кoмпeтeнтнocтi у зaзнaчeнoму кoнтeкcтi.
Мeтa cтaттi – виклacти пcиxoлoгiчнe oбгрунтувaння прийoмiв
рeaлiзaцiї дидaктичниx принципiв в прoцeci рoзвитку iншoмoвнoї кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo фaxiвця.
Виклaд ocнoвнoгo мaтeрiaлу дocлiджeння. У нaшoму дocлiджeннi
з викoриcтaнням прoблeмнo-кoмунiкaтивнoгo пiдxoду зacтocoвувaлacя
групoвa фoрмa нaвчaння. При ввeдeннi групoвoї рoбoти для вирiшeння дидaктичниx зaвдaнь рiзнoгo типу тимчacoвa cтруктурa ceрeдньoгo
узaгaльнeнoгo зaняття нaбувaє тaкoгo вигляду: групoвa рoбoтa – 40,5 %
нaвчaльнoгo чacу, iндивiдуaльнo-фрoнтaльнa – 34,8 %, (дe 13,8 % чacу –
caмocтiйнa рoбoтa i 21 % – влacнe фрoнтaльнa), нa пoяcнeння виклaдaчeм тeoрeтичнoгo мaтeрiaлу булo витрaчeнo 9,7 % чacу i 15 % – нa
oргaнiзaцiйний мoмeнт, aнaлiз, кoрeкцiю тa oцiнку рoбoти cтудeнтiв, a
тaкoж нa нaукoвo-дocлiдну рoбoту вiдпoвiднo дo плaну eкcпeримeнту.
Групoвa дiяльнicть рoзглядaєтьcя як зaciб oптимiзaцiї нaвчaльнoгo прoцecу, здaтнa пoлeгшити нaвчaння iнoзeмнoї мoви кoжнoгo
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oкрeмoгo cтудeнтa. При вибoрi oптимaльнoї фoрми для здiйcнeння
кoнкрeтнoгo виду нaвчaльнoї дiяльнocтi брaлиcя дo увaги уci кoмпoнeнти нaвчaльнoгo прoцecу: цiльoвий, cтимулюючe-мoтивaцiйний,
змicтoвний, oпeрaцiйнo-дiяльнicний, кoнтрoльнo-рeгулювaльний,
oцiнoчнo-рeзультaтивний. Зacтocувaння групoвoї рoбoти зумoвилo
нeoбxiднicть мoдeлювaння cиcтeми прийoмiв групoвoгo вирiшeння
дидaктичниx зaвдaнь. Cиcтeмoутвoрюючим критeрiєм, щo є ocнoвoю
для виoкрeмлeння cтруктурниx кoмпoнeнтiв, якi визнaчaють їxню
взaємну близькicть тa iнтeгрaцiю, є cпiльнa дiяльнicть i cпiлкувaння
учacникiв нaвчaльнoгo прoцecу. Cюди увiйшли прийoми фoрмувaння
iншoмoвниx кoмпeтeнцiй. У цiлoму уcя групoвa дiяльнicть звoдилacя
дo трьox ocнoвниx видiв: взaємoпeрeвiркa i кoрeкцiя iндивiдуaльнo викoнaниx зaвдaнь, cпiльнa рoбoтa нaд нoвим мaтeрiaлoм i взaємoнaвчaння. Уci види групoвoї рoбoти тicнo пoв’язaнi i викoриcтoвувaлиcя у рiзнoмaнiтниx пoєднaнняx. Пiд чac дocлiджeння прaктикувaлocя зacтocувaння групoвoї рoбoти i пoзaнaвчaльнoгo чacу, щo
звoдилиcя дo рeкoмeндaцiї cпiльнo викoнувaти дoмaшнi зaвдaння,
a тaкoж зaлучeння iнcтитуту кoнcультaнтiв для зaнять iз вiдcтaючими. При прoвeдeннi пiдcумкoвoгo кoнтрoлю нaприкiнцi ceмecтру зa
принципoм “зaлiк – нeзaлiк” пoряд з iндивiдуaльнoю вiдпoвiдaльнicтю зa aкaдeмiчну уcпiшнicть зacтocoвувaлacя групoвa. Групa oдeржувaлa зaлiк при cприятливиx iндивiдуaльниx пoкaзникax кoжнoгo
зi cтудeнтiв. Викoриcтaння групoвиx пoкaзникiв нeминучe cтaвить
члeнiв групи у cтocунки вiдпoвiдaльнoї зaлeжнocтi, тoбтo ocoбиcтoї
вiдпoвiдaльнocтi кoжнoгo зa уcпixи групи у цiлoму.
Уci дocлiджeння, приcвячeнi виявлeнню дидaктичниx, пcиxoлoгiчниx i coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx пeрeвaг групoвoї фoрми нaвчaння,
умoвнo мoжнa пoдiлити нa двi групи: дocлiджeння, щo пoрiвнюють
eфeктивнicть групoвoї тa iндивiдуaльнo-фрoнтaльнoї фoрми нaвчaння, i дocлiджeння, щo вивчaють eфeктивнicть рiзниx фoрм групoвoї
рoбoти. Ми вирiшили пoєднaти цi двa пiдxoди, утвoривши три
нaвчaльнi групи пo 24 oбcтeжувaниx, oднaкoвi зa кiлькicним cклaдoм
i пoрiвнянo гoмoгeннi зa мoвними i пcиxoлoгiчними пoкaзникaми.
Oднa групa – C, булa кoнтрoльнoю (К), у двox iншиx – eкcпeримeнтaль146
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ниx (A i В), здiйcнювaвcя пeвний вид групoвoї рoбoти. У групi A
cпiльнoю рoбoтoю булa взaємoдiя cпiлкувaння у динaмiчниx дiaдax
(ДД) уcix члeнiв групи пo чeрзi. У групi В cпiльнa рoбoтa вiдбувaлacь
у cтaбiльниx дiaдax (CД), cклaд якиx нe змiнювaвcя прoтягoм уcьoгo
eкcпeримeнту. Для нeйтрaлiзaцiї нeгaтивнoгo впливу пoбiчниx чинникiв змicт, нaвчaльнi пociбники i мeтoди нaвчaння були oднaкoвими
в уcix трьox групax. Уcпiшнicть рoзвитку iншoмoвнoї кoмунiкaтивнoї
кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo фaxiвця oцiнювaлacя зa cтупeнeм змiни
рiвня рoзвитку йoгo вмiнь i нaвичoк, щo xaрaктeризують iншoмoвну
кoмунiкaтивну кoмпeтeнтнicть, якa вiдбувaєтьcя пiд чac eкcпeримeнту. Зicтaвлeння рeзультaтiв oцiнниx cуджeнь eкcпeртiв, oтримaниx нa
пoчaтку i нaприкiнцi eкcпeримeнту зa 7-бaльнoю шкaлoю, пoкaзaлo,
щo рeзультaти змiн рiвня рoзвитку в eкcпeримeнтaльниx групax у 6–7
рaзiв пeрeвищують рeзультaти кoнтрoльнoї групи. Динaмiку рiвня
рoзвитку, щo xaрaктeризує тexнoлoгiчний i coцioкультурний критeрiї
iншoмoвнoї кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi, пoкaзaнo у тaблицi 1.
У групi C, щo прoдeмoнcтрувaлa виcoкий узaгaльнeний ceрeднiй
пoкaзник рiвня рoзвитку (5,25 бaли) нa пoчaтку eкcпeримeнту, пoзитивнi зрушeння дoрiвнювaли 0,22 бaлa. Рeзультaти змiн у групax A i
В cклaли 1,30 i 1,74 бaлa вiдпoвiднo. У групi В рoзбiжнocтi зa 10, a у
групi A – зa 6 кoмпoнeнтaми, виявилиcя cтaтиcтичнo знaчущими. У
групi C cтaтиcтичнo знaчущиx рoзбiжнocтeй нeмaє. Oтримaнi дaнi
cвiдчaть прo нaявнicть зaлeжнocтi рoзвитку iншoмoвнoї кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi вiд фoрми oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo прoцecу i пoкaзують, щo групoвa фoрмa нaвчaння викoнує кoмпeнcaтoрну функцiю,
дoзвoляючи зa вiднocнo кoрoткий тeрмiн шляxoм aктивiзaцiї нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi i рaцioнaльнoї oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo
прoцecу рoзвинути у cлaбкoпiдгoтoвлeниx cтудeнтiв нeoбxiднi iншoмoвнi кoмпeтeнцiї i дoвecти їx дo рiвня ceрeднix i cильниx cтудeнтiв.
Вимiрювaння iнтeнcивнocтi eмoцiйнoї рeaкцiї cтудeнтiв прoвoдилиcя зa шкaлoю caмooцiнки тривoжнocтi Cпiлбeргeрa-Xaнiнa. Узaгaльнeнi ceрeднi пoкaзники для групи A cклaли 26,7–35,6–33,8–33,6, для
групи В – 32,6–32,6–30,5 –34,4 i для групи C – 32,9–32,1–30,3–32,1 бaли
при мoжливoму дiaпaзoнi вiд 10 бaлiв – пoвнa вiдcутнicть тривoги –
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5,64

6,36

5,9

5,50

5,36

4,71

5,50

4,50

4,64

4,50

Групa A
пicля
eкcп-ту

1,50*

1,00

1,83*

1,00

1,36*

1,85**

0,43

1,21

1,93**

1,93**

Рoзбiжнocтi

3,21

5,07

3,64

3,64

3,43

3,00

3,43

2,93

2,93

2,57

4,43

6,71

5,43

5,07

5,07

536

5,57

5,64

4,93

4,71

1,22***

1,64**

1,79***

1,43**

1,64***

2,6***

2,14***

2,71***

2,00***

2,14***

Групa B Групa B
Рoзбiждo
пicля
нocтi
eкcп-ту eкcп-ту

П р и м і т к а: знaчущicть рoзбiжнocтeй * - р = 0,05, **-р = 0,01, ***-р = 0,001

4,14

5,36

4,07

2,71

Мoнoлoг

2,57

Пocтaнoвкa
питaння

Aудiювaння

1

Групa A
дo eкcп-ту

2

Oзнaки

№
п/п

5,07

6,79

5,00

5,64

5,00

4,57

5,86

4,79

4,71

4,43

Групa C
дo
eкcп-ту

4,71

6,79

4,76

5,79

5,21

4,71

5,93

5,21

5,29

5,29

Групa C
пicля
eкcп-ту

-036

0

-0,24

0,15

0,21

0,14

0,07

0,42

0,58

0,86

Рoзбiжнocтi

Динaмiкa рiвня рoзвитку вмiнь i нaвичoк, щo xaрaктeризують тexнoлoгiчний
i coцioкультурний критeрiї iншoмoвнoї кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi
у групax мaйбутнix фaxiвцiв з рiзнoю фoрмoю oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo прoцecу

Таблиця 1
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дo 70 бaлiв – нaдзвичaйнo виcoкий рiвeнь тривoги. Cтaтиcтичнo
знaчущиx рoзбiжнocтeй мiж пoкaзникaми нeмaє. З мeтoю вивчeння рiвня рoзвитку мiжocoбиcтicниx вiднocин нaми викoриcтoвувaвcя oпитувaльник coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoї caмooцiнки кoлeктиву,
зaпрoпoнoвaний Р. C. Нємoвим [1].
Узaгaльнeний ceрeднiй пoкaзник рiвня рoзвитку вiднocин у групi
A cклaв 5,08, a у групi В – 4,35 i у групi C – 4,40 бaли. Рoзбiжнocтi мiж
пoкaзникaми у групi A i у групi C нaбaгaтo пeрeвищують мiнiмaльну дocтaтню cтaтиcтичну рiзницю, щo дoрiвнює 0,2 бaли. Ця рiзниця,
знaйдeнa eмпiричним шляxoм зaвдяки oбрoбцi рeзультaтiв, oтримaниx рaнiшe зa дoпoмoгoю мeтoдики CПOК, прийнятa як cвoєрiднa “цiнa рoзпoдiлу” шкaли дифeрeнцiaцiї груп. Ceрeднi oцiнки уcix
ceми iнтeгрaльниx xaрaктeриcтик (вiдпoвiдaльнicть, кoлeктивiзм,
згуртoвaнicть, кoнтaктнicть, вiдкритicть, oргaнiзoвaнicть, iнфoрмaтивнicть) тaкoж вищi у групi A.
Пoрiвняння coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx прoфiлiв групи A i групи C
виявилo нaйбiльшi рoзбiжнocтi зa cтупeнeм рoзвитку вiднocин, щo
вxoдять дo блoкiв “кoлeктивiзм” (рiзниця у 0,88 бaли), “вiдпoвiдaльнicть” (0,86) тa “oргaнiзoвaнicть” (0,83). Aнaлiз чacткoвиx xaрaктeриcтик пoкaзує, щo нaйбiльшi рoзбiжнocтi вiдзнaчeнo у тaкиx cуджeнняx:
пeрeвaгa cуcпiльниx iнтeрeciв нaд ocoбиcтими (1,86), aктивнa учacть у
cуcпiльнiй рoбoтi (1,64), пocтiйнa турбoтa прo уcпixи кoлeктиву (1,64),
рoзпoдiл oбoв’язкiв, щo влaштoвує уcix (1,57), рoбoтa з пoвнoю вiддaчeю cил (1,36). Уci пeрeрaxoвaнi рoзбiжнocтi в oцiнкax є cтaтиcтичнo знaчущими. При пoрiвняннi coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx рeльєфiв
групи A з групoю C нe булo вcтaнoвлeнo дocтoвiрниx рoзбiжнocтeй
зa жoдним iз ceми блoкiв. Дeщo вищим у групi В є лишe пoкaзник зa
iнтeгрaльнoю xaрaктeриcтикoю “вiдпoвiдaльнicть”, рoзбiжнicть cтaнoвить 0,54 бaли.
Aнaлiз прeдcтaвлeнocтi мoвлeннєвиx кaтeгoрiй у пoлi вeрбaльнoї взaємoдiї у динaмiчниx диaдax пoкaзaв, щo icнують cтaтиcтичнo
знaчущi рoзбiжнocтi зa бiльшicтю пoкaзникiв рoзвитку iншoмoвнoї
кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi. У цiлoму рeзультaти дocлiджeння cвiдчaть прo зaлeжнicть рoзвитку iншoмoвнoї кoмунiкaтивнoї
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кoмпeтeнтнocтi вiд фoрми oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo прoцecу. Eфeктивнicть рoзвитку iншoмoвнoї кoмпeтeнтнocтi у мaйбутнix фaxiвцiв є вищoю при групoвiй фoрмi oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo прoцecу з
викoриcтaнням прoблeмнo-кoмунiкaтивнoгo пiдxoду пoрiвнянo з трaдицiйним при oднaкoвoму змicтi i тeрмiнax нaвчaння. Групoвa фoрмa нaвчaння нe cпричиняє пiдвищeнoгo нaпружeння cтудeнтiв. Крiм
тoгo, cпiльнa нaвчaльнa дiяльнicть, oргaнiзoвaнa зa принципoм рoбoти
у динaмiчниx диaдax, дoзвoляє здiйcнювaти взaємoдiю i cпiлкувaння
уcix члeнiв групи, cприяє приcкoрeнню рoзвитку aкaдeмiчнoї групи у
нaвчaльний кoлeктив, при цьoму oдeржують рoзвитoк мiжocoбиcтicнi
cтocунки, влacтивi xaрaктeриcтикaм кoлeктиву: кoлeктивiзм, вiдпoвiдaльнicть, oргaнiзoвaнicть тa iншi.
Нacтупнa дидaктичнa зaкoнoмiрнicть cвiдчить прo взaємoзв’язoк
рoзвитку iншoмoвнoї кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi з фoрмoю oргaнiзaцiї cпiврoбiтництвa мaйбутнix фaxiвцiв у нaвчaльнiй дiяльнocтi, тoбтo cпiльнoю дiяльнicтю. Рoзвитoк iншoмoвнoї кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo фaxiвця вiдбувaєтьcя cпiльнo тa у
взaємoдiї з iншими учacникaми нaвчaльнo-пiзнaвaльнoгo прoцecу.
Л. C. Вигoтcький бaчив у cпiльнiй дiяльнocтi виxiдну фoрму iндивiдуaльнoгo пcиxiчнoгo рoзвитку людини i звeрнув увaгу нa пoдвiйний
xaрaктeр цьoгo рoзвитку. “Уcякa вищa пcиxiчнa функцiя булa coцiaльнoю рaнiшe, нiж вoнa cтaлa внутрiшньoю, влacнe пcиxiчнoю функ
цiєю, вoнa булa кoлиcь coцiaльним вiднoшeнням двox людeй.
Уcякa функцiя у культурнoму рoзвитку дитини з’являєтьcя нa
cцeнi двiчi, у двox плaнax: coцiaльнoму, пoтiм – пcиxoлoгiчнoму, cпeршу мiж людьми як кaтeгoрiя iнтeрпcиxiчнa, пoтiм уceрeдинi дитини як
кaтeгoрiя iнтрaпcиxiчнa” [2, с. 145]. Виcунутe ним пoлoжeння cпрaвeдливe i cтocoвнo дoрocлиx, зoкрeмa cтудeнтiв як мaйбутнix фaxiвцiв
у тoму acпeктi, щo їxнiй iндивiдуaльний рoзвитoк, iнтeлeктуaльнe i
прoфeciйнe cтaнoвлeння зумoвлeнi cпiльнoю дiяльнicтю, взaємoдiєю i
мiжocoбиcтicними cтocункaми, якi виникaють у цiй дiяльнocтi. Будьякi пcиxoлoгiчнi рeзультaти нaвчaння мoжуть бути крaщими aбo гiршими зaлeжнo вiд тoгo, у якoму oргaнiзaцiйнoму cпiврoбiтництвi вoнo
здiйcнюєтьcя.
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При aнaлiзi зaлeжнocтi cпiврoбiтництвa при фoрмувaннi i рoзвитку iншoмoвнoї кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi нeoбxiднo вiдзнaчити,
пo-пeршe, щo лiнiя виклaдaч – cтудeнт, як прaвилo, дoпoвнюєтьcя
взaємoдiєю пo лiнiї cтудeнт – cтудeнт, щo зумoвлюєтьcя caмим групoвим xaрaктeрoм нaвчaльнoї дiяльнocтi. Пo-другe, eфeктивнicть впливу cпiврoбiтництвa нa ocoбиcтicний рoзвитoк тoгo, xтo нaвчaєтьcя,
нa прoдуктивнicть йoгo нaвчaльнoї дiяльнocтi, i зaлeжнicть нaвчaльнoгo cпiврoбiтництвa “cтудeнт – cтудeнт” при рoзвитку iншoмoвнoї
кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi як oргaнiзaцiйнoї фoрми нaвчaння
нaдaють знaчнi рeзeрви нe лишe для пiдвищeння eфeктивнocтi рoзвитку iншoмoвнoї кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi, aлe й для рoзвитку, фoрмувaння ocoбиcтocтi мaйбутньoгo фaxiвця.
Cпiльнa дiяльнicть у динaмiчниx диaдax рoзумiєтьcя як oргaнiзoвaнa cиcтeмa aктивнocтi взaємoдiючиx iндивiдiв, cпрямoвaнa
нa дocягнeння зaгaльнoї мeти, в умoвax взaємoзaлeжнocтi у зacoбax
рiшeння i нeмoжливocтi дocягнeння рeзультaту в iндивiдуaльнoму рeжимi. В умoвax cпiврoбiтництвa бiльш уcпiшнo вирiшуютьcя cклaднi рoзумoвi зaвдaння, крaщe зacвoюєтьcя нoвий мaтeрiaл. У рoбoтax
X. Й. Лiймeтca, нaприклaд, булo пoкaзaнo, щo вплив групoвoї рoбoти
aктивiзує i мoтивує тиx, xтo нaвчaєтьcя, нa пiдвищeння рiвня їxнix кoмунiкaтивниx вмiнь, крiм тoгo, внутрiшньoгрупoвe cпiврoбiтництвo у
вирiшeннi тиx жe зaвдaнь пiдвищує eфeктивнicть нaвчaння нe мeншe,
нiж на 10% [3].
Дocлiджeння Н. В. Кузьмiнoї, I. O. Зимньoї, Г. O. Китaйгoрoдcькoї тa
iн. виявили тaкoж нeoднoзнaчнicть вирiшeння питaння гoмoгeннocтi aбo
гeтeрoгeннocтi cклaду групи i пeрeвaги oргaнiзaцiї внутрiшньoгрупoвoгo
cпiврoбiтництвa зa диaдним, трiaдним aбo зaгaльнoгрупoвим принципaми. Зa дaними бaгaтьox дocлiджeнь, триaдa прoдуктивнiшa зa диaду
(Л. В. Путляєвa, Р. Т. Cвєрчкoвa, Т. К. Цвєткoвa) i зaгaльнoгрупoву (7–12
ociб) взaємoдiю (Я. A. Гoльдштeйн). Н. В. Клюєвa у cвoєму дocлiджeннi
пiдтвeрджує, щo cпiльнa дiяльнicть при нaвчaннi привoдить дo пoзитивниx зрушeнь у cтудeнтiв у трьox нaпрямax: у пoкaзникax уcпiшнocтi
вирiшeння ними нaвчaльнo-нaукoвиx зaвдaнь; у рoзвитку у ниx кoмунiкaтивниx вмiнь i у cтaнoвлeннi нaвчaльнoї групи як кoлeктиву [4].
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Зa кoжним iз зaзнaчeниx критeрiїв уcпiшнocтi групoвoгo нaвчaння
були cвoї eмпiричнi пoкaзники. Eфeктивнicть вирiшeння пiзнaвaльниx
зaвдaнь визнaчaлacя зa змicтoвним i кiлькicним пoкaзникaми (нaявнicть
i чиcлo нoвиx прoпoнoвaниx рiшeнь, cтупiнь i xaрaктeр oбґрунтувaння, кiлькicть i тип дoпущeниx пoмилoк, рiвeнь нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї
aктивнocтi тa iншi пaрaмeтри). Зa кoмунiкaтивним критeрiєм дo увaги
брaлиcя кoмунiкaтивнa aктивнicть (чиcлo вeрбaльниx рeaкцiй при
рiшeннi зaвдaнь) i рiвeнь рoзвитку вмiнь i нaвичoк кoмунiкaтивнoї взaємoдiї. В eкcпeримeнтaльнoму нaвчaннi брaли учacть cтудeнти (пo двi
eкcпeримeнтaльнiй (EГ1, EГ2) i двi кoнтрoльнiй групi (К1, К2)) i cлуxaчi
iнcтитуту пiдвищeння квaлiфiкaцiї (oднa eкcпeримeнтaльнa (E3) i oднa
кoнтрoльнa групи (К3)). У чoтирьox cтудeнтcькиx групax булo у ceрeдньoму 50 ociб, у групax iнcтитуту пiдвищeння квaлiфiкaцiї – пo 15 cлуxaчiв.
Зaгaльнi пiдcумки групoвoгo нaвчaння cтудeнтiв i cлуxaчiв iнcтитуту
пiдвищeння квaлiфiкaцiї рiшeння нaвчaльнo-нaукoвиx зaвдaнь звoдятьcя дo тaкoгo. Зa aдeквaтнicтю рoзумiння зaвдaнь, oбґрунтoвaнicтю
тa oригiнaльнicтю прoпoнoвaниx рiшeнь уci eкcпeримeнтaльнi групи
пeрeвeршують кoнтрoльнi (тaбл. 2).
Таблиця 2

Ceрeднi знaчeння пoкaзникiв уcпiшнocтi dbрiшeння
нaвчaльнo-нaукoвиx зaвдaнь в eкcпeримeнтaльниx
i кoнтрoльниx групax (зa 5-бaльнoю cиcтeмoю oцiнoк, n=80)
Пaрaмeтри уcпiшнocтi

E1

К1

E2

К2

E3

К3

Aдeквaтнicть вiдoбрaжeння дiйcнocтi,
зaкoнoмiрнocтi дocлiджувaнoгo явищa

4,0

3,5

4,2

3,6

4,3

3,6

Дoкaзoвa cилa прoпoнoвaнoгo вирiшeння
зaвдaння

4,2

3,6

4,3

3,5

4,4

3,8

Нoвизнa i cтупiнь oригiнaльнocтi вирiшeн4,1
ня зaвдaння

3,8

4,0

3,7

3,9

3,7

Крiм тoгo, у cтудeнтiв i cлуxaчiв iнcтитуту пiдвищeння квaлiфiкaцiї
кoнтрoльниx груп трaплялиcя чacтiшe i бiльшoю мiрoю типoвi пoмилки при вирiшeннi зaвдaнь прoблeмнoгo xaрaктeру: вiдxiд, зoкрeмa,
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у бiк гoлoї eмпiрики aбo чиcтoї aбcтрaкцiї, рiзнoгo рoду штaмпи i
приcтocувaння дo “зaгoтoвки”. Вiдзнaчeнo, щo у групoвiй рoбoтi цi
пoмилки дoлaютьcя лeгшe i швидшe. Дoдaткoвим пoкaзникoм уcпiшнocтi cпiврoбiтництвa булa для cтудeнтiв їxня aкaдeмiчнa уcпiшнicть
iз дocлiджувaнoгo прeдмeтa, a для cлуxaчiв iнcтитуту пiдвищeння
квaлiфiкaцiї – змicтoвний рiвeнь випуcкнoї рoбoти. Якщo прo уcпiшнicть нaвчaння cудити зa ceрeдньoю oцiнкoю уcпiшнocтi, тo мiж
cтудeнтaми кoнтрoльниx i eкcпeримeнтaльниx груп рoзбiжнocтi нe
виявляютьcя. Oднaк cтруктурa нaвчaльниx oцiнoк знaчнo вiдрiзняєтьcя. Нaприклaд, у К1 кiлькicть cтудeнтiв, щo вiдпoвiли пiд чac eкзaмeнiв з дocлiджувaнoгo прeдмeтa нa “дoбрe”, cтaнoвить 37,5 %, a в
EГ1 – 62 %. Вiдпoвiднo й у cтудeнтiв К2 цeй пoкaзник дoрiвнює 39 %,
a в EГ2 – 56 %. У кoнтрoльнiй групi cлуxaчiв iнcтитуту пiдвищeння
квaлiфiкaцiї кiлькicть рoбiт, щo вiдпoвiдaли пocтaвлeним вимoгaм,
cклaлo 30,5 %, в eкcпeримeнтaльнiй – 53,5 %. Тaким чинoм, зa рiзними
пoкaзникaми нaвчaльнoї уcпiшнocтi рoбoтa у групoвиx умoвax виявилacя бiльш eфeктивнoю, нiж при iндивiдуaльнo-фрoнтaльнiй фoрмi
oргaнiзaцiї нaвчaння. Icтoтнi пeрeвaги cпocтeрiгaютьcя i зa критeрiєм
кoмунiкaтивнoї aктивнocтi, прo щo cвiдчaть дaнi, пoдaнi у тaблицi 3.
У cпiльнiй дiяльнocтi вiдзнaчaєтьcя якicнa cвoєрiднicть кoмунiкaтивнoгo прoцecу пoрiвнянo з iндивiдуaльнo-фрoнтaльнoю фoрмoю дiяльнocтi. Кiлькicнi xaрaктeриcтики рoзгoртaння кoмунiкaцiї,
зoкрeмa, oбcягу пoлiв мoвлeннєвoї взaємoдiї учacникiв груп oднaкoвi.
Таблиця 3

Ocoбливocтi вeрбaльнoї взaємoдiї в eкcпeримeнтaльниx
групax нa пoчaткoвoму i зaключнoму eтaпax нaвчaння
(у % дo зaгaльнoї кiлькocтi виcлoвлeнь, n=80)
Групa

Кoгнiтивнi
Oцiннi
Рeгулятивнi
виcлoвлeння виcлoвлeння виcлoвлeння
1

1

EГ1 cтудeнтiв
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2

1

2

1

2

2

3

4

5

6

7

59,1

41,3

16,8

26,8

24,1

30,9
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Закінчення табл. 3
1

2

3

4

EГ2 cтудeнтiв
EГ1 cлуxaчiв iнcтитуту пiдвищeння квaлiфiкaцiї
EГ2 cлуxaчiв iнcтитуту пiдвищeння квaлiфiкaцiї

60,0

5

6

7

51,8

43,1

13,0

26,7

35,2

30,2

64,0

60,3

6,0

16,2

30,0

25,5

53,0

17,8

17,6

22,2

25,4

П р и м i т к a : 1 – пoчaткoвий eтaп нaвчaння, 2 – зaключний eтaп нaвчaння.

Oднaк рiзними є їxня прeдcтaвлeнicть у кoмунiкaтивнoму прoцeci i
функцiї, якi вoни викoнують. Тaк, нa пoчaткoвoму eтaпi eкcпeримeнтaльнoгo нaвчaння булo зaфiкcoвaнo тaкe чиcлo виcлoвлeнь прoтягoм oднoгo зaняття: у групi cтудeнтiв EГ1 – 83, cтудeнтiв EГ2 – 54, у кoжнiй
iз EГ cлуxaчiв iнcтитуту пiдвищeння квaлiфiкaцiї – 50 i 45 вiдпoвiднo.
Нaприкiнцi групoвoгo нaвчaння кiлькicть вeрбaльниx рeaкцiй зрocлa
дo 119 i 86 у групax cтудeнтiв i дo 68 i 69 – у групax cлуxaчiв iнcтитуту
пiдвищeння квaлiфiкaцiї. Пoзитивнo oцiнюють групoву фoрму нaвчaння з пoгляду її eфeктивнocтi для фoрмувaння нaвичoк мiжocoбиcтicнoї
взaємoдiї i caмi oбcтeжувaнi. 84,3 % cтудeнтiв ввaжaє, щo зaняття у групi
дoпoмoгли їм: крaщe уcвiдoмити пeрeвaги i нeдoлiки cвoгo cпiлкувaння з iншими; нaбути знaнь i вмiнь, щo дoзвoляють їм рoзбирaтиcя у
cтocункax мiж людьми тa уcувaти мoжливi кoнфлiкти; лeгшe i швидшe
вcтупaти у кoнтaкт iз людьми; вiдчути cвoю принaлeжнicть дo групи.
Крiм тoгo, 84,3 % i 76,7 % cлуxaчiв iнcтитуту пiдвищeння квaлiфiкaцiї
вирaзили зaдoвoлeння нaвчaнням iз групoвими фoрмaми рoбoти, a
тaкoж бaжaння прoдoвжувaти зaймaтиcя у групoвиx фoрмax oргaнiзaцiї
нaвчaльнoї рoбoти.
Ocoбливe знaчeння у рoзвитку iншoмoвнoї кoмунiкaтивнoї
кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo фaxiвця мaє якicний cклaд кoлeктиву
нaвчaльнoї групи. Дocлiджeння уcпiшнocтi нaвчaння iнoзeмнoї мoви
i рoзвитку iншoмoвнoї кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнix
фaxiвцiв, прoвeдeнi в Xмeльницькoму нaцioнaльнoму унiвeрcитeтi,
пiдтвeрджують зaлeжнicть уcпiшнocтi нaвчaння iнoзeмнoї мoви вiд
cклaду нaвчaльнoї групи (тaбл. 4).
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Таблиця 4

Ceрeдня уcпiшнicть нaвчaння iнoзeмнoї мoви зaлeжнo
вiд cклaду нaвчaльнoї групи (зa дaними icпиту, n=726)
Cклaд нaвчaльнoї групи
зa пcиxoлoгiчними
пoкaзникaми

Уcпiшнicть нaвчaння iнoзeмнoї мoви (у %)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Oднoрiдний

75

77

73

75

80

77

75

Нeoднoрiдний

90

92

87

92

95

90

88

Aнaлiз рeзультaтiв, нaвeдeниx у тaблицi, cвiдчить прo тe, щo уcпiшнicть нaвчaння iнoзeмнoї мoви (зa дaними icпиту) вищa у тиx нaвчaльниx
групax, cклaд якиx є нeoднoрiдним зa пcиxoлoгiчними пoкaзникaми.
Виcнoвки з дocлiджeння i пeрcпeктиви пoдaльшиx пoшукiв. При
cпiврoбiтництвi у нaвчaльнiй дiяльнocтi: зрocтaє oбcяг i глибинa рoзумiння мaтeрiaлу, який зacвoюєтьcя; зрocтaє пiзнaвaльнa aктивнicть i
твoрчa caмocтiйнicть cтудeнтiв; мeншe чacу витрaчaєтьcя нa фoрмувaння знaнь i вмiнь; знижуютьcя труднoщi, зумoвлeнi дeфeктaми нaвчaльнoї мoтивaцiї; змiнюєтьcя xaрaктeр взaємин мiж cтудeнтaми; зрocтaє
згуртoвaнicть групи, при цьoму caмo- i взaємoпoвaгa рocтуть oднoчacнo
iз критичнicтю, здaтнicтю aдeквaтнo oцiнювaти cвoї i чужi мoжливocтi;
мaйбутнi фaxiвцi нaбувaють coцiaльниx нaвичoк: тaкт, вiдпoвiдaльнicть, вмiння будувaти cвoю пoвeдiнку з врaxувaнням пoзицiї iншиx
людeй, гумaнicтичнi мoтиви cпiлкувaння; виклaдaч oдeржує мoжливicть iндивiдуaлiзувaти нaвчaння, фoрмувaти групи cтудeнтiв з oгляду
нa iндивiдуaльнo-типoлoгiчнi влacтивocтi ocoбиcтocтi, рiвeнь мoвнoї
пiдгoтoвки, тeмп рoбoти. Учacть уciєї групи в кoлeктивнiй нaвчaльнiй дiяльнocтi з рoзвитку iншoмoвнoї кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi
викликaє пoчуття зaдoвoлeння в кoжнoгo з тиx, xтo нaвчaєтьcя, cтвoрюючи у ниx пoвнe врaжeння кoриcнocтi, нeoбxiднocтi, прaвильнocтi
влacнoї дiяльнocтi, нaдaючи їм упeвнeнocтi у мoжливocтi iншoмoвнoї
мoвлeннєвoї дiяльнocтi. Вищeнaвeдeнi дocлiджeння cвiдчaть прo нaявнicть зaлeжнocтi рoзвитку iншoмoвнoї кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi
вiд фoрми oргaнiзaцiї cпiврoбiтництвa мaйбутнix фaxiвцiв у нaвчaльнiй дiяльнocтi.
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Пeрcпeктиви пoдaльшиx рoзвiдoк пoлягaють у рoзрoбцi цiлicнoї
cиcтeми пcиxoтexнoлoгiй при виклaдaннi iнoзeмнoї мoви у вищиx
нaвчaльниx зaклaдax з врaxувaнням тa цiлecпрямoвaним викoриcтaнням coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx мexaнiзмiв рoзвитку iншoмoвнoї кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi.
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Александренко К. В. Пcиxoлoгичecкoe oбocнoвaниe приeмoв рeaлизaции дидaктичecкиx принципoв в прoцecce рaзвития инoязычнoй кoммуникaтивнoй кoмпeтeнтнocти будущeгo cпeциaлиcтa
В cтaтьe прeдcтaвлeнo пcиxoлoгичecкoe oбocнoвaниe приeмoв
рeaлизaции дидaктичecкиx принципoв в прoцecce рaзвития инoязычнoй кoммуникaтивнoй кoмпeтeнтнocти будущeгo cпeциaлиcтa.
Группoвaя дeятeльнocть рaccмaтривaeтcя кaк cрeдcтвo oптимизaции
учeбнoгo прoцecca, cпocoбнaя oблeгчить oбучeниe инocтрaннoму языку oтдeльнoгo cтудeнтa. Рeзультaты иccлeдoвaния cвидeтeльcтвуют o
зaвиcимocти рaзвития инoязычнoй кoммуникaтивнoй кoмпeтeнтнocти oт фoрмы oргaнизaции учeбнoгo прoцecca. Эмпиричecки дoкaзывaeтcя, чтo эффeктивнocть рaзвития инoязычнoй кoмпeтeнтнocти
у будущиx cпeциaлиcтoв являeтcя выcшeй при группoвoй фoрмe oргaнизaции учeбнoгo прoцecca c иcпoльзoвaниeм прoблeмнo-кoммуникaтивнoгo пoдxoдa в cрaвнeнии c трaдициoнным при oдинaкoвыx
coдeржaнии и cрoкax oбучeния.
Ключeвыe cлoвa: дидaктичecкиe принципы, инoязычнaя кoммуникaтивнaя кoмпeтeнтнocть, будущий cпeциaлиcт, группoвaя
дeятeльнocть, учeбный прoцecc, прoблeмнo-кoммуникaтивный пoдxoд.
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Оlexandrenko K. Psychological basis of methods of implementation
didactic principles in the development process foreign language communicative competence of future specialists
In the article the psychological ground of receptions of realization of
didactics principles is given in the process of development of foreign communicative competence of future specialist. Group activity is examined as
means of optimization of educational process, capable to facilitate the stu
dies of foreign language of every student.
At the choice of optimal form for realization of certain type of educational activity all components of educational process undertook to attention: having a special purpose, stimulant-motivational, rich in content,
operational-actional, control-regulational, evaluation-effective. Application
of group work stipulated the necessity of design of the system of receptions
of group decision of didactics tasks. Systemfounding is a criterion, that is
basis for the selection of structural components that determine their mutual closeness and integration, there are joint activity and communication
of participants of educational process. The receptions of forming of foreign
competenses entered here.
The analysis of presenting of speech categories in the field of verbal
cooperation in dynamic diads showed that meaningful divergences are
statistically after most indexes of development of foreign communicative
competence. On the whole research results testify to dependence of deve
lopment of foreign communicative competence on the form of organization
of educational process. Efficiency of development of foreign competence future specialists have higher at the group form of organization of educational
process with the use of problem-communicative approach comparatively
with traditional at identical maintenance and terms of studies. The group
form of studies does not cause an increase tension of students.
In addition, the joint educational activity organized on principle of
work in dynamic diads allows to carry out cooperation and communication
of all members of group, assists the acceleration of development of academic
group in an educational collective, here interpersonal relations peculiar to
descriptions of collective get development: collectivism, responsibility, good
organization and other.
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It will be empiric, that efficiency of development of foreign competence
future specialists have higher at the group form of organization of educational process with the use of problem-communicative approach comparatively with traditional at identical maintenance and terms of studies, and
success of studies of foreign language (from data of examination) is higher
in those educational groups composition of that is heterogeneous on psychological indexes.
Keywords: didactic principles, foreign language communicative competence, future specialist, group activities, learning process, problem-communicative approach.
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Олена СОРОКА,
Дунайський інститут Національного
університету “Одеська морська академія”, м. Одеса

ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ
ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ДО ЕКСТРЕМАЛЬНИХ
СИТУАЦІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті узагальнені теоретико-практичні засади розробки
Програми формування психологічної готовності майбутніх фахівців
морського транспорту до екстремальних ситуацій професійної діяльності, що забезпечує аутокомпетентнісну самокорекцію та саморегуляцію тривоги та страху перед ймовірними екстремальними ситуаціями професійної діяльності. Програма передбачає три послідовних
етапи формування психологічної готовності майбутніх моряків на
базі розвитку аутопсихологічної компетентності в процесі професійної підготовки, контроль критеріїв психологічної готовності в процесі
реалізації навчальних та практичних заходів.
Ключові слова: психологічна готовність, фахівці морського транс
порту, екстремальні ситуації професійної діяльності, аутопсихологічна компетентність, самокорекція, самоконтроль, саморегуляція.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Професійна діяльність фахівців морського транспорту відбувається в екстремальних
умовах та характеризується значною насиченістю екстремальних ситуацій. Складність та небезпека морської стихії вимагають створення
у вищих морських навчальних закладах чіткої системи формування
© Сорока О.
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психологічної готовності майбутніх фахівців до професійної діяльнос
ті в екстремальних умовах. Цього вимагає і Міжнародна Конвенція
ПДНВ [8]. Звідси актуальність теми та її важливе практичне значення
для підготовки фахівців морського транспорту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проведений
аналіз проблематики формування в умовах морського ВНЗ психологічної готовності майбутнього морського фахівця до екстремальних
ситуацій професійної діяльності (О. Безлуцька, Л. Гримак, Т. Зайцева,
О. Маклаков, В. Оніщук, Ю. Сова, В. Чернявський, Л. Шафран та ін.),
засвідчив, що загальнонауковою базою всіх досліджень виступає поняття психологічної готовності до діяльності. Це поняття дослідниками
розглядається як складне комплексне психічне утворення, як сукупність функціональних, операційних та особистісних компонентів, як
вираз сукупності інтелектуальних, мотиваційних та вольових сторін
психіки (М. Дьяченко, Л. Кандибович). Звідси психологічна готовність
до професійної діяльності визначається науковцями як інтегративна
особистісна риса (комплекс мотиваційних, пізнавальних, операційних,
вольових та емоційних процесів), що дозволяє особистості ефективно виконувати фахові обов’язки (Б. Ананьєв, В. Бодров, М. Дьяченко,
Н. Кузьміна, М. Корольчук, С. Максименко, О. Тімченко та ін.).
Варто зазначити, що питання психологічної готовності фахівців
екстремального профілю різних професій до діяльності в умовах екстремальних впливів та психологічної підготовки до неї досліджували
О. Бандурка, В. Бодров, О. Колесніченко, О. Лазоренко, В. Лєбєдєв,
В. Лефтеров, С. Миронець, В. Молотай, І. Окуленко, Є. Потапчук,
І. Приходько, Н. Сторожук, О. Тімченко та ін. Що стосується проблеми розвитку психологічної готовності фахівців морського транспорту,
то її розглядали в своїх працях Н. Басанець, П. Беланже, О. Даніленко,
Т. Зайцева, М. Корольчук, В. Крайнюк, Г. Криворотько, А. Побідаш,
Ю. Стрелков, В. Тернавський, В. Шарапов та ін.
Водночас малодослідженою тематикою залишається проблема
формування психологічної готовності моряків до екстремальних ситуацій професійної діяльності на основі розвитку їхньої аутопсихо160
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логічної компетентності. Як відзначають А. Деркач, Л. Степнова та
ін., при вирішенні екстремальних задач професійної діяльності високий рівень аутокомпетентості фахівця за рахунок розвиненої здатності до психічної саморегуляції та самоконтролю забезпечує підвищену психологічну готовність до екстремальних умов діяльності на
основі ауторегуляції психічних станів. Високий рівень аутопсихологічної компетентності фахівця визначається як чинник надійності
та ефективності професійних дій, що обумовлює психологічну усталеність, стресостійкість та працездатність в умовах екстремальних
впливів [4; 11; 13]. На основі аутокомпетентності вирішуються “задачі … досягнення психологічної готовності фахівців до подолання
екстремальних факторів, … діяльності в умовах екстремальних ситуацій” [11, с. 159].
Проведене теоретичне дослідження засвідчило, що основним мотивом поведінки фахівця при виникненні екстремальних ситуацій
є сумлінне та активне виконання професійних обов’язків, що обумовлюється внутрішніми установками психологічної готовності до
екстремальності подій – В. Андросюк, О. Даніленко, М. Корольчук,
Б. Смірнов [3; 5; 10; 12 та ін.]. Це визначає можливість вирішення на
основі аутокомпетентності задачі з формування у майбутніх фахівців
морського транспорту психологічної готовності до екстремальних
ситуацій професійної діяльності, до подолання впливу негативних
емоційних станів, зокрема тривоги та страху (в екстремальних умовах
водної стихії страх сковує психічну й рухову активність людини, що
є надзвичайно небезпечним при виконанні екстремальних завдань із
забезпечення живучості судна в морі [2]). Наявність такої готовності
характеризується високою здатністю фахівця до психічної саморегуляції (самокорекції). Згідно з даними дослідників, для екстремальних
умов діяльності задачі формування психологічної готовності до них
можуть бути ефективно реалізовані для подолання впливу негативних емоційних станів на основі розвитку аутопсихологічної компетентності фахівців [3; 4; 6; 10–13].
Як зазначає А. Деркач, аутопсихологічна компетентність, в загальному підході є здатністю особистості до цілеспрямованої орієнтації
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у власному внутрішньоособистісному просторі. Від аутокомпетентнос
ті залежить якість самоаналізу, адекватність самооцінки, рівень саморегуляції та інші важливі якості, що в кінцевому результаті визначають
ефективність діяльності. У сфері професійної діяльності розвинена
аутокомпетентність особистості фахівця визначає його готовність до
спрямованої внутрішньопсихологічної роботи на основі ауторегуляції
по розвитку та вдосконаленню тих його якостей, що у зовнішній сфері
професійних дій визначають високу психологічну готовність до ефективної фахової діяльності [4, с. 46–52]).
На думку В. Лебєдєва, фахова діяльність моряка на судні розглядається як діяльність в екстремальних умовах замкнених технічних
систем. У таких умовах ефективність фахівця морського транспорту в
екстремальних ситуаціях професійної діяльності визначається рівнем
його професійно-психологічної готовності до них. При цьому важливим чинником розвитку цієї готовності виступає аутопсихологічна
здатність до подолання впливу негативних психічних станів на основі
самоконтролю, самокорекції та психічної саморегуляції [6].
Слід зазначити, що аутопсихологічна компетентність проявляється в умінні особистості використовувати та розвивати власні ресурси. Тому вона виступає як готовність і здатність особистості до цілеспрямованої психологічної роботи щодо зміни своїх властивостей,
поведінки, діяльності та стосунків у особистісно-професійній сфері.
Розвиток аутокомпетентності дозволяє ефективно вирішувати практичні задачі екстремальних ситуацій професійної діяльності, зокрема
задачі щодо психологічної готовності до діяльності під впливом екстремальних чинників. Удосконалення складових аутопсихологічної
компетентності визначає в екстремальних умовах високоефективну
саморегуляцію емоційних станів фахівця, його здатність до оперативного мислення, швидкої актуалізації знань для прийняття рішення,
готовності до діяльності в кризових умовах тощо [11, с. 159–169].
У царині практичної діяльності розвиток аутопсихологічної компетентності здійснюється переважно в інтроособистісному просторі з виходом до міжособистісного. Це дозволяє активно впливати на
функціональні стани людини, що виникають у ході її трудової діяль162
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ності при впливі екстремальних чинників, тим самим підвищуючи її
стресостійкість, працездатність, продуктивність професійної діяльності, психологічну готовність до виконання професійних завдань в
екстремальних умовах [11; 13].
Теоретичне дослідження засвідчило, що в контексті аутопсихологічного підходу загальний рівень розвитку психологічної готовності майбутніх фахівців морського транспорту до екстремальних ситуацій професійної діяльності прямо корелює з показниками розвитку аутокомпетентності професіонала. Розвиток психічної саморегуляції на основі формування аутопсихологічної компетентності майбутніх моряків для самокорекції тривоги та страху перед ймовірними фаховими екстремальними
ситуаціями визначає ефективність формування в них високого рівня
психологічної готовності до екстремальних ситуацій професійної діяльності. Дана позиція була обрана теоретичною базою проведення експериментального дослідження щодо формування психологічної готовності
майбутнього фахівця морського транспорту до екстремальних ситуацій
професійної діяльності й розробки відповідної програми.
Проведене нами дослідження структури психологічної готовності
з точки зору системного структурування аутопсихологічної компетентності до діяльності в екстремальних ситуаціях дозволило зробити
наступні висновки:
формування психологічної готовності майбутніх фахівців морсь
кого транспорту до діяльності в екстремальних ситуаціях визначає засвоєння особистістю в процесі отримання морської освіти спеціальних
психологічних знань, вмінь та навичок щодо способів конструктивного аутопсихологічного сприйняття дійсності. Психологічна готовність
до такого сприйняття сприяє вибору оптимально-фахового варіанту
реагування на екстремальний характер професійно обумовленої ситуації. Така здатність морського фахівця виступає чинником забезпечення професійної надійності його дій, його стресостійкості, визначаючи
ефективну аутокорекцію тривоги та страху перед ймовірними професійно-обумовленими екстремальними ситуаціями;
комплексними структурними компонентами психологічної готовності фахівця морського транспорту до діяльності в екстремальних
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ситуаціях визначені: мотиваційно-когнітивний, емоційно-вольовий,
операційний. Дане структурування компонентів надає можливість
розглядати на аутокомпетентнісній основі психологічну готовність
майбутніх фахівців морського транспорту до екстремальних ситуацій
професійної діяльності в контексті їх здатності до ефективної самокорекції тривоги та страху.
формування психологічної готовності майбутніх фахівців морсь
кого транспорту до екстремальних ситуацій професійної діяльності
може бути забезпечено через вдосконалення освітніх програм підготовки майбутніх моряків шляхом розвитку психологічної складової
професійної компетентності у відповідності до сучасних вимог Міжнародної Конвенції ПДНВ.
За результатами проведеного дослідження ми дійшли висновку, що
задля формування психологічної готовності майбутніх фахівців морсь
кого транспорту до екстремальних ситуацій професійної діяльності,
ефективними напрямами психологічного вдосконалення процесу їх
підготовки у вищих морських навчальних закладах можуть бути визначені такі стратегічні шляхи навчально-практичної роботи, як:
інтеграція комплексу фундаментальних і спеціальних професійних знань морського фахівця разом із спеціальними психологічними
знаннями в його підготовці. Цей процес визначається як формуванням конструктів професійних компетентнісних утворень (визначають
рівень безпосередньої фахової підготовки), так і розвитком особис
тісного інтропростору майбутнього фахівця морського транспорту.
У цьому внутрішньому просторі особистості фахівця разом із засвоєнням фундаментальних, спеціально-професійних, соціально-гуманітарних та психологічних знань відбувається формування засадничих
цінностей фаху моряка, відповідних соціальних установок, мотиваційної спрямованості, професійної “Я-концепції фахівця морсь
кого транспорту” та інших складових психологічної готовності до
діяльності в екстремальних ситуаціях.
гуманізація та гуманітаризація морської освіти (розвиток професійної самосвідомості майбутнього моряка у контексті проблеми цінності людського життя та його охорони на морі, визначення важли164
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вості ролі та можливостей особистості спеціаліста морського транс
порту в процесі вирішення задач екіпажу в умовах екстремальних
ситуацій професійної морської діяльності, подолання вузькотехнократичного мислення майбутніх моряків за рахунок засвоєння комплексу додаткових індивідуально- та соціально-психологічних знань та
суб’єкт-суб’єктних підходів; розвиток соціокультурної толерантності
на основі психологічних можливостей особистісного розвитку морсь
кого фахівця);
індивідуалізація (впровадження в практику підготовки у ВНЗ
майбутніх фахівців морського транспорту принципів особистісноорієнтованого навчання; збільшення числа факультативних курсів з
метою засвоєння фахово-необхідних психологічних знань та вмінь,
спрямованих на аутопсихологічну самокорекцію тривоги та страху перед ймовірними екстремальними ситуаціями професійної діяльності;
реалізація індивідуальних планів підготовки майбутніх моряків до
екстремальних ситуацій професійної діяльності з урахуванням індивідуальних схильностей, якостей, потреб, інтересів та можливостей
майбутніх моряків при виборі форм і методів навчання).
Висловлені аргументації дають змогу стверджувати, що високий
рівень розвитку психологічної готовності майбутнього морського
фахівця до екстремальних ситуацій професійної діяльності забезпечується комплексом зовнішніх та внутрішніх психолого-педагогічних
умов. Власне взаємодоповнення цих умов у підсумку і визначає ефективність процесу професійної підготовки фахівця у ВНЗ (Р. Грановсь
ка, В. Котов, Є. Клімов, З. Курлянд, В. Панкратов, А. Райцев, В. Семиченко, Т. Яценко).
При цьому зовнішні умови психолого-педагогічного процесу
підготовки майбутнього фахівця характеризують можливість зовнішньої керованості – методологічного, організаційного управління
процесом навчання у ВНЗ, процесом навчально-професійної підготовки студентів як майбутніх фахівців, процесом формування їх
особистісно-професійних характеристик. Форми організації даного
процесу визначають зовнішні умови як характеристики методологічного забезпечення в умовах ВНЗ системи ефективних навчальних
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відносин “викладач-студент”. Цілком очевидно, що ці умови зовнішньо забезпечують педагогічними, психологічними, дидактичними,
організаційними та іншими методами умови розвитку пізнавальних
процесів у студентів, формування в них знань, умінь, навичок та відповідної системи професійно важливих рис, формування готовності
до фахової діяльності [9, с. 70–75].
Вищезазначене дало змогу дійти висновку, що зовнішніми психолого-педагогічними умовами процесу формування психологічної
готовності майбутніх морських фахівців до екстремальних ситуацій професійної діяльності на основі актуалізації аутопсихологічної
компетентності є: активні форми індивідуально- та соціально-психологічного навчання у вигляді активних форм когнітивного навчання (лекційно-інформаційний спецкурс за тематикою “Психологія
екстремальних ситуацій та її специфіка на морському транспорті” на
основі проблемного викладу навчально-розвивального матеріалу та
навчального диспуту); комплекс психологічних тренінгів, спрямованих на розвиток екстра- та інтроособистісних компонентів психологічної готовності майбутнього моряка до екстремальних професійних ситуацій; активна практична діяльність майбутніх моряків
в умовах плавальної практики, діяльності на тренажерах фахового
спрямування тощо.
Водночас внутрішньою умовою формування психологічної готовності до екстремальних ситуацій професійної діяльності майбутніх
фахівців морського транспорту в нашому дослідженні виступає особистісний комплекс важливих професійних рис, а також знань і практичних вмінь та навичок. Комплекс визначає структуру психологічної
готовності з точки зору системного структурування аутопсихологічної компетентності (мотиваційно-когнітивний, емоційно-вольовий та
операційний комплексні компоненти) на основі 19 критеріїв психологічної готовності до екстремальних ситуацій професійної діяльності.
Цей особистісно-професійний комплекс відображає сформованість у
майбутнього фахівця морського транспорту психологічної готовнос
ті до діяльності в екстремальних ситуаціях за допомогою розвитку
його аутопсихологічної компетентності щодо самокорекції тривоги
166
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та страху перед ймовірними екстремальними ситуаціями професійної діяльності. Характеристики розвитку аутопсихологічної компетентності спеціаліста (адаптивність, самостійність, тривожність, позитивність мислення (депресивність), активність діяльності, відповідальність, сміливість при зіткненні з невизначеністю, мотиваційна
спрямованість на професійну успішність, здатність до саморегуляції
(самоконтролю, самокорекції)) адекватно відображають сутнісні характеристики сформованості психологічної готовності майбутніх фахівців морського транспорту до екстремальних ситуацій професійної
діяльності.
Реалізація вказаних вище шляхів та умов підвищення ефективності процесу формування психологічної готовності майбутніх фахівців морського транспорту до екстремальних ситуацій професійної
діяльності є відображенням відповідності сучасного процесу вдосконалення морської освіти в Україні до вимог Міжнародної Конвенції по
ПДНВ 78/95 з Манільськими поправками 2010 року [1; 8].
Метою статті є узагальнення теоретико-практичних засад розробки та впровадження Програми формування психологічної готовності майбутніх фахівців морського транспорту до екстремальних ситуацій професійної діяльності, що забезпечує продуктивну аутокомпетентнісну самокорекцію та саморегуляцію тривоги та страху перед
ймовірними екстремальними ситуаціями професійної діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Визначення теоретичних засад організації процесу формування психологічної готовності
майбутніх моряків до фахових екстремальних ситуацій на базі аутокомпетентнісного підходу посприяло організації експериментального
дослідження по розробці та апробації Програми формування психологічної готовності майбутніх фахівців морського транспорту до екст
ремальних ситуацій професійної діяльності (Програми).
Програма дій (алгоритм психолого-педагогічної діяльності) відображає послідовність стадій, етапів у розвитку риси або індивідуального особистісного параметра (А. Деркач) [4]. В умовах нашого
дослідження алгоритм ефективного розвитку аутопсихологічної компетентності майбутніх морських фахівців реалізується в процесі їх
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професійної підготовки в морському ВНЗ та є спрямованим на формування їх аутопсихологічної компетентності надійної професійної
діяльності в умовах фахово-обумовлених екстремальних ситуацій.
Програма ефективного розвитку аутопсихологічної компетентності
майбутніх морських спеціалістів, як основа формування їх психологічної готовності до екстремальних ситуацій професійної діяльності,
дозволяє сформувати ефективну аутокомпетентнісну здатність майбутніх моряків до самокорекції, самоконтролю та саморегуляції. Така
Програма, за рахунок формування інтегративних аутопсихологічних
новоутворень особистості, визначає високу здатність майбутніх моряків до самокорекції станів тривоги та страху перед ймовірними
екстремальними ситуаціями професійної діяльності як складову їх
психологічної готовності до екстремальних ситуацій морської праці.
Адже, за визначенням дослідників, психологічна готовність до екстремальних професійних ситуацій акумулює в собі необхідні для успішного вирішення виниклої задачі елементи майбутньої діяльності. При
цьому така психологічна готовність на рівні ефективної здатності до
самокорекції інтропростору особистості фахівця психологічно забезпечує в екстремальних умовах надійність, ефективність компетентність алгоритмів його професійних дій [4; 10; 12; 13].
У ході реалізації Програми здатність до самокорекції формується на основі аутокомпетентнісних змін професійної Я-концепції щодо
небажаних, з точки зору фахової ефективності моряка в умовах екст
ремальних ситуацій, професійно-важливих складових: індивідуально-особистісних рис (професійно-непродуктивних і професійно негативних), деструктивних установок, ціннісних і вольових демотивацій,
непродуктивних професійно-поведінкових алгоритмів дій (вмінь,
навичок) тощо. На цій базі усвідомлених аутопсихологічних змін
складових професійної “Я-концепції фахівця морського транспорту”
досягається оновлений поведінковий рівень майбутнього морського
фахівця, що й забезпечує підвищення психологічної готовності до
екстремальних ситуацій.
У ході реалізації Програми здатність до самоконтролю та саморегуляції в умовах екстремальних ситуацій професійної діяльності фахівців
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морського транспорту формується у відповідності до необхідності професійно-особистісного вирішення задач по стресостійкості, діяльності
в ситуаціях невизначеності, нервово-психічного перенапруження, аварійності та в інших екстремальних ситуаціях професійної праці моряка.
Також у межах задач з розвитку саморегуляції майбутніх моряків важливим елементом аутопсихологічної компетентності є внутрішня психологічна робота із систематичного зменшення негативності свідомості
(зменшення рівня негативних емоційних станів – тривоги, страху та ін.,
негативності самооцінок, зневіри у власних силах, негативних оцінок
щодо оточення на судні та службово-професійних задач і обов’язків
в умовах екстремальності тощо). Як продуктивний захід саморегуляції моряка, така аутокомпетентнісна робота з формування внутрішніх
засобів розвитку позитивності професійної свідомості майбутнього
морського фахівця, разом із формуванням продуктивних методів його
самоконтролю, являють собою ефективні складові підвищення його
психологічної готовності до ймовірних екстремальних ситуацій, подолання тривоги та страху перед ними.
Програма формування психологічної готовності до екстремальних ситуацій професійної діяльності майбутніх фахівців морського
транспорту на основі розвитку в них аутопсихологічної компетентнос
ті має певні етапи:
І. Підготовчий етап формування психологічної готовності. Головна мета – створити організаційні та психолого-педагогічні умови
процесу формування психологічної готовності майбутніх фахівців
морського транспорту до екстремальних ситуацій професійної діяльності, спланувати навчально-практичну роботу на основі реалізації
стратегічних принципів інтеграції, гуманізації та індивідуалізації. Основними завданнями підготовчого етапу є:
1) організаційні (організаційно-підготовча робота для початку реалізації Програми в умовах морського ВНЗ); 2) організаційно-психологічні (реалізація принципу індивідуалізації навчання майбутніх моряків
на основі особистісно-орієнтованого підходу для визначення індивідуальної специфіки розвитку аутокомпетентнісних складових психологічної готовності); 3) психолого-педагогічні (інформаційно-психологічна
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підготовка у формі лекційно-інформаційного спецкурсу “Психологія
екстремальних ситуацій та її специфіка на морському транспорті”, основи психології професійної діяльності, аутопсихологічної компетентнос
ті). Підготовчий етап спрямований на розвиток переважно мотиваційно-когнітивного комплексного компоненту психологічної готовності.
ІІ. Етап формування психологічної готовності на основі аутокомпетентнісного розвитку психічної саморегуляції майбутнього морсь
кого фахівця. Головна мета – практичне формування та розвиток аутокомпетентнісних складових (самоконтролю, самокореції, саморегуляції) психологічної готовності до екстремальних ситуацій професійної
діяльності майбутнього морського фахівця. Основними завданнями
етапу формування є:
1) рефлексивно-діагностичні (діагностичні процедури етапів
формування критеріїв психологічної готовності майбутніх фахівців
морського транспорту до екстремальних ситуацій професійної діяльності; аутопсихологічна рефлексія вихідного рівня розвитку психологічної готовності; визначення задач аутокомпетентнісного розвитку
критеріїв психологічної готовності до екстремальних професійних
ситуацій; 2) психологічні (оволодіння аутокомпетентнісними технологіями аутогенної самокорекції, самоконтролю, саморегуляції на
базі психологічних тренінгів: тренінговий курс в умовах навчальної
діяльності), засвоєння на основі аутогенного тренування ефективних
аутогенних способів психологічної підтримки (методика В. Лобзіна та
М. Решетнікова) [7]. Другий етап формування спрямований на розвиток переважно емоційно-вольового та операційного комплексних
компонентів психологічної готовності;
ІІІ. Заключний етап формування психологічної готовності (практична діяльність майбутніх морських фахівців з розвитку психологічної готовності до екстремальних ситуацій в умовах плавальної практики). Головна мета – завершення процесу формування психологічної
готовності майбутніх моряків до екстремальних ситуацій професійної
діяльності, вдосконалення в умовах плавальної практики майбутніх
морських фахівців аутопсихологічних навичок аутогенної самокорекції тривоги та страху перед ймовірними фаховими екстремальними
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ситуаціями; оцінка результатів Програми. Основними завданнями
заключного етапу є:
1) практичне застосування майбутніми моряками в умовах плавальної практики аутокомпетентнісних вмінь та навичок розвитку
високого рівня психологічної готовності до екстремальних ситуацій
професійної діяльності; 2) індивідуальне самовдосконалення майбутніми фахівцями морського транспорту аутогенних вмінь та навичок
самокорекції, самоконтролю та саморегуляції в умовах перебування
на судні; 3) рефлексивно-діагностичні – оцінка наявного рівня ауто
психологічної сформованості психологічної готовності майбутніх
моряків до екстремальних ситуацій професійної діяльності, вмінь та
навичок аутогенної самокорекції тривоги та страху перед ймовірними
фаховими екстремальними ситуаціями. Заключний етап спрямований
на розвиток усіх комплексних компонентів психологічної готовності:
мотиваційно-когнітивного, емоційно-вольового та операційного.
Програма базується на ефективних алгоритмах розвитку аутопсихологічних процесів самокорекції, самоконтролю та саморегуляції фахівців [4; 13], що забезпечує в ході її застосування продуктивну реалізацію чотирьох послідовних стадій змін поведінки майбутніх фахівців
морського транспорту: підготовка; усвідомлення; переоцінка; дія. Ці
алгоритми Програми на основі розвитку аутокомпетентності об’єднують основні процеси змін поведінки майбутніх морських фахівців, що
при формуванні психологічної готовності до екстремальних ситуацій
забезпечує високу здатність до самокорекції та самоконтролю поведінки в умовах екстремальності.
Опираючись на методологію розвитку складових аутокомпетентності [4; 13], у нашій Програмі послідовно реалізуються заходи щодо
підготовки майбутнього фахівця морського транспорту до дій в екст
ремальних умовах: мотиваційні; когнітивні; афективні; поведінкові.
Алгоритм розвитку самоконтролю майбутнього фахівця впроваджується як сукупність внутрішніх (Я-ідеальне в самоконтролі; рівні оволодіння самоконтролем майбутнього морського фахівця; Я-реальне в
самоконтролі) та зовнішніх (навчання самоконтролю в тренінговій групі) чинників. Якісними ознаками рівня самоконтролю та саморегуляції
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виступають компоненти професійної діяльності фахівця (ціль, мотив,
спосіб, результат), що відповідно характеризують рівень психологічної готовності майбутнього фахівця до екстремальних професійних
ситуацій.
Застосована в Програмі методика аутогенного тренування (В. Лобзіна та М. Решетнікова) [7] є ефективною системою аутопсихологічного управління емоційно-вольовою сферою морського спеціаліста,
підвищення рівня його самокорекції, самоконтролю, саморегуляції
та психофізіологічних резервів організму майбутнього моряка в умовах фахової діяльності під впливом екстремальних стрес-факторів,
зокрема ймовірності екстремальних ситуацій професійної морської
діяльності. Застосування методики В. Лобзіна [7], як ефективного засобу формування психологічної готовності моряків до екстремальних
фахових ситуацій, визначається наступним: доступність і простота
оволодіння основними вправами методики для майбутніх моряків у
ході навчального процесу в морському ВНЗ; універсальність при застосуванні (можливість використовувати для мобілізації сил і можливостей морських фахівців перед заступанням на вахту; для відновлення психічної рівноваги після закінчення несення вахти; для зняття
психофізичної напруженості й негативних емоційних станів (тривоги
та страху) в перервах між несенням служби).
Результатом аутокомпетентнісного процесу аутогенного формування та розвитку самоконтролю, саморегуляції, самокорекції особистості морських фахівців є підвищення рівня їх працездатності,
емоційно-вольової стійкості, відповідальності, позитивний психологічний настрій, забезпечення оптимістичного ставлення до екстремальних умов професійної діяльності тощо. Таким чином, на основі
комплексного розвитку аутопсихологічної компетентності майбутніх
фахівців морського транспорту, в процесі професійної підготовки в
морському ВНЗ ефективно аутогенно забезпечується їх психологічна
готовність до екстремальних ситуацій професійної діяльності. Високий фахово-обумовлений рівень психологічної готовності майбутніх
фахівців сприяє зменшенню рівня психологічного напруження морсь
ких фахівців в умовах замкненої соціотехнічної системи судна, підви172
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щенню їх стресостійкості і загальної професійної працездатності на
підставі свідомого психологічного самоуправління психофізичними
станами. Це визначає високу аутогенну здатність майбутніх фахівців
морського транспорту до самокорекції станів тривоги та страху перед ймовірними екстремальними ситуаціями професійної діяльнос
ті. Ефективна професійна підготовка на аутокомпетентнісній основі
майбутнього морського фахівця з високим рівнем психологічної готовності до діяльності в екстремальних ситуаціях професійної діяльності визначає підвищення безпеки мореплавства, збереження людсь
кого життя на морі, зниження аварійності тощо.
Отже, розроблена Програма формування психологічної готовності майбутніх фахівців морського транспорту до екстремальних
ситуацій професійної діяльності на базі підвищення рівня аутокомпетентності майбутніх моряків визначає розвиток здатності до самокорекції, самоконтролю, саморегуляції майбутніх моряків як показників їх психологічної готовності до екстремальних фахових ситуацій.
Метою Програми є формування психологічної готовності майбутніх
моряків до екстремальних ситуацій професійної діяльності на основі
аутокомпетентнісної здатності до аутогенної самокорекції тривоги та
страху перед ймовірними фаховими екстремальними ситуаціям, що й
забезпечується відповідною методологією та ефективними психолого-педагоічними заходами. Апробація Програми засвідчила ефективне виконання завдань усіх її етапів, що й визначає можливість її застосування в навчальному процесі морського ВНЗ з метою підвищення
якості підготовки майбутніх фахівців морського транспорту відповідно до сучасних вимог Міжнародної Конвенції по ПДНВ.
Перспективами подальших досліджень є розробка практичних
рекомендацій фахівцям морського транспорту щодо самостійної підготовки до екстремальних ситуацій професійної діяльності.
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Сорока Е. М. Программа формирования психологической готовности будущих специалистов морского транспорта к экстремальным ситуациям профессиональной деятельности
В статье обобщены теоретико-практические основы разработки
Программы формирования психологической готовности будущих
специалистов морского транспорта к экстремальным ситуациям
профессиональной деятельности, обеспечивающей аутокомпетентную самокоррекцию и саморегуляцию тревоги и страха перед возможными экстремальными ситуациями профессиональной деятельности. Программа предусматривает три последовательных этапа формирования психологической готовности будущих моряков
на базе развития аутопсихологической компетентности в процессе
профессиональной подготовки, контроль критериев психологичес
кой готовности в процессе реализации учебных и практических мероприятий.
Ключевые слова: психологическая готовность, специалисты
морс
кого транспорта, экстремальные ситуации профессиональной
деятельности, аутопсихологическая компетентность, самокоррекция, самоконтроль, саморегуляция.
Soroka O. Program of Formation of Psychological Readiness of Future Factors of Marine Transport to Extremal Professional Situations
The professional activity of specialists in maritime transport takes place
under extreme conditions and is characterized by considerable saturation
of extreme situations. The complexity and danger of the marine element requires the creation of a clear system formation, the psychological readiness
of future specialists in professional higher education, in higher educational
establishments and in the extreme conditions.
An article summarizes the theoretical and practical principles of
the development the Program for formation of the psychological readiness of future specialists in maritime transport to the extreme situations
of professional activity, providing self-correction and self-regulation of
anxiety and fear of the probable extreme situations of professional activity.
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Development of auto competence allows to effectively solve practical
problems of extreme situations of professional activity, in particular problems
concerning psychological readiness for activity under the influence of ext
reme factors.
The program envisages three consecutive stages of formation of the
psychological readiness of future sailors on the basis of development auto
psychological competence in the process of professional training, control of
the criteria, psychological readiness in the process implementation of educational and practical measures.
The program at the level of effective self-correction of interpersonal
personality of a future marine specialist determines in a situation of extreme
situations the reliability, efficiency and competence of the algorithms of his
professional actions on the basis of rising, the level of autogenic ability to
self-correction, self-control, self-regulation.
Result of auto competent process of autogenously formation and development of self-control, self-regulation, self-correction of the persona
lity of marine specialists is to increase their capacity for work, emotional
and volitional stability, responsibility, positive psychological mood, to
ensure optimistic attitude to extreme conditions of professional activity,
etc. Thus, on the basis of the complex development of auto psychological competence of future specialists in maritime transport, in the process
of professional training in the marine higher educational institutions,
their psychological readiness for extreme situations of professional activity is effectively autographed. The high professional-conditioned level of
psychological readiness of future specialists contributes to reducing the
level of psychological stress of marine specialists in the conditions of a
closed social-technical system of the ship, increasing their stress-stability
and general professional ability on the basis of conscious psychological
self-management of psycho physical states. This determines the high auto
genous ability of future marine experts to self-correct the states of anxiety
and fear of the probable extreme situations of professional activity. Effective professional training on the basis of the future of a marine specialist
with a high level of psychological readiness for work in extreme situations
176
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of professional activity determines increase of safety navigation, saving of
human life at sea, decrease of accident rate.
Keywords: psychological readiness, specialists in maritime transport,
extreme situations of professional activity, auto psychological competence, selfcorrection, self-control, self-regulation.
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УДК 159.9:316.35
Олександр ТУЗ,
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ
СОЦІАЛЬНОГО ФЕНОМЕНУ
ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН
У статті проаналізовано найбільш поширені в науковій літературі визначення організації, теорії і концепції, що стосуються механізмів їх утворення і функціонування. Показано зовнішні (соціально-економічні) та внутрішні (соціально-психологічні) функції організації, значущі для особистості (групи). Охарактеризовано сутність
організаційних змін у контексті перетворення, зміни окремих аспектів, елементів, характеристик організації. Наведено низку поширених у науковій літературі визначень організаційних змін. Виділено
основні підходи до вивчення сутності змін в організації. Обґрунтовано суттєву роль, яку відіграє в організації і управлінні змінами керівник і персонал організації.
Ключові слова: організація, функції організації, організаційні зміни, управління змінами, реалізація змін.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Аналіз наукової літератури свідчить, що проблема соціального феномену організаційних змін в контексті управління організаційними змінами у Державній прикордонній службі України спеціально не вивчалася. Водночас
науковці підкреслюють, що психологічна готовність керівників до організаційних змін та управління ними є важливою складовою їх про178
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фесійної кваліфікації і суттєво впливає на ефективність управлінсь
кої діяльності. Потреба у забезпеченні ефективного реформування
та розвитку прикордонного відомства робить дослідження феномену
управління змінами у прикордонному відомстві важливим практичним завданням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Різні аспекти
психології управління організаційними змінами відображено в працях
зарубіжних (Р. Дафт, Л. Джуелл, М. Коултер, М. Мескон, Дж. В. Ньюст
ром, С. П. Роббінс, Д. і С. Шульц та ін.), російських (Г. М. Андреєва,
О. Л. Журавльов, Л. Г. Почебут, В. А. Чикер та ін.) та вітчизняних
(Л. М. Карамушка, М. В. Москальов, Л. Е. Орбан-Лембрик, В. А. Семиченко, О. А. Філь, Ф. І. Хміль та ін.) дослідників. Окремі аспекти
підготовки керівних кадрів прикордонного відомства до діяльності в
умовах активного розвитку організації досліджувалися Д. В. Іщенком,
О. А. Матеюком, В. О. Назаренком, Б. М. Олексієнком, О. Д. Сафіним,
А. С. Сіцінським.
Мета статті. Найбільш відомі в Україні підручники з менеджменту розпочинаються з аналізу соціального феномену організації. Водночас в Україні, як відзначає В. П. Казміренко, “...склалась дещо парадоксальна ситуація: за наявності великої кількості робіт із психології
управління та організаторської діяльності роботи із соціальної психології організацій практично відсутні. Іншими словами, головне знати, “як управляти”, а ось “чим” – питання нібито другорядне” [1, с. 7].
У нашій статті ми робимо спробу поєднати аналіз сутності організації
з характеристикою організаційних змін, які є невід’ємною частиною її
існування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Найпростішим визначенням “організації” можна вважати те, яке у 30–40-х роках минулого століття дав Честер Барнард і яке до цього часу у різних інтерпретаціях наводиться у підручниках з менеджменту: організація – це
група людей, свідомо скоординована діяльність яких спрямована на
досягнення спільної цілі (цілей) [2, с. 31 ]. Проте, як свідчить аналіз
наукової літератури, поняття “організація” може мати різний зміст.
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А. І. Пригожин зазначає, що цей термін може вказувати на стаціонарний об’єкт – штучні об’єднання інституційного характеру з визначеними функціями і статусом; процес – діяльність з розподілу функцій,
налагодження зв’язків, координації; ступінь впорядкованості – структуру, будову, тип зв’язків як специфічний спосіб з’єднання частин,
тобто властивість цілого [3].
У цілому науковцями розроблено значну кількість теорій і концепцій, які стосуються механізмів утворення і функціонування організацій. Однією з найвідоміших є теорія бюрократії М. Вебера. За
М. Вебером організації спеціально створюються для ефективного
здійснення групових намірів і планових перетворень на основі чіткого розподілу праці, високої кваліфікації і спеціалізації їх персоналу.
Влада в організації реалізується через жорстку ієрархічну структуру
управління, суворо розподіляється за рівнями управління і забезпечується штатом адміністраторів. Стосунки між працівниками розглядаються як безособистісні і емоційно нейтральні. Система соціальних
дистанцій забезпечує виконання обов’язків незалежно від емоційних
переживань. Жорстка структура організації забезпечує планову ротацію і маніпулювання кадрами [4].
Т. Парсонс, Р. Мертон, А. Етціоні, Г. Саймон змальовують організацію як природне ціле, функціональну гомеостатичну систему [5–8].
На їхню думку, організація розвивається за “природними законами”
незалежно від окремих осіб. Рівновага системи може бути порушена
зовнішніми чинниками. Відхилення на шляху до досягнення мети не
вважаються негативом, а сприймаються як природна властивість системи, її реакція на зовнішні чинники стихійного характеру. Необхідною умовою існування організації вважається “позитивна інтеграція”,
яка ґрунтується на гармонійних відносинах між частинами соціальної
системи (людьми, групами, нормами). Р. Л. Дафт підкреслює соціальний характер організації і називає її “соціальним утворенням”, вказує
на наявність в організації певної структури з розподілу завдань і відповідальності між її членами, а також на те, що організація повинна
приносити певний результат: прибуток, збільшення доходів її членів,
задоволення духовних і соціальних потреб [9, с. 38].
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Визначальною ознакою організації науковці вважають колективне цілеутворення і ціледосягання. Серед цілей організації А. І. Пригожин виділяє: цілі, які відображають призначення організації як
суспільного інструменту; цілі, які дозволяють реалізувати через організацію інтереси її членів; цілі системи як умова функціонування
організації (рівновага, стабільність, цілісність) [3, с. 86]. Г. В. Щокін
відмічає, що для досягнення своїх цілей організація створює ієрархічну структуру і організує процес соціального управління. Ієрархічна
структура – це принцип побудови організації, різнорівневий розподіл
елементів цілого. Структура вибудовується на підставі централізації –
функція консолідації спільної діяльності; односторонньої особистої
залежності – функція статусів і соціальної нерівності; влади – функція
нормативного регулювання намірів і інтересів працівників. Соціальне
управління ґрунтується на цілеспрямованій дії, організаційному порядку і самоорганізації [10, с. 472].
Науковці виділяють ряд функцій, які виконують організації.
Ю. М. Швалб і О. В. Данчева вказують на зовнішні (соціально-економічні) та внутрішні (соціально-психологічні) функції організації, значущі для особистості (групи). Серед соціально-економічних функцій
вони називають: вихід на ринок соціальних взаємодій; включення в
макроекономічні структури; виробництво товарів та послуг; входження на споживчий ринок. До соціально-психологічних функцій
відносять: об’єднання ресурсів (матеріальних, фінансових, соціальних, психологічних); розподіл та концентрацію зусиль; визнання та
можливість самореалізації; забезпечення доходів; захист та гарантію
майбутнього [11]. Дещо ширший набір функцій організації пропонують Л. Г. Почебут і В. О. Чикер [12, с. 53–54]. Таким чином, діяльність
організації є комплексом взаємозв’язаних соціальних, виробничих,
психологічних і інших функцій. Чітке виконання організацією своїх
функцій є запорукою ефективності її роботи.
До оцінки ефективності організації також склалися різні підходи.
Одні фахівці пропонують оцінювати ефективність і продуктивність організації. При цьому під ефективністю організації розуміється “... ступінь її наближення до поставленої мети, який показує, наскільки успішно
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організація виконує свої функції, тобто надає споживачам необхідні їм
товари і послуги” [9, с. 39]. Продуктивність організації пов’язується з
оцінкою обсягу ресурсів, які використала організація для досягнення
своїх цілей. Інші фахівці вказують на необхідність комплексної оцінки
ефективності організації і пропонують це робити за двома блоками показників: об’єктивними і суб’єктивними [12, с. 55–56].
Важливим чинником, що впливає на сучасні організації стає
глобалізація, яка викликає потребу у різнопланових організаційних
змінах. Проблема визначення сутності організаційних змін має міждисциплінарний характер і цікавить багатьох вітчизняних і іноземних
дослідників протягом кількох останніх десятиліть. Західними вченими зроблено значний теоретичний і прикладний доробок, який розкриває сутність та завдання організаційного розвитку і організаційних змін, чинники, що впливають на ефективність їх виконання, різні
форми надання психологічної допомоги керівникам організацій, які
реалізують зміни та ін.
Що стосується особливостей організаційних змін у вітчизняних
організаціях, то слід зазначити, що ця проблема почала досліджуватися лише останніми роками. Окремі аспекти організаційного розвитку
знайшли відображення у працях вітчизняних науковців, зокрема, у
контексті можливостей застосування зарубіжних моделей організаційного розвитку до практики діяльності вітчизняних організацій,
створення умов для забезпечення організаційного розвитку і змін в
освітній організації, виокремлення завдання розвитку конкуренто
здатності освітніх організацій як важливого чинника і водночас як
результату організаційного розвитку та ін.
Результати аналізу наукової літератури свідчать про відсутність
єдиного підходу у визначенні терміну “організаційні зміни”. Організаційні зміни пов’язують із перетворенням, зміною окремих аспектів,
елементів, характеристик організації і визначають як:
“зміну в тому, як організація функціонує, хто її члени й лідери, якої
форми вона набуває і як вона розподіляє свої ресурси” (С. С. Х’юбер);
“емпіричне спостереження у формі, якості або стані якого-небудь
організаційного елемента протягом часу. Організаційними елемента182
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ми можуть бути робота конкретного співробітника, робоча група, організаційна стратегія, програма, продукт або вся організація в цілому”
(А. Х. Ван де Вен, М. С. Пул );
“переробку і перетворення форми для того, щоб вона краще виживала в навколишньому середовищі” (М. Хейг);
“створення нових організаційних форм і розвиток нових здатнос
тей” (Е. Кемпбелл і К. Саммерс Лачс);
перетворення економіко-правової форми і прийнятого на підприємстві розподілу прав та обов’язків;
“внутрішню політику з постійно мінливими коаліціями і фракціями”,
“з історичної точки зору або в перспективі розвитку із входженням у ринки й контролем ринків, в подальшому з мінливою власністю” (Р. Х. Хол);
зміну головних компонентів організації: “стратегії, структури або
процесу” (Дж. Р. Кімберлі, Р. Е. Куінн);
“бачення, цілей, стратегій, технологій, внутрішніх структур, людсь
ких ресурсів” (К. Фрайлінгер, Й. Фішер), а також бізнес-процесів, культури, структури і влади (Д. Бодді, Р. Пейтон).
Ряд дослідників, використовуючи процесний підхід, визначають
організаційні зміни як:
“перетворення організації між двома моментами часу” (В. Р. Барнетт, Г. Р. Керролл);
“процес руху від поточного стану до стану майбутнього, розділений перехідним періодом” (Дж. Харрінгтон, К. С. Есселінг, Хан Ван
Німвеген);
“постійний або східчастий процес переведення організації на новий щабель із використанням існуючих ідей і концепцій” (А. Т. Зуб,
М. В. Лактіонов).
Слід зазначити, що наведені визначення доповнюються одне одним: “подібний поділ має серйозне прикладне значення для дослідників… повноцінне дослідження організаційних змін має охоплювати
як змістовний, так і процесний бік, інакше буде отримане однобоке
подання проблеми” [13, с. 35].
За результатами аналізу наукової літератури М. В. Москальов виділив основні підходи до вивчення сутності змін в організації: стратегічний;
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інноваційний; структурно-процесуальний; особистісний [14, с. 14–21].
Прихильники стратегічного підходу аналізують зміни в організації як
певні дії, що змушують організацію переходити з одного стану в інший,
більш якісно і швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища, що в
свою чергу сприяє постійному розвитку організації, а при систематичному проведенні змін неухильно веде до підвищення якості її функціонування. Стратегічні зміни мають комплексний характер, завжди стосуються
організаційної структури та організаційної культури і найчастіше пошуку
оптимального співвідношення між централізацією й децентралізацією
владних функцій. Вони охоплюють: інформування, мотивацію, компетенції і навички персоналу; лідерство та стиль менеджменту; базові цінності та корпоративну культуру; організаційну структуру; фінансування
і ресурсне забезпечення і покликані забезпечити можливість організації
адаптуватися до зовнішнього середовища.
Висновки представників інноваційного підходу до аналізу сутності змін в організації ґрунтуються на результатах вивчення застосовуваних в організації інновацій. Саме інновації та нововведення спрямовані на економічні перетворення будь-яких компонентів у структурі або функціонуванні організації. Серед причин, що викликають
необхідність введення нововведень, називають зовнішні: політичні,
економічні, ринкові, технологічні, соціальні, конкурентні, техногенні
(стихійні лиха) та внутрішні: усвідомлення необхідності або бажання розвивати нові напрями діяльності, підвищувати продуктивність
праці, мотивацію персоналу, поліпшувати якість та обслуговування,
розширювати обсяг продажу, берегти кадри, зміцнювати позиції на
ринку тощо.
Структурно-процесуальний підхід орієнтований на дослідження змін у структурі організації і її основних процесах: а) завданнях –
розроблення нового продукту або послуг, зміна місії або загального
напряму діяльності, зміна ринкової орієнтації; б) бізнес-процесів –
запровадження нового процесу обробки замовлень клієнтів, раціоналізація способів технічної експлуатації й ремонту, перегляд систем
керування потоками коштів і капіталів; в) структури – перерозподіл
функцій і обов’язків між відділами, перегляд організації виконання
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робочих завдань для підвищення рівня наділення владою, централізація або децентралізація; г) технологій – установка нових апаратних засобів або програмного забезпечення, будівництво нового виробницт
ва, створення своєї сторінки в Інтернеті; д) співробітників – розробка
програм підготовки для закріплення навичок, зміна робочих завдань
і пропозиція нової послуги, стимулювання позитивного ставлення до
споживачів. Структурно-процесуальні зміни найбільш поширені в
організаціях і стосуються розподілу повноважень і відповідальності,
координаційних та інтеграційних механізмів, поділу на відділи; технологій і завдань, графіка виконання завдань, запровадження нового обладнання або методів, змін нормативів і самого характеру роботи [14].
Особистісний підхід до аналізу сутності змін в організації ґрунтується на дослідженні особистості менеджерів та персоналу організацій,
які беруть участь у змінах. Серед вітчизняних науковців найбільший доробок у цьому напрямі досліджень належить Л. М. Карамушці [15–17].
Так, потребувати змін може будь-який аспект діяльності організації: фундаментальні принципи існування організації, товари і послуги,
технології, системи, взаємовідносини, організаційна культура, стиль і
методи управління, стратегія, компетенції, продуктивність, тощо. Для
психологічного дослідження важливо те, що при проведенні змін в
організації необхідно враховувати людський чинник. Поведінка співробітників організації, у тому числі її керівників, кінець кінцем, визначає характер змін, можливість їх реалізації і реальну користь, яку
ці зміни можуть принести. Всі організації, передусім, є соціальними
системами. Люди повинні не просто розуміти сенс змін. Вони повинні
мати бажання і можливість реалізовувати їх, навіть, якщо на перший
погляд, здається, що ці зміни мають чисто технічний або структурний
характер і є пріоритетом виключно вищого керівництва, насправді
будь-які зміни неминуче вплинуть на умови праці, інтереси і міру задоволеності безлічі інших людей.
Щоб впоратися з організаційними змінами, люди повинні змінюватися самі. Їм доведеться вчитися, засвоювати нову інформацію, виконувати нові завдання і обов’язки, удосконалювати навички роботи,
відмовлятися від того, від чого б їм не хотілося відмовлятися і, дуже
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часто, міняти звичні методи роботи, цінності і ставлення до способів
ведення справ в організації.
Важливо усвідомлювати, що ці вимоги належать до усіх співробітників організації, починаючи з вищого керівництва. Той, хто хоче,
щоб його підлеглі або колеги змінилися, повинен сам бути готовий
критично оцінювати і змінювати свою поведінку, методи роботи і
ставлення до неї. Це золоте правило проведення організаційних змін.
Було зроблено значну кількість спроб описати процес організаційних змін за допомогою різних моделей, але жоден з таких описів
не можна вважати задовільним. Різні люди змінюються по-різному, і
кожна людина має свої особливості, що позначаються на її можливос
ті і бажанні змінюватися. У 1951 році соціальний психолог К. Левін
запропонував модель організаційних змін, що складається з трьох послідовних етапів – розморожування, зміни і заморожування, – яка до
цього часу залишається найбільш вживаною спеціалістами [18].
Людський чинник у проведенні організаційних змін викликає
нашу увагу завдяки феномену “опору змінам”. Люди мають вражаючу
здатність адаптуватися до різних умов, тому вони можуть пристосовуватися до змін і взагалі сприймати їх як природний хід життя. Проте,
зміни в поведінці людей часто стають вузьким місцем організаційних
змін. Люди чинять опір тим змінам і прагнуть уникнути тих змін, які
можуть погіршити їх положення (характер і умови роботи, навантаження, прибутки, взаємини, політичний вплив, спосіб життя, тощо).
Проте, у багатьох випадках люди опираються змінам, які мають для
них нейтральний або навіть сприятливий характер.
Значну роль в організації і управління змінами відіграють керівники. Про обсяг їхніх завдань і відповідальності свідчить лише перелік запитань, на які їм необхідно дати відповідь перш ніж розпочати
зміни: Які зміни відбуваються у зовнішньому середовищі організації?
Як вони відіб’ються на організації? Які зміни слід передбачати, щоб
мати можливість досягти поставлених цілей? Які небажані зміни можуть статися з організацією, якщо ми не зробимо своєчасних кроків
для їх запобігання? З якою кількістю змін і якого роду ми зможемо
впоратися? З якою кількістю змін і якого роду зможуть впоратися
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наші співробітники? Чим ми можемо їм в цьому допомогти? Чи повинні ми реалізовувати ці зміни поетапно? Як будуть взаємозв’язані
заплановані нами зміни? Як вони координуватимуться? Де і як необхідно почати процес реалізації змін? Як ми повинні управляти змінами? Який буде графік реалізації змін? [19, c. 99].
Зміни вимагають наявності лідерства, і цілком природно, що воно
повинне забезпечуватися керівниками, безпосередньо відповідальними за управління організацією. Таке лідерство потрібне, навіть якщо
вибраний підхід передбачає високу міру участі колективу. Якщо вище
керівництво демонструє відсутність інтересу, а відповідальність за реалізацію конкретних змін покладається на керівників нижчого рівня
або на функціональні підрозділи організації, то для членів колективу
це є сигналом того, що керівництво має інші пріоритети.
Зрозуміло, що керівництво вимушене тримати під контролем
відразу декілька напрямів: реструктуризацію, реорганізацію й інші
важливі процеси, а також здійснювати поточне управління діяльністю організації. Можливе виникнення конкуренції за обмежені ресурси: одні й ті ж співробітники повинні брати участь і в підготовці
серйозних змін, і у веденні поточних справ. Керівники повинні визначити конкретні, заходи з реалізації змін , що вимагають їх втручання
і прийняти рішення щодо стилю і інтенсивності своєї безпосередньої
участі. Ключовими критеріями тут стають складність змін, що готуються і міра їх важливості для майбутнього організації. У великих
організаціях керівники вищої ланки не беруть особистої участі в усіх
процесах. Проте існують такі питання, для вирішення яких потрібно
їх безпосереднє втручання. Заохочення керівництва відіграє важливу
роль у стимулюванні зусиль підлеглих в реалізації змін.
Стиль управління має бути узгоджений з організаційною культурою, обраним підходом до реалізації змін, невідкладністю змін і
досвідом залученого персоналу. В тих ситуаціях, що вимагають невідкладного втручання, і за відсутності у персоналу достатнього досвіду може бути застосований директивний стиль. А в ситуаціях, коли
відповідальність за виконання роботи можна покласти на однодумців, що добре представляють загальну схему, в межах якої необхідно
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організувати і здійснювати зміни, може використовуватися делегування повноважень [19, с. 103–104].
Висновки. Організації є відкритими системами, які піддаються
зовнішнім впливам і повинні постійно адаптуватися до них, що робить процес організаційних змін безперервним. Управління організаційними змінами є невід’ємною складовою управлінської діяльності.
Керівники відіграють суттєву роль у визначенні змісту, плануванні та
керівництві змінами. У багатьох випадках організаційні зміни можуть
викликати протидію, супротив персоналу організації і самих керівників. Для забезпечення ефективності організаційних змін, керівники
потребують спеціальної психологічної підготовки, яка повинна бути
спрямована, перш за все, на формування психологічної готовності до
управління змінами в організації.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Для забезпечення комплексного підходу до дослідження феномену управління
організаційними змінами, у подальших дослідженнях необхідно охопити коло проблем, що пов’язані з психологічною готовністю керівників до управління змінами у підпорядкованих оперативно-розшукових підрозділах.
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феномена организационных изменений
В статье проанализированы наиболее распространенные в научной литературе определения организации, теории и концепции,
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которые касаются механизмов их образования и функционирования. Показаны внешние (социально-экономические) и внутренние
(социально-психологические) функции организации, значимые для
личности (группы). Охарактеризована сущность организационных
изменений в контексте превращения, изменения отдельных аспектов,
элементов, характеристик организации. Приведен ряд распространенных в научной литературе определений организационных изменений. Выделены основные подходы к изучению сущности изменений в
организации. Обоснована существенная роль, которую играет в организации и управлении изменениями руководитель и персонал организации.
Ключевые слова: организация, функции организации, организа
ционные изменения, управление изменениями, реализация изменений.
Tuz O. The Modern Going is Near Research of the Social Pheno
menon of Organizational Changes
The article analyzes theories and concepts concerning the mechanisms
of the formation and functioning of organizations. The organization is considered in the context of the theory of M. Weber as created for the effective implementation of group intentions and planned transformations on
the basis of a clear division of labor, high qualification and specialization
of their personnel. In the context of the approach of T. Parsons, R. Merton,
A. Etsjoni, G. Simon, as a natural whole, a functional homeostatic system
that develops under “natural laws” regardless of individuals. The functions
performed by organizations are highlighted and the approaches to assess
their effectiveness are analyzed. It is indicated that the process of globalization affects the organization and causes the need for diverse organizational
changes. It was emphasized that the problem of determining the essence of
organizational changes has an interdisciplinary character and is of interest
to many researchers. Organizational changes are considered in one connection with the transformation, the change of certain aspects, elements, cha
racteristics of the organization. A number of definitions of organizational
changes are presented and analyzed, including within the framework of
the process approach. The basic approaches of the study of the essence of
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changes in the organization (strategic, innovative, structural-procedural,
personal) are highlighted and their content is analyzed. It is emphasized
that executives , whom from leadership are required, and not just admi
nistration, play a significant role in organizing and managing changes. It is
concluded that organizations are open systems that are exposed to external
influences and must constantly adapt to them, which makes the process of
organizational changes continuous. Management of organizational changes
is an integral part of management activity. Leaders play an important role in
defining content, planning and managing changes. In many cases, organizational changes can cause resistance, staff counteraction in the organization
and the leaders themselves. To ensure the effectiveness of organizational
changes, chiefs are need special psychological training, which should be directed, first of all, to the formation of psychological readiness to manage
changes in the organization.
Keywords: organization, function of organizations, organizational
changes, manage changes, implement changes.
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ЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ
ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
У статті розглянуто проблему значення психологічної компетентності для професійної діяльності працівників органів та установ виконання покарань. Значення психологічної компетентності для
професійної діяльності працівників органів та установ виконання
покарань розкривається через роль окремих її складових. Запропоновано створити умови для розвитку психологічної компетентності
працівників органів та установ виконання покарань на різних етапах
професіогенезу, що забезпечить збереження їх фізичного та психічного
здоров’я, успішність службової діяльності.
Ключові слова: професійна діяльність, успішність професійної діяльності, психологічна компетентність, складові психологічної компетентності, позитивний психічний стан працівника.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Останнім часом в
діяльності органів та установ виконання покарань України все більше уваги приділяється використанню психологічних знань у процесах
виправлення та ресоціалізації засуджених, професійної підготовки
працівників на різних етапах професіогенезу (стажування, адаптація
молодого працівника, вихід на пенсію тощо).
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У сьогоденні актуальним постає питання вивчення значення особис
тісних якостей, психологічних знань, умінь та навичок персоналу органів
та установ виконання покарань для професійної діяльності. Нерідко причини порушень дисципліни, травматизму працівників органів та установ
виконання покарань пов’язані з психологічною некомпетентністю. Отже,
потрібно розкрити роль психологічної компетентності у професійній діяльності працівників органів та установ виконання покарань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. У психології
окремі аспекти професійної компетентності та її значення для професійної діяльності досліджували Н. І. Манчинська, О. М. Скрябін,
О. Є. Туринська, О. М. Цільмак тощо. Але питання значення психологічної компетентності для професійної діяльності працівників органів
та установ виконання покарань залишається недостатньо вивченим,
що й зумовило вибір теми дослідження.
Метою статті є розкриття значення психологічної компетентнос
ті для професійної діяльності працівників органів та установ виконання покарань.
Виклад основного матеріалу дослідження. На етапі реформування Державної кримінально-виконавчої служби (далі – ДКВС) України
питання професійної компетентності працівників органів та установ
виконання покарань є актуальним, а саме цікаво виявити значення
психологічної компетентності для їх професійної діяльності.
Психологічна компетентність працівників ДКВС України – це
психологічні знання, уміння, навички, професійно важливі якості
особистості, що забезпечують виконання кримінального покарання з
дотриманням етичних принципів діяльності, гармонійного поєднання кари та гуманізму, емпатії та особистої безпеки.
Професійна діяльність працівників органів та установ виконання
покарань передбачає виконання кримінальних покарань й пов’язана з
особливими умовами проходження служби, а саме:
напруженістю праці;
екстремальними ситуаціями у процесі виконання функціональних обов’язків;
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професійним стресом, що переходить у хронічний стрес;
небезпекою для життя та здоров’я персоналу, засуджених, інших
осіб тощо.
Тому постає питання про роль психологічної компетентності у
професійній діяльності працівників ДКВС України. Тобто про значення психологічної компетентності для діяльності працівників органів
та установ виконання покарань у напружених й екстремальних ситуаціях, в умовах професійного стресу та небезпеки для життя, фізичного
і психічного здоров’я людини.
Значення психологічної компетентності для професійної діяль
ності працівників органів та установ виконання покарань розкривається через роль окремих її складових:
1) емпатія (співчуття, співпереживання);
2) моральні якості (чесність, честь тощо);
3) мотивація (рушійна сила до діяльності, прагнення досягнення
успіху);
4) творчий потенціал (творчі здібності та їх реалізація, талант);
5) комунікативна складова (уміння спілкуватись);
6) організаторська складова (уміння організовувати діяльність);
7) когнітивна складова (професійна пам’ять, мислення, увага
тощо);
8) самооцінка (показник самопізнання, саморозуміння, розуміння навколишнього світу, інших людей);
9) почуття безпеки.
Емпатія є важливою для працівників ДКВС України. Щоб виправити засудженого, потрібно до нього підходити як до особистості, поважати, враховувати його думку. Отже, потрібно не допускати формування, особливо у молодих працівників органів та установ виконання
покарань, жорстокості, антипатії, не давати їм негативних зразків для
наслідування, а навпаки розвивати співчуття, співпереживання.
З емпатією тісно пов’язана моральність. Важливим у процесах виправлення та ресоціалізації засуджених є власний приклад працівників ДКВС України. Якщо працівник чесний, то його поважають засуджені, а якщо ні – то виникає зневажливе ставлення з боку останніх,
194

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: психологічні науки

психологічні НАУКИ

насмішки тощо. Крім того, аморальний працівник погіршує соціально-психологічний клімат у колективі персоналу, є негативним зразком
для наслідування, не лише засудженими, а й працівниками Отже, працівники ДКВС України повинні неухильно дотримуватись Етичного
кодексу працівника Державної кримінально-виконавчої служби України й бути високо моральними.
Мотивація працівників органів та установ виконання покарань
у досягненні поставленої мети є рушійною силою особистості, вона
спонукає їх досягати поставлені цілі, долати перешкоди, які дуже час
то зустрічаються у процесі виконання службових завдань. Процес
виправлення засуджених передбачає роботу працівників органів та
установ виконання покарань із педагогічно занедбаними особистос
тями, а це потребує значних зусиль з боку працівників та володінням
ними психологічними знаннями, уміннями тощо.
Творчий потенціал працівників ДКВС України дає можливість
вирішувати складні завдання в екстремальних умовах службової діяльності, надавати допомогу засудженим, знижує рівень тривожності
та конфліктності особистості працівників, спонукає до толерантності,
слугує профілактикою професійних деструкцій та порушень службової дисципліни.
Комунікативна компетентність працівників органів та установ
виконання покарань забезпечує можливість встановлювати контакти
з різними людьми (співробітники, засуджені, злочинці, свідки, потерпілі тощо), передавати потрібну інформацію, отримувати інформацію,
доступно формулювати та коректно викладати свої думки, толерантно ставитись до інших, безконфліктно спілкуватись, цілеспрямовано
впливати на інших, використовуючи методи психологічного впливу.
Д. О. Ніколенко у праці “Передбачення в структурі професійного
спілкування співробітників УВП із засудженими” зазначає, що “гуманістичний напрямок реформування системи виконання покарань
передбачає всебічну активізацію людського фактору, спрямованого на
новий тип взаємодії суб’єкта виконання судових рішень з його об’єктом, що ґрунтується на суб’єктивно-генетичному принципі взаємодії
людини з оточенням. Це передбачає створення таких умов реалізації
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судових рішень про позбавлення волі, коли об’єкт перетворюється на
суб’єкт духовного перетворення, на активного співучасника ресоціалізаційного підходу. Безумовно, що провідною ланкою при цьому є
особистість пенітенціарного співробітника, а провідною діяльністю –
спілкування” [2, с. 53].
Цілком погоджуємось із думкою про те, що комунікативна компетентність – це засіб встановлювати та підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, що включає у себе деяку сукупність знань та
вмінь, що забезпечують ефективний хід комунікації.
Комунікативна компетентність тісно пов’язана з організаторсь
кою. Організаторська компетентність – це засіб ініціативності, активності у діяльності, що включає у себе знання, вміння ефективної організації діяльності.
Організаторська компетентність працівників органів та установ
виконання покарань проявляється в організації робочого та власного
часу співробітника, можливості легко вступати у контакт, знайомитись із незнайомими людьми, згуртовувати біля себе інших тощо.
Працівники ДКВС України для успішного вирішення завдань
службової діяльності повинні мати добре розвинену пам’ять, мислення, інтелект, спостережливість. Взаємодія працівників із засудженими пов’язана з використанням раніше отриманої інформації (згадування), фіксацією нової інформації (запам’ятовування), здійсненням
мисленнєвих операцій (аналізу, синтезу, узагальнення, абстрагування), вирішення низки завдань, що пов’язані з процесами виправлення та ресоціалізації засуджених, виявлення малопомітних змін у поведінці засудженого, з фіксацією зовнішніх показників внутрішнього
світу особистості (спостережливість). Засуджені можуть намагатись
обманути працівника, створити загрозу для його здоров’я або життя, просити про допомогу, вчинити суїцид, здійснити втечу тощо. Для
прийняття правильного рішення у таких ситуаціях працівник повинен дотримуватись нормативно-правової бази, яка регулює відносини
працівник – засуджений, засуджений – засуджений, працівник – працівник, та розвивати професійну пам’ять, мислення, інтелект, спостережливість.
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Розвинена професійна пам’ять, мислення, інтелект, спостережливість працівників ДКВС України є чинниками успішного виконання
функціональних обов’язків персоналом.
Адекватне розуміння себе та інших впливає на стосунки у таких
напрямах: працівник – працівник, працівник – засуджений, засуджений – засуджений. Ці стосунки зумовлюють сприятливий чи негативний соціально-психологічний клімат у колективі (працівників, засуджених) й призводять до позитивних або негативних змін особистості
засуджених. Крім того, адекватна самооцінка є регулятором поведінки
працівника й впливає на вибір стратегії поведінки у конфліктній та
екстремальній ситуації тощо.
Діяльність працівника пов’язана із небезпекою для життя та
здоров’я, а це породжує відчуття тривожності, що заважає успішній
діяльності. Це є внутрішньою перешкодою до виконання завдань в
екстремальних ситуаціях служби і свідчить про психологічну некомпетентність працівника.
Так, О. М. Цільмак у праці “Психологічна компетентність як фактор запобігання девіантності працівників кримінальної міліції” заз
начає, що чинником, який сприяє девіантній поведінці працівників
правоохоронних органів є психологічна та аутопсихологічна некомпетентність [5, с. 425].
Аналіз наукових праць Н. І. Манчинської [1], О. М. Скрябіна [3],
О. Є. Туринської [4], О. М. Цільмак [5] дає можливість констатувати,
що психологічна компетентність виконує таку роль у професійній діяльності працівників органів та установ виконання покарань, а саме
забезпечує:
1) дотримання дисципліни та законності у процесі виконання
функціональних обов’язків;
2) етичну поведінку, незалежно від труднощів та складнощів
службової діяльності;
3) своєчасність виконання поставлених завдань;
4) творче вирішення складних ситуацій під час несення служби;
5) профілактику професійної деформації співробітників органів
та установ виконання покарань;
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6) сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі працівників органів та установ виконання покарань;
7) позитивний психічний стан працівника;
8) саморозвиток та самовдосконалення особистості працівника.
Так, принциповість, дисциплінованість, відповідальність, старанність, вихованість, чесність, рішучість, наполегливість, висока мотивація у досягненні поставленої мети, працьовитість тощо забезпечують дотримання дисципліни і законності працівниками органів та
установ виконання покарань.
Етичну поведінку працівників органів та установ виконання покарань забезпечують такі показники: дисциплінованість, відповідальність, мужність, патріотизм, честь, чесність, справедливість, толерантність, гідність, дбайливість, гуманізм та ін.
Своєчасність виконання поставлених завдань працівниками
ДКВС України досягається завдяки високому рівню розвитку інтелекту, розвиненій професійній пам’яті, мисленню, увазі, спостережливості, високій мотивації у досягненні поставленої мети, сумлінності,
відповідальності, точності, комунікативності, працьовитості і продуктивності.
Творче вирішення складних ситуацій у службовій діяльності працівників органів та установ виконання покарань зумовлено творчим
потенціалом особистості, високою мотивацією у досягненні поставленої мети, наполегливістю, прагненням самореалізації, самоактуалізації, працьовитістю тощо.
Профілактику професійної деформації у пенітенціарних працівників забезпечують висока мотивація у досягненні поставленої мети,
прагнення до саморозвитку та самовдосконалення, творчий потенціал особистості, уміння саморегуляції тощо.
Досягненню сприятливого соціально-психологічного клімату у
колективі працівників та стосунках між працівниками та засудженими сприяють знання стратегії поведінки у конфліктній ситуації,
комунікативність, толерантність, чесність, справедливість, доброта,
гуманізм, адекватна самооцінка, відповідальність, вихованість, самоконтроль.
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Позитивний психічний стан працівника (бадьорість, натхнення,
радість, відсутність депресії, агресії, суїцидальних намірів, низький
рівень тривожності тощо) залежить від соціально-психологічного клімату у колективі, високої мотивації у досягненні цілей, уміння само
регуляції, адекватної самооцінки, доброзичливості, толерантності.
Саморозвиток та самовдосконалення особистості працівника
пов’язані з високою мотивацією у досягненні поставленої мети, адекватною самооцінкою, внутрішньою гармонією, позитивним психоемоційним станом особистості.
Вивчення різних аспектів професійної діяльності працівників органів та установ виконання покарань вказує на значущу роль психологічних знань, умінь, навичок у вирішенні різних питань службової
діяльності.
Так, вирішення конфлікту між засудженими, поведінка працівників у конфліктних ситуаціях, реакції працівників на стресові ситуації,
поведінка працівників у процесі виконання функціональних обов’язків тощо обумовлені значною мірою рівнем сформованості їх психологічної компетентності. Чим вищий рівень розвитку психологічної
компетентності, тим краще працівник вирішує поставлені перед ним
завдання професійної діяльності.
Працівники, які тривалий час перебувають на службі у ДКВС України мають більший професійний досвід, ніж молоді працівники, проте у
них вже спостерігається професійна деформація, набуваються негативні
стереотипи професійної діяльності. Тому, передача професійного досвіду
молодим працівникам нерідко супроводжується передачею й негативного досвіду. Наприклад, молоді працівники не мають досвіду спілкування із засудженими, а працівники з тривалим строком служби мають вже
певний досвід, проте вони можуть зневажливо ставитись до засуджених і
передавати саме цей досвід молодим працівникам. Такі дії сприяють розвитку професійної деформації у молодого працівника ще на етапі адаптації. Для уникнення цього потрібно розробити програму формування
психологічної компетентності на різних етапах професіогенезу.
Крім того, невирішеним залишається питання створення умов
для розвитку психологічної компетентності працівників органів та
№ 2(7)
2017

199

психологічні НАУКИ

установ виконання покарань на різних етапах професіогенезу, що забезпечить збереження їх фізичного та психічного здоров’я, успішність
виконання функціональних обов’язків.
Висновки: 1. Психологічна компетентність працівників ДКВС
України – це психологічні знання, уміння, навички, професійно важливі якості особистості, що забезпечують виконання кримінального
покарання з дотриманням етичних принципів діяльності, гармонійного поєднання кари та гуманізму, емпатії та особистої безпеки.
2. Значення психологічної компетентності для професійної діяльності працівників органів та установ виконання покарань розкривається через роль окремих її складових: емпатія, моральні якості, мотивація, творчий потенціал, комунікативна, організаторська та когнітивна складова, самооцінка, почуття безпеки.
3. Психологічна компетентність виконує таку роль у професійній
діяльності працівників органів та установ виконання покарань, а саме
забезпечує: дотримання дисципліни та законності; етичну поведінку,
незалежно від труднощів службової діяльності; своєчасність виконання поставлених завдань; творче вирішення складних ситуацій під
час несення служби; профілактику професійної деформації співробітників органів та установ виконання покарань; сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі працівників органів та установ
виконання покарань; позитивний психічний стан працівника; саморозвиток та самовдосконалення особистості працівника.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Отримані
результати вказують на необхідність пошуку форм, методів формування психологічної компетентності працівників органів та установ
виконання покарань, виділення етапів розвитку психологічної компетентності працівників ДКВС України та створення відповідних умов.
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Ятчук М. Значение психологической компетентности для профессиональной деятельности работников органов и учреждений
исполнения наказаний
В статье рассмотрено проблему значения психологической компетентности для профессиональной деятельности работников органов и учреждений исполнения наказаний. Значение психологической
компетентности для профессиональной деятельности работников
органов и учреждений исполнения наказаний раскрывается через
роль отдельных ее составляющих. Предложено создать условия для
развития психологической компетентности работников органов и учреждений исполнения наказаний на разных этапах профессиогенеза,
что обеспечит сохранение их физического и психического здоровья,
успешность служебной деятельности.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, успешность
профессиональной деятельности, психологическая компетентность,
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составляющие психологической компетентности, положительное
психическое состояние работника.
Yatchuk M. The Value of Psychological Competence for Professional
Activities and Employees of Penal Institutions
The article deals with the problem mentioned psychological competence of employees for professional bodies and penal institutions. Activities
of the State Penitentiary Service of Ukraine due to a number of factors that
affect their lives, physical, mental health. In this regard, an important question arises importance of psychological knowledge and skills in professional
activities and employees of penal institutions, their psychological competence.
A separate component of psychological competence, revealing the importance of psychological competence of employees for professional bodies
and penal institutions, empathy, moral character, motivation, creativity,
communication component, organizational component, cognitive component, self-esteem, a sense of security.
It is noted that psychological competence performs the role of employees
in professional bodies and penal institutions, and it provides: discipline and legality in the execution of functional duties; ethical behavior, regardless of the
difficulties and complexities of performance; timely execution of tasks; creative
solutions to complex situations while on duty; prevention of occupational strain
and employees of penal institutions; favorable social and psychological climate
in the team penitentiary; positive mental health worker; self-development and
self-improvement of the individual employee.
The study of various aspects of professional activity of employees of
penal institutions and indicates significant role of psychological knowledge
and skills in addressing various issues of performance. Indicated that the
level of psychological competence of employees of the State Penitentiary
Service of Ukraine affects the success of the implementation of tasks.
Unresolved is the creation of appropriate conditions for the development of psychological competence of employees of penal institutions and
in various stages profesiohenezu that will ensure the preservation of their
physical and mental health, successful performance.
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The results point to the need to find forms and methods of forming psychological competence of workers and penal institutions, identifying stages
of psychological competence of employees of the State Penitentiary Service
of Ukraine and the creation of appropriate conditions.
Keywords: professional activity, the success of professional activity, psychological competence, components of psychological competence, positive
mental health worker.
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Вимоги до оформлення статей
Структурні параметри
Статті повинні містити такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор;
мета статті; виклад основного матеріалу дослідження; висновки; перспективи подальших розвідок у даному напрямі; список використаної
літератури.
Анотації
Анотації (500–600 знаків) українською та російською мовами з
назвою статті та ключовими словами (5–8 слів).
Анотація розширена (2 500–3 000 знаків) англійською мовою з
назвою статті та ключовими словами (5–8 слів) має містити актуальність проблеми, результати дослідження та висновки. Обов’язковим є
якісний переклад.
Технічні параметри
Загальний обсяг: 8–14 сторінок.
Мова публікації: українська, російська.
Стандарти: шрифт Tіmеs Nеw Rоmаn, кегль (розмір шрифту) – 14,
міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, усі поля – 2 см,
редактор Wоrd, тип файла – документ Wоrd 97–2003 (обов’язково).
Пробіли між цифрами, ініціалами і прізвищем мають бути нерозривними.
Обов’язкове дотримання правил вживання тире (–) і дефіса (-).
Список літератури – у порядку появи в тексті (не більше 20 найменувань).
Формули оформляються через редактор формул MаthTypе, розмір
символів – 10, довжина формул не повинна перевищувати 80 мм. Формули набираються у формульному редакторі MаthTypе латинськими
символами або англійськими з клавіатури, кирилиця не допускається.
Рисунки, виконані векторною графікою, мають бути розміщені
одним об’єктом або згруповані.
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УДК

Зразок оформлення статті

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

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

_____________________ 		
(підпис)

“___” ______________ 20__ р.

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

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

(назва міністерства, відомства, організації)

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

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

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

(прізвище, ініціали)

відкритому виданні.
Експерт: _________________________________
		

(підпис, ініціали, прізвище)

3. Відомості про автора (авторів)
Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________
Науковий ступінь та вчене звання __________________________
Місце роботи ____________________________________________
Посада _________________________________________________
Ідентифікаційний номер __________________________________
Номер, серія паспорта, ким і коли виданий ___________________
Домашня адреса _________________________________________
Контактні номери телефонів _______________________________
Е-mаіl __________________________________________________
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Відомості про рецензента
Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________
Науковий ступінь та вчене звання __________________________
Контактна інформація
Відповідальний секретар – Царенко Оксана Василівна.
Моб. тел.: 098-067-91-60,
роб. тел.: (0382) 65-05-93,
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