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ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПУ ПАРЕТО ПІД ЧАС
ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
У статті автор розглядає сутність принципу Парето чи принципу 80/20, а також основні його положення, які широко використовуються у багатьох сферах професійної діяльності і які можна ефективно використовувати під час навчання майбутніх офіцерів-прикордонників англійської мови для професійних потреб. Було проаналізовано
психологічні умови взаємодії викладача і курсантів, що сприяють
ефективному використанню принципу Парето, а також особливості
використання принципу 80/20 під час планування заняття з англійсь
кої мови, з метою розставлення пріоритетів і відповідного розподілу
аудиторного часу, а також у процесі підбору, аналізу та систематизації матеріалу з теми заняття.
Ключові слова: принцип Парето, психологічні умови, планування
заняття, підбір матеріалу, офіцери-прикордонники.
Постановка проблеми у загальному вигляді. На сьогодні вив
чення англійської мови вже не ставить перед собою мету лише спілкування на побутовому рівні для задоволення своїх повсякденних
потреб: можливість спілкуватися з друзями за кордоном чи у різних соціальних мережах, чи під час туристичних подорожей тощо.
© Войтюк О.
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У теперішній час володіння англійською мовою все більше і більше охоп
лює професійні сфери спілкування, що допомагає спеціалістам обмінюватися фаховими знаннями, опрацьовувати інформаційні джерела, брати
участь у міжнародних конференціях, семінарах, тренінгах, майстер-класах чи вебінарах, онлайн-заняттях тощо, підвищуючи тим самим свій
професійний рівень, а також сприяючи значному особистісному розвитку. Здатність спілкуватися англійською мовою надає можливість якісніше
виконувати завдання, пов’язані з професійною діяльністю.
Для представників прикордонної служби знання англійської
мови – це не просто крокувати з часом в ногу, а в першу чергу – невід’ємна складова їхньої професійної компетентності, яка забезпечує
ефективне виконання службових обов’язків як під час перевірки документів та транспортних засобів іноземних громадян у пунктах пропуску, так і під час проведення інтерв’ю з нелегальними мігрантами,
які незаконно перетнули державний кордон України.
З огляду на вимоги сьогодення викладачі англійської мови, які
здійснюють іншомовну комунікативну підготовку курсантів немовних
спеціальностей, постійно апробують на заняттях різноманітні методи
та прийоми викладання для підвищення рівня володіння англійською
мовою саме для ефективного професійного спілкування.
Слід зазначити, що сфери будь-якої професійної діяльності розвиваються наразі настільки інтенсивно, що почасти можна помітити,
як окремі принципи чи положення, які ефективно себе зарекомендували в одній сфері професійної діяльності, гармонійно інтегрують в
іншу сферу і приносять свої позитивні результати. Це ж можна сказати і про так званий принцип Парето чи правило 80/20, який виник
в економічній сфері, але вже успішно використовується в багатьох інших професійних сферах. На нашу думку, застосування принципу Парето під час іншомовної комунікативної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників дозволить їм більш ефективно оволодіти уміннями і навичками професійно-орієнтованого іншомовного спілкування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Принцип
Парето чи правило 80/20 було досліджено представниками різних фа6
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хових галузей. Відтак цей принцип досліджувався у сферах економіки
та фінансового менеджменту такими науковцями, як Джордж К. Зіпф
та Йозеф М. Юран, які “заново” його відкрили, проаналізувавши й
обґрунтувавши принципи його дії. На сьогодні його використовують
переважно в управлінні, адмініструванні та політології, так як він
лежить в основі тайм-менеджменту (А. В. Вацьківська, Й. Кноблаух,
О. С. Колесов, Г. І. Писаревська, Б. Трейсі тощо). Використання принципу Парето у застосуванні до освітнього процесу досліджувався
Е. О. Олавоулу і, зокрема, під час вивчення англійської мови О. Пансь
кою, які звертають увагу на застосування правил управління часом для
ефективної організації навчального процесу. Використання принципу
Парето під час вивчення англійської було досліджено О. Мілгред, проте психолого-педагогічні особливості застосування цього принципу
до організації і проведення занять з англійської мови професійного
спрямування, під час іншомовної комунікативної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників недостатньо висвітлені.
Мета статті полягає в аналізі сутності принципу Парето та психолого-педагогічних особливостей його використання під час навчання
англійської мови за професійним спрямуванням майбутніх офіцерів-прикордонників.
Виклад основного матеріалу дослідження. Правило 80/20 відкрив
наприкінці 19 століття економіст Вільфредо Парето, який виявив, що
20 % населення тогочасної Англії володіли 80 % усіх багатств країни.
Застосувавши це співвіднесення до інших країн Європи, він отримав
такий самий результат. Та справжнього практичного застосування цей
принцип отримав після того, як був “заново” відкритий професором філології з Гарварду Джорджем К. Зипфом, який підтвердив, що 20–30 %
зусиль приведуть до 70–80 % результатів. Принцип Парето отримав
подальший розвиток у дослідженнях Йозефа М. Юрана, який називав
його “принцип малого, яке має вирішальне значення” і поклав в основу
виробництва, ставши одним із засновників революції якості [7].
Розглянемо ж сутність принципу Парето. Це правило твердить,
що 20 % усіх наших зусиль принесуть 80 % результату (рис. 1), а решта
80 % докладених зусиль принесуть лише 20 % результату (рис. 2).
№ 3(8)
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Рис. 1. 20 % усіх зусиль призводять до 80 % результату

Рис. 2. 80 % витрачених зусиль дають 20 % результату

Річард Кох зазначає, що приклади дії принципу Парето можна
знайти в багатьох сферах нашого життя. Ось деякі з тих, які часто використовуються для демонстрації дії принципу 80/20 на практиці:
як показують дослідження, 20 % покупців обумовлюють понад
80 % прибутку будь-якої компанії;
королівський канадський банк в Торонто підрахував, що 17 % клієнтів приносять 93 % прибутку;
80 % усіх книг, які видаються, написані 20 % авторів;
понад 80 % значних наукових відкриттів були зроблені 20 % вчених [4];
80 % позитивних емоцій від спілкування нам приносять 20 % людей;
8
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80 % наших спогадів пов’язано з 20 % подій у нашому житті;
80 % встановлених на вашому комп’ютері програм використовуються лише 20 % часу [9].
Поряд з цим, дослідники цього принципу звертають увагу на те,
що зазначені відсотки не є чітко визначеними і є лише орієнтиром для
практичного застосування, в залежності від конкретної ситуації, а
тому можуть коливатися [3].
Отже основні положення принципу Парето можуть використовуватися у будь-якій сфері людської діяльності і вони полягають у
такому:
значний обсяг наших зусиль не призведе до отримання бажаних
результатів;
лише окремі дії забезпечують високі результати;
завжди слід пам’ятати про наявність невідомих чинників, які
впливають на результат діяльності і він може відрізнятися від бажаного результату;
не потрібно витрачати весь час і усі ресурси на отримання результату, а слід виокремити “ключові” моменти, що прогнозовано принесуть очікуваний результат, і спрямувати свої 20 % зусиль саме на них.
З огляду на все вищезазначене ми вважаємо, що принцип Парето
може бути ефективно впроваджено в освітній процес під час іншомовної комунікативної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників.
Слід також зазначити, що використання принципу Парето можна
розглянути як на етапі організації та проведення заняття, а також добору методичного матеріалу, так і на етапі аналізу й організації психологічної взаємодії викладача і курсанта, яка буде найефективнішою, з
огляду на психологічні особливості навчальної групи.
Коректне розставлення пріоритетів у плануванні заняття, у підборі та організації навчального матеріалу можливі, на нашу думку,
лише при врахуванні психологічних особливостей кожної навчальної
групи в цілому та кожного курсанта цієї групи зокрема. Лише стратегічно-правильно організований психологічний супровід заняття з
англійської мови допоможе викладачеві досягти тих результатів, які
він перед собою поставив.
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Отже, для досягнення вищого рівня результативності оволодіння
курсантами англійською мовою слід приділити, на нашу думку, увагу
таким психологічним умовах забезпечення ефективної взаємодії викладача на заняттях з англійської мови:
Урахування умов специфіки організації навчально-виховного
процесу вищого військового навчального закладу, коли беруть до уваги такі особливості навчальних груп курсантів, як “відносна стабільність, тривалість і безперервність взаємодії та спілкування всіх його
членів, безумовне виконання статутних положень, статутні відносини, чітка субординація, дотримання військової дисципліни та правопорядку, єдиноначальність у складній спільно-координованій діяльності, відносна однорідність” [2, с. 165], що дозволить викладачеві
зосередити свою увагу на тих етапах заняття, які сприятимуть зняттю
психологічних бар’єрів курсантів та вплинуть на підвищення рівня
вмінь та навичок комунікативної компетентності курсантів-прикордонників.
Використання психологічної здатності викладача, на основі його
соціальної ергічності та соціальної пластичності будувати такі психологічні моделі взаємодії та комунікації на занятті з англійської мови,
які б відповідали психологічним особливостям навчальної групи в цілому, а також кожного курсанта зокрема, з огляду на їхні індивідуальні та соціальні якості, емоційні стани, захисні реакції тощо [2, с. 165].
За даної умови викладачеві слід здійснити ретельний аналіз цих психологічних особливостей як навчальної групи, так і кожного курсанта,
і виокремити ті ключові особливості, які стануть рушійними, під час
вивчення матеріалу з теми і принесуть найвищий відсоток результату.
Ретельний аналіз психологічних особливостей навчальної групи
з огляду на віковий рівень її членів, а також рівень мовної підготовки
кожного учасника іншомовної комунікації. Лише знання психологічного портрету навчальної групи і кожного її члена допоможе підібрати той матеріал і в тому обсязі, який і забезпечить вісімдесятивідсот
кову ефективність.
Використання викладачем емпатійного розуміння, яке забезпечить ефективну взаємодію на заняттях завдяки “входженню у світ
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партнера по спілкуванню” [6, с. 300] і як результат – розуміння його
потреб, можливостей, здібностей тощо, що сприятиме правильному
розподілу уваги курсантів, аудиторного часу, обсягу матеріалу для опрацювання і запам’ятовування, а також визначення тих видів робіт,
які для цієї навчальної групи будуть більш ефективними з психологічної точки зору у досягненні визначених цілей.
Використання викладачем рефлексії, яка допомагає йому здійснити
психологічний аналіз виконаних дій, теперішніх чи майбутніх і таким
чином розкрити психологічний зміст різних феноменів і фактів своєї
діяльності [1]. Такий психологічний аналіз викладачем власних дій на
занятті із застосуванням основних принципів правила 80/20, а також
дій членів навчальної групи на таких заняттях дозволить практично дослідити, як правильно використовувати цей принцип на практиці, що
саме можна переглянути, переробити й удосконалити для того, щоб це
правило принесло свої результати у кожній навчальній групі.
Когнітивні процеси, що забезпечують розвиток іншомовної комунікативної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників, а
саме: пам’ять, мислення, увага та уява.
Отже, розрізняють різні види пам’яті, але слід зазначити, під час
вивчення англійської мови професійного спрямування найефективніше, на нашу думку, використовувати образну (зокрема зорову і слухову) та словесно-логічну пам’ять, яка передбачає “запам’ятовування,
збереження, відтворення думок, понять, ідей, концепцій і яка пов’язана з мисленням, мовою, уявою” [8, с. 302]. Основна увага викладача
зосереджена на довільній пам’яті курсантів, адже базується на їхньому бажанні запам’ятати матеріал і відтворити, але інколи вміле створення умов для можливої активізації мимовільного запам’ятовування
може бути досить ефективним на заняттях з англійської мови.
Мислення, як зазначає М. В. Савчин, відсутнє там, де вистачає
знань і способів розв’язання завдань [8, с. 332]. Отже використання
проблемних ситуацій на заняттях з англійської мови дозволить курсантам зосередитися на аналізі проблемної ситуації, її усвідомленні і
вирішенні, що сприятиме ефективному запам’ятовуванню і засвоєнню навчального матеріалу.
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Використання на заняттях з англійської мови різних проблемних зав
дань професійного спрямування дозволить також більш цілеспрямовано
розвивати практичне мислення курсантів та їхнє творче мислення, що
в подальшому сприятиме розвитку їхніх індивідуальних особливостей,
таких як глибина, гнучкість, стійкість, критичність, активність, самостійність та інших, що сприятиме ефективному виконанню майбутніми
офіцерами-прикордонниками своїх професійних обов’язків за будь-яких
складних та критичних ситуацій швидко, чітко і якісно.
Властивості уваги людини є природним прикладом дії принципу Парето на практиці. Адже такі властивості уваги, як концентрація, стійкість,
її переключення чи розподіл знову ж підтверджують той факт, що правильний розподіл часу, матеріалу, видів роботи на занятті і зосередження
зусиль на ключових моментах приведуть до найкращих результатів.
Якщо ми говоримо про роль уяви для розвитку іншомовної комунікативної компетентності курсантів-прикордонників, то значну
роль у підвищенні рівня володіння англійською мовою відіграє активна уява, репродуктивна чи творча, коли курсант “створює оригінальні
образи та ідеї, доповнює творче мислення” [8, с. 351].
Усі вищезазначені психологічні умови забезпечення ефективної взаємодії на занятті з англійської мови можна практично застосувати до
будь-якого етапу організації та проведення заняття з англійської мови,
зокрема: під час планування структури заняття; у процесі добору матеріалу для опрацювання на занятті з кожною окремою навчальною групою.
Як вже було зазначено раніше, для того, щоб отримати вищий відсоток
результативності, необхідно проаналізувати всі етапи заняття і визначити
ключові питання, яким слід буде приділити 20 % нашої основної уваги.
Так, на етапі підготовки до заняття слід:
Ретельно проглянути навчальні питання, які розглядатимуться і
визначити пріоритетність кожного з них. Визначення пріоритетності
етапів заняття можливе лише тоді, коли правильно визначено мету,
якої слід досягти. Тобто чітке розуміння того, чого саме необхідно нав
чити курсантів на окремо взятому занятті допоможе поетапно спланувати його, а також вибрати ті методи навчання, які забезпечать досягнення поставлених цілей.
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Якщо це, наприклад, ввідне заняття з нової теми, то значну увагу,
на нашу думку, слід приділити опрацюванню саме лексичного матеріалу, який слугуватиме фундаментом для вивчення нового тематичного матеріалу. Більше часу виділити на його введення і закріплення
шляхом виконання різних видів вправ.
На іншому занятті увага може акцентуватися саме на граматичному матеріалі, який є базисним для тієї чи іншої теми і сприятиме
ефективнішому оволодінню темою, що вивчається (наприклад, типи
питальних речень, пасивний стан дієслів тощо).
Під час вивчення тем, які пов’язані з професійною сферою діяльнос
ті майбутніх прикордонників і які передбачають оволодіння вміннями
і навичками усного діалогічного мовлення, варто в першу чергу звернути увагу курсантів на вивчення схеми ведення діалогу, наприклад,
у пункті пропуску, під час перевірки документів особи, яка перетинає
державний кордон України, а також визначити той обсяг питань, який
необхідно опрацювати для ефективного ведення інтерв’ю у пункті пропуску за будь-якої ситуації чи інтерв’ювання затриманого нелегального
мігранта. Під час такого виду роботи на занятті слід продумати способи
активізації творчої уяви курсантів (складання професійних ситуації) і
мислення (професійні ситуації, які пов’язані із вирішенням проблеми).
Тобто, одне з навчальних питань буде ключовим і йому слід приділити більше уваги, а решта сприятиме його ефективному опрацюванню і закріпленню.
Чітко визначити хронометраж кожного з етапів заняття. Цей етап
підготовки є логічним продовженням попереднього. Якщо ми визначили основні етапи заняття, на які слід витратити 20 % зусиль, то зрозуміло, що необхідно розрахувати і час кожного з визначених нами
етапів.
На думку О. Палінської, під час розподілу аудиторного часу слід
враховувати такі правила [5, с. 76–77]:
планувати лише 60 % часу, залишаючи вільними 40 %, тобто залишати резервний час для незапланованих завдань чи спонтанних ситуацій, аби не “вкрасти” час, відведений для основного матеріалу, який
підлягає обов’язковому опрацюванню;
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постійно слідкувати за часом, щоб навчитися правильно його
розподіляти і контролювати;
уміти розподіляти завдання на короткострокові, середньострокові та довгострокові;
дотримувати принципів регулярності, системності та послідовності;
планувати такий обсяг завдань, який є реальним і посильним для
виконання, тобто з яким можна впоратися в межах одного заняття і
який не буде призводити до зниження рівня мотивації тих, хто навчається, їхньої впевненості у своїх силах і можливостях і допоможе чітко
усвідомити ті цілі, яких необхідно досягти.
Після планування всіх етапів заняття з англійської мови принцип
Парето варто також використати під час підбору, аналізу і систематизації навчального матеріалу, наприклад, лексичного матеріалу, який
слід опрацювати на занятті. Принцип Парето є досить необхідним під
час визначення, яка лексика є основною і має поповнити активний
словниковий запас курсантів-прикордонників для здійснення ефективного спілкування під час виконання службових обов’язків, тобто
буде використовуватися у 80 % професійних ситуацій, а яка перейде
в пасивну лексику – лексику, яку вони зможуть розпізнати візуально
чи на слух при потребі і яку вони будуть використовувати лише у 20 %
професійних ситуацій.
Слід зазначити, що може скластися хибне враження, начебто немає потреби витрачати зусилля на ті 80 %, які не приносять високих
результатів, але це лише на перший погляд. Якщо вдуматися, то стає
зрозумілим, що саме ці 80 % допомагають чітко зрозуміти, який обсяг матеріалу слід опрацювати більше і ретельніше. Якщо ж ми одразу
виокремимо для опрацювання лише основні 20 %, то це призведе до
нівелювання результату і не допоможе досягти визначеної мети.
Ефективним для вивчення курсантами ключової лексики професійного спрямування є використання мобільного додатка AnkiDroid,
який вони можуть використовувати у свій вільний час. Цей додаток
був апробований курсантами старших курсів під час вивчення тем
професійного спрямування і, як показали результати усної та письмової перевірок, він є досить ефективним. Можна сказати, що цей
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мобільний додаток діє за принципом Парето, адже в нього завантажується базисна професійно-орієнтована лексика (іменника, дієслова, прикметники, прислівники) і в процесі роботи з ним найчастіше
висвітлюються ті слова та словосполучення, які становлять труднощі
для курсантів. Завдяки цій мобільній програмі активізуються такі
види пам’яті, як образна пам’ять, довільна і, як результат, вивчені лексичні одиниці переходять з короткочасної пам’яті у довготривалу.
Принцип Парето дієвий і під час опрацювання на занятті граматичного матеріалу. Інколи викладачі англійської мови приділяють
надто багато уваги на ретельний теоретичний аналіз того чи іншого
граматичного явища, що для курсантів немовних спеціальностей не є
надзвичайно необхідним. Краще приділити 20 % часу на його введення, роз’яснивши основні структурні особливості з опорою на ситуативне вживання, що й приведе до 80 % його ефективного вживання
в усному та письмовому мовленні. Дуже часто ефективне сприйняття
граматичного матеріалу залежить від способу його подачі, з опорою на
слухове сприйняття чи візуальне, логічно-смислове чи образне.
Принцип Парето може також ефективно використовуватися
під час роботи із тематичним текстом. Так “для кращого запам’ятовування матеріал поділяють на частини, придумують до них назви
або виокремлюють опорні пункти, установлюють між ними зв’язки”
[8, с. 304]. Тому замість звичайного, “класичного” опрацювання тексту
шляхом його читання та перекладу необхідно витратити 20 % часу з
підготовки до заняття на аналіз тексту з лексичної, граматичної, стилістичної чи фактичної точки зору і чітко визначити мету роботи з
ним на занятті, а відповідно до неї вибрати той вид роботи з текстом,
який забезпечить 80 % ефективного його опрацювання у певній нав
чальній групі, а також враховуючи при цьому індивідуальні особливості мислення курсантів, що додатково допоможе у виборі видів роботи з текстом.
Цей самий принцип діє і під час використання аудіо- чи відеоматеріалів на занятті. Таке завдання потребує більш ретельної підготовки
й опрацювання (наприклад, розробка завдань, які виконуються перед
переглядом відеоматеріалу для ознайомлення курсантів з лексикою,
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граматичним структурами, для налаштування їх на сприйняття фактичного матеріалу, завдання, які виконуються паралельно із переглядом відеоматеріалу, та завдання, які спрямовані на перевірку його
розуміння і подальше обговорення). Слід також пам’ятати, що з огляду на властивості уваги (інтенсивність її концентрації, стійкості,
коливання уваги тощо) перегляд тривалого відеофільму чи прослуховування довгого уривку аудіозапису, який займе більшу часу заняття, буде менш ефективним у порівняні з коротким відеосюжетом чи
аудіозаписом і не принесе ніякої значної користі курсантам щодо покращення рівня володіння англійською мовою.
Принцип Парето слід також використовувати під час розвитку
вмінь та навичок письмового мовлення курсантів. На етапі підготовки до заняття необхідно визначити той 20 %-й обсяг матеріалу щодо
написання певного виду письмової роботи (лист другу, есе, твір з теми
тощо). Значну роль тут відіграє саме творча уява курсанта, результатом якої є художній образ. Так як творча уява є досить складним функціональним явищем, то більш ефективно буде не намагатися охопити
всі аспекти письмового мовлення, а проаналізувати з курсантами на
занятті, наприклад, структуру твору чи його логічні етапи написання,
вирази-зв’язки тощо.
Висновки. Викладені вище психологічно-педагогічні особливості
організації взаємодії на занятті англійської мови з урахуванням різних аспектів інтелектуальної сфери особистості в цілому і під час ретельної підготовки та проведення занять, а також добору тематичного
матеріалу і його опрацювання не є новими для викладачів англійської
мови. Та більшість з них послуговуються своїм досвідом, інтуїцією,
своїми смаками і вподобаннями щодо вибору пріоритетів, у зазначених аспектах. Знання ж основних положень принципу Парето та
їх застосування під час іншомовної комунікативної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, а також правильно організований
психологічний супровід вивчення англійської мови з урахуванням
психологічних особливостей як окремої навчальної групи, так і безпосередньо курсантів допоможе зробити цей процес більш системним,
цілеспрямованим і ефективним, що підвищить їхній рівень володіння
16
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англійською мовою і забезпечить у подальшому якісніше вирішення
службових завдань.
Перспективи подальших досліджень пов’язані з подальшою
розробкою словника для програми AnkiDroid з метою використання
її курсантами-прикордонниками для опрацювання лексичного матеріалу професійного спрямування за спеціальністю з урахуванням інтелектуальної сфери особистості кожної навчальної групи.
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Войтюк Е. А. Использование принципа Парето во время подготовки иноязычной коммуникативной подготовки будущих офицеров-пограничников
В статье автор рассматривает сущность принципа Парето или
принципа 80/20, а также основные его положения, которые широко
используются во многих сферах профессиональной деятельности и
которые можно эффективно использовать во время обучения будущих офицеров-пограничников английскому языку для профессиональных надобностей. Были проанализированы психологические
условия взаимодействия преподавателя и курсантов, которые содействуют эффективному использованию принципа Парето, а также
особенности использования принципа 80/20 во время планирования
занятия по английскому языку с целью расстановки приоритетов и
соответственного распределения аудиторного времени, а также в процессе подбора, анализа и систематизации материала по теме занятия.
Ключевые слова: принцип Парето, психологические условия, планирование занятия, подбор материала, офицеры-пограничники.
Voitiuk O. The Pareto Principle Usage during the Foreign Language
Communicative Training of the Future Border Guard Officers
The article deals with such notion as the Pareto Principle or the 80/20
rule which can be used while teaching the English language for specific purposes in the process of training the border guard-cadets.
The main point of the Pareto principle deals with the necessity to single
out 20 % of the main actions which will lead to 80 % of the desired results.
So it is unnecessary to spent all the time and all the resources to get the result, as we should focus our attention on the key points and direct 20 % of
the efforts on them in order to get expected results.
Taking the essence of the 80/20 rule into consideration we are convinced that the application of the Pareto principle to the teaching English
for specific purposes while training the future border guard officers can be
quite effective.
In order to achieve the highest results in teaching English and ensure
the effective interaction between him and the cadets at the English les18
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sons the lecturer should focus his attention on the following psychological
conditions:
specific features of the studying groups under the conditions of the
educational process arrangement in the higher military educational establishment in order to get rid of the psychological barriers and develop the
cadets’ communicative skills more effectively;
usage of the lecturer’s psychological ability on the basis of his social
ergic quality and social flexibility to form such interaction and communication which could meet the psychological features of the studying group as
well as each cadet of this group;
analysis of the psychological features of the studying group considering
the age level and the language level of its each member;
usage of empathy quality which helps to understand the needs, abilities
and possibilities of cadets and use the Pareto principle more effectively;
usage of reflection quality which makes the lecturer to analyse his past,
current and future action to improve the process of interaction with the
cadets and practice the most effective application of the Pareto principle;
such cognitive processes as thinking, memory, attention and imagination which influence the development of the foreign language communicative competence of the future border guard officers.
To our mind the main principles of the 80/20 rule should be used while:
1) planning the English lesson.
2) selecting lexical, grammar and factual material.
Thus, at the level of preparation for the lesson the English teacher
should do the following things:
analyse all the lesson items and determine the priority of each of them.
It is possible to do it if the purpose of the lesson is defined correctly. In this
case the teacher can plan all the stages of the lesson and select the methods
which will help to achieve the set purposes;
determine the timing of each lesson stage for focusing the 20 % of the
efforts on the key ones.
The Pareto principle is also highly effective at the level of selection,
analysis and systematisation of the educational material. If only 20 % of the
studied professionally oriented terminology, grammar material or video
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material according to the topic of the lesson may bring 80 % of the results
then the teacher must make more efforts to outline the necessary amount of
educational material.
Thus, the use of the Pareto principle at the English lessons during the
professional training of the border guard-cadets can help them to study
English more effectively.
Keywords: the Pareto principle, psychological conditions, lesson planning, material selection, border guard officers.
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СТРУКТУРНІ, РІВНЕВІ ТА ТИПОЛОГІЧНІ
МОДЕЛІ ПСИХОЛОГІЧНОГО
БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ
У статті проаналізовано структурні, рівневі та типологічні
моделі психологічного благополуччя особистості, систематизовано
індикатори, предиктори, критерії та показники психологічного благополуччя особистості. Показано, що психологічне (суб’єктивне, особистісне) благополуччя, незважаючи на відмінності в різних структурних моделях, переважно розглядається відповідно до психологічних
характеристик особистості, її ціннісних орієнтацій, культурної детермінації, зовнішніх умов та інших чинників, пов’язаних з особливостями життєдіяльності.
Ключові слова: психологічне благополуччя особистості, моделі
психологічного благополуччя, індикатори, предиктори, критерії та
показники психологічного благополуччя особистості.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Останнім часом у наукових дослідженнях різноманітних аспектів життя людини
широкого використання набуло поняття “благополуччя”, яке використовується для оцінки її добробуту, здоров’я, щастя, задоволення,
забезпеченості. Благополуччя особистості розглядається в контексті
наукових досліджень якості життя, повноцінного функціонування,
© Волинець Н.
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задоволення базових чи актуалізованих потреб, задоволення життям
в цілому тощо. У сучасних наробках науковців описується психологічне, суб’єктивне, особистісне благополуччя, яке часто асоціюється
(і визначається як синонім) з щастям, здоров’ям, задоволенням, наявністю матеріальних та нематеріальних благ. Емпіричним шляхом
виявлено величезну кількість індикаторів, предикторів, критеріїв та
показників психологічного благополуччя особистості та розроблено
структурні, рівневі, типологічні та комбіновані моделі благополуччя.
Проте відсутність чіткої психологічної інтерпретації та операціоналізації категорії “психологічне благополуччя особистості” позбавляє
сучасних дослідників системних уявлень про його основні структурні
характеристики, функціональні можливості, чинники та механізми
виникнення, способи виділення й усвідомлення людиною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Розробці
основних підходів, теорій, моделей щодо визначення психологічного
благополуччя та його структурних компонентів, критеріїв, індикаторів та предикторів присвячено праці багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як М. Аргайл, Н. Батурін, Н. Бахарєва, С. Башкатов, Є. Бенко, Г. Брандштеттер, Н. Бредберн, О. Бочарова, Р. Веенховен,
А. Веерінг, С. Водяха, Е. Гарман, Н. Гафарова, Дж. Грей, Т. Данильченко, К. Денев, Е. Десі, Е. Джованіні, Е. Дінер, М. Доннеллан, О. Єлісєєва,
О. Ідобаєва, К. Кейєс, Н. Ковригіна, Д. Корнієнко, П. Коста, А. Кружильна, Л. Куліков, Х. Купер, П. М. Лейвінсон, А. Лєбєдєва, Е. Ліман,
Н. Літвінова, Р. Лукас, С. Лютар, Р. Маккрай, М. Мартін, А. Маслоу,
К. Муздибаєв, М. Портер, Г. Пучкова, Р. Райан, Дж. Е. Реднер, К. Ріфф,
T. Рот, О. Савєльєва, Дж. Р.Сейлей, М. Селігман, М. Соколова, М. Сокольська, Т. Тейлор, А. Феррер-і-Карбонелл, П. Фесенко, К. Фредерік,
Н. Хадсон, Дж. Хартер, В. Харченко, Б. Хедді, Б. Хедей, О. Чеботарьова,
М. Чиксентміхаї, Р. Шаміонов, Т. Шевеленкова, Н. Ширинська, О. Ширяєва, М. Ягода та ін.
Проблеми структурування психологічного благополуччя пов’язані з пошуком та операціоналізацією параметрів, критеріїв, індикаторів, предикторів та показників вимірювання переживання оптималь22
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ної внутрішньої рівноваги Я-існування особистості з метою пошуку
шляхів психологічної допомоги особистості стосовно його зростання
(підвищення). Метою структурування психологічного благополуччя
є пошук загальних оцінкових параметрів благополуччя, завдяки яким
можна оцінити та визначити кількісні та якісні особливості суб’єктивного переживання власного життя та суб’єктивного емоційно-оцінкового ставлення особистості до самої себе, до власного життя, діяльності
тощо, а також процесів, що мають значення для особистості з позиції її
нормативних уявлень щодо внутрішнього та зовнішнього середовища,
що характеризується відчуттям задоволеності (Р. Шаміонов) [1]. Структурування психологічного благополуччя в сучасних наукових розвідках
у просторі різних наук пов’язане з його об’єктивною детермінацією,
виокремленням проявів психологічного благополуччя в масових групових зрізах різних культурних спільнот, що відповідають зовнішнім
критеріям відповідності тій системі цінностей, яка переважає в тій чи
іншій культурі (Е. Дінер, Р. Шаміонов) [1; 2] та за суб’єктивними змістовими його критеріями задоволеності життям відповідно до внутрішніх
уявлень благополучного життя (К. Костенко, Л. Куліков) [3].
Метою статті є аналіз моделей психологічного благополуччя особистості, узагальнення та систематизація структурних компонентів,
критеріїв, індикаторів та предикторів психологічного благополуччя
особистості.
Виклад основного матеріалу дослідження. Психологічний аналіз компонентного складу психологічного благополуччя часто здійснюється у співвіднесенні зі структурними моделями та концепціями
Я – особистості. Відповідно до системного підходу, психологічне благополуччя вбачається цілісною багатомірною характеристикою Я –
особистості. Оскільки особистість – це самоорганізована система, дослідники відзначають, що розробка проблеми благополуччя особис
тості вимагає, перш за все, реалізації принципів системного підходу:
різноплановості, багатовимірності, багаторівневості, ієрархічності,
множинності відносин і описів, а також розвитку. Тобто динамічна
єдність різноманіття компонентів у структурі особистості передбачає
аналіз в термінах елементів і структури, частини і цілого, організації
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та координації, розвитку, ієрархії, вимірювань та рівнів суб’єктивного благополуччя як інтегрального особистісного утворення. Так, у
деяких наукових роботах як структурні компоненти психологічного
благополуччя дослідники розглядають: когнітивний, емоційний, конотативний (поведінковий), кожен з яких також є складним системним утворенням (Е. Бочарова) [4]; психофізіологічний, індивідуально-психологічний та ціннісно-смисловий (О. Ідобаєва) [5].
Наразі в психології структурування психологічного благополуччя
здійснюється відповідно до двох взаємодоповнюючих підходів щодо
його оцінки: об’єктивного та суб’єктивного. Відповідно до об’єктивного підходу психологічне благополуччя визначається як складова та
найбільш адекватний індикатор добробуту та рівня життя за показником об’єктивного доходу людини (прожитковий мінімум, середній достаток і багатство, ступінь нерівності в суспільстві тощо), за показником рівня здоров’я (М. Ягода, Н. Бредберн) [6; 7]. Уперше комплексне
дослідження, пов’язане з оцінкою психологічного благополуччя, було
проведено М. Ягодою, яка, досліджуючи психічне здоров’я, виокремила шість різних станів психічного благополуччя як критеріїв психічного здоров’я особистості: 1) ставлення індивіда до самого себе; 2) індивідуальний стиль розвитку та самореалізації; 3) інтеграція; 4) автономія; 5) адекватність сприйняття реальності; 6) вправність у стосунках
у соціальному середовищі [6]. Н. Бредберн “психологічне благополуччя” розглядав як критерій оцінки здоров’я та захворювань і визначав
як збалансування позитивних та негативних почуттів, що призводить
до суб’єктивного відчуття щастя та загальної задоволеності життям,
і виявив, що корелятами негативних почуттів є почуття, пов’язані із
оцінкою захворювань та рівня здоров’я, а корелятами позитивних почуттів є показники залучення у соціальні структури [7]. Проте об’єктивний підхід є досить обмеженим при оцінці психологічного благополуччя, оскільки рівень здоров’я, матеріальний рівень життя (фінансове благополуччя) не відображають психологічних особливостей
якості переживання особистістю власного Я-існування.
Відповідно до суб’єктивного підходу як альтернативи об’єктивному визначенню добробуту і благополуччя аналіз психологічного бла24
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гополуччя здійснюється завдяки суб’єктивним оцінкам (самозвітам)
задоволення матеріальним становищем, індивідуальним або сімейним
доходом, які стали використовуватися як повноцінні індикатори психологічного благополуччя. Однією з найважливіших проблем вивчення
структурних компонентів психологічного благополуччя особистості є
невизначеність того, які змінні утворюють структуру психологічного
благополуччя, які є причинами його виникнення, а які є наслідками.
Серед показників, що часто розглядаються як причини психологічного
благополуччя, науковці вирізняють задоволення, соціальну підтримку, основні життєві події й еталонні стандарти (очікування, прагнення, почуття справедливості тощо) (Ф. Дінер) [2], особистісні характеристики: нейротизм та екстраверсія (П. Коста і Р. Маккрай) [8], автономність, компетентність і позитивні відносини (Е. Десі і Р. Райан) [9].
А. Феррер-і-Карбонелл як компоненти психологічного благополуччя
виокремлює індивідуальне задоволення щодо сфер життя та загальне
задоволення від життя як суб’єктивний компонент [10].
Наслідком (результатом) і структурним компонентом психологічного благополуччя в теорії суб’єктивного благополуччя Б. Хедді,
Р. Веенховен та А. Веерінг визначають задоволення у різних сферах
життя (шлюб, робота, матеріальний рівень життя, дозвілля, дружба
та здоров’я як сумарний показник благополуччя), структурними компонентами благополуччя вони виокремлюють також індекс цілісного
життя за ознаками його задоволення та привабливості, особистісні
властивості (екстраверсія та нейротизм) та соціально-економічний
статус (валовий сімейний дохід, професійний статус головного годувальника та рівень освіти особистості). Е. Дінер визначив, що більшість змінних, що описуються як причини, можуть бути і наслідком,
або, можливо, і причинами, і наслідками психологічного благополуччя. Він розрізняв теорії благополуччя “знизу-вгору” і “згори-вниз”,
відповідно до яких внизу причинно-наслідкових зв’язків є позиція, де
конкретні змінні викликають благополуччя і позиції, де благополуччя
виробляє певні результати [2].
У структурі психологічного благополуччя виділяють емоційний
компонент (радість, щастя як почуття) та когнітивний (пізнання як
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результат рефлексії, або як усвідомлення задоволення від життя)
(М. Аргайл, М. Мартін, П. М. Лейвінсон, Дж. Е. Реднер та Дж. Р. Сейлей [11]. Причинами радості М. Аргайл і М. Мартін визначають: соціальні контакти з друзями або іншими людьми у тісних стосунках;
сексуальну активність; успіх, досягнення; фізичну активність, вправи,
спорт; природу, читання, музику; їжу та напої, алкоголь; використання навичок, завершення цінних завдань, особливо в групі і на роботі,
глибина, інтенсивність, “поглинання” або “потік”, наприклад, при вирішенні складних завдань [11, с. 79]. Г. Брандштеттер пропонує використовувати двокомпонентну структуру психологічного благополуччя для значущої комплексної його оцінки: внутрішні (особистісні) та
зовнішні (екологічні) умови емоційних реакцій на повсякденне життя
у різних його сферах протягом визначеного періоду часу [12].
На сьогодні у зарубіжній психології склалася трьохкомпонентна
структура суб’єктивного благополуччя, що включає наявність позитивного афекту, відсутність негативного афекту і задоволеність
життям. Створення конструкту викликало низку емпіричних досліджень, спрямованих на визначення ступеня впливу різних чинників
на його шкали. Так, Е. Дінер виявив високу обумовленість суб’єктивного благополуччя внутрішніми чинниками, і встановив, що особистісні риси пояснюють від 40 до 50 % мінливості в суб’єктивному
благополуччі, у зв’язку з чим припустив, що щастя можна до певної
міри вважати особистісною рисою, яка виступає як схильність відчувати певні рівні позитивних або негативних емоцій [2]. Розробляючи
модель благополуччя, Е. Дінер з колегами (Д. Вірц, Р. Бісвас-Дієнер,
В. Тов, Чу Кім-Прієто, Д.-вин Чой та Ш. Оісі) розширили структуру
благополуччя такими структурними компонентами: позитивний та
негативний досвід та баланс між ними, позитивне мислення та психологічне благополуччя. Е. Десі і Р. Райан виокремлюють три вроджені
основні психологічні потреби, задоволення яких є значущим для психологічного зростання, цілісності і благополуччя людини: потреби в
автономії, компетентності та у взаємозв’язку з іншими людьми [13].
Модель К. Ріфф містить шість компонентів як індикатори психологічного благополуччя, що розглядається нею як єдиний конструкт (авто26
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номність, здатність ефективно управляти життям і навколишнім світом, особистісне зростання, позитивні відносини з іншими людьми,
життєві цілі, самоприйняття) [14]. Об’єктивність цієї теорії науковці
вбачають у виокремленні певного позитивного соціального нормативу, якому при психологічному благополуччі відповідає повноцінне
життєве функціонування будь-якої людини [15]. Л. Куліков виділив
когнітивний (оцінка, уявлення про різні аспекти власного буття) та
емоційний (емоційне забарвлення відносин до аспектів буття: задоволеність життям, відчуття благополуччя, домінуючий емоційний тон
переживань, настрій) компоненти суб’єктивного благополуччя [3]. Як
складові суб’єктивного благополуччя він виокремив такі взаємопов’язані елементи: соціальне, духовне благополуччя, фізичне (тілесне), матеріальне та психологічне благополуччя.
Як індикатори психологічного благополуччя виокремлюються: суб’єктивна життєздатність як отримання позитивного досвіду в
саморегуляції та самоконтролі, спрямована на мобілізацію власних
ресурсів та органічне оздоровлення (Р. Райн, К. Фредерік); відчуття
свободи самовизначення як суб’єктивна оцінка особистістю рівня
контролю власним життям, рівня реалізації власного права на самовизначення, власного життя відповідно до власних цінностей, що дає
можливість визначити спроможності щодо розширення можливостей
визначати та контролювати власний розвиток; настрій в останні дні,
відчуття щастя, задоволеність життям, задоволеність соціальним становищем, задоволеність матеріальним становищем, почуття втоми,
відчуття знедоленої людини, непотрібності, забутості (К. Муздибаєв); почуття особистої майстерності (компетенції) та міжособистісного відношення (Е. Ліман і С. Лютар) [16]; стабільність афективного
досвіду (позитивного настрою, налаштування та позитивних емоцій)
(Н. Хадсон, Р. Лукас, М. Доннеллан) [17].
Предикторами психологічного благополуччя виокремлюються:
характеристики особистості: екстраверсія, нейротизм та відкритість
до досвіду, які забезпечують рівноважний рівень психологічного благополуччя (Б. Хедей і A. Веерінг); неврологічні мотиваційні системи:
поведінкової активації поведінкового гальмування, які відповідно
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регулюють поведінку за наявності сигналів винагороди або покарання і визначають емоційні стани, що характеризують психологічне
благополуччя (Дж. Грей); екстраверсія; поведінка у міжособистісних
взаємодіях, що проявляється у співпраці та довірі до інших людей;
сумлінність чи обмеження, що описує поведінку і соціально прийнятий контроль; нейротизм (емоційна стійкість); компоненти інтелекту, культури, творчості, широких інтересів та когнітивної складності
особистості (К. Денев, Х. Купер), життєстійкість, ціннісні орієнтації,
мотивація, захисні механізми (О. Чеботарьова); внутрішня мотивація,
життєстійкість, креативність (С. Водяха); емоційна стабільність, відсутність депресивності та переживання радості (Д. Корнієнко).
Критеріями психологічного благополуччя є: щастя, задоволеність
якістю життя та здоров’я, самоактуалізація, самореалізація, емоційний комфорт (Н. Літвінова) [18]; екзистенціальний досвід, який
здійснює ціннісно-смислову регуляцію, скеровує хід життя людини,
містить загальні знання суб’єкта про природу людини, фундаментальну прагматику життя та являє собою “нове знання, що суб’єктивно переживається, зважаючи на цілісне розуміння ситуації, в якій
воно відбувається через абстрагування й узагальнення” (В. Знаков)
[19, с. 33]. Критеріями соціального благополуччя як оптимального
функціонування у соціальному середовищі виявлено: соціальне прий
няття, соціальну актуалізацію, соціальний внесок, соціальну залученість, соціальну інтеграцію (К. Кейєс); соціальна помітність, соціальна
дистантність, гарні стосунки з близькими, соціальне схвалення, позитивні соціальні переконання (Т. Данильченко); безпечне середовище
й атмосфера психологічного комфорту (Н. Ковригіна); усвідомлення
і відчуття безперервності, постійності та ідентичності свого фізичного і психічного “Я”; почуття сталості та ідентичності переживань
в однотипних ситуаціях: критичність до себе і своєї власної психічної
діяльності і до її результатів; відповідність рівня домагань реальним
можливостям індивіда; відповідність психічних реакцій силі і частоті
середовищних впливів; здатність до самовідновлення, відповідно до
соціальних норм, правил і законів; здатність планувати і реалізовувати власне життя; здатність змінювати спосіб поведінки, в залежності
28
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від зміни життєвих ситуацій і обставин; почуття відповідальності за
нащадків і близьких членів родини (Г. Ушаков).
Т. Тейлор, розробляючи теорію нейтрального підходу, пропонує як
критерії психологічного благополуччя особистості маркери, які узгоджує з основними теоріями благополуччя. Він виокремлює п’ять загальних теорій благополуччя: 1) гедонізм, де благополуччя розглядається як
сукупність задоволення і невдоволення або щастя і нещастя (як психічні стани); 2) теорії життєвого задоволення, де суб’єктивне благополуччя розглядається як позитивне ставлення до власного життя за умови
автентичності та автономії; 3) теорії задоволення бажань, де благополуччя розглядається як можливість задоволення бажань чи потреб людини, відфільтрованих умовами інформаційного простору або завдяки
раціональності чи ідеалізації бажань; 4) теорії об’єктивного підходу,
де благополуччя розглядається як сукупність цілком конкретних благ
(здоров’я, доходу тощо); 5) неоаристотелівські теорії, де благополуччя
розглядається як розвиток, удосконалення та реалізація властивостей
і можливостей особистості. З огляду на різноманітність цих теорій,
психологічне благополуччя може виражатися в позитивних емоціях,
фізичному здоров’ї, задоволеності життям, успішності в реалізації цілей і цінностей, відносинах з іншими людьми, особистісному зростанні,
задоволенні у доходах і ресурсах, винагороді за професійну діяльність
тощо [20, с. 78–79]. Він виокремлює такі групи маркерів:
а) найбільш надійні: 1) щастя як загальну характеристику, яка
охоплює цілий ряд психічних станів, які, незважаючи на різницю між
ними, мають спільним те, що вони відображають загалом позитивні
афективні реагування особистості на її життя; 2) здоров’я в цілому, що
містить усі аспекти фізичного здоров’я: не тільки свободу від хвороб і
травм, а й адекватне харчування та психічне здоров’я; б) інші надійні
маркери: 3) задоволення від життя загальне позначення ставлень людини до її життя або оцінки її життя, що містить суб’єктивну оцінку
особистістю того, наскільки добре відбувається її життя; 4) успіх у реалізації головних життєвих цілей/цінностей, який показує, наскільки
людині вдається забезпечити те, про що вона найбільше турбується,
незалежно від того, чи це цілі, до яких вона прагне, чи інші аспекти її
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життя, які для неї є важливими; це форма бажання/переваги, яким людина надає головне значення у своєму житті, а також розвиток та реалізація можливостей, які сприятимуть досягненню цілей; 5) “підтримуючі” особисті стосунки, що включають шлюб, стосунки з членами
сім’ї, дружні стосунки і взаємини з іншими людьми, від яких людина
отримує користь різними шляхами: через емоційну підтримку під час
труднощів, надання товариства та (для деяких відносин) інтимності;
6) особистісний розвиток, який містить удосконалення та здійснення
різних психічних та фізичних аспектів особистості: розвиток інтелектуальних навичок та набуття знань, розвиток здібностей, пов’язаних з
особистістю та емоціями, такими як лідерство, мужність та естетична
оцінка; і фізичних здібностей, наприклад, через спорт, що допомагає
досягти бажань та прагнень бажань і є джерелом задоволення життям
і щастям; в) інші маркери: 7) дозвілля – це можливість провести час
на відпочинку та займатися інтересами та діяльністю, що перевищує
ті, що вимагаються роботою, або необхідність забезпечити необхідне
для людського існування; 8) адекватний дохід (ресурси) – це достатні
ресурси для забезпечення інших маркерів добробуту, таких як добробут (наприклад, належне харчування) та досягнення особистих цілей;
8) винагорода зайнятості як задоволеність роботою, так і задоволення
від життя, яке може забезпечити людина, маючи роботу, реалізувати
центральні життєві цілі та формувати тісні особисті стосунки, і стосується доходу, пенсійного забезпечення, соціальних гарантій тощо [20].
Наразі проводяться дослідження різних сфер життєдіяльності
особистості й особливостей переживання благополуччя стосовно них,
зокрема М. Портер і Е. Гарман, досліджуючи фінансове благополуччя,
розробили концептуальну модель фінансового благополуччя, відповідно до якої як позитивне, так і негативне сприйняття окремих аспектів фінансової ситуації впливають на загальне сприйняте фінансового
благополуччя, яке містить особистісні характеристики, об’єктивні ознаки фінансового сфери (сімейний статус, наявність дітей, наявність
фінансової підтримки з боку інших осіб, загальний валовий річний
дохід, наявність власного житла, фінансова поведінка тощо), в якому
живуть люди; сприйманні (сприйняття чистої вартості та адекватнос
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ті доходів як критеріїв прийнятного/неприйнятного рівня життя) та
оцінені особливості фінансової сфери (переживання щодо фінансового добробуту в минулому, порівняльна оцінка власного фінансового
добробуту і з добробутом інших людей референтної групи, до якої
людина входить. T. Рот і Дж. Хартер виділяють такі сфери життя як
неодмінні елементи благополуччя: професійне, фізичне, соціальне, фінансове та благополуччя в середовищі проживання. Крім того, на їхню
думку, успіх повинен бути у всіх п’яти елементах, оскільки досягнення
в одній із сфер не може компенсувати невдачі в іншій [21].
Т. Данильченко виокремлює балансну, залежну і самодетерміновану моделі суб’єктивного соціального благополуччя. Балансна (обмінна) модель передбачає постійний обмін із соціальним середовищем у вигляді соціального вкладу, в основі якої знаходиться уявлення про існування соціальної справедливості, “відплати” за певні дії.
Залежна модель суб’єктивного соціального благополуччя спирається
на уявлення особистості про зовнішнє джерело благополуччя й очікування результатів соціальної політики, яка проводиться “зверху” і
має забезпечити громадян необхідними благами (а на міжособистісному рівні – в надзвичайній залежності від батьків навіть дорослих
дітей, що розраховують на постійну підтримку і допомогу батьківської
сім’ї, поширеній інфантильності та залежності від громадської думки
(низького рівня автономії)). Самодетермінована (незалежна) модель
суб’єктивного соціального благополуччя передбачає внутрішнє джерело відповідальності за результати соціальної взаємодії, головними
характеристиками якої є соціально-позитивна активність, заповзятливість, вдячність за позитивні дії на свою адресу, благочинність, яка
може виникати тільки за умови високого рівня особистісного і соціального розвитку, специфічної системи ціннісних орієнтацій і настанов та ідеології [22, с. 48–49].
М. Селігман складовими благополуччя визначає: 1) залученість;
2) зміст; 3) позитивні емоції; 4) досягнення (звершення, перемоги,
успіх); 5) відносини з іншими людьми (безпосередньо пов’язані з іншими елементами, так як привносять сенс в життя, супроводжуються або
залученістю, або позитивними емоціями і пов’язані з досягненнями).
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Деякі з зазначених складових оцінюються об’єктивно, інші – суб’єктивно на основі самооцінки і досягнення достатку, добробуту високого
рівня, що можливе завдяки здійсненню життєвих виборів і досягненню
найбільшого успіху щодо кожної із зазначених складових [23, с. 37].
Е. Джованіні з колегами виділяють 6 чинників суб’єктивного благополуччя: фізичне і психічне здоров’я, свободу і самовизначення,
хорошу робота, задовільні міжособистісні відносини, матеріальне
благополуччя, знання і розуміння світу. А. Кружильна виокремлює
суб’єктивні (індивідуально-психологічні особливості особистості)
чинники суб’єктивного благополуччя: емоційно-вольову, мотиваційну, когнітивну складові та об’єктивні чинники суб’єктивного благополуччя – різні явища навколишнього середовища, які вирізняються
за ступенем впливу на особистість, залежно від значущості, яку вони
представляють для неї. Дослідниця виокремлює психологічний збиток
як відокремлений незалежний від інших фактор суб’єктивного благополуччя, що необхідно виділити незалежно від зазначених груп, який
є інтегральним параметром суб’єктивних і об’єктивних факторів, що
визначають суб’єктивне благополуччя, оскільки психологічний збиток є зовнішнім впливом, а характер і ступінь психологічної травми,
отриманої ним, може бути визначений тільки суб’єктивно. Змістові
аспекти суб’єктивного благополуччя особистості як системи описано
у роботах Р. Шаміонова, який виокремлює такі підсистеми: 1) когнітивну (комплекс уявлень людини про окремі боки свого буття, який
виникає при цілісній картині світу і розуміння поточної життєвої ситуації); 2) емоційну (домінуючий емоційний фон ставлення суб’єкта
до різних боків життя), компонентами якої є переживання, що об’єднують внутрішні почуття, які успішні або неуспішні в функціонуванні
всіх сфер особистості. Позитивне емоційне налаштування людини, на
думку науковця, свідчить про суб’єктивне благополуччя особистості
і в той же час з боку сприймається як об’єктивне благополуччя [1].
У структурі суб’єктивного благополуччя Г. Пучкова виокремлює три
основних його компоненти: когнітивний компонент (уявлення про
благополуччя та образ майбутнього), емоційно-оцінковий компонент
(оптимізм, задоволеність минулим та теперішнім, позитивне став32
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лення до оточення, самооцінку здоров’я, індекс надії, незалежність,
самоприйняття й автентичність), мотиваційно-поведінковий компонент (контроль над обставинами та наявність мети у житті) [24].
Відповідно до суб’єктно-середовищного підходу психологічне
благополуччя розглядається в контексті досягнення суб’єктивної і
об’єктивної успішності особистості під час різного рівня впливу на неї
об’єктивних чинників екстремального середовища: в екстремальних
природно-кліматичних умовах, які депривують потреби особистості,
виникає асиметрична модель психологічного благополуччя, що характеризується переважним зверненням до внутрішніх ресурсів; а в умовах з менш інтенсивним впливом середовища – симетрична модель
психологічного благополуччя, побудована на гармонійній взаємодії
особистості із середовищем, яка передбачає рівноцінне звернення
особистості як до внутрішніх, так і до зовнішніх ресурсів розвитку.
У разі суб’єктивної оцінки середовища життєдіяльності як неекстремального особистість в умовах життєдіяльності використовує симет
ричну модель психологічного благополуччя [25].
Виокремлення структурних компонентів психологічного благополуччя здійснюється науковцями відповідно до критерію його об’єктивності-суб’єктивності. Так, відповідно до зазначеного критерію
психологічного благополуччя, його структурними компонентами є:
1) індивідуальні показники (особистісні якості: мудрість, стійкість,
витривалість, креативність, мораль, потреба у задоволенні, самоактуалізації, самоефективність, ідентичність, самооцінка, задоволення
від роботи, самовідданість, контрольованість (довіра при контролі),
задоволення від життя, гедонічне задоволення); 2) соціальні показники (соціальні якості: узгодженість, справедливість, рівні шанси, стабільність, життєздатність, компетентність, соціально-психологічний
клімат, прийняття політичного порядку, взаємна довіра, віра в націо
нальний прогрес, саморегуляція, моральність, соціальна інтеграція
або аномія); 3) змішані показники (економічне процвітання, безпека, свобода, рівність, добробут, прогрес, емансипація, відчуження)
(Р. Веенховен). Р. Веенховен у своїй концепції оцінки якості життя
пропонує як структурні компоненти задоволення від життя (щастя,
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благополуччя) вивчати афективний (гедоністичний як відчування
приємних почуттів) та когнітивний (задоволення як міра сприйняття
людиною себе, своїх прагнень у житті).
Відповідно до теорії позитивного функціонування особистості
як структурні компоненти психологічного благополуччя розглядаються: 1) актуальне психологічне благополуччя (переживання, що
характеризується ставленням людини до того, ким вона, на її думку,
є, і відображає ступінь реалізованості в індивідуальному існуванні
основних компонентів позитивного функціонування та ступінь задоволеності власним становленням) та потенційне психологічне благополуччя (потенційні аспекти позитивного функціонування: особис
тісне зростання, самоприйняття, управління середовищем, автономія, цілі в житті, позитивні відносини з оточенням), а також ступінь
реалізованості цієї спрямованості, що суб’єктивно виражається у
відчутті щастя, задоволеності собою та власним життям. Структура
(співвідношення компонентів) актуального й ідеального психологічного благополуччя можуть не збігатися. Ідеальне психологічне благополуччя слід розглядати як “планку”, щодо якої може спостерігатися
динаміка (ситуативна, вікова тощо) ступеня вираженості кожного з
компонентів актуального психологічного благополуччя. Вираженість
компонентів ідеального психологічного благополуччя залежить від
обставин життя людини і свідчить про відповідальність людини за
свою власну долю, про її прагнення до реалізації різних позитивних
аспектів власного функціонування як особистості. Розбіжність між
інтегральним показником і ступенем вираженості кожного з компонентів актуального й ідеального психологічного благополуччя також
може свідчити про те, наскільки людина вважає бажаною і можливою
спроможність реалізувати себе в житті (Т. Шевеленкова, П. Фесенко,
Л. Карапетян) [26]; 2) когнітивний (уявлення про окремі сфери буття особистості) та емоційний (переживання, які об’єднують почуття,
обумовлені успішним (неспішним) функціонуванням особистості)
компоненти (О. Єлісєєва).
У різних моделях структур психологічного благополуччя науковці виокремлюють: внутрішні (афекти, когніції та саморегуляція)
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та зовнішні (соціальний розвиток, якісне різноманіття життя) компоненти особистості (О. Савєльєва); 2) рівень одиничних елементів
(властивостей, станів, якостей та відношень) особистості, що являють
собою актуальний портрет благополуччя, який містить компоненти:
когнітивний (уявлення, очікування, оцінки та рефлексія), конативні
(готовність, наміри, переваги, інтереси) та емотивний (задоволення,
занепокоєння, тривога, емоційне налаштування, переживання, самопочуття; рівень узагальнених базових компонентів благополуччя
як самостійні феномени свідомості, які відображають різні психологічні критерії особистості та рівень інтегральних характеристик
благополуччя, що об’єднують базові елементи в загальний суб’єктивний простір суб’єктивного благополуччя (суб’єктивна оцінка якос
ті життя, продуктивність, ефективність у справах, домінантність,
самоконт
роль тощо) (М. Сокольська); 3) актуальні та потенційні:
а) зовнішній (позаособистісний) рівень: біологічні блага (вітальність
як інтегральний чинник здоров’я, стать, вік тощо), соціальні блага
(сімейні та міжособистісні відносини), матеріальні блага (рівень доходів, житлово-побутові умови, якість відпочинку і дозвілля тощо);
б) рівень психологічного благополуччя: позитивні риси характеру, базові властивості особистості та властивості темпераменту; в) рівень
міжособистісного благополуччя: позитивні вчинки та дії, сприятлива
міжособистісна взаємодія, соціально-значущі досягнення; г) рівень
суб’єктивного благополуччя (афективний, когнітивно-афективний
та когнітивний компоненти (Н. Батурін, С. Башкатов, Н. Гафарова);
4) функціонування позитивних особистісних ресурсів як умов позитивного розвитку (вольове подолання особистістю життєвих труднощів, прагнення до саморозвитку, готовність до самозміни, позиція
щодо життя) (А. Лєбєдєва); 5) евдемоністичне благополуччя, гедоністичне благополуччя, яке містить афективний компонент (позитивні
та негативні емоції) и когнітивний компонент (задоволеність життям
та його окремими сферами) (Є. Бенко).
Функціональна модель організації суб’єктивного благополуччя
Р. Шаміонова містить як її компоненти зовнішні інстанції, які базуються на співвіднесенні й оцінці власного благополуччя з благополуччям
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інших людей або власною системою уявлень про благополуччя. Він
виділяє певні типи (модусні комплекси) суб’єктивного благополуччя
[1, с. 10–11]: 1) модус матеріального поповнення тісно пов’язаний з
матеріальною підструктурою особистості; передбачає особисту значущість матеріального збагачення і, перш за все, ступінь її повноти;
2) модус особистісного (смислового) самовизначення, що включає
систему реалізації особистісних смислів, життєвого сценарію, який
визначається залежно від умов соціалізації; 3) модус соціального
самовизначення (самовідношення), що містить систему зв’язків і відносин, які кваліфікуються як “необхідні і достатні” для збереження
внутрішньої рівноваги; 4) модус особистісного (характерологічного)
благополуччя, який належить до суб’єктивної оцінки власного характеру, властивостей особистості, з точки зору їх прийнятності для
широкого кола явищ особистості (від відносин з іншими до самоставлення, від праці до “байдикування” тощо); 5) модус професійного самовизначення і зростання, який включає адекватність професійного
самовизначення, задоволеність обраною професією, працею, відносинами з колегами тощо; 6) модус фізичного (соматичного) і психологічного здоров’я, що містить систему поглядів на цінність здоров’я
і визначає діяльність, спрямовану на оптимізацію здорового способу
життя, покращення здоров’я.
Індивідуально-типологічна модель суб’єктивного благополуччя
представлена в напрацюваннях О. Чеборатьової. Вона виокремлює
чотири типи суб’єктивного благополуччя: ворожий, пасивно-агресивний, соціально активний, комформний. Хоча психологічне благополуччя і є багатомірним та багаторівневим утворенням, Н. Бахарєва
виокремлює притаманні йому універсальні ознаки: 1) суб’єктивність
психологічного благополуччя, що існує всередині індивідуального
досвіду особистості у формі: а) позитивного самоставлення суб’єкта,
його ставлення до інших людей, об’єктів або фрагментів світу, б) у переживанні актуальної значущості, довіри і внутрішньої безпеки, що є
постійно-позитивним фоном сприйняття поточної дійсності особис
тості щодо самої себе, інших людей, об’єктів або фрагментів світу;
2) позитивність вимірювання – це не просто відсутність негативних
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чинників та наявність певних позитивних показників життя, а й їхній врівноважений стан, що дає можливість переживати психологічне
благополуччя особистості; 3) глобальність вимірювання, що включає
глобальну оцінку всіх аспектів життя особистості у період від кількох
тижнів до десятків років.
Отже, виникла актуальна потреба визначення структури психологічного благополуччя особистості відповідно до сучасного рівня розвитку науки. Теоретичні розвідки в цьому напрямі повинні стосуватися
проблеми варіативності суб’єктивного благополуччя і його універсальних складових (Е. Дінер, М. Аргайл, Р. Шаміонов), актуальними також
постають питання співвідношення благополуччя, способу й якості життя та повноцінного функціонування особистості (включаючи соціальну
активність і споглядання, задоволення актуальних потреб, переживання
радості тощо); зв’язок між психологічним благополуччям, цінностями
особистості й усвідомленням змісту власного життя, які формуються у
процесі її соціалізації, а також особливості інтерналізації (процесу перетворення зовнішніх реальних дій, властивостей предметів, соціальних
форм спілкування в стійкі внутрішні якості особистості через засвоєння людиною вироблених в суспільстві (спільності) норм, цінностей, вірувань, установок, уявлень тощо) культурних феноменів, соціальних
цінностей, уявлень про благополучне життя, щастя; зв’язок між психологічним благополуччям та успішністю в різних сферах діяльності
(компетентність, здатність до подолання складних життєвих ситуацій
та переживання негативних подій), зв’язок між психологічним благополуччям та поведінкою особистості в індивідуальному та колективному
контекстах (ситуативні патерни, регуляція поведінки і внутрішня саморегуляція). Необхідно також зазначити, що зовнішні об’єктивні чинники благополуччя при будь-яких об’єктивних характеристиках по самій
природі психіки не можуть впливати на переживання психологічного
благополуччя безпосередньо, оскільки лише через інтерналізацію явищ
зовнішнього світу та їхнє суб’єктивне сприйняття і суб’єктивну оцінку,
які обумовлені особливостями всіх сфер Я-існування особистості, можна
виявити суб’єктивний простір переживання психологічного благополуччя, його компоненти, типологічні характеристики, рівні тощо.
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Висновки. Одже, у сучасній вітчизняній та зарубіжній психології існує різноманіття структурних, рівневих та типологічних моделей, що описують психологічне благополуччя особистості. Потрібно
відзначити, що незважаючи на значні відмінності цих моделей, в них
присутні елементи, якщо не ідентичні, то достатньо схожі за змістом.
Ця схожість обумовлена використанням подібних психолого-філософських інтерпретацій психологічного благополуччя, загальних парадигм та підходів у психології. У той же час, значний обсяг робіт, що
розглядають психологічне (суб’єктивне, особистісне) благополуччя,
вказують на відмінності в його структурі, залежно від психологічних
характеристик особистості, ціннісних орієнтацій, їхньої культурної
детермінації, зовнішніх умов та інших чинників, пов’язаних з особливостями життєдіяльності. А, отже, невирішеними залишаються питання: які характеристики психологічного благополуччя є його основою, які умовою, які з них можна вважати продуктом психологічного
благополуччя, які є надійним суб’єктивним показником благополуччя
в конкретній ситуації чи певному періоді життя. Крім того, наявність
тих чи інших складових психологічного благополуччя не може показати, чи зацікавлена людина у його зростанні та як змінюється структурна організація психологічного благополуччя особистості.
Перспективи подальших розвідок пов’язані з розробкою теоретичної моделі психологічного благополуччя особистості з урахуванням особливостей переживання нею Я-існування власного життя
і того, що вона пов’язана з емоційно насиченим “пристрасним” проживанням позитивної здійсненності задумів, вчинків, справ, праці,
взаємодії з людьми та життя в цілому.
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Волынец Н. В. Структурные, уровневые и типологические модели психологического благополучия личности
В статье проанализированы структурные, уровневые и типологические модели психологического благополучия личности, систематизированы индикаторы, предикторы, критерии и показатели
психологического благополучия личности. Показано, что психологическое (субъективное, личностное) благополучия, несмотря на различия в его структурных моделях, преимущественно рассматривается
в соответствии с психологическими характеристиками личности, ее
ценностными ориентациями, культурной детерминацией, внешними условиями и другими факторами, связанными с особенностями
жизнедеятельности.
Ключевые слова: психологическое благополучие личности, модели
психологического благополучия, индикаторы, предикторы, критерии и
показатели психологического благополучия личности.
Volynets N. The Structural, Level and Typological Models of Psychological Well-Being of the Personality
In the article are represented the structural, level and typological mo
dels of psychological well-being of the personality, systematized indicators,
predictors, criteria and indicators of psychological well-being of the personality. It is shown that psychological (subjective, personal) well-being, in
spite of differences in various structural models, is mainly considered in
accordance with the psychological characteristics of a person, his/her value
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orientations, cultural determination, external conditions and other factors
which are associated with the peculiarities of life.
In the article are noted that theoretical investigations in this direction
should address the problem of variability of subjective well-being and its
universal components. Questions of the relation of well-being, way and
quality of life and full-fledged functioning of the person (including social
activity and contemplation, satisfaction of actual needs, experience of joy,
etc.) are also relevant; the connection between psychological well-being, the
values of the personality and the awareness of the content of his/her own
life, which are formed in the process of his/her socialization, as well as the
features of internalization (the process of transformation of external real
actions, properties of objects, social forms of communication into stable
internal qualities of the person through the assimilation in society (community) the norms, values, beliefs, attitudes, ideas, etc.) of cultural pheno
mena, social values, notions about a happy life, happiness; the connection
between psychological well-being and success in various spheres of activity
(competence, ability to overcome difficult life situations and the experience
of negative events), the relationship between psychological well-being and
individual behavior in individual and collective contexts (situational patterns, regulation of behavior and internal self-regulation). It should also be
noted that the external objective factors of well-being with any objective
characteristics of the very nature of the psyche cannot affect the experience
of psychological well-being directly, because only through the internalization of phenomena of the external world, their subjective perception and
subjective assessment, which are caused by the peculiarities of all spheres
of the Self-existence of the personality, one can identify the subjective space
of the experience of psychological well-being, its components, typological
characteristics, levels, etc.
Keywords: psychological well-being of the personality, models of psychological well-being, indicators, predictors, criteria and indicators of psychological well-being of the personality.
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РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ
СТІЙКОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
У статті подано результати емпіричного дослідження емоційно-вольової стійкості військовослужбовців ЗСУ, проаналізовано
кореляційні зв’язки між показниками емоційно-вольової стійкості
військовослужбовців ЗСУ та описано особливості тренінгової програми розвитку емоційно-вольової стійкості та саморегуляції психоемоційних станів військовослужбовців ЗСУ і результати її застосування.
Ключові слова: емоційно-вольова стійкість, розвиток, психологічна підготовка до здійснення професійної діяльності, саморегуляція.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Емоції та почуття мають дуже велике значення в професійній діяльності військовослужбовців. Вони збагачують відображення об’єктивної дійсності і стають у зв’язку з потребами, схильностями та інтересами важливими спонуканнями
© Волинець Н., Комарніцький Б.
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до діяльності, регуляторами її активності. Емоційно-вольова стійкість
військовослужбовців може розглядатися як один з найважливіших показників їхньої психологічної підготовленості до професійної діяльності.
Наукова проблема полягає в актуалізації питань розробки заходів
швидкої екстреної психологічної допомоги з розвитку та відновлення емоційно-вольової стійкості військовослужбовців ЗСУ, що набуває
актуальності в сучасних умовах здійснення професійної діяльності
в умовах ведення бойових дій, коли успіх виконуваної ними роботи,
ефективність спільної праці, психологічний клімат у колективі значною мірою залежать від уміння регулювати свою поведінку, стримувати почуття, контролювати настрій попри вимоги ситуації та оточення.
Військовослужбовцям ЗСУ особливо необхідними для виконання перед ними поставлених завдань є чіткий самоконтроль, високе само
владання, здатність приймати рішення, керувати діями, поведінкою та
емоціями. Не викликає сумніву, що вміння зняти емоційну напругу,
придушити почуття страху і невпевненості, сконцентрувати увагу і
мобілізувати всі сили для виконання поставленого завдання є надзвичайно важливою якістю військовослужбовців ЗСУ. Часте перебування в небезпечних, а іноді й загрозливих для життя ситуаціях, вимагає
від них уміння володіти собою, швидко оцінювати складні ситуації та
приймати найбільш адекватні рішення, що буде сприяти ефективнішому виконанню поставлених завдань і зменшенню зривів професійної діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
рішення даної проблеми та на які спираються автори. Дослідженням актуальних проблем визначення та формування професійних
характеристик особистості в умовах впливу екстремальних ситуацій
займались В. Андрусюк, В. Вареник, Ф. Думко, В. Євдокімов, Ю. Ірхін,
Л. Казміренко, Л. Китаєв-Смик, Я. Когут, М. Корольчук, В. Крайнюк,
В. Маріщук, В. Розов та ін. Феномен емоційно-вольової стійкості був
об’єктом наукових пошуків Н. Бабич, В. Власова, Р. Гасанової, Л. Заварзіної, П. Зільбермана, С. Кручиніна, О. Циганко та інші, які зазначають, що емоційно-вольова стійкість є важливою психологічною
характеристикою представників екстремальних видів професій [1–8].
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Однак в умовах військових дій на сході України особливого значення набуває проблема емоційно-вольової стійкості військовослужбовців ЗСУ, оскільки вони часто потрапляють у різноманітні складні
ситуації, що вимагають швидких дій та адекватної поведінки. Разом з
тим, коли військовослужбовець ЗСУ перебуває в екстремальних умовах, у нього може виникати стан психічної напруги, який перешкоджає
нормальному функціонуванню. Прагнення особистості до адекватної
поведінки актуалізує механізми її емоційно-вольової регуляції. Зазначене зумовлює необхідність вивчення особливостей емоційно-вольової стійкості військовослужбовців ЗСУ.
Мета статті. Головною метою цієї роботи є висвітлення результатів емпіричного дослідження емоційно-вольової стійкості військово
службовців ЗСУ.
Виклад основного матеріалу дослідження. При розгляді емоційно-вольової стійкості виділяють три основних підходи. Відповідно до першого – характерним є зведення емоційної стійкості до
проявів волі. Під емоційною стійкістю розуміється, з одного боку,
несприйнятливість до емоціогенних факторів, що чинить негативний вплив на психічний стан індивідуума, а з другого – здатність
контролювати і стримувати виниклі астенічні емоції, забезпечуючи
тим самим успішне виконання необхідних дій. Але вивчення емоційної стійкості, з точки зору залежності емоційного процесу від вольових якостей, обмежує проникнення в її суть і форми прояву. Другий
підхід ґрунтується на тому, що для психічних процесів характерна
інтеграція, результатом якої є складні психічні утворення. Відповідно до цього підходу емоційна стійкість розглядається як властивість
психіки, завдяки якій людина здатна успішно здійснювати необхідну
діяльність у складних умовах. Відповідно до третього підходу, емоційно-вольова стійкість аналізується відповідно до емоційного збудження в екстремальних умовах діяльності; оскільки емоційне збудження характеризується станом активації різних функцій організму, підвищенням психічної готовності до різних несподіваних дій,
вона є необхідною умовою використання ресурсів особистості для
успішного виконання діяльності [9].
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Формування у військовослужбовців високої стійкості психіки
загалом, перш за все емоційно-вольової стійкості до впливу негативних чинників бойової обстановки, полягає у розвитку толерантності
психіки, холоднокровності, стійкості, уміннях долати страх. Вирішенню вказаних завдань допоможе така організація процесу бойової підготовки, під час якої створюється психологічна модель ситуації, що
характеризується сильними фізичними перешкодами для діяльності
(звук, світло, запахи тощо), підвищеною відповідальністю, вимогливістю, сильним психологічним впливом на військовослужбовців чинників бойової дійсності [10].
З метою вивчення особливостей емоційно-вольової стійкості війсь
ковослужбовців ЗСУ було розроблено емпіричне дослідження, яке складалося з етапів: виявлення особливостей емоційно-вольової стійкості
військовослужбовців ЗСУ, проведення кореляційного аналізу психологічної емоційно-вольової стійкості військовослужбовців ЗСУ, проведення формувального експерименту щодо розвитку емоційно-вольової стійкості військовослужбовців ЗСУ, а також обробки, аналізу та інтерпретації
отриманих емпіричних даних дослідження щодо розвитку емоційно-вольової стійкості військовослужбовців ЗСУ.
Для вирішення вказаних завдань було використано стандартизовані психодіагностичні методики визначення емоційно-вольової
стійкості військовослужбовців ЗСУ; розроблено тренінгову програму, орієнтовану на підвищення рівня емоційно-вольової стійкості
військовослужбовців ЗСУ, та проведено розрахунки за допомогою
методів математико-статистичного аналізу. Для вирішення вказаних
завдань було використано стандартизовані методики, орієнтовані на
виявлення емоційно-вольової стійкості військовослужбовців ЗСУ:
опитувальник нервово-психічної напруги [11]; методику дослідження вольової організації особистості [12]; методику оцінки психічної
активації, стресу, емоційного тонусу, напруження і комфортності
Л. Курганського [13]; методику діагностики самоконтролю та емоційної лабільності в стресових умовах [14] та методику діагностики
домінувального настрою Л. Кулікова [15]. В емпіричному дослідженні
взяли участь 43 військовослужбовці ЗСУ, з них: 23 (53,49 %) особи–
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військовослужбовці-солдати строкової служби, 20 (46,51 %) осіб –
військовослужбовці за контрактом.
За результатами проведеного психодіагностичного дослідження
особливостей емоційно-вольової стійкості військовослужбовців ЗСУ
виявлено переважання в досліджуваній групі:
середнього рівня нервово-психічної напруги (55,81 %), що свідчить про наявність втоми у військовослужбовців, що може негативно
впливати на продуктивність професійної діяльності;
достатнього рівня вольової організації (53,49 %), що характеризується позитивно і показує виражену на відповідних рівнях здатність підпорядковувати власну поведінку стійким життєвим цілям та
інтересам, наявність ясних і зрозумілих уявлень про власне покликання і подальші плани на майбутнє;
низького рівня психічної активації (51,16 %), що супроводжується тимчасовим погіршенням функціонального стану організму;
середнього рівня інтересу (34,88 %);
низького рівня емоційного тонусу (39,53 %);
середнього рівня напруженості (46,51 %);
середнього рівня комфортності (39,53 %);
середнього рівня самоконтролю та емоційної лабільності (58,14 %),
що свідчить про те, що військовослужбовці ЗСУ не завжди правильно
й адекватно поводяться в стресовій ситуації; іноді вони вміють тримати себе в руках, але бувають також випадки, коли незначні події порушують емоційну рівновагу і вони втрачають самовладання;
високих рівнів:
а) активного ставлення до життєвої ситуації (67,44 %), що свідчить про виражене активне, оптимістичне ставлення військовослужбовців ЗСУ до життєвої ситуації, їм притаманна готовність до подолання перешкод, віра в свої можливості;
б) бадьорості (74,42 %), що свідчить про підвищений, бадьорий
настрій військовослужбовців з переважанням позитивного емоційного фону;
в) тонусу (69,77 %), що свідчить про високу можливість військово
службовців ЗСУ проявляти активність і витрачати енергію, сценічно
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реагувати на труднощі, які виникають у процесі здійснення професійної діяльності;
г) розслаблення (67,44 %), що свідчить про те, що у поточній ситуації ці військовослужбовці не вбачають викликів, проблеми, які стоять перед ними значною мірою вирішені або успішно вирішуються;
д) спокою (76,74 %), що свідчить про вищу впевненість у власних
силах і можливостях, ніж у більшості людей;
е) стійкості емоційного тону (65,12 %), що свідчить про переважання у військовослужбовців рівного позитивного емоційного тону,
спокійний перебіг емоційних процесів, високу емоційну стійкість;
ж) задоволеності життям загалом (74,42 %);
середнього рівня критичності самооцінки (41,86 %), що свідчить
про прийняття військовослужбовцями себе з усіма своїми недоліками, вони достатньо щирі у відповідях, адекватні в оцінці своїх психологічних особливостей та свого стану, критичні в самооцінюванні.
Результати проведення кореляційного аналізу взаємозв’язків між
досліджуваними показниками емоційно-вольової стійкості війсь
ковослужбовців ЗСУ показали пряму залежність нервово-психічної
напруги від напруження та обернену – від комфортності; пряму залежність вольової організації від ціннісно-смислової організації особистос
ті, організації діяльності, рішучості, наполегливості, самоконтролю,
самостійності, самоконтролю та емоційної лабільності, критичності самооцінки та психічної; пряму залежність психічної активації від загального рівня вольової організації, самоконтролю та самостійності; пряму
залежність інтересу від стійкості емоційного тонусу та обернену – від
рішучості; обернену залежність емоційного тонусу від ціннісно-смислової організації особистості та критичності самооцінки; пряму залежність самоконтролю та емоційної лабільності від вольової організації;
пряму залежність ставлення до життєвої ситуації від задоволеності
життям загалом; пряму залежність бадьорості від організації діяльнос
ті та стійкості емоційного тонусу; пряму залежність тонусу від напруження; пряму залежність задоволеності життям загалом від інтересу,
ставлення до життя та обернену – від наполегливості й критичності
самооцінки; пряму залежність критичності самооцінки від вольової ор48
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ганізації, ціннісно-смислової організації особистості, наполегливості та
обернену – від емоційного тонусу та задоволеності життям загалом.
З метою формування та розвитку навичок емоційно-вольової стійкості та саморегуляції військовослужбовців ЗСУ розроблено тренінгову програму розвитку емоційно-вольової стійкості та саморегуляції
психоемоційних станів; зниження рівня особистісної тривожності,
формування конструктивних поведінкових реакцій у проблемних ситуаціях, навчання прийнятних способів вираження гніву, розвиток
емпатії й адекватного рівня самооцінки. Мета тренінгової програми
розвитку емоційно-вольової стійкості військовослужбовців ЗСУ реалізувалася в таких завданнях: 1) оволодіння військовослужбовцями
ЗСУ психологічними знаннями в обсязі, що забезпечує розуміння
дії негативних психічних станів, які виникають у процесі здійснення
професійної діяльності в особливих та екстремальних умовах, їх виявлення, аналіз, урахування при ухваленні рішень й виконанні професійних дій; 2) розвиток у військовослужбовців ЗСУ необхідних психологічних якостей і формування спеціальних навичок та вмінь емоційно-вольової стійкості та саморегуляції психічних станів, які сприяють
ефективному виконанню професійних дій у звичайних, особливих та
екстремальних умовах; 3) підвищення у військовослужбовців ЗСУ
загальної психологічної стійкості до дії стрес-факторів особливих та
екстремальних умов професійної діяльності.
Розвиток емоційно-вольової стійкості військовослужбовців ЗСУ
здійснювався в рамках оволодіння ними різноманітними техніками та
прийомами, за допомогою спеціально організованої методики, що базується на принципах поступового цілеспрямованого розвитку і доведення
до досконалості навичок емоційно-вольової стійкості та саморегуляції
психічних станів й розвитку властивостей особистості, що впливають
на здатність до ефективної саморегуляції психічних станів та стійкості в
особливих та екстремальних умовах здійснення професійної діяльності.
Результати застосування тренінгової програми розвитку емоційно-вольової стійкості військовослужбовців ЗСУ перевірялися
за допомогою таких якісних характеристик діяльності, як підготовка, засвоєння та ефективність. Підготовка та засвоєння передбачають
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наявність у військовослужбовців ЗСУ відповідних знань, умінь та навичок, що запропоновано й опрацьовано під час тренінгу і реалізувалося
через формування стійкої настанови на розвиток емоційно-вольової
стійкості та оволодіння техніками емоційно-вольової регуляції та саморегуляції. Ефективність застосування тренінгової програми розвитку
емоційно-вольової стійкості військовослужбовців ЗСУ перевірялася
за допомогою аналізу динаміки змін до та після проведення формувальних заходів таких показників військовослужбовців ЗСУ, як рівень
нервово-психічної напруги, загальний рівень вольової організації, рівні психічної активації, інтересу, емоційного тонусу, напруження, комфортності, ступінь самоконтролю та емоційної лабільності в стресових
умовах, рівні активного-пасивного ставлення до життєвої ситуації, бадьорості-зневіри, тонусу, розслаблення-напруження, спокою-тривоги,
стійкості-нестійкості емоційного тону, критичності самооцінки за допомогою стандартизованих психодіагностичних методик, які використовувалися на першому етапі констатувального експерименту.
Динаміку особистісних змін в показниках емоційно-вольової
стійкості військовослужбовців ЗСУ подано у таблиці.
Динаміка змін у показниках емоційно-вольової стійкості
військовослужбовців Збройних Сил України
№
з/п
1

1

2
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Досліджувані характеристики
2

Рівень нервово-психічної напруги:
високий
середній
слабкий
Загальний рівень вольової
організації:
високий
достатній
низький

Кількість військовослужбовців
до тренінгу, після тренінзміни,
осіб (%)
гу, осіб (%)
осіб (%)
3
4
5

2 (4,65)
24 (55,81)
17 (39,54)

23 (53,49)
20 (46,51)

-2 (4,65)
-1 (2,33)
+3 (6,98)

17 (39,54)
23 (53,49)
3 (6,97)

25 (58,14)
18 (41,86)
-

+8 (18,60)
-5 (11,63)
-3 (6,97)
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1

3

4

5

6

7

2

Рівень психічної активації:
високий
середній
слабкий
Рівень інтересу:
високий
середній
слабкий
Рівень емоційного тонусу:
високий
середній
слабкий
Рівень напруження:
високий
середній
слабкий
Рівень комфортності:
високий
середній
слабкий

8

Рівень самоконтролю та емоційної лабільності:
високий
середній
слабкий
9 Рівень активного-пасивного
ставлення до життєвої ситуації:
високий
низький
10 Рівень бадьорості-зневіри:
високий;
низький
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Продовження таблиці
4

5

5 (11,83)
16 (37,21)
22 (51,16)

10 (23,26)
20 (46,51)
13 (30,23)

+5 (11,83)
+4 (9,30)
-9 (20,93)

13 (30,24)
15 (34,88)
15 (34,88)

20 (46,51)
18 (41,86)
5 (11,63)

+7 (16,28)
+3 (6,97)
-10 (23,26)

12 (27,91)
14 (32,56)
17 (39,53)

20 (46,51)
16 (37,21)
7 (16,28)

+8 (18,60)
+2 (4,65)
-10 (23,26)

11 (25,58)
20 (46,51)
12 (27,91)

9 (20,93)
25 (58,14)
9 (20,93)

-2 (4,65)
+5 (11,63)
-3 (6,97)

13 (30,24)
17 (39,53)
13 (30,24)

19 (44,19)
22 (51,16)
2 (4,65)

+6 (13,95)
+5 (11,63)
-11 (25,58)

12 (27,91)
25 (58,14)
6 (13,95)

20 (46,51)
22 (41,2)
1 (2,33)

+8 (18,60)
-3 (6,97)
-5 (11,63)

29 (67,44)
14 (32,56)

32 (74,42)
11 (25,58)

+3 (6,97)
-3 (6,97)

32 (74,42)
11 (25,58)

36 (83,72)
7 (16,28)

+4 (9,30)
-4 (9,30)
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1

2

11 Рівень тонусу:
високий
низький
12 Рівень розслаблення-напруження:
високий
низький
13 Рівень спокою-тривоги:
високий
низький
14 Рівень стійкості-нестійкості
емоційного тону:
високий
низький
15 Рівень критичності самооцінки:
дуже високий
високий
середній
низький

Закінчення таблиці

3

4

5

30 (69,77)
13 (30,23)

37 (86,05)
6 (13,95)

+7 (16,28)
-7 (16,28)

29 (67,44)
14 (32,56)

17 (39,54)
26 (60,47)

-12 (27,91)
+12 (27,91)

33 (76,74)
10 (23,26)

39 (90,70)
4 (9,30)

+6 (13,94)
-6 (13,94)

28 (65,12)
15 (34,88)

31 (72,09)
12 (27,91)

+3 (6,98)
-3 (6,98)

3 (6,98)
7 (16,28)
18 (41,86)
15 (34,88)

0
4 (9,30)
28 (65,12)
11 (25,58)

-3 (6,98)
-3 (6,98)
+10 (23,26)
-4 (9,30)

За результатами підрахунків змін у досліджуваних показниках
виявлено такі зміни після проведення тренінгу розвитку емоційно-вольової стійкості військовослужбовців ЗСУ:
незначне зниження високого (на 4,65 %) і середнього (на 2,33 %)
рівнів, а також відповідне зростання слабкого рівня (на 6,98 %) нервово-психічної напруги;
зростання високого (на 18,6 %), зниження достатнього (на 11,63 %)
та низького (на 6,94 %) рівнів вольової регуляції;
зростання високого (на 11,83 %), середнього (на 9,3 %) та відповідне зниження слабкого (на 20,93 %) рівнів психічної активації;
зростання високого (на 16,28 %), середнього (на 6,97 %) та відповідне зниження слабкого (на 23,26 %) рівнів інтересу;
зростання високого (на 18,60 %), середнього (на 4,65 %) та відповідне зниження слабкого (на 23,26 %) рівнів емоційного тонусу;
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зниження високого (на 4,65 %) та слабкого (на 6,97 %), а також
зростання середнього (на 11,63 %) рівнів напруження;
зростання високого (на 13,95 %), середнього (на 11,63 %) та відповідне зниження слабкого (на 25,58 %) рівнів комфортності;
зростання високого (на 18,60 %) та відповідне зниження середнього (на 6,97 %) і слабкого (на 11,63 %) рівнів самоконтролю та емоційної лабільності;
зростання високого (на 6,97 %) та відповідне зниження низького
(на 6,97 %) рівнів активного ставлення до життєвої ситуації;
зростання високого (на 9,30 %) та відповідне зниження низького
(на 9,30 %) рівнів бадьорості;
зростання високого (на 16,28 %) та відповідне зниження низького
(на 16,28 %) рівнів тонусу;
зростання високого (на 27,91 %) та відповідне зниження низького
(на 27,91 %) рівнів розслаблення;
зростання високого (на 13,94 %) та відповідне зниження низького
(на 13,94 %) рівнів спокою;
зростання високого (на 6,98 %) та відповідне зниження низького
(на 6,98 %) рівнів стійкості емоційного тону;
зниження дуже високого (на 6,98 %), високого (на 6,98 %) та низького (на 9,30 %) за рахунок зростання середнього (на 23,26 %) рівнів
критичності самооцінки.
Виявлені зміни в показниках емоційно-вольової стійкості військовослужбовців ЗСУ характеризуються як позитивні та свідчать
про ефективність тренінгових заходів.
Висновки. Підсумовуючи результати, необхідно відмітити, що
використання тренінгових технологій у процесі розвитку та підвищення рівня емоційно-вольової стійкості військовослужбовців ЗСУ
є ефективним способом швидкої їхньої психологічної підготовки до
здійснення професійної діяльності. Аналіз результатів емпіричного
дослідження показав позитивні зрушення в показниках, які характеризують емоційно-вольову стійкість військовослужбовців, що підтверджує ефективність проведення формувального експерименту з
розвитку емоційно-вольової стійкості військовослужбовців ЗСУ.
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Перспективою подальших розвідок у даному напрямі є дослідження емоційно-вольової стійкості військовослужбовців ЗСУ після
виконання поставлених перед ними завдань у зоні проведення АТО,
особливостей емоційно-вольової стійкості у суб’єктів інших видів
екстремальної діяльності, наукове і прикладне розроблення психологічних шляхів і засобів підвищення професійної ефективності фахівців в умовах особливої та екстремальної діяльності.
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исследования эмоционально-волевой устойчивости военнослужащих Вооруженных Сил Украины
В статье представлены результаты эмпирического исследования
эмоционально-волевой устойчивости военнослужащих ВСУ, проанализированы корреляционные связи между показателями эмоционально-волевой устойчивости военнослужащих ВСУ, описаны особеннос
ти тренинговой программы эмоционально-волевой устойчивости и
саморегуляции психоэмоциональных состояний военнослужащих
ВСУ и результаты ее применения.
Ключевые слова: эмоционально-волевая устойчивость, развитие, психологическая подготовка к осуществлению профессиональной
деятельности, саморегуляция.
Volynets N., Komarnitsky B. Results of Empirical Research of Emotional and Volitional Stability of Servicemen of the Armed Forces of
Ukraine
In the article are presented the results of empirical research of emotional and volitional stability of servicemen of the Armed Forces of Ukraine,
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analyzed the correlation relations between the indicators of emotional and
volitional stability of servicemen of the Armed Forces and described features of the training program for the development of emotional and volitional stability and self-regulation of the psycho-emotional states of servicemen of the Armed Forces of Ukraine and the results of its application.
It is shown that after conducting a training of the development of emotional and volitional stability of servicemen of the Armed Forces, changes
were found in the researched indicators of emotional and volitional stabili
ty: reduction of neuro-mental stress, stress and criticality of self-esteem;
growth of volitional regulation, psychic activation, interest, emotional tone,
comfort, self-control and emotional lability, activity in relation to the life
situation, vivacity, tone, rest and stability of emotional tone.
It is noted that using the training technologies in the process of development and raising the level of emotional and volitional stability of the
military personnel of the Armed Forces is an effective way of rapid psychological preparation for their professional activities. The analysis of the
results of the empirical research showed positive changes in the indicators
that characterize the emotional and volitional stability of the military, which
confirms the effectiveness of the molding experiment on the development
of emotional and volitional stability of the military personnel of the Armed
Forces.
Keywords: emotional-volitional stability, development, psychological
preparation for professional activity, self-regulation.
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СКЛАДОВІ СТРУКТУРИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ
СТІЙКОСТІ КЕРІВНИКА ОРГАНУ
ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
У статті на підставі аналізу наукової літератури та практичної діяльності керівників органів охорони державного кордону уточнено сутність і конкретизовано структуру їх психологічної стійкості.
Ключові слова: структура психологічної стійкості, керівник, орган охорони державного кордону.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Проблема психологічної стійкості військових керівників має виняткову важливість як для
психологічної науки, так і для практики професійної діяльності. Водночас наявні суперечності, невизначеність у їхньому науковому описі
свідчать про нагальну необхідність усебічного аналізу зазначеного феномена. Насамперед важливо уточнити сутність психологічної стійкос
ті керівників органів охорони державного кордону, визначити складові
її структури, виявити закономірності, механізми і можливості ефективного розвитку цього багатомірного психологічного утворення. Для
цього потрібен системний підхід до вирішення проблеми і визначення
методологічних засад розробки концепції ефективного розвитку психологічної стійкості керівників органів охорони державного кордону.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблема
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психологічної стійкості стала предметом досліджень В. Барка, В. Лефтерова, С. Лисюка, О. Матеюка, С. Олексієнка, Є. Потапчука, О. Сафіна,
О. Тімченка, А. Якимчука та ін. Окремі аспекти досліджуваної проблеми розглядали у своїх працях В. Калін, Т. Кириленко, Є. Клімов, О. Саннікова, В. Селіванов, П. Симонов, М. Рапохін, О. Леонтьєв та ін. На сучасному етапі в умовах воєнної агресії на Сході нашої країни особливої
актуальності набуває дослідження психологічної стійкості керівників
органів охорони державного кордону, зокрема дослідження її сутності
та структури.
Метою статті є уточнення сутності і структури психологічної
стійкості керівника органу охорони державного кордону.
Виклад основного матеріалу дослідження. Досліджуючи професійну діяльність офіцерів-прикордонників, науковці зазначають, що
вона є діяльністю в особливих умовах, до яких належать відсутність
комфортних побутових умов, наявність постійного емоційного напруження та дискомфорту, чітка регламентованість поведінки, висока
відповідальність за прийняті рішення тощо. Така діяльність характеризується високою динамічністю (швидким темпом, великими фізичними і психічними навантаженнями, раптовими переходами від одного виду діяльності до іншого), несподіваністю, раптовістю, незвичністю, небезпекою, пов’язаною з ризиком для здоров’я та життя, напруженістю, що породжує негативно забарвлені емоційні процеси та
стани (тривожність, страх, роздратування, злість, відчай тощо), а також чіткою організацією і суворою дисципліною (на основі вимог статутів та наказів) [1, с. 36]. Сьогодні все це посилюється проведенням
бойових зіткнень на державному кордоні, що відрізняються напруженістю, швидкоплинністю та високою інтенсивністю. Психологічне
виснаження, яке при цьому виникає, може призводити до зниження
ефективності виконання завдань.
Як свідчить аналіз практики роботи органів охорони державного
кордону в сучасних умовах, під час здійснення професійної діяльнос
ті офіцерів-прикордонників досить часто виникають чинники, які
призводять до екстремальних ситуацій. Найбільш частими з них є:
тривале емоційне напруження, високий ступінь відповідальності за
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доручену справу, хронічні психічні перевантаження, високий рівень
небезпеки, часте виникнення непередбачених надзвичайних ситуацій тощо. Психоемоційна напруженість професійної діяльності офіцера-прикордонника, на думку І. Міщука, обумовлюється такими
стресогенними чинниками: ризик для життя і здоров’я; дефіцит часу
для аналізу обстановки та прийняття рішення; використання зброї;
висока ціна можливих помилок; усвідомлення відповідальності за результати професійної діяльності; великі фізичні навантаження; інтенсивний вплив несприятливих чинників навколишнього середовища
тощо [2, с. 45]. У таких умовах необхідним є відновлення резервів організму, забезпечення його здатності адекватно змінювати свої функціональні параметри та зберігати стабільність.
Як вважає Є. Потапчук, значні навантаження на організм і психіку суб’єкта в особливих, а тим більше в екстремальних умовах діяльності, призводять до функціональних зрушень його психічного і
соматичного здоров’я, первинними проявами яких є: зниження рівня
уваги, зменшення обсягу пам’яті, погіршення показників розумової
працездатності. Залежно від індивідуальної чутливості уповільнюється (або зростає) частота пульсу, зменшується (або збільшується)
рівень артеріального тиску, виникають зміни фонового емоційного
стану переважно на тривожно депресивні. Якщо ж навантаження перевищують психічні та фізичні можливості особистості, то в ній на
основі нервово-психічної нестійкості можуть виникнути невротичні і
девіантні форми поведінки. Зважаючи на специфіку діяльності в особ
ливих умовах, це може зробити особистість небезпечною, як стосовно
самої себе (алкоголізація, аутоагресія тощо), так і стосовно навколишнього середовища (використання спеціальних знань та навичок у злочинних цілях, завдання екологічної шкоди довкіллю, необґрунтоване
застосування бойового озброєння і техніки тощо) [3, с. 40, 62]. У випадку, якщо ця особистість є керівником, то може постраждати також
і підлеглий персонал.
Оскільки об’єктом нашого дослідження є психологічна стійкість
саме керівника, то вважаємо за потрібне розглянути феномен управлінської діяльності, яка є основним механізмом забезпечення існування,
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розвитку, ефективної діяльності будь-якої організації. У науковій літературі управлінська діяльність визначається як сукупність скоординованих дій та заходів, спрямованих на досягнення певної мети в
межах організації [4].
У своєму підручнику В. Дружинін визначає, що за своїм змістом
будь-яка управлінська діяльність являє собою реалізацію певних універсальних управлінських функцій (планування, прогнозування, мотивування, прийняття рішення, контролю тощо). Вона є специфічною через
організаційний статус її суб’єкта – керівника (який одночасно і є членом
організації, і керує нею) та за своїми типовими умовами [5, с. 557].
Для нашого дослідження важливими є визначені В. Дружиніним
зовнішні та внутрішні умови управлінської діяльності керівника. Зов
нішніми умовами він визначає: жорсткі часові обмеження; хронічну
інформаційну невизначеність; наявність високої відповідальності за
кінцеві результати; нерегламентованість праці; постійний брак ресурсів; виникнення так званих екстремальних стресових ситуацій. Внут
рішні умови, з його точки зору, обумовлені: необхідністю одночасного
виконання багатьох дій і вирішення багатьох завдань; суперечливістю
нормативних (у тому числі, і законодавчих) приписів, їх невизначеністю, а часто і відсутністю; наявністю нечітко сформульованих оціночних критеріїв ефективності діяльності, а іноді їх відсутністю; множинністю підпорядкованості керівника різним вищим інстанціям і
суперечливістю вимог з їхнього боку тощо [5, с. 557].
На наш погляд, аналіз структури управлінської діяльності керівника, урахування визначених умов такої діяльності надасть можливість з’ясувати ризики для психологічної стійкості військового
керівника, що разом з аналізом наукової літератури та практичної
діяльності керівників на кордоні допоможе виявити складові структури психологічної стійкості керівників органу охорони державного
кордону України.
Як свідчить аналіз наукової літератури, межі психологічної стійкості визначаються об’єктивними межами, що сутнісно зводяться
до двох – потенційні можливості людини й об’єктивні вимоги до неї
конкретної ситуації як системи умов, котра підтримує чи нівелює по60
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тенціал стійкості [6, c. 27]. Звідси психологічну стійкість керівника
можна розглядати як здатність передбачати і зберігати функціональну
спроможність як до всіх психофізіологічних функцій організму, так
і до вимог підтримки ефективності діяльності у різних, у тому числі
екстремальних, ситуаціях.
У психологічному аспекті психологічна стійкість становить певне
згармонування розвитку інтелектуальних, емоційно-вольових та особистісно-професійних властивостей і рис, які забезпечують успішність
професійних дій і поведінкових реакцій у процесі управлінської діяльності й дотриманні, визначенні конкретної життєвої стратегії [7, с. 76].
З урахуванням цього визначення психологічна стійкість керівника органу охорони державного кордону – це завжди комплексно сформована
його багатокомпонентна психічна організація у поєднанні з особистісною спрямованістю та ступенем напруження на певний момент часу.
Отже, сутністю психологічної стійкості керівника органу охорони
державного кордону є специфічна індивідуально-професійна орієнтація і передусім спрямованість на певні цілі, що характеризують його
фаховий, моральний та особистісний потенціал.
Подальший аналіз феномена психологічної стійкості покликаний
дати наукову відповідь щодо визначення умов досягнення її бажаного рівня. І тут важливе значення має врахування чинника емоцій.
Проведене дослідження надає можливість зробити висновок, що для
керівника органу охорони державного кордону в управлінні собою
емоції мають домінуюче значення, оскільки належать до процесів
внутрішньої регуляції поведінки. Як суб’єктивна форма вираження
потреби емоції передують діяльності щодо їх задоволення, спонукаючи і спрямовуючи її. За емоційних станів відбуваються зміни у діяльності органів дихання, залоз внутрішньої секреції, кісткової і гладкої
мускулатури тощо. Тому саме емоції багато в чому відображають стан
психологічної стійкості.
Отже, емоційні особливості займають важливе місце у психологічній структурі індивідуальності та впливають на процес та ефективність
діяльності керівника органу охорони державного кордону. Натомість
дослідження показало, що широке коло проблем неповно відображено
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у спеціальних роботах, що стосуються регулюючого впливу емоцій на
діяльність, насамперед на управлінську. Це вимагає експериментального вивчення емоційних характеристик керівника органу охорони державного кордону під кутом зору їх більш суттєвої ролі у його управлінській діяльності, коли він повинен ефективно розвивати всі компоненти творчого потенціалу. Тут важливо, крім зазначених напрямків,
ураховувати вагомість емоцій у процесах регуляції і саморегуляції, адже
емоції відображають ставлення людини до внутрішнього і зовнішнього
світів. Важливими при цьому є гуморальна дія емоційного порушення
на організм через зміни у діяльності функцій залоз внутрішньої і зовнішньої секрецій, коли переживання становлять суб’єктивне відчуття
емоційного стану, а також особливості впливу стенічних та астенічних
емоцій на психічні функції, стан і діяльність керівника, інші особливості та залежності його професійної діяльності.
Разом з емоціями у психологічній стійкості керівника органу охорони державного кордону особливе значення має вольова регуляція. Аналіз
результатів психологічних тестувань керівників органу охорони державного кордону надає можливість стверджувати, що, з одного боку, для подолання емоційних “сплесків” їм потрібно знаходити внутрішні резерви.
І чим частіше вони звертаються до вольового регулювання свого емоційного стану, тим більше у них розвинені засоби такої регуляції. До того ж
здібніші управлінці знаходять рішення проблемних ситуацій шляхом інтелектуальних зусиль, не вдаючись до надмірних вольових зусиль, а значною мірою використовуючи свій творчий потенціал, основу якого становлять сформовані особистісно-професійні якості. З іншого боку, найбільш
значущими для психологічної стійкості є такі види компетентностей, як
емоційна, інтелектуальна, вольова і професійна у їх гармонійному взаємозв’язку. Без урахування або без чіткого розуміння цих характеристик-компетенцій психіки керівника органу охорони державного кордону
неможливо забезпечувати бажану психологічну стійкість керівника задля
здійснення ним ефективної управлінської діяльності, підвищення психологічного захисту і покращення психічного здоров’я у цілому [3].
Для нашого дослідження важливо також враховувати, що вольовий процес супроводжується специфічним переживанням, який мож62

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: психологічні науки

психологічні НАУКИ

на позначити терміном “вольове зусилля”. Таке зусилля – сутнісний і
водночас найпростіший елемент вольового акту. Скажімо, поширена
думка, що напруження, яке відчуває людина при труднощах, є механізмом їх подолання. Отож, без вольового зусилля вона не могла б
домогтися належної мобілізації ресурсів, бажаного підвищення свого
енергетичного потенціалу, необхідного для діяльності.
Для керівника органу охорони державного кордону важливим моментом є не те, які вимоги ставляться до його вольової поведінки, а
те, які вимоги він сам перед собою ставить. Вольова дія, як і будь-яка
інша усвідомлена, цілеспрямована дія, має мотив, котрий закономірно
обумовлює діяльність за допомогою спонукальної функції волі як на
підготовчій стадії, так і в процесі управлінських виявів, що і визначає
повноту розвитку його психологічної стійкості. Це, безумовно, неможливо без достатнього рівня інтелектуального розвитку керівника і
сформованості у нього найважливіших особистісно-професійних рис
(цілеспрямованість, відповідальність, мужність тощо).
Пілотне дослідження показало, що у психологічній стійкості керівника органу охорони державного кордону важливе значення має його інтелектуальний потенціал. Хороший інтелект – це засаднича системна основа, без якої розвиток психологічної стійкості керівника не може набути
усвідомленості, цілеспрямованості, оптимальності. Це складна психологічна система, яка без освоєння певних норм миследіяння та вироблення
культури мислення в контексті минулого й сучасного не може виконати
винятково важливої функції – домогтися ефективного розвитку його психологічної стійкості. Інтелект як сукупність розумових здібностей людини забезпечує цілісність і гармонійність відображальної діяльності мозку.
Тому, й інтелект керівника органу охорони державного кордону доцільно
розглядати як диференційовану цілісність, що складається із психологічних процесів, механізмів, функцій і властивостей. До того ж інтелект,
самооцінка, мотивація, тривожність входять до складу інтелектуального
потенціалу такого керівника. Причому, взаємодія цих компонентів спричиняє підвищення чутливості особистості до інтелектуальних явищ, до
виникнення мотивації пізнавального успіху і розвитку інших важливих
властивостей, зокрема особистісно професійних рис керівника.
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Оскільки, на нашу думку, інтелектуальний потенціал має досить
суттєвий вплив на ефективний розвиток психологічної стійкості керівника органу охорони державного кордону, вважаємо за доцільне
включити його, як й інші виявлені складові, до структури його психологічної стійкості у сфері професійної діяльності. Психологічний аналіз останньої свідчить про актуальність і такої складової, як особис
тісно професійні риси, які доцільно розглядати в концептуальній єдності із процесами-актами пізнання, мислення, розвитку, діяльності.
Це дозволить охопити всі взаємозв’язки і залежності останніх із психологічною стійкістю у межах професійного військового управління.
Особистісно професійні риси розкривають етапність опанування
керівником органу охорони державного кордону тих чи інших знань,
норм, умінь, навичок і цінностей, професійних позицій і психолого-ак
меологічних інваріантів. У межах цього дослідження вони одномоментно
фіксують ступінь пізнання та етапність розвиткового діяння управлінця,
а тому є одночасно і щаблем пізнання, і щаблем розвитку, і щаблем його
саморегуляції як керівника органу охорони державного кордону – особис
тості та суб’єкта саморегуляції своєї військово-професійної діяльності.
Крім того, особистісно-професійні риси неподільно пов’язані зі
структурою і змістом діяльності керівника органу охорони державного кордону. В актах свого творчого самодіяння військовий керівник не
лише утверджується, а й сам визначається. Тому за тим, що він робить,
можна визначити й те, ким він є. Звідси, одним із напрямів його діяльності доцільно визначати той, що полягає у самоформуванні його як
керівника та особистості.
За діяльнісного підходу особистісно професійні риси – це, безумовно, системне утворення керівника органу охорони державного
кордону, що становить сутнісне наповнення процесу його відповідної
діяльності, пов’язане із соціальним довкіллям, і має суб’єктивну форму вираження. У науці проблему співвідношення діяльності та особистісно-професійних рис глибоко вивчено у межах психології управління, де їх розглядають не як невизначену необхідність для керівника органу охорони державного кордону властивість, а як конкретно
вимірюване опредметнення особистості. Ці властивості-риси прямо
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пов’язані з його професійною діяльністю, тобто з результативністю
вирішення військових проблемних завдань. При цьому, має значення
вивчення психологічних аспектів аналізу компетентності, з особистіс
тю – як у цілому, так і з її підсистемами.
Розвиток особистісно-професійних рис військових керівників як
процес зміцнення їхньої психологічної стійкості доцільно розглядати у
двох аспектах – за етапами розвитку цих властивостей і за дієвістю психологічної стійкості й успішністю вирішення практичних завдань. Як
було показано у дослідженнях К. Платонова, тут необхідно виокремити
п’ять рівнів розвитку особистісно-професійних рис: дуже низький, що
свідчить про вміння або властивість, котра лише почала формуватися
або її немає; низький, що ототожнюється з незадовільною ефективністю
діяльності; середній, що характеризує сформовані вміння або властивос
ті у цілому, які дозволяють працювати в діапазоні необхідної ефективності; достатньо високий, що вказує на високий розвиток названих рис, котрі
дозволяють працювати особі вище вимог прийнятної досконалості; високий і дуже високий, що означає такий розвиток рис і умінь, котрі надають
особі змогу працювати на рівні професійної майстерності [8].
Крім п’ятирівневої системи, розроблено підходи, зорієнтовані на
трирівневу оцінку, відповідно до якої виокремлюють неприйнятний
рівень розвитку властивостей і вмінь, прийнятний і бажаний. Вибір
рівнів оцінки здебільшого залежить від ступеня деталізації і точності опису діяльності керівників органів охорони державного кордону,
їхніх рис і можливостей застосовувати інтегральні схеми для оцінки
психологічної стійкості підлеглих. Зазначені ознаки особистісно-професійних рис за своїми характеристиками свідчать про виняткову
роль у розвитку психологічної стійкості військовослужбовців.
Отже, аналіз наукової літератури, структури управлінської діяльності та практичної діяльності керівників органів охорони державного кордону надав змогу конкретизувати структуру їх психологічної
стійкості, яка містить, на наш погляд, такі складові: вольова регуляція
емоційного стану; професійна компетентність у сфері діяльності; психічні властивості нервової системи; інтелектуальний потенціал; особистісно професійні риси (рис.).
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емоційного
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Професійна компетентність
у сфері діяльності

Структура психологічної стійкості керівника органу охорони
державного кордону

Гармонійний розвиток зазначених складових забезпечить успішність вчинкових дій і поведінкових реакцій, що здійснюються у контексті управлінської діяльності. Проте така діяльність характеризується багатофункціональністю і стресогенністю, а тому, вимагає еталонної психологічної стійкості та функціональної компетентності.
Висновок. Аналіз наукової літератури та практичної діяльності
керівників органів охорони державного кордону надав можливість
з’ясувати, що сутністю психологічної стійкості керівника органу охорони державного кордону є специфічна індивідуально-професійна
орієнтація і передусім спрямованість на певні цілі, що характеризують
його фаховий, моральний та особистісний потенціал. Структура психологічної стійкості керівника органу охорони кордону має такі складові: вольова регуляція емоційного стану; професійна компетентність
у сфері діяльності; психічні властивості нервової системи; інтелектуальний потенціал; особистісно професійні риси.
Перспективою подальших розвідок у даному напрямі є визначення чинників розвитку психологічної стійкості керівників органу
охорони державного кордону.
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Грицына О. М. Составляющие части структуры психологической
стойкости руководителя органа охраны государственной границы
В статье на основании анализа научной литературы и практичес
кой деятельности руководителей органов охраны государственной
границы уточнена сущность и конкретизирована структура их психологической стойкости.
Ключевые слова: структура психологической стойкости, руководитель, орган охраны государственной границы.
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Gritsyna О. The Component Parts of the Structure of Psychological
Stability of State Border Guard Units’ Leaders
The article based on the analysis of scientific literature and practical
activities of state border guard units’ leaders’ refined essence and specified
the structure of their psychological stability.
The psychological aspects of psychological stability is a some association harmonious development of intellectual, emotional and volitional, individual and professional characteristics and traits that ensure the success
of professional actions and behavioral reactions during management activities and the determination of a specific life strategy. With this in mind, the
psychological stability of state border guard units’ leaders – it is always a
complex multicomponent formed his mental organization combined with
the personal orientation and the degree of stress at a particular time.
The essence of psychological stability of state border guard units’ lea
ders is a specific individual and professional vocational guidance and, above
all, focus on specific goals that characterize his professional, moral and personal potential.
The component parts of the structure of psychological stability of state
border guard units’ leaders are volitional regulation of the emotional state;
professional competence in the field of activity; mental properties of the
nervous system; intellectual potential; personal and professional qualities.
The harmonious development of these component parts will ensure the success of actions and reactions that occur in the context of management.
Keywords: structure of psychological stability, leader, state border guard
unit.
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УДК 159.9:371.134
Наталія ГУРТОВЕНКО,
Уманський медичний коледж, м. Умань

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПРОГРАМИ
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ
ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
У статті обґрунтовано та розкрито структуру і зміст прoгрaми
формування гoтoвнocтi мaйбутнix пeдaгoгiв до прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї
в прoцeci навчання. Зазначається, що оcнoвнoю мeтoю прoгрaми є cтвoрeння умов для прояву влacтивocтeй cтудeнтcькoї мoлoдi, які сприяють eфeктивнiй рeaлiзaцiї її пoтeнцiйниx мoжливocтeй, прoфeciйнoму зрocтaнню
і фoрмувaнню гoтoвнocтi до прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї. Психологічний
зміст прoгрaми пeрeдбaчaє cтвoрeння умов для усвідомлення ocoбиcтicтю
влacниx iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx ocoбливocтeй, більш чiткoгo та глибoкoгo уявлення про ceбe і влacний актуальний cтaн, розвиток здaтнocтi
aдeквaтнo вибудoвувaти життєві плани, цiлi, коригувати їх.
Ключові слова: готовність до прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї, майбутні педагоги, прoцec навчання, студентська молодь, потенційні
можливості, професійне зростання.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Розвиток прoцeciв
caмocтi людини aктивнo вiдбувaєтьcя у прoфeciйнiй пiдгoтoвцi.
Тому одним з гoлoвниx завдань вищої школи є cтвoрeння умов для
розкриття і розвитку внутрішнього потенціалу кoжнoгo мaйбутньoгo фaxiвця, формування йoгo пoзитивнoї “Я”-концепції в прoцeci
oпaнувaння ocнoв прoфeciйнoї дiяльнocтi. Пeрeвeдeння рeзeрв© Гуртовенко Н.
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нoгo потенціалу зі cтaну пoтeнцiйнoгo до aктуaльнoгo, нaбуття
ocoбиcтicнo-прoфeciйнoї зрiлocтi, фoрмувaння прoфecioнaлiзму, cтимулювaння дocягнeння aкмe є oрiєнтирaми дoкoрiнниx змiн прoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix фaxiвцiв у cучacнiй вищiй шкoлi.
Нa ocoбливу увaгу зacлугoвує прoфeciйнo-пeдaгoгiчнa пiдгoтoвкa мaйбутньoгo вчитeля, ocкiльки вiн є нociєм i пeрeдaвaчeм
зaгaльнoлюдcькиx цiннocтeй мoлoдoму пoкoлiнню. Втім, нa cучacнoму eтaпi рoзвитку cиcтeми ocвiти України чiткo прocтeжуєтьcя двi
прямo прoтилeжнi тeндeнцiї. Oднa з ниx ґрунтується нa чiткoму
викoнaннi нaвчaльнoї прoгрaми, oрiєнтaцiї нa нaвчaльнi дocягнeння учня i йoгo iнтeлeктуaльний рoзвитoк. Зa тaкиx умoв, врaxoвуючи oбмeжeнicть вчитeля у чaci, нacичeнicть прoгрaми, iнтeнcивнicть
нaвчaльнoгo прoцecу, нaявнi критeрiї oцiнювaння учнiв, прoфeciйнa рeaлiзaцiя вчитeля iнкoли є мoжливoю i, як прaвилo, лишe як
прeдмeтникa. Aнaлiз iншoї тeндeнцiї дaє пiдcтaви cтвeрджувaти, щo
прaгнeння вчитeля дo caмoaктуaлiзaцiї, oвoлoдiння ним cпocoбaми
cтвoрeння умoв для caмoрoзвитку, caмoвдocкoнaлeння, прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї дoзвoляє нe лишe cтвoрювaти умoви для влacниx
прoфeciйниx дocягнeнь, для нaвчaльниx тa ocoбиcтicниx дocягнeнь
учнiв, a й зaбeзпeчувaти рoзкриття пoтeнцiaльниx мoжливocтeй уcix
учacникiв ocвiтньoгo прoцecу. Прaцюючи нaд coбoю, рeaлiзуючиcь як
людинa, як прoфecioнaл, як твoрeць влacнoї дoлi, кaр’єри, мiкрocoцiуму, cвiту, тaкий пeдaгoг здaтний дoпoмoгти i учням вiдкрити у coбi
cвoї здiбнocтi, рeaлiзувaти влacний пoтeнцiaл i життєву мiciю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Прoблeмi
caмoрeaлiзaцiї пeдaгoгa у прoфeciйнiй дiяльнocтi тa гoтoвнocтi дo
нeї приcвячeнo дocлiджeння К. E. Бeзуклaдникoвa, A. A. Бeфaнi,
М. Г. Вaткoвcькoї, К. М. Дурaй-Нoвaкoвoї, C. В. Кaлaшникoвoї,
З. Ю. Крижaнoвcькoї, Т. В. Куцeнкo, I. В. Лeбeдик, Л. М. Мiтiнoї,
C. O. Мулькoвoї, В. Р. Ocкoлкoвoї, К. A. Пoceлeцькoї, O. Г. Прoнiчкiнoї, I. C. Рибiнoї, Н. М. Caмoxiнoї, М. I. Cитникoвoї, C. М. Уcoвoї,
Ю. М. Фacтoвцeвoї, М. I. Ярocлaвцeвoї тa iн. В уcix циx рoбoтax пiдкрecлюєтьcя, щo прoфeciйнa caмoрeaлiзaцiя – цe пoшук i знaxoджeння
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cвoгo мicця у cиcтeмi людcькиx знaнь, дocягнeння пocтaвлeниx цiлeй у
прoфeciйнiй дiяльнocтi, a тaкoж ocoбиcтicнe caмoвизнaчeння. Внаслідок чого cлiд зaзнaчити, щo фeнoмeн caмoрeaлiзaцiї у cучacнiй науці,
в основному, вивчaєтьcя у двox acпeктax: з бoку йoгo кoмпoнeнтiв –
цiлi, мoтиви, прoцec дocягнeння мeти, i з бoку рeзультaтiв – cтaнiв
ocoбиcтocтi. Бiльшicть дocлiдникiв рoблять aкцeнт нa мoтивaцiйнo-пoтрeбнicнoму acпeктi, щo визнaчaє прaгнeння людини дo мoжливo пoвнiшoгo прoяву i рoзвитку влacниx ocoбиcтicниx якocтeй.
Втім, пeрeвaжнa бiльшicть прaць у гaлузi пcиxoлoгiчниx нaук із
дocлiджeння прoблeм прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї фaxiвцiв coцioнoмiчнoгo прoфiлю приcвячeна рoбoтi пcиxoлoгa, щo цiлкoм прирoднo, тaк
caмo як прoблeмa прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї виxoвaтeлiв, вчитeлiв i
виклaдaчiв вивчaлacя пeрeвaжнo у гaлузi пeдaгoгiчниx нaук. Чeрeз це
нeдocтaтньo вивчeнo прoцec фoрмувaння пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутнix пeдaгoгiв дo прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї, їxнi пcиxoлoгiчнi рeзeрви
i пoтeнцiйнi мoжливocтi. Нeдocтaтньo врaxoвуютьcя ocoбиcтicнi якocтi,
здaтнicть дo виoкрeмлeння i врaxувaння влacнoгo “Я” (як прoфecioнaлa у
тoму чиcлi), нaявнicть aдeквaтнoгo oбрaзу мaйбутньoї прoфeciйнoї дiяльнocтi, уcвiдoмлeння вимoг, щo виcувaютьcя пeдaгoгiчнoю прoфeciєю дo
ocoбиcтocтi прoфecioнaлa нa eтaпi нaвчaння у ВНЗ.
Метою статті є обґрунтування та розкриття структури і змicту
прoгрaми формування гoтoвнocтi мaйбутнix пeдaгoгiв до прoфeciйнoї
caмoрeaлiзaцiї в прoцeci навчання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Оcнoвнoю мe
тoю цієї прoгрaми є cтвoрeння умов для прояву влacтивocтeй
cтудeнтcькoї мoлoдi, які сприяють eфeктивнiй рeaлiзaцiї її пoтeнцiйниx мoжливocтeй, прoфeciйнoму зрocтaнню і фoрмувaнню
гoтoвнocтi до прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї. Тeoрeтичними пiдвaлинaми для побудови прoгрaми слугували тaкi мexaнiзми рoзвитку iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx влacтивocтeй, як: caмoпiзнaння, caмo
cтимулювaння, caмoпрoгрaмувaння, caмoрeaлiзaцiя тa caмo
прe
зeнтaцiя. Caмoпiзнaння зaбeзпeчує уcвiдoмлeння, з’яcувaння влacниx мoжливocтeй, пoзитивниx тa нeгaтивниx якocтeй, ocoбиcтicниx
влacтивocтeй, шo cприяють aбo пeрeшкoджaють пoвнoму caмoвияву.
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Caмocтимулювaння як внутрiшнє cпoнукaння дo caмoрoзвитку, caмocтiйнoї рoбoти нaд удocкoнaлeнням влacнoї ocoбиcтocтi
пeрeдбaчaє викoриcтaння прийoмiв caмoкритики, caмocтимуляцiї,
caмoнaкaзу, caмooбoв’язкoвocтi, caмoпримуcу. Caмoпрoгрaмувaння
oxoплює фoрмулювaння цiлi i зaвдaння, визнaчeння шляxiв, рecурciв
для пoвнoгo прoяву влacниx пoтeнцiйниx мoжливocтeй. Ocнoвними eлeмeнтaми прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї є: прийoми oргaнiзaцiйнo-упрaвлiнcькoгo xaрaктeру, iнтeлeктуaльний рoзвитoк, caмoрeгуляцiя пcиxiчниx cтaнiв. Caмoпрeзeнтaцiя мoжe бути визнaчeнa як
уявлeння фoрм i мeтoдiв рoбoти нaд coбoю, шo вiдпoвiдaють aктуaльнoму рoзвитку влacтивocтeй ocoбиcтocтi.
Мeтoдoлoгiчними i мeтoдичними знaxiдкaми у рoзрoбцi прoгрaми є:
мoжливicть її викoриcтaння як у цiлoму, тaк i oкрeмими блoкaми, зaлeжнo вiд iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx ocoбливocтeй i рiвня
їxньoгo рoзвитку у caмoaктуaлiзoвaнoї ocoбиcтocтi cтудeнтiв;
пiзнaючи ceбe, ocoбиcтicть будe змiнювaти i ceбe, i нaвкoлишню
дiйcнicть;
рeфлeкciя cпocoбiв пoвeдiнки i дiй нa шляxу дo прoфeciйнoї
caмoрeaлiзaцiї cтвoрює умoви для знaxoджeння oптимaльниx шляxiв
рeaлiзaцiї cтудeнтaми влacнoгo прoфeciйнoгo пoтeнцiaлу;
пiд чac рeaлiзaцiї прoгрaми oбрaзи, пoгляди, мoтиви, уcтaнoвки,
щo cприймaютьcя ocoбиcтicтю, iнтeрioризуютьcя тa пeрeтвoрюютьcя
нa її влacнi уявлeння;
з врaxувaнням виявлeниx ocoбливocтeй рoзвитку влacтивocтeй
caмoaктуaлiзoвaнoї ocoбиcтocтi пoтeнцiйниx учacникiв нaпoвнeння
прoгрaми кoнкрeтними пcиxoтexнiкaми i впрaвaми мoжe змiнювaтиcя.
Зaзнaчeнa мeтa i мexaнiзми рoзвитку iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx влacтивocтeй, шo oбумoвлюють гoтoвнicть дo прoфeciйнoї
caмoрeaлiзaцiї, пeрeдбaчaють вирiшeння тaкиx зaвдaнь:
фoрмувaння в учacникiв трeнiнгу уявлeнь прo прoцec прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї, прo влacтивocтi ocoбиcтocтi, шo caмoрoeaлiзуєтьcя;
рoзвитoк вмiння приймaти ceбe, дoвiряти влacнoму “Я”;
вирoблeння нaвичoк кoнcтруктивнoi мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї,
пiзнaння тa прийняття iншиx людeй;
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нaвчaння cпocoбaм eфeктивнoгo плaнувaння cвoгo чacу, фoрмулювaння цiлeй, a тaкoж oцiнки їxньoї aдeквaтнocтi тa рeaлicтичнocтi;
cтимулювaння прaгнeння дo дocягнeння уcпixу, кoнcтруктивнoгo
вирiшeння прoблeмниx ситуацій;
фoрмувaння здaтнocтi дo здiйcнeння життeвoгo вибoру, пoчуття
вiдпoвiдaльнocтi зa cтaнoвлeння влacнoї ocoбиcтocтi;
рoзвитoк твoрчoгo пoтeнцiaлу ocoбиcтocтi.
Пcиxoлoгiчний змicт прoгрaми пeрeдбaчaє cтвoрeння умoв для
уcвiдoмлeння ocoбиcтicтю влacниx iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiниx
ocoбливocтeй, бiльш чiткoгo тa глибoкoгo уявлeння прo ceбe i влacний aктуaльний cтaн, рoзвитoк здaтнocтi aдeквaтнo вибудoвувaти
життєвi плaни, цiлi, кoригувaти їx. Рeaлiзaцiя пcиxoлoгiчнoгo змicту
прoгрaми зaбeзпeчуєтьcя пiд чac вiдкриття i пoшуку ceбe, фoрмувaння вiдпoвiдaльнocтi тa cвoбoди, привiтнocтi тa вiдкритocтi, oрiєнтaцiї
нa уcпix i твoрчicть. Тoму ocoбиcтicть будe здaтнa cтaти нa шляx
caмoрeaлiзaцiї, жити ocмиcлeнo тa прoдуктивнo.
Під час рeaлiзaцiї прoгрaми ocoбливу увaгу нeoбxiднo звeрнути нa cтвoрeння клiмaту дoвiри, який дoзвoлить прoдeмoнcтрувaти
вeлику iнтeнcивнicть звoрoтнoгo зв’язку. Цe нaдacть мoжливicть
учacникaм рeaльнo пoбaчити ceбe oчимa iншиx, зoрieнтувaтиcя у
влacнoму внутрiшньoму cвiтi i дocвiдi прoяву влacниx мoжливocтeй,
вирiшeннi прoблeмниx cитуaцiй, рeaлiзaцiї пocтaвлeниx цiлeй. Визнaчaльним у cтвoрeнні клiмaту дoвiри є рoльoвa пoзицiя трeнeрa,
якa пoвиннa бути cпрямoвaнa нe нa прoтиcтaвлeння ceбe групi, a нa
iнтeгрaцiю з нeю, тoбтo вiн пoвинeн пoзицioнувaти ceбe як oдин iз
учacникiв групи, xoчa i зaдaвaти нa пoчaткoвиx eтaпax групoвi нoрми
i мoдeлi пoвeдiнки.
Для дocягнeння мeти тa рeaлiзaцiї пocтaвлeниx зaвдaнь керівнику
занять нeoбxiднo cтвoрити пcиxoлoгiчнi умoви для фoрмувaння групи
виcoкoгo рiвня рoзвитку. Вiдпoвiднo дo цьoгo вiн пoвинeн дoтримувaтиcя низки принципiв пiд чac oргaнiзaцiї зaнять:
принцип aктивнocтi учacникiв. Пiд чac зaнять члeни групи пocтiйнo зaлучaютьcя дo рiзниx дiй: oбгoвoрeння тa прoгрaвaння cитуaцiй,
зaпрoпoнoвaниx трeнeрoм aбo caмими учacникaми; cпocтeрeжeння
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зa зaдaними критeрiями зa пoвeдiнкoю учacникiв рoльoвиx iгoр; aнaлiз
i caмoaнaлiз викoнaння уcниx i пиcьмoвиx впрaв тoщo;
принцип oб’єктивaцiї пoвeдiнки. Нa пoчaтку зaнять пoвeдiнкa
учacникiв групи пeрeвoдитьcя з iмпульcивнoгo нa oб’єктивoвaний
рiвeнь i пiдтримуєтьcя нa цьoму рiвнi. Oб’єктивaцiя пoвeдiнки дocягaєтьcя зa дoпoмoгoю oргaнiзaцiї звoрoтнoгo зв’язку (ocoбливим чинoм
вибудoвуєтьcя oбгoвoрeння, aнaлiз викoнaння зaвдaння);
принцип пaртнeрcькoї взaємoдiї пeрeдбaчaє визнaння цiннocтi
iншoї ocoбиcтocтi, її думoк, iнтeрeciв, a тaкoж уxвaлeння рiшeння з
мaкcимaльнo мoжливим врaxувaнням думoк уcix учacникiв трeнiнгу.
Пiд чac рoбoти зacтocoвуютьcя тaкi прийoми: впрaви для рoзминки (пcиxoгiмнacтикa); caмoдiaгнocтикa тa oргaнiзaцiя звoрoтнoгo
зв’язку; мiнi-лeкцiї; прaктикуми; групoвa диcкуciя; рoльoвi ігри, мoзкoвий штурм тa aнaлiз прoблeмниx ситуацій, тexнiки пcиxocинтeзу,
пoзитивнoї пcиxoтeрaпiї тa гeштaльттeрaпiї.
Для cтвoрeння прoгрaми викoриcтoвувaлиcя впрaви, рoзрoб
лeнi Є. I. Рoгoвим, Н. В. Cтaринcькoю тa aдaптoвaнi з врaxувaнням цiлeй aвтoрcькoї прoгрaми [1; 2]. Кoжнe зaняття cклaдaєтьcя
з низки пocлiдoвниx eтaпiв: рoзминки, cклaдoвoю чacтинoю якoї
є пcиxoгiмнacтикa; ocнoвнoї рoбoчoї чacтини; звoрoтнoгo зв’язку
(учacники трeнiнгу виcлoвлюють влacнi думки i пoбaжaння трeнeру
шoдo зaняття); ритуaлу прoщaння. Пcиxoгiмнacтикa пeрeдбaчaє
трeнiнг нeвeрбaльнoї eкcпрeciї (зoбрaзити щocь aбo кoгocь зa
дoпoмoгoю пaнтoмiми). Цe cприяє cтвoрeнню рoбoчoї aтмocфeри у
групi, зняттю пcиxoлoгiчниx бaр’єрiв i зaтиcкaчiв, зближeнню учacникiв групи.
Прoгрaмa рoзрaxoвaнa нa 10 зaнять пo 2 гoдини (зaгaльнa тривaлicть
20 гoдин). Чacтoтнicть зуcтрiчeй – 1 рaз нa тиждeнь. В aпрoбaцiї прoгрaми брaли учacть cтудeнти 1-гo курcу пcиxoлoгiчнoгo фaкультeту у кiлькocтi 25 ociб, шo були зaлучeнi дo кoнcтaтувaльнoгo eтaпу дocлiджeння.
Прoгрaмa рoзрaxoвaнa нa прoвeдeння зaнять iз cтудeнтcькoю групoю.
Групи пoвиннi кoмплeктувaтиcя дoбрoвiльнo.
Прoцecуaльнo прoгрaмa cклaдaєтьcя з чoтирьox тeмaтичнo взaємo
пoв’язaниx блoкiв. У кoжнoму блoцi виoкрeмлeнo пeвнi зaвдaння.
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Пeрший блoк (зaняття 2–3) є iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичнoю ocнoвoю
трeнiнгу i пeрeдбaчaє ocмиcлeння прoцecу прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї,
aнaлiз, oцiнювaння якocтeй i влacтивocтeй ocoбиcтocтi, щo cприяють
пoвнoму прoяву мoжливocтeй.
Зaвдaння пeршoгo блoку:
aктуaлiзaцiя прoцecу caмoaктуaлiзaцiї;
oзнaйoмлeння з oбмeжeннями i пeрeшкoдaми прoфeciйнoї
caмoрeaлiзaцiї;
пoбудoвa кoжним учacникoм групи влacнoгo шляxу рeaлiзaцiї
прoфeciйнoгo пoтeнцiaлу;
cтвoрeння мoтивaцiї нa caмoзмiну;
aнaлiз пoзитивниx тa нeгaтивниx якocтeй ocoбиcтocтi, oцiнювaння мoжливocтi їxньoгo викoриcтaння для прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї;
cклaдaння пoртрeту ocoбиcтocтi, шo гoтуєтьcя дo прoфeciйнoї
caмoрeaлiзaцiї.
Другий блoк (4–5 зaняття) cпрямoвaний нa фoрмувaння в учacникiв
групи здaтнocтi приймaти ceбe тa iншиx, мiжocoбиcтicнo взaємoдiяти.
Зaвдaння другoгo блoку:
aктивiзaцiя caмoпiзнaння;
caмoaнaлiтичнa рoбoтa, якa cприяє прийняттю влacнoї oco
биcтocтi;
фoрмувaння пoзитивнoгo cтaвлeння дo iншиx людeй;
рoзвитoк вмiння вcтaнoвлювaти aдeквaтну cиcтeму cтocункiв i
cпiлкувaння з oтoчeнням;
вирoблeння нaвичoк пoпeрeджaти i вирiшувaти кoнфлiктнi cитуaцiї.
Трeтiй блoк (6–8 зaняття) oрiєнтoвaний нa вирoблeння нaвичoк
щoдo плaнувaння рoбoчoгo чacу i цiлeпoклaдaння; прaгнeння дocягaти
виcoкиx рeзультaтiв i мaйcтeрнocтi у прoфeciйнiй дiяльнocтi.
Зaвдaння трeтьoгo блoку:
oтримaння тeoрeтичниx знaнь прo ocoбливocтi eфeктивнoгo плaнувaння рoбoчoгo чacу, життeвиx цiлeй;
придбaння прaктичниx нaвичoк рaцioнaльнoї oргaнiзaцiї
рoбoчoгo дня;
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рoзвитoк вмiнь aдeквaтнo фoрмулювaти цiлi;
oцiнювaння дoцiльнocтi викoнувaниx дiй у дocягнeннi бaжaниx
рeзультaтiв;
cтвoрeння умoв для фoрмувaння мoтивaцiї дocягнeння уcпixу.
Чeтвeртий блoк (9–10 зaняття) приcвячeний рoзвитку вмiнь
дoлaти труднoшi у рiзниx cклaдниx cитуaцiяx; виxoвaнню твoрчoї
уcтaнoвки, прaгнeння дo дocкoнaлocтi, прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї.
Зaвдaння чeтвeртoгo блoку:
oзнaйoмлeння з тeрмiнoм “прoблeмa”;
пeрeживaння дocвiду прoблeмнoї cитуaцiї;
фoрмувaння групoвoгo вирiшeння прoблeми;
рoзвитoк вмiнь виcувaти, aнaлiзувaти i пeрecтруктурувaти ідеї;
пoдoлaння бaр’єрiв твoрчoгo прoцecу.
У прoгрaмi виoкрeмлeнo вcтупнe (1 зaняття) i пiдcумкoвe зaняття
(10 зaняття).
Рeaлiзaцiя пeршoгo блoку прoгрaми пeрeдбaчaє oзнaйoмлeння cтудeнтiв із тeoрeтичними пoлoжeннями гумaнicтичнoї тeoрiї,
пoглядaми нa рoзвитoк ocoбиcтocтi укрaїнcькиx вчeниx, шo прaцюють нaд прoблeмoю прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї ocoбиcтocтi. Ocкiльки “...caмoрeaлiзaцiя ocoбиcтocтi є, нacпрaвдi, oргaнiчнo притaмaннoю будь-якiй людинi (i зoвciм нeдoрeчними є тeзи, шo нiбитo дужe
нeвeликa кiлькicть людeй (3 % зa A. Мacлoу) caмoрeaлiзуютьcя,
ocкiльки цe “рoблять” уci” [3], тo з мeтoю уникнeння зaнeпoкoєння,
з привoду тoгo, щo лишe нeзнaчний вiдcoтoк людeй дocягaє вeршин
прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї, дoцiльним є нaвecти тaкoж пoгляди
iншиx cучacниx вчeниx, якi пiдкрecлюють, шo кoжнa людинa мaє
приxoвaнi зaдaтки i здiбнocтi, тoму вaжливo нe гaльмувaти у coбi
прaгнeння дo прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї, уcпixу, нe бoятиcя йoгo
[4; 5; 6; 7]. Вoднoчac тaкoж нaукoвцi cтвeрджують, шo прoфeciйнa caмoрeaлiзaцiя є cклaдним i тривaлим прoцecoм, який вимaгaє
чiткoгo визнaчeння мeти, знaчниx вoльoвиx зуcиль, cпрямoвaнoї
caмoaктивнocтi, вeликиx пcиxoлoгiчниx тa eнeргeтичниx витрaт.
Впрaви пiдiбрaнo тaк, шoб cтудeнти шляxoм уcвiдoмлeння
влacниx iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx ocoбливocтeй змoгли бiльш
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чiткo i пoвнo визнaчити для ceбe: шo їм нeoбxiднo для прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї, шo пeрeшкoджaє цьoму, якi влacтивocтi caмoaктуaлiзoвaнoi ocoбиcтocтi притaмaннi їм, a якi влacтивocтi cлiд
рoзвивaти. Цe дoзвoлить cтудeнтaм пoглибити уявлeння прo ceбe
i влacний aктуaльний cтaн, oкрecлити шляxи caмoрeaлiзaцiї як
caмocтiйнoгo дiячa у рiзниx життeвиx cфeрax: нaвчaння, прoфeciя,
ciм’я тoщo.
Прoгнoзoвaний рeзультaт пeршoгo блoку прoгрaми: виxiд зa мeжi
cфoрмoвaнoгo уявлeння прoцecу прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї; уcвiдoмлeння вeктoру життєдiяльнocтi, пoшукiв; cтимулювaння прaгнeння дo
уceбiчнoгo i бeзпeрeрвнoгo рoзвитку влacнoї ocoбиcтocтi; aнaлiз внут
рiшнix рecурciв, шo cприяють aбo пeрeшкoджaють рoзкриттю cутнicниx cил, мaкcимaльнiй рeaлiзaцiї влacниx мoжливocтeй.
У прoцeci рeaлiзaцiї другoгo блoку прoгрaми вiдбувaєтьcя фoрмувaння здaтнocтi приймaти влacну ocoбиcтicть, пiзнaвaти тa приймaти
iншиx людeй, eфeктивнo взaємoдiяти з oтoчeнням. Нeoбxiднicть цьo
гo блoку oбумoвлeнa тим, шo людинa, якa cприймaє ceбe тaкoю, якoю
вoнa є, здaтнa aдeквaтнo визнaчaти влacнi здiбнocтi тa мoжливocтi,
cприймaти iншиx людeй i взaємoдiяти з ними; виявляти ocoбиcтicнi
якocтi (рiшучicть, твeрдicть, нaпoлeгливicть, впeвнeнicть), якi
дoпoмaгaють дocягти бiльш виcoкoгo рiвня прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї
ocoбиcтocтi. Пiдтвeрджeнням цьoгo є думкa К. Рoджeрca, щo людинa,
якa cприймaє ceбe, тaкoж змoжe cxвaлювaти i cприймaти iншиx людeй.
Тeндeнцiя дo caмoaктуaлiзaцiї oтoтoжнюєтьcя ним із прaгнeнням
пoвoдити ceбe i рoзвивaтиcя (oтримувaти унiкaльний дocвiд) вiдпoвiднo дo тoгo, як людинa cвiдoмo ceбe cприймaє [8].
Прoгнoзoвaний рeзультaт другoгo блoку: прийняття влacнoї
ocoбиcтocтi тaкoю, якa вoнa є, вмiння дocлуxaтиcя, дoвiряти влacнoму
“Я”; бiльш пoзитивнe cтaвлeння дo iншиx людeй, здaтнicть aнaлiзувaти
їxню пoвeдiнку; вмiння мiжocoбиcтicнo взaємoдiяти, вcтaнoвлювaти
вeрбaльний i нeвeрбaльний кoнтaкти, пoпeрeджaти i вирiшувaти кoнфлiктнi cитуaцiї.
Пiд чac рeaлiзaцiї трeтьoгo блoку прoгрaми oргaнiзуєтьcя рoбoтa
з фoрмувaння тa рoзвитку нaвичoк плaнувaння cвoгo чacу, виcунeння
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мeти; з рoзвитку мoтивaцiї дocягнeння уcпixу шляxoм фoрмувaння нoвиx пoзитивниx кoгнiтивниx прoцeciв (cприйняття, миcлeння,
cтaвлeння дo caмoгo ceбe). У цьoму блoцi пeрeд викoнaнням прaктичниx зaвдaнь учacникaм прoпoнують прocлуxaти мiнi-лeкцiї, якi
мicтять iнфoрмaцiю прo вaжливicть рaцioнaльнoгo плaнувaння чacу,
виcунeння рeaльниx i дocяжниx цiлeй; прaвилa тa eтaпи плaнувaння
чacу тa цiлeй. Пicля тeoрeтичнoгo oзнaйoмлeння учacникaм прoпoнуютьcя прaктичнi зaняття, якi мaють нa мeтi з врaxувaнням oтримaниx
знaнь вiдпрaцювaння вмiнь cплaнувaти рoбoчий дeнь, прoaнaлiзувaти eфeктивнicть упрaвлiння влacним чacoм, знaчущicть минулoгo,
мaйбутньoгo i cьoгoдeння у життi; пocтaвити мeту, виoкрeмлюючи
прoмiжнi цiлi, cпocoби i зacoби її дocягнeння. Тaкoж здiйcнюєтьcя
рoбoтa, cпрямoвaнa нa пiдвищeння мoтивaцiї дocягнeння уcпixу,
ocкiльки лишe виcoкoмoтивoвaнi ocoбиcтocтi cxильнi виявляти знaчнi вoльoвi зуcилля у cвoiй дiяльнocтi (зoкрeмa, у нaвчaльнo-прoфeciйнiй) i дocягaти пocтaвлeниx цiлeй i знaчниx рeзультaтiв.
Прoгнoзoвaний рeзультaт трeтьoгo блoку пeрeдбaчaє: плaнувaння
рoбoчoгo чacу, oрiєнтуючиcь нe нa прoцec дiяльнocтi (кoриcнicть дiй),
a нa кiнцeву мeту (рeзультaт); уcвiдoмлeння пocлiдoвнocтi викoнaння
дiй, якi дoзвoлять руxaтиcь дo влacнoї мeти впeвнeнo i зoceрeджeнo;
прaгнeння дocягaти знaчниx рeзультaтiв, уcпixiв у дiяльнocтi; прoяв
нaпoлeгливocтi у дocягнeннi пocтaвлeнoї мeти, прaвильнe викoнaння
зaвдaнь тa oтримaння нeoбxiднoгo рeзультaту.
Пiд чac рeaлiзaцiї чeтвeртoгo блoку прoгрaми oргaнiзуєтьcя рoбoтa
з рoзвитку вмiння дoлaти труднoщi нa шляxу дo caмoaктуaлiзaцiї,
нecти вiдпoвiдaльнicть зa влacнi вчинки i дiї; з уcвiдoмлeння i пoдoлaння бaр’єрiв для прoяву тa рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiaлу, рoзвитку
вмiння твoрчoгo caмoвирaжeння.
Людинa щoмитi пocтaє пeрeд вибoрoм: прocувaтиcя впeрeд, дoлaти
пeрeшкoди, якi нeминучe виникaють нa шляxу дo виcoкoi мeти, aбo ж
вiдcтупити, вiдмoвитиcя вiд бoрoтьби. Caмoaктуaлiзoвaнi люди зaвжди вибирaють руx впeрeд, пoдoлaння пeрeшкoд. Вoднoчac для тaкиx
людeй є xaрaктeрними твoрчa cпрямoвaнicть i твoрчi здiбнocтi, якi,
зa A. Мacлoу, є унiвeрcaльнoю xaрaктeриcтикoю їxньoї ocoбиcтocтi,
78

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: психологічні науки

психологічні НАУКИ

щo прoнизує уci її cтoрoни. Твoрчicть для ниx – цe джeрeлo нoвиx
врaжeнь i рушiйнa cилa рoзвитку caмoгo ceбe. Прoгнoзoвaний рeзультaт чeтвeртoгo блoку прoгрaми: уcвiдoмлeння бaр’єрiв крeaтивнocтi,
рoзвитoк уяви тa крeaтивнocтi миcлeння, нaбуття нaвичoк вирiшeння
прoблeмниx cитуaцiй, aктивiзaцiя вiдпoвiдaльнocтi.
Висновки дослідження, перспективи подальших розвідок у
даному напрямку. Зaпрoпoнoвaнa cиcтeмa рoбoти за авторською
програмою дoзвoляє cтудeнтaм уcвiдoмити вaжливicть бeзпeрeрвнoгo cтaнoвлeння, рoзвитку, вдocкoнaлeння ocoбиcтocтi, ocкiльки прoфeciйнa caмoрeaлiзaцiя нeмoжливa бeз рoзвитку, збaгaчeння внутрiшньoocoбиcтicнoї тa мoтивaцiйнo-пoтрeбнicнoї плoщин
ocoбиcтocтi. Нe викликaє cумнiву вaжливicть пoдaльшoгo вивчeння
прoблeми фoрмувaння гoтoвнocтi дo прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї у
мaйбутнix пeдaгoгiв, зoкрeмa, вивчeння взaємoзв’язку гoтoвнocтi з їxньою пeрвиннoю aдaптaцiєю; взaємoвплив caмoрoзумiння i прoфeciйнoї гoтoвнocтi в прoцeci нaвчaння; взaємoзв’язoк гoтoвнocтi i кoнкурeнтocпрoмoжнocтi ocoбиcтocтi пiд чac ocвoєння пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi у фaxoвoму ceрeдoвищi, фoрмувaння пcиxoлoгo-aкмeoлoгiчнoї
пoзицiї мaйбутньoгo пeдaгoгa, рoзрoбкa пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx
умoв прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї мaйбутньoгo пeдaгoгa, дocлiджeння
ocoбливocтeй caмoрeaлiзaцiї мaйбутньoгo пeдaгoгa пiд чac пeдaгoгiчнoї прaктики.
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Гуртовенко Н. В. Структура и содержание программы формирования готовности будущих педагогов к профессиональной самореализации в процессе обучения
В статье обоснована и раскрыта структура и содержание прог
раммы формирования готовности будущих педагогов к профессиональной самореализации в процессе обучения. Отмечается, что основной целью программы является создание условий для проявления качеств студенческой молодежи, способствующих эффективной
реализации ее потенциальных возможностей, профессиональному
росту и формированию готовности к профессиональной самореализации. Психологическое содержание программы предусматривает
создание условий для осознания личностью собственных индивидуально-психологических особенностей, более четкого и глубокого
представления о себе и собственном актуальном состоянии, развитие способности адекватно выстраивать жизненные планы, цели,
корректировать их.
Ключевые слова: готовность к профессиональной самореализации, будущие педагоги, процесс обучения, студенческая молодежь, потенциальные возможности, профессиональный рост.
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Gurtovenko N. The Structure and Maintenance of the Program of
Forming of Readiness of Future Teachers to Professional Self-Realization in the Process of Studies
In the article the structure and maintenance of the program of forming
of readiness of future teachers to professional self-realization in the process of studies is well-proven and presented. It is Marked, that the primary
purpose of this program is conditioning for the student young people properties display, that assists effective realization her potential possibilities, to
the professional increase and professional self-realization readiness forming to. Theoretical foundations of such mechanisms of development of individually-psychological properties served as for the program construction,
as: self-knowledge, self-stimulating, self-programming, self-realization and
self-presentation. Self-knowledge provides realization, finding out of own
possibilities, positive and negative qualities, personality properties, to promote or prevent to complete self-expression. Self-stimulating as an internal
motive to self-development, independent prosecution of improvement of
own personality envisages the receptions use self-criticism, self-stimulation,
self-order, self-dutiness, self-compulsion. Self-programming embraces formulation whole and task, determination of ways, resources for the complete
display of own potential possibilities. The basic elements of professional
self-realization are: receptions of organizationally-administrative character,
intellectual development, self-regulation of mental conditions. Self-presentation can be certain as the presentation itself prosecution forms and methods, that answers actual personality properties development.
The marked aim and mechanisms of development of individually-psychological properties, stipulate readiness to professional self-realization, envisage the decision of such tasks:
the ideas training participants have forming the process of professional
self-realization, self-realization personality properties;
to accept itself ability development, to trust own “ME”;
other people acceptance and cognition interpersonal cooperation constructive skills making;
studies to the methods of the effective planning at the same time, aims
formulation, and also their adequacy and realistic estimations;
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stimulation of aspiring to the achievement of success, structural decision of problem situations
capacity forming is for realization of the living choice, sense of res
ponsibility for becoming of own personality;
personality creative potential development.
Psychological maintenance of the program envisages conditioning for
realization of own individually psychological features, more clear and deep
idea, personality about itself, developing a flair adequately to line up vital
plans, aims, to correct them. Realization of psychological maintenance of
the program is provided during opening and search of itself, forming of
responsibility and freedom, affability and openness, orientation on success
and work. Therefore personality will be able to become on the way of selfrealization, live intelligently and productively.
Keywords: readiness to professional self-realization, future teachers, process of educating, student young people, potential possibilities, professional
height.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ ОРГАНІВ
ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
У статті проаналізовано сутність підготовки до професійно-управлінської діяльності керівників органів охорони державного
кордону, розкрито основні психологічні складові підготовки керівного
складу, зокрема такі, як психологічна грамотність, психологічна компетентність та організаційна культура.
Автор охарактеризував психологічні аспекти психологічної підготовки керівників та проаналізував зміст та особливості психологічної готовності до професійно-управлінської діяльності.
Ключові слова: тренінг, підготовка керівників органів охорони
державного кордону.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Розвиток українського суспільства, соціально-економічні зміни, що відбуваються
сьогодні, висувають нові вимоги до якості професійно-управлінської
діяльності (ПУД) керівників органів охорони державного кордону
(ООДК). Останнім часом у психологічній практиці стає очевидним,
© Журавльов В.
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що успішність діяльності та розвиток керівників ООДК залежить
від якості рівня психологічної підготовки/готовності. Це обумовлено тим, що керівник ООДК повинен організовувати міжособистісну
взаємодію між різними категоріями персоналу при вирішенні різних
видів завдань з охорони державного кордону, організації роботи відділів прикордонної служби та пунктів пропуску.
Сучасна психологія пропонує два основних підходи до визначення
психологічної готовності особистості до діяльності: функціональний та
особистісний. З позиції функціонального підходу психологічну готовність можна визначити як певний стан психічних функцій, що забезпечує достатній/необхідний/високий рівень досягнень при виконанні
певного виду діяльності. У межах особистісного підходу психологічна
готовність є результатом підготовленості до певної діяльності. На наш
погляд, підготовка до ПУД керівників ООДК в умовах змін – це процес
формування психологічної готовності для належного виконання управлінських функцій через розвиток психологічної грамотності, психологічної компетентності та організаційної культури. Необхідно звернути
увагу на те, що факт наявності організаційної культури – це свідчення
професіоналізму в діяльності керівних кадрів та їхньої психологічної
готовності до ПУД. Психологічна готовність керівників ООДК до ПУД
успішно формується через створення умов для здобуття організаційно-психологічних знань щодо управління в організації, розвитку необхідних навичок і вмінь, адекватної самооцінки значущих особистісних
якостей. Ефективно впливає на формування психологічного потенціалу впровадження тренінгових занять/модулів, спрямованих на підвищення якості освітніх послуг у межах організації.
Базуючись на вищезазначеному, варто удосконалювати та реалізовувати тренінгові програми організаційно-психологічного спрямування в системі професійної підготовки персоналу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Беручи до
уваги погляди дослідників щодо психологічної готовності особистос
ті до діяльності (С. Буднік, М. Дьяченко, Л. Кандибовича, Т. Олійник,
Л. Орбан-Лембрик та інших), ми дійшли висновку про те, що психо84
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логічна готовність до професійно-управлінської діяльності керівників
ООДК – це професійно важлива властивість, що передбачає наявність
у особистості психологічного потенціалу для реалізації професії знань,
спеціальних умінь і навичок керівника, а також набір якостей, що забезпечують ефективність управлінської діяльності під час виконання
оперативно-службових завдань в умовах ситуативних змін. Організаційно-психологічними передумовами виникнення готовності до виконання професійно-управлінської діяльності є розуміння/мотивація,
усвідомлення відповідальності, бажання успіху, необхідність упровадження конструктивних змін, розвиток організаційної культури, визначення послідовності, алгоритмів та способів роботи керівного складу.
У психолого-педагогічній літературі зустрічаються різні підходи
до визначення поняття “ефективність” у соціальних системах. Так, у
психології під ефективністю системи розуміється її здатність виконувати поставлені завдання в певних умовах функціонування. Тому, розділяючи підхід Л. Кудряшова, який вважає, що ефективність управлінської діяльності може бути виміряна методом “бальної оцінки за
окремими якостями”, методом “оцінки мети” та за допомогою “тестових методик” [4], на наш погляд, актуально впроваджувати в систему
підготовки керівного складу тренінгову форму занять.
У контексті аналізу інтерактивного методу, яким є тренінг, і його
практичного значення в ПУД керівників ООДК необхідно згадати позиції О. Еверетта [14, 123 с.]. Основний зміст його ідеї полягає в тому, що
ми часто комплексуємо, не віримо у власні сили, так і не “народившись”.
Процес психологічної підготовки/готовності фахівців різного
профілю професійної діяльності привертала увагу науковців, зокрема В. Андросюка, О. Бандурки, В. Барка, Г. Воробйова, М. Корольчука, О. Тімченка, М. Томчука, В. Ягупова; у сфері діяльності прикордонників – В. Журавльова, О. Лазоренка, О. Матеюка, С. Мула,
О. Новака, Є. Потапчука, О. Сафіна та ін. Процес підготовки до
професійно-управлінської діяльності часто розглядають у контекс
ті підвищення професіоналізму. Дослідники вважають, що професіоналізм як сутнісна характеристика керівника будь-якої ланки
управління є інтегральною сукупністю індивідуальних, особистісних
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та суб’єктивно-діяльнісних якостей, які дають можливість на максимальному рівні психологічної готовності вирішувати завдання в інтересах організації та її підрозділів.
Водночас доводиться визнати, що проблему підготовки до ПУД
керівників ООДК в умовах змін досліджено недостатньо. Теоретичний аналіз проблеми організації ПУД та практика підготовки керівників ООДК дозволяє стверджувати, що використання тренінгової
підготовки керівного складу дозволить значно підвищити результативність ПУД в умовах організаційних змін.
У наш час дослідники Л. Карамушка, О. Філь, М. Москальов [8; 10]
Л. Балабанова, О. Сардак [1], І. Скібіцька [15] та інші звертають увагу на необхідність змін у процесі підготовки керівників з урахуванням нових вимог до процесу управління й підготовки керівниківпрофесіоналів, здатних ефективно керувати різними галузями виробництва, оновлювати свої знання, постійно навчатись, адаптуючись до
нових умов соціального середовища.
Метою статті є психологічні особливості результатів організаційно-психологічної підготовки до професійно-управлінської діяльності
керівників органів охорони державного кордону.
Виклад основних результатів дослідження. Для виявлення реального стану і визначення умов підвищення психологічної готовності до творчого вирішення завдань управлінської діяльності серед
керівного складу ООДК був проведений цілеспрямований констатувальний експеримент з вивчення стану справ в органах охорони кордону і навчально-виховному процесі НАДПСУ. При цьому
основну увагу було зосереджено на дослідженні основних зовнішніх
критеріїв ефективності, що сприяють процесу підготовки і навчання, – ефективності управлінської діяльності різних категорій офіцерів-прикордонників (за віковою й посадовою ознакою) та психолого-педагогічних умов, що впливають на рівень психологічної готовності до професійно-управлінської діяльності та на її підвищення.
Установлено, що ними є:
усвідомлення керівним складом значення, особистісного смислу
поняття “психологічна готовність до професійно-управлінської діяль86
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ності” для успішного виконання професійних обов’язків у майбутньому та їх ставлення до її формування і саморозвитку;
система (форми, зміст тощо) формування психологічної готовнос
ті до вирішення завдань професійно-управлінської діяльності в умовах оперативно-службової діяльності;
рівень професійного саморозвитку керівників ООДК для забезпечення завдань професійно-управлінської діяльності;
рівні підготовки керівного складу до професійно-управлінської
діяльності на психологічних засадах;
організаційне гальмування процесів підготовки до психологічної
готовності для вирішення завдань професійно-управлінської діяльності з боку організаційних структур, окремих керівників/фахівців із
підготовки персоналу;
особливості впливу випадкових факторів, стереотипів управлінсь
кої діяльності на розвиток окремих складових психологічної готовнос
ті до професійно-управлінської діяльності.
Саме тому під час розробки тренінгу “Організаційно-психологічна підготовка до професійно-управлінської діяльності керівників органів охорони державного кордону” основний акцент автором спрямовано на врахування психологічних особливостей функціонування
ООДК та професійної діяльності керівного складу, практичні розробки західних та вітчизняних фахівців [10; 11; 14–16].
Розробка тренінгу здійснювалась на основі результатів тренінгових підходів науковців лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, які мають значний
науковий внесок у сфері тренінгових технологій з вирішення таких
наукових завдань, як: підготовка до управління змінами в організації, формування команд та підготовки персоналу до командної роботи, формування психологічної готовності [8; 9]. Також взяті до уваги
наукові погляди і практичний досвід В. Барка [2], В. Лефтерова [10],
Л. Мороз [11] в сфері підготовки персоналу органів внутрішніх справ
України на основі тренінгових технологій.
Повноцінне професійне зростання керівників ООДК можливе за умов,
коли особистість спирається на доброзичливу активну участь оточення
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управлінської ланки, коли офіцер домагається професійного визнання/авторитету/лідерства в організації на основі самопізнання, самостимуляції,
програмування професійного й особистісного зростання, самореалізації.
Під час упровадження тренінгу “Організаційно-психологічна
підготовка до професійно-управлінської діяльності керівників органів охорони державного кордону” зміст кожного модуля побудовано
на основі технологічного підходу та розробки тренінгових програм з
психології управління змінами з позиції Л. Карамушки [8]. Зміст запропонованих вправ, ситуативних і творчих завдань, рольових ігор
має авторську позицію, проте у розробці програми були використані
техніки групової роботи відомих психологів [2; 9; 10; 14; 15]. Автор
використав основні ідеї дослідників, проте вони мали інше формулювання/зміст відповідно до мети і завдань тренінгу. Структуру курсу
тренінгової підготовки подано у табл. 1.
Як продемонструвала практика, обсяг тренінгу може мати декілька варіантів: програма на 16 годин (4 години на кожний із 4 модулів);
24 години (6 годин на кожний із 4 модулів), 36 годин (9 годин на кожний із 4 модулів). При обмеженні часу можна використовувати окремо
кожний модуль в залежно від потреб підготовки персоналу для організації та наявності змін в організації.
Таблиця 1

Структура курсу тренінгової підготовки
“Організаційно-психологічна підготовка
до професійно-управлінської діяльності керівників ООДК”
Назва модуля
1

Модуль 1. Сутність
та структура психологічної грамотності
(ПГ), компетентності
(К), організаційної
культури (ОК) керівників ООДК
88

Основні блоки
2

Вступ
Блок 1. (Змістовно-смисловий)
Аналіз ПГ; К; ОК та основних видів змін в ООДК
(1/2/2 год)
Блок 2. (Діагностичний)
Діагностика психологічних чинників, які впливають на спрямованість змін в ООДК (2/2/4 год)
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Продовження табл. 1
1

2

Блок 3. (Корекційно-розвивальний)
Розвиток у керівників організаційно-психологічних умінь та навичок, які необхідні у процесі
ПУД (1/2/3 год)
Заключна частина

Модуль 2. Організаційно-психологічний
інструментарій для
підготовки керівника

Вступ
Блок 1. (Змістовно-смисловий)
Аналіз основних психологічних підходів, які виникають у процесі ПУД для управління змінами в
організації (1/2/2 год)
Блок 2. (Діагностичний)
Діагностика визначення психологічної готовності
керівників до ПУД на основі наявних організаційних змін (2/2/4 год)
Блок 3. (Корекційно-розвивальний)
Розвиток загальних умінь та навичок для психологічного забезпечення готовності керівників до
управління змінами в ООДК (1/2/3 год)
Заключна частина

Модуль 3. Психологічні детермінанти
розвитку ООДК

Вступ
Блок 1. (Змістовно-смисловий)
Створення моделі психологічної допомоги майбутнім менеджерам щодо управління змінами в
організації (1/2/2 год)
Блок 2. (Діагностичний)
Діагностика якостей, які впливають психологічну готовність управління змінами в організації
(1/2/3 год)
Блок 3. (Корекційно-розвивальний)
Розвиток загальних умінь та навичок для психологічного забезпечення функціонування керівного складу (2/2/4 год)
Заключна частина
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Закінчення табл. 1
1

Модуль 4.
Психологічне забезпечення керівників
ООДК

2

Вступ
Блок 1. (Змістовно-смисловий)
Аналіз психологічної готовності керівників
ООДК до ПУД (1/1/2 год)
Блок 2. (Діагностичний)
Діагностика психологічних чинників, які впливають на ПУД в організаціях (1/2/4 год)
Блок 3. (Корекційно-розвивальний)
Розвиток у керівників організаційно-психологічних умінь та навичок для реалізації конкретних
завдань, які виникають у процесі управління змінами в ООДК (2/3/3 год)
Заключна частина

Для реалізації тренінгових модулів було використано систему
методів і форм роботи таких, як: міні-лекції, “криголами”, “мозковий
штурм”, групові обговорення, метод незавершених речень, діагностичний інструментарій, корекційно-розвивальні вправи, рефлексивний аналіз, аналіз професійних ситуацій, рольові ігри.
Для більшої наочності та кращого засвоєння матеріалу, що вив
чається, під час проведення теоретичних та практичних складових
тренінгу широко застосовуються технічні засоби навчання, ПЕОМ і
відповідні комп’ютерні програми, навчальні відеофільми. Розроблені
тренінгові модулі були успішно апробовані під час реалізації міжнародного проекту “Нове обличчя кордону” для підготовки персоналу в
2017 році (93 % учасників тренінгових груп дали позитивні відгуки за
результатами підготовки).
Критеріями психологічної готовності керівників ООДК до ПУД
є рівні розвитку когнітивного, операційно-діяльнісного і мотиваційно-ціннісного компонентів. Визначення критеріїв і показників психологічної готовності до ПУД дозволило розробити характеристики різних рівнів розвитку психологічної готовності до ПУД і всебічно оцінити індивідуальний рівень сформованості професійної готовності до
творчого вирішення завдань управлінської діяльності у офіцерів-при90
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кордонників і слухачів академії та розробити програму її формування
під час професійної підготовки.
На основі аналізу літератури [3; 5; 8;10–12] можна зазначити, що
для реалізації завдань тренінгу необхідно урахувати психологічні
особливості керівників ООДК як суб’єктів психологічної підготовки:
професійні знання;
управлінський досвід;
рівень тривожності, комплекс “загрози авторитету”, ознаки “емоційного/професійного вигорання” тощо;
систему психологічного захисту;
організаційні цінності, критерії оцінки, відкритість до змін в організації тощо (йдеться про те, що якщо інформація як інтелектуальний продукт узгоджується з поглядами керівників, вони будуть мотивовані не лише для її сприйняття, а також використовувати в процесі
ПУД, якщо ні – таку інформацію, як правило, вони блокуватимуть).
Під час тренінгів, як показала практика, учасники можуть виражати емоції, почуття, виявляти активність або не виявляти її при вирішенні власних і групових ситуацій. У будь-якому випадку можна констатувати факт набуття кожним членом групи особистого досвіду, розвиток
особистості керівника в інтересах організації. Це означає, що йдеться
про тренінговий ефект, у результаті якого людина не зможе жити, як раніше, оскільки вона набула нового досвіду (особистого, професійного).
Він може виявити себе через великий/малий проміжок часу.
Для забезпечення актуальності/доцільності тренінгової підготовки психологи використовують моніторинг оцінювання рівня складових ПУД. Моніторинг є своєрідним відстеженням, скануванням
процесу тренінгу й аналізом відповідності результатів цілям тренінгу
за допомогою використання діагностичних методів спостереження,
анкетування, тестування, інтерв’ю, експертної оцінки. Це дозволяє
здійснювати модернізацію тренінгової програми підготовки персоналу і прогнозувати готовність до змін як необхідного чинника для розвитку і функціонування ООДК.
Основним результатом тренінгової підготовки є психологічна
готовність керівників ООДК до ПУД в умовах організаційних змін.
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Зазначений вид готовності є складним багатоаспектним особистісним утворенням, що містить комплекс знань, умінь навичок, мотивів та особистісних якостей [5; 9; 15; 16], що забезпечують професійно-управлінську діяльність керівників ООДК. Як аргумент це можна
побачити на основі змін кар’єрного зростання серед офіцерів, які отримали зазначений вид освітньої послуги (табл. 2).
Таблиця 2

Результативний аналіз кар’єрного зростання керівників органів
охорони державного кордону (на основі тренінгової підготовки)
№ тренінгової групи

Т-група № 1
Т-група № 2
Т-група № 3
Т-група № 4
Т-група № 5
Зведені дані

Загальна кількість осіб

17
18
13
19
20
87

Кількість офіцерів,
що одержали підвищення/
пропозиції на керівні посади

9
10
6
9
9
43

Висновки. 1. Розроблена автором тренінгова програма підготовки до професійно-управлінської діяльності керівного складу ООДК
забезпечує впровадження конструктивних організаційних змін у сфері функціонування керівників ООДК.
2. Під час тренінгів, як показала практика, учасники розвивають
свій психологічний потенціал, необхідний в діяльності керівних кад
рів, і створюють необхідні умови для впровадження організаційних
змін. У будь-якому випадку можна констатувати факт набуття кожним членом групи особистого досвіду, позицій розвитку особистості
керівника в інтересах організації.
3. Тренінгова підготовка вибудовується за схемою: досвід – аналіз –
висновки – застосування. Функціональність тренінгу залежить від транс
формації негативних чинників впливу на ПУД у ході реалізації конструктивних концепцій під час тренінгових сесій. З цього випливає специфіка
тренінгу, яка передбачає виявлення/формування організаційних змін у
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процесі професійного вдосконалення, особистісного зростання, підвищення загального рівня функціонування керівників ООДК. У результаті
керівник набуває навичок, які може відразу використати на практиці, на
відміну від класичної методики надання освітніх послуг.
Перспективами подальших досліджень є розробка практичних
рекомендацій психологам/тренерам для організації та проведення
тренінгів в аспекті підготовки до професійно-управлінської діяльнос
ті керівників органів охорони державного кордону.
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Журавлев В. В. Результаты исследования организационно-психологической подготовки к профессионально-управленческой деятельности руководителей органов охраны государственной границы
В статье осуществлен анализ сущности подготовки к профессионально-управленческой деятельности руководителей органов охраны
государственной границы, раскрыты основные составляющие подготовки руководящего состава, в первую очередь такие, как психологическая грамотность, психологическая компетентность и организа
ционная культура.
Автор представил характеристику психологических аспектов
психологичной подготовки руководителей, проанализировал содер94
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жание и результаты психологической готовности к профессиональноуправленческой деятельности.
Ключевые слова: тренинг, подготовка руководителей органов охраны государственной границы.
Zhuravliov V. Organizational and Psychological Preparation of the
Chiefs of State Border Guard Service Detachments for Professional and
Management Activity Training Results
The purpose of the article is to reveal the psychological characteristics
of the training conducted on the topic of “Organizational and psychological
preparation of the chiefs of state border guard service detachments for professional and management activity” under the conditions of restructuring.
The training program elaborated by the author is aimed at preparation of
border guard managers for professional and management activity, providing
psychological competence and skills development and organizational culture of
managerial staff, which enables implementation of structural and organizatio
nal changes in functioning of state border guard service detachments (SBGSDs).
A comprehensive experimental research demonstrated positive dynamic
changes of SBGSDs chiefs’ development both at personal and organizational
levels during training sessions. The necessity of conducting the trainings as a
part of professional training and development courses and managerial staff
training for the State Border Guard Service has been substantiated.
Each training module consists of three main blocks: the first block
reveals social and psychological approaches to understanding of potential
psychological essence of personality in commander’s work; the second unit
addresses professional and management activity of SBGSDs’ chiefs; the
third block determines the specificity/characteristic features of SBGSDs
chiefs’ work under the conditions of restructuring.
The results of the research may be used by psychologists/trainers in the
form of practical recommendations for organization of training in terms
of preparation of SBGSDs chiefs for professional and management activity.
Keywords: training, preparation of the chiefs of state border guard service detachments, organizational changes.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТРЕНІНГУ
НА ДЕЯКІ ОСОБИСТІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
ОПТИМІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
У статті подано аналіз результатів формувального експерименту щодо впливу генетично-психологічного комунікативно-рефлексійного тренінгу (ГП КРТ) на деякі особистісні характеристики майбутніх психологів, шляхом оптимізації педагогічної
взаємодії. Реалізація розробленої авторами програми ГП КРТ загалом призводить до необхідних цільових змін, які зафіксовані на емпіричному рівні та засвідчують доцільність його задіяння не лише
як потужного засобу оптимізації педагогічної взаємодії при підготовці психологів до практичної роботи, але й усієї особистісної
психогенези.
Ключові слова: підготовка психологів, педагогічна взаємодія,
оптимізація, тренінг, емпатійність, позитивне ставлення до людей,
задоволеність життям, копінг-стратегії, психологічний захист.
96

© Ковальчук З., Чистяков С.

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: психологічні науки

психологічні НАУКИ

Постановка проблеми у загальному вигляді. На сьогодні усе більше актуалізується проблема задіяння активних чинників самовиховання майбутніх фахівців, зокрема психологів, адже становлення суспільно
рішучої і гармонійно розвиненої особистості значною мірою залежить
від зусиль самої людини. Таким чином, слід постулювати базове положення, згідно з яким саморух у культивуванні власної психо- і соціогенези – нагальне завдання кожної особистості, яка, перебуваючи у
взаємодії з іншими людьми, відчуває необхідність урухомлювати й розвивати власні тіло й душу, щоб осягнути свій цілісний актуалгенез на
перетині дуже складних просторово-часових цивілізаційних змін.
У контексті вивчення умов оптимізації педагогічної взаємодії у
процесі підготовки психологів потрібно розглядати якраз важливість
фактора “розвивальне середовище”, адже як аудиторна, так і позааудиторна діяльність, участь студентів у різних її видах є тією генеруючою
сферою, в якій можливості для вияву самоактивності, а водночас і для
особистісного самовизначення та їх самореалізації є досить широкі.
Успішну особистісну генезу може забезпечити вільна від жорсткої
регламентації, обов’язковості розвивальна діяльність, яка вагомо імпонує вияву самостійності, самоактивності, що має бути характерним
для майбутніх психологів.
Звідси головне завдання активного комунікативно-рефлексивного навчання – не стільки у концентруванні уваги учасників тренінгу
на їх комунікативних уміннях, скільки на пробудженні інтересу до іншої людини. Не менш важливе завдання ГП КРТ – виявлення поведінкових стереотипів, властивих науково-педагогічним працівникам, які
на час проведення тренінгу мають змінити власну статусно-рольову
позицію, увійшовши у відповідну роль. Мета таких занять – практичне вивчення проявів різних видів рефлексії у різних ситуаціях майбутньої психологічної практики. У роботі над кожною вправою науково-педагогічні працівники визначають, які види рефлексії активізуються у конкретній грі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. У сучасній
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психологічній науці напрацьовано різні підходи до розв’язання проб
леми самовизначення і самовдосконалення особистості. Для нас
близькі ті, котрі обґрунтовані у працях К. Абульханової-Славської,
Г. Костюка, О. Леонтьєва, С. Максименка, С. Рубінштейна, А. Маслоу,
К. Роджерса, Нат. Роджерс. Для учених, які дотримуються генетично-психологічної традиції, важливим завданням є вивчення мотиваційної сфери особистості. Вітчизняні психологи М. Алєксєєва, Ж. Вірна, С. Максименко, Ю. Швалб та інші досліджують цю сферу в контексті практичної діяльності, ураховуючи включеність особистості у
систему колективних і суспільних взаємин [3; 4; 6; 10].
Мета статті – науково обґрунтувати вплив генетично-психологічного комунікативно-рефлексійного тренінгу на деякі особистісні характеристики майбутніх психологів шляхом оптимізації педагогічної
взаємодії, зокрема позитивне ставлення до людей, емпатійність, задоволеність життям, копінг-стратегії та психологічний захист особистості
майбутнього психолога в контексті педагогічної взаємодії.
Виклад основного матеріалу дослідження. Адекватною до цієї
мети вважаємо експериментальну дослідну стратегію, основною гіпотезою якої стало припущення про те, що цілеспрямовану зміну емпатійних, рефлексійних, захисно-опанувальних складових оптимальної
педагогічної взаємодії можливо здійснити шляхом організації цілеспрямованого зовнішнього (тренінгового) впливу на розвиток кожного із зазначених компонентів, визначених на основі теоретичної моделі. Щоб перевірити висунуту гіпотезу, було організовано та проведено
формувальний експеримент, для якого спеціально розроблено і реалізовано програму генетично-психологічного комунікативно-рефлексійного тренінгу, спрямованого на розвиток указаних вимірів готовності до оптимальної педагогічної взаємодії.
Після запровадження нашої програми ГП КРТ відбулися зміни
щодо деяких характеристик позитивного ставлення до людей, що,
безумовно, є важливим у майбутній роботі практичного психолога.
Прийняття іншої людини, віра в її позитивність та довіра до неї, доб
розичливе ставлення – якості, тісно пов’язані між собою. Прийняття
іншої людини – це насамперед розуміння, уміння бачити її зсереди98
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ни, здатність поглянути на її світ одночасно з двох точок зору – її та
власної; визнання, тобто бачення в іншій людині саме іншої, носія
інших цінностей, логіки мислення, форм поведінки; надання їй права бути самою собою, незалежною від очікувань, думок і дій суб’єкта
взаємодії.
Найпомітніше тренінг вплинув на такі характеристики позитивного ставлення до людей, як “Прийняття інших”. Показники “Віра в
людей” (за шкалою М. Розенберга) та “Доброзичливість” (за шкалою
Кемпбелла) зросли в експериментальних групах дещо менше, але теж
статистично значуще (рис. 1).
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Рис. 1. Показники (М) тестів позитивного ставлення до інших людей
в експериментальній (Е) і контрольній (К) групах після тренінгу

Також відбулися зміни в емпатійних характеристиках оптимальної педагогічної взаємодії. За логікою аналізу педагогічної емпатійної
культури, вона є інтегративною якістю особистості, в якій сфокусовані і синтезовані емоційний, когнітивний і діяльнісний (поведінковий)
компоненти міжособистісних відносин. Емоційний компонент виражається в перцептивній здібності емоційно відгукуватися на переживання іншої людини. Когнітивний компонент визначається гностичною
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здатністю розпізнавати думки і почуття клієнта, передбачати їх відповіді. Він охоплює такі інтегративні якості, як емпатійна спостережливість, емпатійне слухання. Діяльнісний (поведінковий) компонент
виражається в комунікативній здатності будувати свої відносини з
клієнтом, заздалегідь передбачаючи його точку зору і рахуючись із
його внутрішньою позицією. Усі три компоненти емпатії перебувають
у нерозривній єдності і взаємодії.
Емпатія як процес проникнення в переживання іншої людини,
усвідомлення і розуміння специфічних особливостей її емоційного
стану сприяє адекватному розумінню партнерами один одного; регулює взаємодію; забезпечує вибір способів поведінки, відповідних
актуальному емоційному стану суб’єктів; стримує агресивні прояви;
сприяє взаємному саморозкриттю; захищає від інтенсивних переживань чи негативного ставлення партнера; збагачує емоційний досвід;
відновлює і підтримує психічне здоров’я.
Рівень уміння слухати як сприйняття не тільки вимовлених слів,
але й інших аспектів спілкування (лінгвістичних, паралінгвістичних,
кінесичних), міри точності у відображенні почуттів, стійкості емпатичної настанови, підвищеної чутливості до емоційних переживань
інших людей після тренінгу змінилися. Найсильніше тренінг позначився на такій емпатичній характеристиці, як “Уміння слухати” за
тестом Ф. Бурнарда. Показники самооцінних шкал “Точність емпатії”
та “Стійкість емпатії” зросли в експериментальних групах дещо менше, але теж статистично значуще. Залишилися без змін показники
тесту “Емоційна емпатія” В. Бойко (рис. 2).
Задоволеність життям зазвичай вважається когнітивною стороною суб’єктивного благополуччя, яку доповнює афективна сторона –
позитивні і негативні емоції, які людина відчуває в якийсь проміжок
часу.
Формувальний експеримент призвів до покращення характеристик, що відображають задоволеність власним життям: зріс загальний
бал тесту “Задоволеність життям” М. Мельникової, збільшилися показники за шкалою “Життєва включеність”, зменшилися середні показники шкали “Розчарування в житті” (pис. 3).
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Рис. 2. Показники (М) тестів емпатійності в експериментальній (Е)
і контрольній (К) групах після тренінгу
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Рис. 3. Показники шкал (М) тесту М. Мельникової “Задоволеність життям”
в експериментальній (Е) і контрольній (К) групах після тренінгу

За рахунок яких факторів могли відбутися такі зміни? Вважаємо,
що саме зміст тренінгових процедур і відповідний до них характер
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міжособистісної взаємодії відіграли вирішальну роль. Тренінг стимулював реалізацію таких, релевантних до рівня задоволеності життям особистісних якостей, як відповідальність за себе, психологічна стійкість, прагнення до нового, оптимізм, позитивна самооцінка
[1, с. 207]. Не менш тісно пов’язані із задоволеністю життям оцінки
того, що люди судять про тебе по заслугах, інтенсивність соціального
спілкування і сприйняття загальних взаємин між людьми як чесних
і справедливих, можливість для близького душевного спілкування,
що базується на довірі. Усі перелічені “предикатори” задоволеності
життям так чи інакше були актуалізовані тренінговими процедурами.
Про принципову можливість психологічного впливу на задоволеність
життям неодноразово вказувалось у науковій літературі [2; 7; 9].
У контексті педагогічної взаємодії для нас становили інтерес також характеристики копінг-стратегій та психологічного захисту особистості. Професійна діяльність психолога за своїм змістом, функціональним навантаженням, умовами, формами і щільністю спілкування
визнана однією з найбільш напружених в емоційному плані різновидів праці. Високий динамізм, брак часу, робочі перевантаження, соціальна оцінка, необхідність здійснення частих та інтенсивних контактів, взаємодія з різними соціальними групами тощо зумовлюють стресовий вплив на психологічну діяльність. У напружених професійних
ситуаціях система засобів саморегуляції стресового стану, вибудувана
на основі адекватного застосування способів і прийомів копінг-поведінки, може забезпечити високу результативність праці.
На думку С. Нартової-Бочавер, копінг – це індивідуальний спосіб взаємодії із ситуацією відповідно до її власної логіки, значущості
в житті людини та її психологічними можливостями [5, с. 125]. Р. Лазарус розглядає копінг (опанування) як когнітивні та поведінкові
зусилля, що спрямовані на управління специфічними зовнішніми і/
або внутрішніми вимогами, які оцінюються з точки зору відповіднос
ті ресурсам індивіда [12, с. 141]. Вплив тренінгу виразно позначився
на особливостях використання системи копінг-стратегій учасниками
тренінгової програми. На рис. 4 наведено дані про зміни середнього
рівня напруги копінг-стратегій (за тестом А. Лазаруса “Стратегїї само102
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опанування” в адаптації Л. Вассермана) в ситуаціях педагогічної взаємодії після генетично-психологічного комунікативно-рефлексійного
тренінгу.
За шкалами “Планування вирішення проблеми”, “Прийняття відповідальності”, “Самоконтроль” та “Позитивна переоцінка” встановлено
статистично значущі зрушення у бік збільшення використання вказаних
копінг-стратегій, а за шкалою “Конфронтація” – зменшення (рис. 4).
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Рис. 4. Показники (М) шкал тесту А. Лазаруса “Стратегії самоопанування”
в експериментальній (Е) і контрольній (К) групах після тренінгу

Копінг-поведінка – це стратегії дій, що реалізуються людиною в
ситуаціях психологічної загрози фізичному, особистісному і соціальному благополуччю, здійснювані в когнітивній, емоційній і поведінковій сферах функціонування особистості, які ведуть до більш успішної
або менш успішної адаптації.
Охарактеризуємо стратегії дій, використання яких суттєво збільшилось або зменшилось під впливом тренінгу.
Копінг-стратегія “Самоконтроль”: підвищився контроль за діями, висловлюваннями, проявами стриманості у спонтанності; збільшилася кількість свідомих зусиль, спрямованих на збереження впевненості та оптимізму; активувалась розумова діяльність, увага до інформації, уважність,
обережність, продуманість слів і дій, пильність до зовнішніх сигналів.
Копінг-стратегія “Планування вирішення проблем”: більш активна взаємодія із зовнішньою ситуацією, з інформацією і людьми, більш
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свідомі спроби вирішення проблеми; більша зосередженість і врівноваженість; більше уявлюваних зусиль з пошуку способів вирішення
проблеми, аналізу ситуації, звернення до минулого досвіду.
Копінг-стратегія “Позитивна переоцінка”: підсилення віри, надії та
оптимізму; спроби аналізу ситуації, пошук сенсу того, що сталося з фокусуванням на позитивних аспектах; переосмислення себе, своїх відносин і життєвих цінностей; зосередження уваги і думок на знаходження
“користі/вигоди” зі сформованої ситуації, звернення до Бога з метою
зниження тривоги і відновлення сили духу та емоційної рівноваги.
Прийняття (визнання) відповідальності – прийняття визнання
людиною своєї ролі в проблемі та визначення спроб її вирішення.
Копінг-стратегія “Конфронтація”, показники якої понизилися, виявляється: у поведінці – посиленням активності, часто імпульсивної, непослідовної і хаотичної, з метою спробувати хоч якось вплинути на ситуацію; в
емоціях – збудженням, агресивністю, злістю і досадою, надмірною прямолінійністю і відсутністю гнучкості; у когнітивній сфері – відсутністю плану
дій, дезорганізацією розумової діяльності, захопленістю ситуацією.
Нагадаємо, що посттестова актуалізованість таких механізмів
копінгу, як “Пошук соціальної підтримки”, “Дистанціювання”, “Втеча-уникнення”, не зазнала істотних змін унаслідок проведення тренінгу.
Хоча характер і міра вираженості окремих компонентів структури
психологічного захисту стійко пов’язані з властивостями особистості,
але структура психологічного захисту не є абсолютною, і може змінюватись у процесі соціалізації [11]. У процесі генезису психологічного
захисту відбувається трансформація останнього за такими векторами: асоціальний – соціальний; непродуктивний – продуктивний; стабільний – ситуативний; структурований – деструктурований [8].
Тренінг як мікросоціалізаційний чинник вплинув на особливості
функціонування системи психологічного захисту учасників тренінгової
програми: за шкалами тесту “Індекс життєвого стилю” Плутчика-Келлермана-Конте, а саме: “Витіснення”, “Регресія”, “Проекція” та “Раціоналізація”,
встановлено значуще зменшення напруженості відповідних видів психологічного захисту. Слід зазначити, що три із чотирьох механізмів (“Витіснення”, “Регресія”, “Раціоналізація”), рівень напруженості яких після тренінгу
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зменшився, відносять, зазвичай, до категорії зрілих механізмів захисту, що
мають порівняно надійний контакт з реальністю (рис. 5).
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Рис. 5. Показники (М) шкал тесту Плутчика-Келлермана-Конте
“Індекс життєвого стилю” в експериментальній (Е) і контрольній (К)
групах після тренінгу

Копінг-процеси спрямовані на активну зміну ситуації і задоволення значущих потреб, у той час як процеси психологічного захисту
спрямовані на пом’якшення психічного дискомфорту, перші – активні, гнучкі та конструктивні – використовуються індивідом свідомо,
а другі – ригідні, неусвідомлювані та пасивні. На сьогодні прийнято
об’єднувати захисні механізми і копінг-механізми в цілісну систему
адаптивних реакцій особистості.
За підсумками формувального експерименту, внаслідок реалізації
програми генетично-психологічного комунікативно-рефлексійного
тренінгу ми отримали позитивні результати у показниках емпатійних,
рефлексивних, захисно-опанувальних складових оптимальної педагогічної взаємодії.
В експериментальних тренінгових групах (порівняно із контрольними групами) покращилися, (оптимізувалися) показники:
діалогічності (самоцінності і конструктивністі) міжособистісних
стосунків; позитивного ставлення до людей (“прийняття інших”, “віра
в людей” “доброзичливість”);
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комунікативної інтолерантності (“неприйняття або нерозуміння
індивідуальності людини, категоричність або консерватизм в оцінках
людей”, “прагнення переробити, перевиховати партнерів”, “прагнення
підладнати партнера під себе, зробити його зручним”, “невміння вибачати іншому помилки, незручність, ненавмисно заподіяні неприємності”, “невміння пристосовуватися до партнерів”);
стилю поведінки відносно оточення людей (пом’якшення і об’єктивність);
задоволеності власним життям (відчуття насиченості і повноти
життя, проживання поточного моменту, активності, радості, душевної рівноваги);
емпатичності у взаємодії (уміння слухати, точності і стійкості емпатії);
використання копінг-стратегій у контексті педагогічної взаємодії (аналізу ситуацій і можливих варіантів поведінки, вироблення стратегії вирішення проблем, планування власних дій з урахуванням об’єктивних умов, досвіду і ресурсів, визнання своєї ролі
у виникненні міжособистісних проблем та відповідальності за їх
вирішення, сприймання колізій педагогічної взаємодії як стимулу
для особистісного зростання) та функціонування системи психологічного захисту.
За підсумками формувального експерименту можемо стверджувати, що реалізація розробленої нами програми генетично-психологічного комунікативно-рефлексійного тренінгу загалом призводить
до необхідних цільових змін, які зафіксовані на емпіричному рівні та
засвідчують доцільність його задіяння не лише як потужного засобу
оптимізації педагогічної взаємодії у процесі підготовки психологів,
але й усієї особистісної психогенези.
Психолого-педагогічна проблема застосування ГП КРТ для оптимізації професіогенезу майбутніх психологів не вичерпується цим дослідженням. Подальшого вивченння потребує використання новітніх
інформаційних технологій, зокрема комп’ютерних форм комунікації
та підготовка майбутніх психологів до фахової діяльності у режимі
віртуального спілкування.
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Ковальчук З. Я. Психологический анализ влияния тренинга на
некоторые личностные характеристики будущих психологов через
призму оптимизации педагогического взаимодействия
В статье представлен анализ результатов формирующего эксперимента по влиянию генетико-психологического коммуникативно-рефлексивного тренинга (ГП КРТ) на некоторые личностные характерис
тики будущих психологов через призму оптимизации педагогического взаимодействия. Реализация разработанной авторами программы
ГП КРТ в целом приводит к необходимым целевым изменениям, которые зафиксированы на эмпирическом уровне и подтверждают целесо
образность его задействования не только как мощного средства оптимизации педагогического взаимодействия при подготовке психологов
к практической работе, но и всего личностного психогенезиса.
Ключевые слова: подготовка психологов, педагогическое взаимодействие, оптимизация, тренинг, эмпатийность, позитивное отношение к людям, удовлетворенность жизнью, копинг-стратегии, психологическая защита.
Kovalchuk Z. Psychological Analysis of the Impact of the Training
on Some Personal Characteristics of Future Psychologists Through the
Prism of Optimizing Pedagogical Interaction
The article presents the analysis of the results of the molding experiment on the influence of genetic-psychological communicative-reflexive
training (GP CRT) on some personal characteristics of future psychologists
by optimizing pedagogical interaction. Implementation of the GP program
developed by the author generally leads to the necessary target changes that
are fixed at the empirical level and indicate the expediency of its involvement not only as a powerful means of optimizing pedagogical interaction in
preparing psychologists for practical work, but also for all personal psychogenesis. In particular, according to the results of the molding experiment,
as a result of the implementation of the program of genetic-psychological
communicative-reflexive training, positive results were obtained in the indices of empathic, reflexive, protective-mastering components of optimal
pedagogical interaction. In the experimental training groups (in compari108
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son with the control groups), the participants in these groups improved,
“optimized” the indicators: dialogic (self-worth and constructivism) of interpersonal relationships; positive attitudes towards people (“acceptance of
others”, “belief in people”, “goodwill”, communicative intolerance (“rejection
or misunderstanding of individuality, categorical or conservative in people’s
assessment”, “the desire to redevelop, redevelop partners”, “the desire to arrange a partner under to make it convenient”,“the inability to apologize for
another mistake, inconvenience, unintentionally inflicted troubles”, “inabi
lity to adapt to partners”), the style of behavior concerning people around
them (mitigation and objectivity); depression of one’s own life (feeling of
fullness and fullness of life, living of current moment, activity, joy, mental
balance); empathy in interaction (listening ability, accuracy and stability of
empathy); the use of coping strategies in the context of pedagogical interaction (situation analysis and possible behavioral variants) , elaboration of a
strategy of problem solving, planning of own actions in the light of objective
conditions, experience and resources, recognition of its role in the emergence of interpersonal problems and the responsibility for their solution,
sensing Reference collisions teacher interaction as an incentive for personal
growth) and operation of psychological defense.
Keywords: preparation of psychologists, pedagogical interaction, optimization, training, empathy, positive attitudes towards people life satisfaction,
coping strategies, psychological defense.
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЇ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ
У статті порушено проблему аналізу психології емоційної сфери
дітей. Проаналізовано теоретичні основи формування емоційної сфери, основні закономірності зазначеної сфери. Подано результати дос
лідної роботи з аналізу основних теорій емоцій, які розроблялись та
використовуються вченими-психологами класиками та сучасними
дослідниками у сфері загальної психології, спеціальної психології та
психології емоційного розвитку особистості.
Ключові слова: емоції, емоційна сфера, емоційний розвиток, теорії емоцій, психологія емоцій, психологія емоційної сфери.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Серед глобальних проблем людства, що найгостріше заявляють про себе в новому
XXI столітті, особливе місце займає психічне і фізичне здоров’я дітей.
Численні підходи до вирішення цієї проблеми найчастіше ґрунтуються на вивченні якості медичного обслуговування, внутрішньосімейної
атмосфери і відносин дитини з близькими дорослими, вивченні екологічної обстановки, соціального оточення, сприйнятливості дітей до
захворювань та інших зовнішніх чинників.
Значно менш вивчені внутрішні чинники, що впливають на психічне здоров’я дітей і найважливіші умови, що визначають це благо110
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получчя. Як один з таких внутрішніх чинників, що є могутнім регулятором психіки дитини, а відповідно і її здоров’я, можна розглядати
емоційну сферу як складно організовану систему регуляції поведінки
дитини.
Емоційна сфера дитини розглядається так: як одна з базових передумов загального психічного розвитку; як ядро становлення особистості дитини (О. В. Запорожець); як один з фундаментальних внут
рішніх чинників, що визначають психічне здоров’я дитини і становлення її початково здорової психіки.
Якщо відчуття, сприймання, мислення людини відображають
властивості, закономірності предметів, речей та явищ, то в переживаннях людини відображається її ставлення до предметів, явищ, подій
дійсності, залежно від того, як ці предмети задовольняють або не задовольняють потреби людини. Емоція – це оцінка у формі переживання
інформації про зовнішній та внутрішній світ, яка надходить у мозок.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Від давнини до
сучасності фізіологи пов’язували й пов’язують емоційні стани людини
з різними змінами в організмі, з різними тілесними проявами. Наприкінці ХІХ століття була висунута теорія, згідно з якою емоція виникає
лише як наслідок внутрішніх, фізіологічних процесів, що відбуваються
в організмі. У ході дослідження даного питання вченими було представлено велику кількість теорій емоцій. Це еволюційна теорія походження
емоцій С. Darwin [1], рудиментарна теорія емоцій G. Spencer і його учнів [2], психоаналітична концепція емоцій [3], структурна теорія емоцій
J. Papez [4], органічна теорія емоцій James-Lange [5] тощо.
Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні та розкритті
проблеми психології емоційної сфери дітей.
Виклад основного матеріалу дослідження. Еволюційна теорія
походження емоцій С. Darwin опублікована в книзі “Вираз емоцій у
людини і тварин” [1; 6; 7] в 1872 році. У ній еволюційний принцип
застосовується до психологічного розвитку живого організму і доводиться, що між поведінкою тварини і людини є подібні закономірності. Як показав С. Darwin, у зовнішньому виразі різних емоційних
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станів, в експресивно-тілесних рухах багато загального у антропоїдів
і сліпонароджених дітей. Ці спостереження лягли в основу його теорії.
Емоції, за цією теорією, з’явилися в процесі еволюції живих істот як
життєво важливі механізми пристосування, які сприяли адаптації організму до умов і ситуацій його життя. Тілесні зміни, що супроводжують різні емоційні стани, зокрема пов’язані з відповідними емоціями
рухи, за С. Darwin, є не що інше як рудименти реальних адаптивних
реакцій організму [8].
Рудиментарна теорія емоцій розвиває еволюційну ідею про походження емоцій, оцінюючи їх з боку поведінкової сфери. Після публікації робіт С. Darwin ряд психологів (G. Spencer і його учні, Т. Рибо і
його школа, частина школи німецької біологічно орієнтованої психології) почали розвивати ідеї про біологічне походження людських емоцій з афектних і інстинктивних реакцій тварин. Передбачається, що
емоції є залишковими проявами афектів, що колись супроводжували повноцінні біологічні реакції. Згідно з даною концепцією, виразні
рухи, що супроводжують наш страх, розглядаються як рудиментарні
реакції при втечі й обороні, а виразні рухи, що супроводжують наш
гнів, розглядаються як рудиментарні залишки рухів, що колись супроводжували у наших тваринних предків реакцію нападу. Страх почав
розглядатися як “загальмована втеча”, а гнів як “загальмована бійка”,
тобто емоції позиціонуються як “затухаюче відлуння” елементарних
програм поведінки. Логіка даної теорії призводить до декількох спірних висновків про відмирання емоцій як таких і не пояснює різноманітність емоційного світу людини [2].
Психоаналітична концепція емоцій звертає увагу на енергетичну
складову психічних процесів, розглядаючи в цьому плані й емоційну
сферу. Незважаючи на те, що запропонований відвернутий варіант
тлумачення емоцій був мало прив’язаний до організації мозку, він
надалі привернув увагу багатьох дослідників, які займалися даною
проблемою. Згідно з думкою S. Freud, несвідоме є джерелом надлишку
енергії, яку він визначає як лібідо. Структурний зміст лібідо обумовлений конфліктною ситуацією, яка мала місце у минулому і зашифрована на інстинктивному рівні. Потрібно відзначити, що факти, які
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свідчать про виражену пластичність нервової системи, погано узгоджуються з ідеєю “законсервованого” конфлікту, не говорячи вже про
те, що в цій гіпотезі погано є видимий біологічний сенс. З часом психоаналіз дійшов висновку, що енергія “несвідомого” не зберігається в
структурах мозку як “дефект розвитку”, а є наслідком появи в нервовій
системі надлишку енергії як результату недосконалої адаптації особи
в соціумі. Наприклад, А. Адлер вважав, що більшості дітей спочатку
властиво відчуття власної недосконалості, у порівнянні з “усемогутніми дорослими”, що веде до формування комплексу неповноцінності.
Розвиток особи, згідно з переконаннями А. Адлера, залежить від того,
яким чином цей комплекс компенсуватиметься. У патологічних випадках людина може намагатися компенсувати свій комплекс неповноцінності за рахунок прагнення до влади над іншими [3].
Структурна теорія емоцій J. Papez – класичний приклад нейро
психологічного підходу до розгляду емоцій – була опублікована в
1937 році. Вивчаючи емоційні розлади у хворих з поразкою гіпокампу
і поясної звивини, Дж. Пейпец висунув гіпотезу про існування єдиної
системи, яка об’єднує ряд структур мозку і створює мозковий субстрат для емоцій. Ця система становить замкнений ланцюг і охоплює:
гіпоталамус, передньовентральне ядро таламуса, поясну звивину, гіпокамп і мамилярні ядра гіпоталамуса. Вона отримала назву “коло
Дж. Пейпеца”. Пізніше, 1952 року, ця структура була названа Полом
Мак-Ліном лімбічною системою (назва враховувала, що поясна звивина обволікає передній мозок). Джерелом збудження лімбічної системи є гіпоталамус, активність якого модулюють структури середнього
мозку, що пролягають нижче, і через таламус передають збудження
до поясної звивини кори великих півкуль. За Дж. Пейпецом, поясна
звивина є субстратом усвідомлених емоційних переживань. Сигнали
від поясної звивини через гіпокамп і мамілярні тіла знов досягає гіпоталамуса, забезпечуючи зворотний зв’язок у лімбічній системі. Отже,
суб’єктивні переживання, що виникають на рівні, контролюють вісцелярні і моторні вияви емоцій. Існує низка заперечень проти теорії
Дж. Пейпеца. Так, в експерименті показано, що стимуляція гіпокампу людини електричним струмом не супроводжується появою емоцій
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(страху, гніву), а суб’єктивно пацієнти відчувають лише сплутану свідомість [4; 9].
Органічну теорію емоцій James-Lange висунули незалежно один від
одного американський філософ і психолог У. Джеймс і данський медик
К. Г. Ланге в 1880–1890 роках. Підставою для теорії послужив аналіз
відповідності між об’єктивним виявом активності вегетативної сфери
і суб’єктивним відчуттям емоції, що виникала. Згідно з даною теорією,
емоційне відчуття – це вияв у свідомості функціональних перебудов в
організмі, що відбуваються на рівні вегетативної нервової системи. Зов
нішнє роздратування викликає рефлекторні зміни в діяльності серця,
диханні, кровообігу, тонусі м’язів, унаслідок чого у свідомість проектуються різні відчуття, з яких і складається переживання емоцій. Тобто спочатку під дією зовнішніх стимулів відбуваються характерні для
емоцій зміни в організмі і тільки тоді як наслідок виникає сама емоція.
Якщо вегетативні реакції є причиною, а емоції наслідком у континуумі
взаємодії організму з середовищем, то “ми сумуємо, тому що плачемо,
сердимося, тому що завдаємо удару, боїмося, тому що тремтимо”. Порівняно з рудиментарною теорією емоцій, яка розглядає їх у контексті
елементарних програм поведінки, теорія Джеймса-Ланге стосується
глибинних механізмів поведінки, оцінюючи емоції на підготовчій стадії
як набір вегетативних реакцій, що забезпечують реалізацію плану дій.
Слід звернути увагу, що в обох концепціях емоції розглядаються дещо
однобоко, як атрибут невеликого набору природжених програм поведінки, тому створюється враження, що ряд процесів нашої свідомості
позбавлений емоційного супроводу, відповідно стає важко пояснити
властиве людині багатство емоційної сфери [5].
Теорія емоцій Cannon-Bard. На думку У. Кенона, гамму емоційних відчуттів людини у контексті теорії Джеймса-Ланге неможливо
зіставити з відносно невеликою різноманітністю вегетативних виявів.
Пізніше Ф. Бард довів одночасність фізіологічних і суб’єктивних виявів емоційного процесу. Розвиток цих уявлень, підкріплений даними
фізіології, привів до висновку, що під час сприйняття подій, які викликають емоції, нервові імпульси спочатку надходять у таламус, де
збудження розщеплюється, частина його йде в кору великих півкуль,
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породжує суб’єктивні переживання емоцій, а інша половина прямує в
гіпоталамус, який управляє фізіологічними змінами в організмі. Дана
гіпотеза показала взаємини між емоційною і руховою сферами і сприяла розумінню сенсорної природи емоцій [10; 11].
Активаційна теорія Lindsley-Hebb заснована на роботах Дж. Моруці і Х. Мегоуна, які показали наявність у стовбурі мозку неспецифічної системи, здатної активувати кору великих півкуль. Подальші
дослідження встановили наявність неспецифічної активуючої системи в таламусі та участь стриопалідарної системи до регуляції рівня активності. Оскільки дані утворення забезпечують силу й інтенсивність
процесів, що протікають у мозку, допомагають організму адаптуватися в місці існування, а окремі ділянки даної системи знаходяться
в реципрокних відносинах, було зроблено припущення, що емоції є
сенсорним еквівалентом активуючої системи мозку. Д. О. Хебб провів аналіз електроенцефалографічної картини роботи мозку у зв’язку
з діяльністю ретикулярної формації і показав, що її активність корелюється з силою, тривалістю та якістю емоційного переживання. Свої
ідеї Д. О. Хебб виразив графічно і показав, що для досягнення успішного результату діяльності людині необхідний оптимальний, середній
рівень емоційного збудження. Дана теорія доповнила наявні уявлення
про зв’язок емоцій з поведінкою і вегетативними реакціями, показавши їх зв’язок з активуючою системою мозку [8].
Двофакторна теорія емоцій С. Schachter пропонує розглядати
емоцію як поєднання двох компонентів: фізіологічного збудження і
когнітивної інтерпретації цього збудження. Згідно з теорією, “продукти процесу пізнання використовуються для інтерпретації значення
фізіологічних реакцій на зовнішні події”. Ілюструє дану теорію такий
експеримент: “Чотири групи студентів складали іспит. Заздалегідь з
цими студентами проводили експеримент, в якому дві групи опитувалися в умовах ворожості, а дві інші в умовах дружнього ставлення. На іспиті одна з кожної пари груп отримала ін’єкцію адреналіну, а
друга – контрольну ін’єкцію фізіологічного розчину. Студенти зробили звіт про свої переживання. Як очікувалося, перша група відчувала
переважно негативні емоції, а друга – позитивні. Вплив же адреналіну
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виявився несподіваним. Він підсилював як позитивні, так і негативні
емоції. Який би фізіологічний стан не викликала ін’єкція, його знак
визначався настановою соціального оточення студентів, а не введеною
речовиною” [12]. Емоція, з одного боку, обумовлюється енергетичним
компонентом свідомості, а з другого – її якість визначається взаємодією змісту свідомості і можливою програмою дій. Двофакторна теорія побічно відокремлює проблему сили і знаку емоції від її якісного
змісту. Власне на енергетичний компонент емоцій указують багато
дослідників, але залишається неясним механізм його реалізації в системі інших психічних явищ. Наприклад, ідею про рівень збудливості
мозку як модифікатор поведінки тварин знаходимо у Л. В. Крушинсь
кого. Ця гіпотеза ґрунтувалася на дослідах, в яких штучне підвищення
збудливості нервової системи боязких і злих собак введенням фармакологічних засобів приводило до значного посилення активно- і пасивнооборонних реакцій [12].
Відповідно до біологічної теорії емоцій П. К. Анохіна, у процесі
еволюції емоції удосконалювалися так само, як м’язи, зір і слух. Найбільш розвинена система емоцій у людини, оскільки у неї разом з
біологічними потребами з’являються потреби фізіологічні. Провідні
емоції з негативним знаком сигналізують організму про відхилення в
його внутрішньому середовищі, що активує відповідну програму дій.
Завершення цілеспрямованих дій супроводжується позитивним емоційним фоном, що закріплюється в пам’яті тварини як “отримання
нагороди”. Пояснюючи свою позицію, П. К. Анохін наводить приклад,
коли хижак протягом багатьох днів цілеспрямовано переслідує свою
здобич, що супроводжується як негативними переживаннями (відчуття голоду), так і позитивними (процес насичення). Отже, “провідні
емоції беруть участь у формуванні функціональної системи, визначаючи вектор, тобто спрямованість поведінки, постановку мети, формування акцептора результату дії. Ситуативні емоції, що виникають при
оцінці окремих етапів дії, дозволяють коригувати поведінку і досягати
поставленої мети”. Таким чином, основне інформаційне навантаження в біологічній теорії несе її знак, який маркує програму поведінки і
додає останній певної спрямованості [13].
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Потребнісно-інформаційна теорія емоцій П. В. Симонова розвиває ідею П. К. Анохіна про те, що якість емоції необхідно розглядати з
позицій ефективності поведінки. Уся сенсорна різноманітність емоцій
зводиться до уміння швидко оцінити можливість або неможливість
активно діяти, тобто побічно прив’язується до активуючої системи
мозку. Емоція подається як якась сила, яка управляє відповідною програмою дій і в якій зафіксована якість цієї програми. З огляду даної
теорії, передбачається, що “емоція – це віддзеркалення мозком людини і тварин якої-небудь актуальної потреби (її якості і величини) і
вірогідності (можливості) її задоволення, яку мозок оцінює на основі
генетичного і раніше набутого індивідуального досвіду” [14].
У контексті теорії когнітивного дисонансу Л. Фестингера емоція
розглядається як процес, якість якого визначається узгодженістю
взаємодіючих систем. Позитивне емоційне переживання з’являється
тоді, коли план дій, що реалізовується, не зустрічає на своєму шляху перешкод. Негативні емоції пов’язані з розбіжністю між поточною
діяльністю і очікуваним результатом. Дисонанс, невідповідність між
очікуваними і дійсними результатами діяльності припускають існування двох основних емоційних станів, які безпосередньо пов’язані з
ефективністю когнітивної діяльності, побудовою планів активності і
їх реалізацією. Таке розуміння емоцій, обмежене поясненням їх позитивного або негативного компоненту, дещо однобоко показує природу
емоцій як сигнальної системи, що реагує на якість програм поведінки і
вуалює активну, енергетичну сторону емоцій, а також їх якісне різноманіття. У той же час дана теорія підкреслює залежність знаку емоцій
від якості програми дії, а не від якості емоційного відчуття [10].
Єдина концепція свідомості й емоцій Ю. І. Александрова формує
уявлення про емоції з погляду системної психофізіології. Системний
підхід дозволяє більш глибоко визначити місце емоцій в організації
мозкових процесів. Проводиться розподіл між поведінкою й емоціями, причому останні визначаються як феномен сенсорної сфери, еквівалент свідомості. Таке розуміння емоцій примушує інакше розставити акценти в розумінні самої свідомості. Згідно з викладеним матеріалом: “Емоції характеризують реалізацію систем, що формуються
№ 3(8)
2017

117

психологічні НАУКИ

на початкових етапах онтогенезу і забезпечують мінімальний рівень
диференціації (“добре-погано”). Свідомість характеризує реалізацію
систем, формування яких на пізніх етапах розвитку обумовлює прогресивне збільшення диференційованої у співвідношенні організму і
середовища і ускладнення поведінки. Усі системи спрямовані на досягнення позитивних адаптивних результатів поведінки” [15].
Як специфічні суб’єктивні стани (або переживання) емоції – один
з феноменів внутрішнього життя людини (В. К. Вілюнас [16]), що
найяскравіше виявляються, певною мірою доступний самоспостереженню, самоаналізу і рефлексії.
Підкреслимо, що саме тут, у початкових визначеннях і поняттях, до
цих пір панують різночитання, а також велика плутанина і неточність
їх вживання. Найбільша і поширена в літературі неточність полягає у
використанні понять “емоція” і “відчуття”, “емоція” і “афект” як взаємозамінних, що свідчить про нечітке розрізнення окремих підкласів цілісної емоційної системи, що динамічно змінюється. Наприклад, емоційна
система людини дуже часто називається афективною (особливо в медичній літературі), хоча в психологічній літературі є і вужче визначення афекту, не тотожне поняттю “емоція”. Оскільки ці поняття (емоція і
афект, емоційний і афективний стан) часто не диференціюються чітко,
створюється враження непотрібності (або надмірності) деяких з них.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Психологія емоційної сфери дітей є значною проблемою, якою займалась і займається
значна кількість закордонних та вітчизняних науковців. У даній сфері
описано гіпотези і теорії, які охоплюють різні підходи до охарактеризування природи емоцій, почуттів та емоційної сфери загалом, що дає
можливість стверджувати про повноцінне дослідження даної сфери
особи. У подальшому це дає можливість для досліджень часткових
виявів емоцій людини в тій чи іншій життєвій ситуації, а також для
дослідження проблеми емоційного розвитку дітей з різноманітними
обмеженнями життєдіяльності та особливими освітніми потребами
в процесі активного запровадження інклюзивної форми навчання в
загальноосвітніх закладах, яка набирає своєї популярності та необхідності в сучасних умовах розвитку українського суспільства.
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Лисенкова И. П. Проблема эмоциональной сферы детей
В статье поднята проблема анализа психологии эмоциональной
сферы детей. Проанализированы теоретические основы формирования эмоциональной сферы, основные закономерности данной сферы.
Представлены результаты исследовательской работы по анализу основных теорий эмоций, которые разрабатывались и использовались
учеными-психологами классиками и современными исследователями
в области общей психологии, специальной психологии и психологии
эмоционального развития личности.
Ключевые слова: эмоции, эмоциональная сфера, эмоциональное
развитие, теории эмоций, психология эмоциональной сферы.
Lysenkova I. Problem of Psychology of Emotional Sphere of Children
The article is devoted to the problem of analysis of psychology of emotional sphere of children. The psychical and physical health of children occupies the special place among global problems of humanities which per
acute declares about itself in new, XXI century. The numerous approaches
for the decision of this problem is more frequent based on the study of qua
lity of medical service, atmosphere in the family and relations of child with
near adults, study of ecological situation, social surroundings, receptivity of
children to the diseases and other external factors.
Internal factors, which influence on the psychical health of children
and major terms which determine this prosperity are less studied conside
rably. It is possible to examine an emotional sphere as difficultly organized
system of adjusting of conduct of child as one of such internal factors which
are the powerful regulator of psyche of child, and accordingly its health.
The emotional sphere of child is examined as one of base pre-conditions of general psychical development, as a kernel of becoming of perso
nality of child (O. V. Zaporozhets), as one of fundamental internal factors
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which determine the psychical health of child and becoming of it initial
healthy psyche.
If feeling, perception, thought of human represent properties, regularities of objects, things and phenomena, in experiencing of man its attitude
is represented toward objects, phenomena, events of reality, depending on
that, how the necessities of human satisfy or dissatisfy these objects. An
emotion is an estimation in form experiencing of information about the
outer and internal world, which enters in brain.
Scientists in the area of physiology, pedagogics and psychology proposed many theories in relation to an origin, forming and development of
emotions and emotional sphere of human exactly for the solution of problem of development of emotional sphere of personality. The place in modern
psychological science found the followings theories, such as: evolutional
theory of origin of emotions (Сh. Darwin), rudimentary theory of emotions, psychoanalytical conception of emotions, structural theory of emotions (J. Papez), organic theory of emotions (James-Lange), theory of emotions (Cannon-Bard), activating theory (Lindsley-Hebb), twofactor theory
of emotions (С. Schachter), biological theory of emotions (P. K. Anokhin),
need-informational theory of emotions (P. V. Simonova), unique conception of consciousness and emotions (Yu. I. Aleksandrov) et al.
Keywords: emotions, emotional sphere, emotional development, theories
of emotions, psychology of emotions, psychology of emotional sphere.
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Особливості професійної діяльності
психологів пенітенціарних установ
У статті розглядається проблематика професійної діяльності офіцерів-психологів пенітенціарних установ України. Визначаються особливості професійної діяльності офіцерів-психологів пенітенціарних установ,
які виконують свої професійні обов’язки в особливих умовах діяльності.
Звертається увага на умови професійної діяльності та зміст функцій, які
мають виконувати офіцери-психологи пенітенціарних установ України.
Ключові слова: особливості професійної діяльності офіцерів-психологів пенітенціарних установ, маніпулятивний вплив, функції офіцера-психолога пенітенціарних установ.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Професійна діяльність будь-яких спеціалістів здійснюється у реальних умовах виконання ними своїх професійних обов’язків та за відповідної динаміки
ситуацій, що складаються. Не можна чітко встановити межу точного
виконання певного обов’язку саме тому, що одна ситуація дозволяє
людині діяти спокійно, розсудливо та виважено, а інша ситуація вимагає від спеціаліста максимальної зосередженості, швидкості та правильності прийняття виважених рішень, іноді обмежує його в часі та
засобах досягнення визначених цілей.
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Здавалося б, діяльність психолога вимагає саме першого варіанта
ситуації, коли є можливість неквапливо визначити модель власної поведінки та взаємодії з оточуючими спеціалістами, проте нерідко виникають
такі ситуації, коли на роздуми є декілька хвилин, а то й секунд. Звісно, що
виникнення певних зовнішніх обмежень (часу, відповідних ресурсів) у
діяльності психолога саме пенітенціарних установ може призвести до затримки, а іноді і відмови від правильних дій (при власній “загальмованос
ті” психічних процесів, насамперед мислительних, вольових – рішучість,
упевненість, самовладання тощо, емоційних – врівноваженість та поведінкових – чіткість визначених або змодельованих дій), тобто впадання
у “ступор”, що геть небажано у нестандартних та непередбачуваних ситуаціях. Звісно, кращим варіантом є той, у якому сам психолог пенітенціарної установи може досить швидко, а іноді і миттєво орієнтуватись у
ситуації, що виникла за рахунок уже наявних моделей поведінки та дій,
а можливо, за рахунок власної кмітливості, здатності налаштовування на
умови самої ситуації та впевненості у власних можливостях подолати її.
Звісно, практично миттєве опановування ситуації та точний прорахунок власних дій дасть можливість психологу виконати свій професійний обов’язок найкращим чином. Можна з упевненістю сказати,
що діяти ефективно зможе не кожен спеціаліст даного профілю, навіть
досвідчений, саме у що його дії можуть формуватися під впливом багатьох чинників та умов. Іноді ми можемо побачити, що, здавалося б,
молодий спеціаліст може вправніше діяти, ніж той, у кого є певний
досвід дій в інших ситуаціях, які обмежують його у часі та власних ресурсах (інтелектуальних, емоційно-вольових, поведінково-регулятивних, а іноді і в енергетичних) на досягнення визначених цілей. Іноді
виникає питання на кшталт того, а що ж дає можливість людині діяти
досить ефективно в ситуаціях нестандарту? Його досвід подолання
подібних ситуацій чи його індивідуальні особливості? А можливо,
ключем до вирішення поставленого запитання є його індивідуально-психологічні риси? На нашу думку, не можливо дати чітку та стверджувальну відповідь на поставлене запитання, що ж саме формує результативну поведінку офіцера-психолога пенітенціарної установи в
незвичних для пересічного психолога умовах та ситуаціях діяльності.
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Проблематикою професійної діяльності фахівців пенітенціарних установ, та офіцерів-психологів зокрема, займались такі вчені, як Ю. В. Александров, Т. Ю. Ваврик, В. С. Медведєв, О. В. Сазнік,
В. В. Хведчук та інші.
Метою статті є визначення особливостей професійної діяльності
психологів пенітенціарних установ.
Виклад основного матеріалу дослідження. Небезпека стати бажаним об’єктом для скоєння протиправних дій і злочинів, схиляння
до порушень вимог нормативно-розпорядчих документів, що регламентують порядок виконання службових обов’язків, підстерігає кожного працівника Державної пенітенціарної служби України. Правоохоронці–пенітенціаристи у процесі виконання щоденних службових
обов’язків, як правило, відчувають відкритий або прихований опір з
боку представників спецконтингенту, які не лише намагаються реалізувати неправомірні наміри, ввести посадову особу в оману, але й
примусити її стати відданим пособником, співучасником виконання
злочинних посягань, членом злочинного угруповання, нерідко нехтуючи усіма соціальними нормами, застосовуючи грубий психологічний
і фізичний тиск [4].
Звісно, що це не одна з негативних особливостей професійної
діяльності психологів пенітенціарних установ, що здатна суттєво
впливати на правильне та чітке виконання ними своїх професійних
обов’язків. Кожен психолог має чітко розпізнавати наміри засуджених, відкриті чи приховані щодо маніпулятивної поведінки заради досягнення визначеної мети засудженим. Знаючи заздалегідь напрями
та силу маніпулятивного впливу засудженого на офіцера-психолога,
прораховуючи його вірогідні моделі поведінки, можливо запобігти
скоєнню протиправних дій і їх попередити.
За даними заступника начальника управління соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими Державного департаменту України з питань виконання покарань В. В. Хведчука, станом на
1 січня 2011 року в органах, установах служби за штатом передбачено
400 посад психологів, з яких:
у виправних колоніях – 259 посад;
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слідчих ізоляторах – 77 посад;
територіальних органах управління – 23 посади;
виправних центрах – 21 посада;
спеціальних виховних колоніях – 20 посад.
Серед психологів виправних колоній 85,3 % мають повну вищу
освіту за спеціальністю “психологія” чи “педагогіка”, 7,6 % – “правознавство”, 6,8 % – іншу повну вищу освіту [4].
Зважаючи на ці дані, можна припуститись думки про те, що практично всі офіцери-психологи мають психолого-педагогічну підготовку, яка є базовою для виконання ними своїх посадових обов’язків. Цей
же автор указує на основні функції офіцера-психолога які він має виконувати під час своєї професійної діяльності:
психодіагностичну – вивчення й узагальнення особистісних і групових характеристик засуджених та осіб, узятих під варту, спрямовані
на визначення індивідуально-психологічних особливостей їхньої поведінки та встановлення наявності у них тих чи інших психологічних
якостей, виявлення серед засуджених та осіб, узятих під варту, тих, які
потребують підвищеного контролю з боку персоналу служби;
прогностичну – оцінка перспектив розвитку особи, прогнозування можливої індивідуальної і групової поведінки засуджених та осіб,
узятих під варту, на основі виявлених особистісних, характерологічних якостей та наявної соціально-психологічної обстановки;
профілактичну – виявлення, усунення та попередження особис
тісних і групових негативних психологічних явищ, що виникають
унаслідок перебування особи в ізоляції від суспільства, надання психологічної допомоги засудженим та особам, узятим під варту, а також
у разі необхідності – персоналу служби;
корекційну – цілеспрямоване досягнення позитивних змін психічних станів, особливостей поведінки й особистості засуджених та
осіб, узятих під варту;
консультативну – надання рекомендацій персоналу служби щодо
роботи з групами та окремими особами, попередження негативних
явищ та формування позитивного соціально-психологічного клімату
в середовищі засуджених та осіб, узятих під варту;
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просвітницьку – поширення психологічних знань серед персоналу служби, засуджених та осіб, узятих під варту, підвищення рівня їх
психологічної культури;
дослідницьку – сприяння у проведенні наукових досліджень у галузі психології і педагогіки та впровадженні їхніх результатів у практичну діяльність [5].
Правильне виконання цих функцій потребує від фахівців ґрунтовних знань психологічної та педагогічної наук та набутих умінь
щодо їх використання у практичній діяльності.
Саме тому, на думку О. В. Сахнік, основними показниками психологічної надійності персоналу правоохоронної структури є непохитна
правомірність його поведінки, відсутність надзвичайних подій, що
відбуваються з вини або за участю особового складу. З огляду на це,
умовами забезпечення стабільності функціонування колективів посадових осіб Державної пенітенціарної служби України мають бути:
ґрунтовні знання персоналом вимог нормативно-правової бази,
що визначає зміст і порядок виконання службових обов’язків;
власна впевненість посадової особи у необхідності правомірної
поведінки, її бажання та уміння діяти у полі чинного законодавства за
будь-яких обставин;
непохитність посадовця щодо сприйняття впливу кримінальних
суб’єктів з метою його залучення до неправомірної (злочинної) діяльності, уміння протистояти психологічному тиску та маніпуляціям [4].
Щодо особливостей діяльності офіцера-психолога, можна з упевненістю стверджувати про психічне напруження упродовж робочого
дня, зважаючи на необхідність налагодження взаємодії із засудженими, передбачення протиправних дій засудженими та певними часовими обмеженнями. Звісно, офіцер-психолог має досить швидко вирішувати ситуації, що виникають, володіти власним емоційним станом,
приймати відповідні рішення та діяти рішуче та впевнено.
Як свідчить практика, цілком реальною є можливість зменшити
ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій, якщо цілеспрямовано формувати у представників відомчого персоналу необхідну базу
знань про якості особистості, які слугують сприятливим підґрунтям
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для зазначених ганебних явищ, та способи блокування негативних
сторонніх впливів. Озброєна психологічними знаннями особистість
у разі зіткнення з позаштатними та екстремальними обставинами
здатна впевнено виявляти риси підвищеної психологічної стійкості,
зберігати самовладання та самоконтроль, що забезпечить її особисту
безпеку та надійність.
Головним механізмом боротьби з будь-якими негативними психологічними явищами є знання про їх існування та методи самокорекції, сформовані уміння вчасно розпізнавати зародження негативних психоемоційних впливів та протиставляти їм власні антиманіпуляційні механізми [4].
Висновки. Особливостями професійної діяльності офіцерів-психологів пенітенціарних установ визначені: психічне напруження фахівця упродовж робочого дня; необхідність налагодження взаємодії
із засудженими; функціонування в умовах необхідності правильного вирішення нестандартних ситуацій, що виникають; передбачення
протиправних дій засудженими; часові обмеження до прийняття та
реалізації правильних дій щодо вирішення непередбачуваних ситуацій; маніпулятивний вплив засуджених тощо.
Перспективи подальших досліджень проблематики діяльності
офіцерів-психологів вбачаються у тому, щоб забезпечити подолання негативних особливостей професійної діяльності за рахунок індивідуального особистісного ресурсу офіцерів-психологів (індивідуально-психологічних особливостей) та формування відповідних
моделей поведінки у нестандартних та особливих умовах виконання
професійних обов’язків за допомогою проходження різноманітних
програм і курсів розвитку та формування умінь передбачення виникнення нестандартних ситуацій, визначення та реалізація способів їх подолання.
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Макаревич О. П. Особенности профессиональной деятельности
психологов пенитенциарных учреждений
В статье рассматривается проблематика профессиональной деятельности офицеров-психологов пенитенциарных учреждений Украины. Определяются особенности профессиональной деятельности
офицеров-психологов пенитенциарных учреждений, которые выполняют свои профессиональные обязанности в особенных условиях
деятельности. Обращается внимание на условия профессиональной
деятельности и содержание функций, которые должны выполнять
офицеры-психологи пенитенциарных учреждений Украины.
Ключевые слова: особенности профессиональной деятельности
офицеров-психологов пенитенциарных учреждений, манипулятивное
влияние, функции офицера-психолога пенитенциарных учреждений.
Makarevich О. Features of Professional Activity of Psychologists of
Penitenciarnikh Establishments
In the article examined problematiki of professional activity of officers-psychologists of penitenciarnikh establishments of Ukraine. By the
basic functions of officer-psychologist which he must execute during the
professional activity is: psikhodiagnostichna is a study and generalization
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of personality and group descriptions of convict and persons, detained in
custody; prognostichna is an estimation of prospects of development of
person, prognostication of possible individual, and group conduct of convict; prophylactic is an exposure, removal and warning of the personality
and group negative psychological phenomena; korekciyna is purposeful
achievement of positive psychical state, features of conduct and personality
of convict transitions; konsul’tativna is a grant of recommendations the personnel of Service in relation to work with groups and individuals, warning
of the negative phenomena and forming positive socialpsychological to the
climate in seredovischi of convict; elucidative is distribution of psychological knowledge’s among the personnel of Service, convict; research is an assistance in the leadthrough of scientific researches in industry of psychology
and pedagogics and introduction of their results in practical activity.
The features of professional activity of officers-psychologists of penitenciarnikh establishments are determined which carry out the professional
duties in the special terms of activity, attention applies on the terms of professional activity and maintenance of functions which must execute officerspsychologists of penitenciarnikh establishments of Ukraine.
Certain the features of professional activity of officers-psychologists of
penitenciarnikh establishments: psychical tension of specialist is during a
working day; a necessity of adjusting of co-operating is with convict; functioning in the conditions of necessity of correct decision of non-standard
situations which arise up; prediction of protipravnikh actions convict; sentinel limitations are to acceptance and realization of correct actions in relation to a decision unforeseeable situations; manipulyativniy influence of
convict and others like that.
Keywords: features of professional activity of officers-psychologists of
penitenciarnikh establishments, manipulyativniy influence, functions of officer-psychologist of penitenciarnikh establishments.
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АНАЛІЗ ЗМІСТУ ПОРТФОЛІО МАЙБУТНІХ
ВІЙСЬКОВИХ ПСИХОЛОГІВ ЯК МЕТОД
ДІАГНОСТИКИ ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО
САМОВИЗНАЧЕННЯ
У статті розглядаються особливості застосування у навчальному процесі вищого військового навчального закладу методу “портфоліо”. Автор визначає, що якісна робота курсантів-психологів над формуванням власного портфоліо є один із шляхів їх професійного само
визначення. Аналіз структури, змісту, призначення документів, які
наповнюють теку портфоліо курсантів-психологів є тими критеріями якісно-кількісного аналізу, який дозволяє характеризувати перебіг
їх професійного самовизначення.
Ключові слова: професійне самовизначення, метод “портфоліо”,
метод контент-аналізу.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Професія сучасного військового психолога, без сумніву, належить до тих, які потребують творчого підходу у вирішенні повсякденних практичних завдань.
Тому досягнення майстерності багато в чому залежить від успішності
навчання й набуття певної суми знань і навичок у вищому військовому навчальному закладі. Не останню роль в цьому процесі відіграють
особисті якості і спеціальні здібності курсантів [1]. Провідною метою
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сучасної системи вищої освіти є формування висококваліфікованого,
конкурентноздатного спеціаліста, здатного з максимальною корисніс
тю для суспільства реалізовувати свій творчий потенціал, ефективно
та гуманно розв’язувати різнопланові життєві проблеми, які стають
все більш складними та непередбаченими [2].
Сьогодні вітчизняна система військової освіти зазнає суттєвих
трансформацій, які передусім мають на меті змінити концептуальні
підходи до мотивації майбутньої військово-професійної діяльності
своїх вихованців. Зазначимо, що сьогодення ставить перед військовими фахівцями, у тому числі і перед військовими психологами, важкі
професійні завдання, вирішення яких вимагає від них застосування
отриманих в стінах військового вишу знань, умінь та навичок [3].
Професійне самовизначення майбутніх військових психологів
є мотиваційною складовою та запорукою якісного виконання їх
військово-професійної діяльності у майбутньому. Адже вони покликані надавати психологічну допомогу на всіх етапах бойової діяльності: під час підготовки та під час виконання бойових завдань,
в умовах реального бою та після виконання бойових завдань. Особ
ливої уваги військового психолога потребують військовослужбовці, які зазнали психологічних травм. Кожен випадок унікальний.
Відпрацьованих універсальних алгоритмів дій у професійній діяльності психолога не існує, а це вимагає творчого підходу до вирішення складної життєвої ситуації кожного військовослужбовця,
який потребує допомоги.
Розуміння такої складної специфіки майбутньої військово-професійної діяльності вимагає від курсантів-психологів кропіткої самос
тійної роботи. Сьогодні в організації навчального процесу у вищій
військовій школі ставиться акцент на формування навичок самостійного пошуку знань, формування умінь та навичок. Одним з методів
організації самостійної роботи є метод “портфоліо” – теки з матеріалами, які можуть стати корисними у майбутній військово-професійній діяльності, аналіз змістовного наповнення якої дасть можливість
визначити кількісно-якісні характеристики процесу професійного
самовизначення майбутніх військових психологів.
№ 3(8)
2017

131

психологічні НАУКИ

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Сьогодні
військово-психологічна наука володіє цілим арсеналом методів діаг
ностики розвитку особистості. У своїй роботі ми прагнемо розглянути
особливості застосовування методу контент-аналізу, методику застосування якого обґрунтовували та застосовували Б. Меттьюз, М. Уіллі,
С. Кінгсбері, А. Кларк, Г. Харт, Дж. Вудворд, Г. Ласуелл, Дж. Мангейм,
Б. Річ, Б. Монро, К. Майнінг, А. Каплан, О. Холсті, Р. Вебер, Ф. Стоун,
І. Шапіро, А. Алексєєв, А. Здравомислов, В. Бойко, В. Осін, О. Іванов,
В. Коробейніков, Ю. Святець, Н. Костенко. О. Семотюк, В. Бондар,
М. Допіра, М. Беззуб’як, М. Хилько та багато інших.
Проблема професійного самовизначення розглядалася широким
колом вітчизняних вчених, серед яких Є. Головаха, В. Шубкін, В. Осовсь
кий. Психолого-педагогічним аспектам професійного самовизначення та профорієнтації були присвячені роботи М. Захарова, Є. Климова,
Є. Павлютенкова, С. Чистякової, П. Шавіра, Б. Федоришина, А. Титми та
інших дослідників. Серед робіт, де емпірично розглядалося професійне
самовизначення молоді, слід вказати на дослідження А. Уколової.
Метод “портфоліо” як метод оцінювання результатів навчання
розглядали у своїх роботах Ю. Лабода, В. Переверзєва, С. Синельникова, Т. Новікова, М. Пінська та ін. Аналізують “портфоліо” як інст
румент самоорганізації, самопізнання, самооцінки, саморозвитку
та формування здатності аналізу результатів власних досягнень, що
впливають на розвиток індивідуальних якостей і визнання важливос
ті навчання, такі науковці, як І. Книш, І. Пастухова, І. Родігіна, Н. Савіна та інші. Проте застосування методу контент-аналізу для визначення змістовного наповнення портфоліо майбутніх військових психологів ґрунтовно не здійснювався. Тому, мета даної статті полягає
в обґрунтуванні застосування методу контент-аналізу для вивчення
змістовного наповнення теки портфоліо майбутніх військових психологів, який дасть змогу діагностувати перебіг процесу їх професійного
самовизначення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема професійного самовизначення загалом та професійного самовизначення май132

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: психологічні науки

психологічні НАУКИ

бутніх військових психологів зокрема довгий час залишалась поза
увагою вітчизняних науковців. Тому ми спробуємо заповнити цю прогалину. Так, виклад матеріалу, на наш погляд, доцільно починати з визначення змісту поняття “професійне самовизначення”. В основі цього
поняття лежить термін “професія”, який має латинське походження та
означає офіційно вказане заняття, спеціальність. Професія – це вид
праці, занять, що потребує певної підготовки і є джерелом існування.
Професія характеризується системою знань, умінь і навичок, властивих людині [4].
Слід зазначити, що термін “самовизначення” вживається у психолого-педагогічній літературі в різних значеннях. Так, говорять про
самовизначення особистісне, соціальне, життєве, професійне, моральне, сімейне, релігійне тощо. Самовизначення – це встановлення людиною власних особливостей, можливостей, здібностей, вибір критеріїв,
норм оцінювання себе. Одночасно це складний процес розвитку людини. Його структурними елементами є різновиди самовизначення
(особистісне та професійне), що постійно взаємодіють.
Так, особистісне самовизначення курсанта – це вибір ним життєвої позиції, визначення перспектив у діяльності та сімейних планах, а
також перехід від однозначної ролі (курсанта) до соціально диференціальних ролей (чоловіка, дружини, офіцера, психолога). Особистісне
самовизначення відбувається переважно у підлітковому та юнацькому
віці. Професійне самовизначення курсанта – це складний динамічний
процес його орієнтації у військово-професійному середовищі, розвитку та самореалізації духовних і фізичних можливостей, формування
адекватних військово-професійних намірів і планів, реалістичного
образу себе як військовослужбовця-професіонала, як війсь
кового
психолога.
На думку В. Б. Синякової, сутністю професійного самовизначення – є визначення людиною себе щодо вироблених у суспільстві
(і прий
нятих даною людиною) критеріїв професіоналізму. Сучасне розуміння професійного самовизначення охоплює проблеми
взаємозв’язку професійного самовизначення із загальним життєвим
самовизначенням особистості, впливів на особистість навколишнього
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соціального середовища, професійного становлення і необхідність активної життєвої позиції людини [5].
На нашу думку, успішне професійне становлення у майбутньому
залежить від сформованого в стінах військового вишу уміння організовувати та здійснювати самостійний пошук інформації, навичок самостійної роботи над поставленим завданням. Сьогодні вищі військові
навчальні заклади активно застосовують сучасні методи організації
самостійної роботи курсантів. Остання і має наметі навчити індивідуально здобувати, оновлювати, поповнювати знання, плідно використовувати їх під час навчання та в подальшій професійній діяльності [6].
Реалізація мети нашого дослідження вимагає розгляду особливостей застосування методу портфоліо у педагогічній практиці війсь
кових вишів. Цей метод не є новим, але давно й успішно використовується в освітніх системах США, Великобританії, Японії та інших
західних країнах [7; 8].
Зазначимо, що застосування будь-якого методу навчання вимагає
від педагога врахування конкретної педагогічної ситуації та особливостей
майбутньої професійної діяльності тих, хто навчається. Так, застосування
методу “портфоліо” в процесі підготовки майбутніх військових психологів також має свої особливості. Як зазначає Т. Туркот, у матеріалізованому
плані портфоліо – це тека, в якій у систематизованому вигляді курсант накопичує матеріали, які є результатом його самоосвітньої діяльності. Упродовж всього періоду навчання майбутні військові психологи накопичують
матеріали власної діяльності і певним чином упорядковують їх. Таку теку
їм рекомендовано наповнювати: дипломами, сертифікатами, грамотами за
участь в олімпіадах та наукових і науково-практичних конференціях і семінарах; конспектами додаткових джерел інформації; словником психологічних термінів; рефератами, тезами доповідей на семінарах, есе та іншими
творчими роботами; ксерокопіями нормативних документів, законодавчих актів, які стосуються їх майбутньої військово-професійної діяльності;
результатами індивідуальної роботи з викладачем (науковим керівником):
планами наукових досліджень, програмами психологічних досліджень,
проектами наукових статей тощо; збіркою методик психологічної діагностики; результатами проведених опитувань, спостережень, психологічних
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експериментів [9]. На наш погляд, своє портфоліо майбутні військові психологи можуть урізноманітнити, включивши до його структури розділ,
зміст якого становлять найрізноманітніші аудіо- та відеоматеріали. Результатом такої систематичної самостійної науково-пошукової та науково-дослідної роботи майбутніх військових психологів можуть стати їх наукові
статті, есе, тези наукових доповідей.
Зазначимо, що тека портфоліо є збіркою документів, зміст якої
можна досліджувати за допомогою такого методу психолого-педагогічної діагностики, як метод контент-аналізу. Як зазначає І. Галян,
цей метод застосовують за достатньої кількості матеріалу, оскільки
елементи змісту (одиниці аналізу) повинні забезпечувати статистичну вірогідність. Даний метод передбачає виділення системи опорних
понять (категорій аналізу); пошук індикаторів слів, словосполучень,
суджень тощо (одиниць аналізу); статистичне оброблення даних [10].
Контент-аналіз – це метод якісно-кількісного аналізу документів.
Так, якісний аналіз становить сукупність логічних побудов, спрямованих на розкриття зміст, сенсу матеріалу (найчастіше цікавить дослідника інформація, що міститься в документі у неявному вигляді – це соціальний контекст, мотиви автора, його переваги тощо). Якісний аналіз
тексту – це творчий процес. Він суб’єктивний, невіддільний від особис
тості дослідника, його кваліфікації, досвіду, інтуїції; природно, він залежить також від змісту самого документа і умов, цілей дослідження. Так,
у методологічному та методичному арсеналі соціально-гуманітарних
наук – педагогіки, психології, соціології, історії, філології, мистецтво
знавства та інших, якісний аналіз займає одне з провідних місць. На
противагу традиційному якісному аналізу документальних джерел
більшість авторів визначають контент-аналіз як кількісний аналіз якісної інформації, що міститься в документах. Контент-аналіз в першу чергу цікавиться частотою появи в тексті певних характеристик змісту. У
той же час, якісний аналіз тексту дозволяє зробити висновки навіть на
основі присутності або відсутності єдиної характеристики [11].
Враховуючи такі характеристики структури та змісту портфоліо
курсантів-психологів та особливості застосування методу контент-ана
лізу, ми можемо стверджувати, що останній є доцільним інструментом
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для діагностики процесу професійного самовизначення майбутніх
військових психологів. Так, одиницями якісного аналізу є назва та
зміст документа, його функціональна спрямованість та сфера застосування, автор документа. Зазначимо, що структура теки портфоліо
майбутніх військових психологів – є також якісним показником, який
свідчить про перебіг процесу їх професійного самовизначення. Кількісний показник – кількість документів, які становлять зміст теки
свідчить про інтенсивність та перебіг процесу професійного самовиз
начення майбутніх військових психологів. Як ми зазначали, суттєвий
вплив на оцінку якісно-кількісного стану портфоліо має суб’єктивне
ставлення військового педагога. Адже останній повинен враховувати
індивідуальні особливості курсанта, його здібності, вміння самостійно працювати, швидкість обробки ним інформації тощо.
Висновки. Проаналізуваши особливості застосування методу
контент-аналіз та методу “портфоліо” ми можемо зазначити, що:
1. Професійне самовизначення – це складний та динамічний процес орієнтації особистості курсанта-психолога у військово-професійному середовищі, розвитку та самореалізації його духовних і фізичних
можливостей, формування адекватних військово-професійних намірів і планів, реалістичного образу себе як військовослужбовця-професіонала, як військового психолога.
2. Портфоліо – метод організації самостійної роботи майбутніх
військових психологів, сутність якого полягає у самостійній роботі
щодо накопичення необхідної для їх майбутньої професійної діяльності, документів.
3. Метод контент-аналізу є дієвим способом діагностики процесу
професійного самовизначення майбутніх військових психологів.
4. Зміст, характер та кількість документів, які наповнюють теку
портфоліо курсантів-психологів є тими кількісними та якісними критеріями, які дають можливість досліднику визначити етап та швидкість професійного самовизначення майбутніх військових психологів.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі полягають
у подальшому пошуку дієвих способів діагностики процесу професійного та особистісного самовизначення.
136

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: психологічні науки

психологічні НАУКИ

Список використаної літератури
1. Шандрук С. К. Професійне самовизначення майбутніх практичних
психологів / С. К. Шандрук, Я. В. Чаплак, М. В. Чаплак // Современные научные исследования и инновации. – 2011. – № 6. – Режим доступа : http://web.
snauka.ru/issues/2011/10/3116
2. Марков С. Основні принципи творчої випереджальної вищої освіти /
С. Марков / Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – Випуск 185. – Чернівці : Рута, 2003. – С. 44–53.
3. Полторак С. Т. Розвиток системи вищої військової освіти України та
закордоном: державно-управлінські аспекти / С. Т. Полторак // Інвестиції :
практика та досвід, 2016. – № 3. – С. 70–73.
4. Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука. – К., 1977. – 776 с.
5. Синякова В. Б. Професійне самовизначення особистості / В. Б. Синякова – Режим доступу : http://kyivobl.man.gov.ua/zakhody/Poradi_psihologa/
PROFESIJNE_SAMOVIZNACHENNJA_OSOBISTOSTI/
6. Корнещук В. В. Самостійна робота студентів як важливий фактор неперервної професійної підготовки фахівців / В. В. Корнещук // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету
“Україна”. – Хмельницький : Вид-во ХІСТ. – 2010. – № 2 – С. 196–199.
7. Новикова Т. Г. Зарубежный опыт использования портфолио / Т. Г. Новикова // Народное образование. – 2005. – № 9. – С.151–154.
8. Федотова Е. Е. Зарубежный опыт использования портфолио / Е. Е. Федотова // Педагогическая техника. – 2005. – № 5. – С. 113–119.
9. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / Т. І. Туркот. –
К. : Кондор, 2011. – 628 с.
10. Галян І. М. Психодіагностика : навч. посібник / І. М. Галян. – К. :
Академвидав, 2009. – 464с.
11. Вершловский С. Г. Контент-анализ в педагогическом исследовании :
учебное пособие / С. Г. Вершловский, М. Д. Матюшкина. – СПб., 2006. – 61 с.

Рецензент – доктор психологічних наук, професор Сафін О .Д.
Мась Н. Н. Анализ содержания портфолио будущих военных психологов как метод диагностики их профессионального самоопределения
В статье рассматриваются особенности применения в учебном
процессе высшего военного учебного заведения метода “портфолио”.
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Автор отмечает, что качественная работа курсантов-психологов над
формированием своих портфолио – это один из путей их профессио
нального самоопределения. Анализ структуры, содержания, назначения документов, которые наполняют папку портфолио курсантовпсихологов является теми критериями качественно-количественного
анализа, который позволяет военному педагогу характеризовать ход
их профессионального самоопределения его воспитанников.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, метод
“портфолио”, метод контент-анализа.
Mas N. Analysis of the Content of the Portfolio of Future Military Psychologists as a Method of Diagnosing their Professional Self-Determination
It is determined that professional self-determination is a complex dynamic process of cadet orientation in the military professional environment, development and self-realization of spiritual physical capabilities, the
formation of adequate military professional intentions and plans, a realistic
image of the “I” as a military professional and military psychologist.
The peculiarities of the use of this method of independent work by future military psychologists as a “portfolio” are disclosed in the educational
process of the higher military educational institution. The author reveals the
peculiarities of the method of application of this method. It is determined
that the accumulation and systematization of cadets-psychologists, materials of the portfolio folder indicate their achievements, motivation for the
future military professional activity. The author notes that the quality work
of cadets-psychologists over the formation of their portfolio is one of the
ways of their professional self-determination.
A general characteristic of such a method of psychodiagnostics as a
method of content analysis is carried out. The structure, content, functional
purpose of the documents (elements of the portfolio portfolio), which, in
the author’s opinion, are those qualitative and quantitative criteria on the
basis of which the military teacher can monitor and diagnose the professional self-determination of his pupils.
Keywords: professional self-determination, “portfolio” method, contentanalysis method.
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ТВОРЧІСТЬ І КРЕАТИВНІСТЬ: ПСИХОЛОГІЧНА
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПОНЯТЬ
У статті здійснено теоретичне обґрунтування категорій “творчість” та “креативність” на основі аналізу психологічних доробок у
сучасній науковій літературі, окреслено сутнісні характеристики
цих дефініцій. Висвітлено переплетіння процесуального та особистісного у творчості. Визначено творчість як високосвідому діяльність
людини, що характеризується оригінальністю і новизною та передбачає використання нестандартних способів і засобів при вирішенні
професійних завдань, вміння відхилятись у разі потреби від традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації та діяти у
непередбачених умовах, по-новому дивитись на звичне.
Ключові слова: творчість, креативність, творча особистість.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Відтворення інтелектуального й духовного потенціалу народу, вихід вітчизняної науки,
техніки і культури на світовий рівень, національне відродження, становлення державності та демократизація суспільства в Україні значною мірою залежать від того, наскільки ефективно у вищій школі формуватиметься творчий потенціал інженерів і керівників виробництва,
конструкторів і вчених, організаторів науки та технологів, педагогів і працівників культури, лікарів і офіцерів. Сьогодні вища школа
© Махлай О.
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безпосередньо відповідає за кадрове забезпечення науково-технічного
прогресу, підвищення ефективності суспільного виробництва, духовне
життя та розвиток науки. Як зазначає Н. Г. Ничкало (1994), одним із
завдань вищої школи є формування особистості, здатної до творчості.
Розв’язання проблеми формування професійної творчості офіцера-прикордонника, що є предметом нашого дослідження, необхідно
розпочинати здійснювати відштовхуючись від розуміння основних
дефініцій дослідження, зокрема категорій “творчість” і “креативність”.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Питання
формування творчої особистості були предметом аналізу вітчизняних і зарубіжних досліджень у галузі філософії, психології та педагогіки. На сьогодні існують різні підходи до тлумачення базових понять,
які використовуються у нашому дослідженні. Саме тому, найпершим
завданням є з’ясування їх сутності та змісту.
В основу нашого дослідження покладено: інтегративні теорії
творчості, що припускають багатообіцяючий підхід до її вивчення,
його сутність полягає в міждисциплінарності та багатоаспектності
дослідження творчості; системно-психологічний підхід І. М. Семенова, який передбачає внесення до структури творчого мислення особистісного аспекту; роботи вітчизняних психологів А. Б. Коваленко,
О. І. Кульчицької, В. О. Моляко, В. А. Роменець, В. С. Юркевича та інших, що вивчали складний діалектичний характер переплетіння особистісного та процесуального у творчості.
Мета статті: здійснити теоретичне обґрунтування категорій
“творчість” та “креативність” на основі їх порівняльного аналізу. З огляду на це було поставлено такі завдання:
Здійснити теоретичний аналіз психологічних доробок в контексті
поставленої проблематики.
Окреслити сутнісні характеристики категорій “творчість” та “креативність”.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для того щоб формувати певну здатність особистості, необхідно, визначити її сутність і
характеристику. Лише після цього можна окреслювати цілі й завдання
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її формування. Тому, логічно поставити питання: що таке творчість
і креативність; які сутнісні ознаки й функції цих понять; якими є їх
зв’язки зі сферами індивідуальності та іншими поняттями.
Поняття “творчість” вчені тлумачили неодноразово, але на сьогодні відсутнє вичерпне його визначення. У найбільш загальному
вигляді творчість, за Я. Пономарьовим, визначається як механізм
продуктивного розвитку [9]. На думку В. Рибалки, акт творчості – це
випадкова асоціація, ефект перетинання раніше не пов’язаних подій [11]. В. Кудрявцев (1997) визначає творчість як загальний спосіб
розв’язання фундаментальних протиріч предметної діяльності людини. Наведемо найпоширеніші, але дещо різні за змістом визначення та
тлумачення цього поняття, які зустрічаються у філософії, психології
та педагогіці для того, щоб шляхом аналізу та узагальнення з’ясувати
сутність поняття “творчість”.
Потреба зрозуміти природу процесу творчості виникла внаслідок необхідності впливати на творчу діяльність, щоб підвищити її
ефективність. Ще давньогрецькі філософи прагнули у своїх системах
навчання застосовувати методи, які розвивали б в учнях творче мислення. Надалі почалися пошуки активніших форм впливу на людську
психіку, які дозволяли б управляти творчою діяльністю.
“Творчість – у прямому розумінні – це творення нового”. У такому
значенні це слово можна застосувати до всіх процесів органічного і
неорганічного життя, бо життя – це низка безперервних змін, і усе, що
оновлюється, все, що зароджується в природі, є продуктом творчих
сил. Але поняття творчості передбачає особистісне значення, і тому це
слово вживається переважно щодо діяльності людини [6, с. 20]. Як зазначає С. Я. Батишев (1999), у цьому загальноприйнятому сенсі “творчість – умовний термін для позначення психічного акту, що виражається у втіленні, відтворенні або комбінації даних нашої свідомості у
(відносно) новій формі, в галузі художньої і практичної діяльності”.
Філософ А. Спіркін (2005) робить висновок, що творчicть – це
розумова та практична дiяльнicть, результатом якої є cтворення оригiнальних, неповторних цiнноcтей, виявлення нових фактiв, влаcтивоcтей, закономiрноcтей, а також методiв доcлiдження i перетворення
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матерiального cвiту або духовної культури; якщо ж результати новi лише
для їх автора, то ця новизна cуб’єктивна i не має cуcпiльного значення.
За визначенням сучасного тлумачного словника психології
В. Г. Шапар (2005), творчicть (creation) − дiяльнicть людини, результатом якої є cтворення нових матерiальних i духовних цiнноcтей. Як
зазначав К. Цiолковcький, уci багатcтва, вcя краcа cвiту cтворенi винахiдницьким генiєм людини. Cпроби розкрити cутнicть творчоcтi та
її закономiрноcтi здiйcнювали багато фiлоcофiв і психологів.
“Творчicть – процеc народження нового, що об’єктивно здiйcнюєтьcя у природi або в людинi; у природi – це зародження, зроcтання,
визрiвання; у людcькiй роботi – cтворення нових думок, почуттiв або
образiв, якi cтають безпоcереднiми регуляторами творчих дiй. Отже,
зародження, зроcтання й визрiвання нових думок, почуттiв або образiв цих регуляторiв, на вiдмiну вiд конcтруювання, яке комбiнує cтаре й вiдоме, – це новий принцип дiй творчої людини. I тому, результатом творчого процеcу є продукт оригiнальний, об’єктивно цiнний i
cамодоcтатнiй” [4, c. 4–5].
У великому тлумачному cловнику cучаcної українcької мови подаєтьcя така дефiнiцiя поняття “творчicть”: це дiяльнicть, пройнята
елементами нового, вдоcконалення, збагачення, розвитку.
На пcихологiчну природу творчоcтi вказує Я. Пономарьов. Вiн
вважає, що творчicть – це багатогранний, багатоаcпектний процеc,
який виявляє певний cинтез пiзнавальної, емоцiйної, вольової cфери
людcької cвiдомоcтi, є вищим рiвнем пiзнання, базуєтьcя на накопичених знаннях i допомагає реалiзацiї iндивiдуальних влаcтивоcтей
людини. Крiм того, Я. Пономарьов зауважує: творчicть – це механiзм
продуктивного розвитку. Учений не вважає новизну вирiшальним
критерiєм творчоcтi [9].
Творчою можна назвати таку дiяльнicть, яка cтворює щоcь нове, однаково, чи буде це cтворено творчою дiяльнicтю, чи побудовою розуму,
або це буде почуттям, яке тiльки-но виявляєтьcя, зазначав Л. Виготcький.
Розкриваючи cутнicть творчоcтi з позицiй пcихологiї, В. Моляко
наголошує, що пiд творчicтю розумiють процеc cтворення чогоcь нового для певного cуб’єкта. На думку вченого, творчicть у тiй чи iншiй
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формi не є талантом “вибраних”, вона доcтупна кожному. I школяр,
який заcвоює новi знання, розв’язує нову, незнайому задачу, i робiтник, який виконує нове технiчне завдання, i комбайнер, якому потрiбно пiд чаc збирання врожаю врахувати вологicть колоccя, напрямок
вiтру, – вci вони займаютьcя творчicтю, розв’язують творчi завдання [7]. “У пcихологiчному аcпектi пiд творчicтю cлiд розумiти процеc
cтворення, вiдкриття чогоcь нового, ранiше для цього конкретного
cуб’єкта невiдомого”, вважає В. Моляко [7, c. 7].
“Творчість людини – це її психічна активність, усвідомлення системи Я (психе, свідомість) і не-Я (таємниця, невідоме в предметі),
розв’язання суперечностей між ними, якими вона робить щось несподіване, незвичайне: відкриття, винахід або створює художній образ”, переконаний В. Клименко. Творчість вчений визначає як процес
розв’язання задачі, стан натхнення − спалах її енергетичного потенціалу, який розкриває межу відомого, виокремлює його частину та
перетворює його на відоме. Вона – незабутні миттєвості життя. Нове
знання стає джерелом додаткової енергії і тому творець практично не
втомлюється [5, с. 14].
Досліджуючи проблему підготовки вчителя до формування творчої особистості учня, С. Сисоєва робить висновок, що “творчість є цілісним процесом реалізації та самореалізації особистості. В процесі
творчості реалізуються творчі можливості особистості та відбувається їх розвиток” [14, с. 11].
Як вважає В. Андрєєв (2000), “творчість це тип діяльності, що
створює якісно нові матеріальні та духовні цінності або висуває нові,
ефективні способи розв’язання наукових, технічних, соціальних та інших проблем”.
На суспільно-історичну цінність продуктів творчості звертає
увагу О. Степанов (2006). На його думку, творчість – це високосвідома діяльність людини, спрямована на створення нових продуктів
матеріальної та духовної культури, які мають суспільно-історичну
цінність. Це також теоретична і практична діяльність людини, яка зумовлює одержання об’єктивно нових результатів. Такими результатами можуть бути нові знання, оригінальні способи вирішення певної
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проблеми, наукові відкриття, нові технології, високомистецькі художні твори тощо.
Основні ознаки творчості виділяє А. Шумілін. Він вважає творчість
діяльністю, що полягає у створенні суттєво нового: предметів, способів
діяльності, матеріальних і духовних суспільних цінностей. Їй притаманна оригінальність – використання нестандартних способів і засобів
[16, с. 36]. Серед основних ознак, притаманних творчості, можна назвати також створення нових корисних комбінацій з елементів відомих
предметів, способів чи засобів шляхом комбінування; органічний зв’язок із пізнанням і законами дійсності. Створюючи нові цінності, людина спирається на відомі знання і водночас розширює їх. Акт творчості
є одночасно і актом пізнання. Два основних шляхи та водночас функції
пізнання – це розкриття тих чи інших закономірностей через відображення дійсності та у процесі перетворення дійсності, у творчості [16].
Отже, узагальнення результатів аналізу філософської та психолого-педагогічної літератури дає нам підстави стверджувати, що поняття творчості вчені трактують неоднозначно. Творчість у тій чи іншій
формі доступна кожній людині, представнику будь-якої професії. У
дослідженні під творчістю ми будемо розуміти високосвідому діяльність людини, що характеризується оригінальністю і новизною та
передбачає використання нестандартних способів і засобів при вирішенні професійних завдань, вміння відхилятись у разі потреби від
традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації
та діяти у непередбачених умовах, по-новому дивитись на звичне.
Детермінантою творчості є креативність. За останні роки цей термін отримав у вітчизняній науці широке розповсюдження. У науковій
літературі зустрічається багато визначень поняття “креативність”. Але
жодне з них на сьогодні не стало загальноприйнятим. Розглянемо найбільш поширені для того, щоб чітко визначити сутність креативності
та її зміст у контексті нашого дослідження. Оскільки креативність –
слово іноземного походження, розпочнемо аналіз з досліджень зарубіжних вчених.
Креативність – це здатність створювати продукт, який має новизну і при цьому відповідає контексту, в якому він знаходиться.
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Таким продуктом може бути, наприклад, ідея, музичний твір, розповідь або ж реклама.
За визначенням Р. Штернберга та Т. Любарта (1996), новий продукт є оригінальним і несподіваним, він відрізняється від того, що вже
створювали раніше люди. При цьому, ступінь його новизни може бути
різним, у діапазоні від мінімального відхилення від створеного раніше
і аж до важливого нововведення.
З іншого боку, творчий продукт не може бути просто новим. Він
має бути ще й адаптивним, тобто відповідати різним обмеженням, які
накладаються ситуацією, в якій знаходиться людина. Коли в спеціальних дослідженнях у випробуваних з’ясовують їхні уявлення про креативність, вони зазвичай згадують і новизну, і адаптивність.
Слід зазначити, що не існує якихось абсолютних норм для оцінки ступеня креативності продукту. На практиці оцінки креативності
припускають соціальний консенсус. Окремий експерт, група людей чи
суспільство в цілому оцінюють твори і ступінь їх креативності у порівнянні з іншими творчими продуктами. Так само глобальний рівень
креативності людини (або групи) оцінюється по відношенню до інших
людей (або груп).
Що стосується уявлень про креативність, то деякі люди надають великої важливості новизні, а не адаптивності, у той час як інші приписують обом характеристикам однакову вагу. Відносна важливість новиз
ни й адаптивності залежить також від природи вирішуваного суб’єктом завдання: наприклад, критерій адаптивності більш важливий для
творчих продуктів, що створюються інженерами, але не художниками.
З іншого боку, люди можуть по-різному розуміти новизну та адаптивність. Для одних людей новизна – це здатність оригінального рішення
викликати безпосередню й емоційну реакцію, в той час як інші знаходять новизну через співставлення даного рішення із запропонованими
раніше. Нарешті, залежно від особистого досвіду ідея може здаватися
новою для однієї людини, але не бути такою для іншої.
Крім новизни й адаптивності, існують й інші характеристики, які
нерідко впливають на оцінки креативності, такі як технічна якість
роботи або важливість продукту з точки зору потреб суспільства.
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Так, робота, виконана на високому технічному рівні, може виявити
новизну і цінність ідеї більшою мірою, ніж та ж робота, виконана
менш якісно.
Характер процесів, що привели до виготовлення того чи іншого
продукту, також має враховуватися при вирішенні питання про те,
наскільки він відображає креативність автора. Продукт, створений
випадково або за правилами, сформульованими іншою особою, може
не розглядатися як творчий, навіть якщо він буде новим і адаптивним.
Передбачається, що творчий акт пов’язаний з важкою цілеспрямованою роботою і з труднощами у досягненні рішення. Тому, ідея створення штучних систем опрацювання інформації, здатних до творчості, є сумнівною: якщо вирішення таких систем іноді виявляються
новими і відповідають обмеженням, що накладаються завданням, тоді
сам процес породження подібних рішень часто далекий від того, що
приблизно лежить в основі людської творчості [1].
Нарешті, уявлення про креативність можуть змінюватися залежно від культури та історичної епохи. Так, у деяких культурах креативність пов’язують із продуктами, що порушують традиції, а інші культури цінують швидше сам процес творчості, а не одержуваний результат і (або) його застосування.
Один з головних авторитетів у галузі креативності Д. Гілфорд,
ґрунтуючись на результатах своїх досліджень, описав 120 характерних
особливостей креативності у рамках своєї 120-факторної теорії. Поза
сумнівом, самому Д. Гілфорду довелося виявити чималу винахідливість, обґрунтовуючи структуру своєї теорії. Проте, на переконання
багатьох науковців, автору 120-факторної теорії не вдалося дати точне
та вичерпне визначення.
Аналіз визначень поняття креативності здійснив Г. Алдер (2004).
Він виділив специфічні підходи до визначення суті креативності:
процеси, що характеризують творче мислення; риси психологічної
зовнішності (розумового і душевного складу) креативних людей;
способи вимірювання креативності; конкретний “вихід” креативності в художній і науковій творчості. Креативність – це особливий
дар, особлива здатність, якою наділені художники, люди мистецтва;
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нестандартний (оригінальний) підхід до аналізу проблем; асоціативне мислення, що виражається у співставленні на перший погляд
різнорідних пізнавальних (когнітивних) елементів; процес, результатом якого є поява безумовно цінного продукту; якість мозку, що
іманентно самопороджується, “епіфеномен” діяльності мозку як
складної системи; продукування того, що відповідає критерію новизни і корисності; процес, у ході та в результаті якого з’являється
на світ щось оригінальне і цінне; особлива якість зору, що дозволяє
помічати, відкривати у предметі те, що було приховане від погляду
інших; унікальна характеристика, вище вираження людської суті, те,
заради чого людина з’являється на світ.
Якщо зробити короткі висновки з результатів аналізу праць інших зарубіжних вчених, то креативність є сукупністю сприйняттів,
здійснених новим способом (Маккелар), здатністю знаходити нові
зв’язки (Кюбі), баченням нових відношень (Роджерс), створенням
нових творів (Меррей), здійсненням і пізнанням нововведень (Лассуель), діяльністю розуму, що приводить до нових прозрінь (Жерар),
трансформацією досвіду в нову організацію (Д. Тейлор), уявленням
про нові констеляції значень (Гізелін).
Як зазначає О. М. Будаєва (2001), креативність також розглядається і як результат творчого мислення (Д. Тейлор), і як домінування творчого процесу, створення нового (Р. Уолле, П. Якобсон).
Найяскравіше, на думку дослідниці, ця позиція простежується в
працях Р. Арнгейма, який стверджує, що творчість не можна оцінювати за продуктом або об’єктом. Креативність – це повне розгортання знань, дій і бажань.
У вітчизняній психологічній науці креативність розглядається
і як особистісна категорія. Дискусії в основному ведуться навколо
уточнення її трактування, а саме: креативність як дивергентне мислення (О. Тихомиров), або інтелектуальна активність (Д. Богояв
ленська, Л. Єрмолаєва-Томіна), або як інтегрована якість особистості
(Я. Пономарьов та ін.).
Креативність (від англ. сrеаtivitу), на думку С. Степанова (2003), –
це рівень творчої обдарованості, здатності до творчості, що є відносно
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стійкими характеристиками особистості. Останніми роками термін
набув у вітчизняній психології широкого поширення, майже витіснивши словосполучення творчі здібності. Ці поняття здаються синонімічними, що могло б викликати сумнів у доцільності введення іншомовного терміна. Насправді креативність правильніше визначити
не стільки як певну творчу здатність або сукупність таких, а як здібність до творчості, а ці поняття хоч і дуже близькі, але не ідентичні.
Дещо по-іншому тлумачить креативність В. Шапар (2005). На його
думку, креативність походить від лат. сrеаturа – створення і означає
здатність породжувати незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних
схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації. Інтелектуальні здібності дослідник виділяє в особливий тип. Питання про креативність як самостійну, незалежну від інтелекту властивість, вважає
вчений, поки що залишається невирішеним. Не знайдено і надійних
способів її вимірювання.
Дослідники Д. Гілфорд, Л. Єрмолаєва-Томіна, Ю. Кулюткін,
А. Жук, Б. Олмо, Я. Пономарьов, Н. Рождественська, Е. Торренс та
ін. виділяють різні здібності як елементи креативності. На їхню думку, характеристики креативності пов’язані з комплексом психічних
властивостей, що виявляються в освітній діяльності. Основна здатність креативної особистості виявляється в можливості продукувати
та генерувати ідеї. Терміном “креативність” у деяких дослідженнях
із психології позначається комплекс інтелектуальних і особистісних
особливостей індивіда, які сприяють самостійному висуненню проб
лем, генеруванню великої кількості оригінальних ідей і нешаблонному
їх вирішенню [8, с. 12].
З урахуванням саме цього В. Риндак розглядає креативність як
вищий рівень інтелектуальної активності мислення, а за дефініцію
дослідниця приймає продуктивно-творчий рівень діяльноcті оcобиcтоcті, творчу обдарованіcть, здібніcть до творчоcті, що є відноcно
cтійкими характериcтиками особистості. Креативніcть – це здатніcть
адаптивно реагувати на необхідніcть у нових продуктах. Вона дозволяє також уcвідомити нове буття, хоча cам процеc може мати як cвідомий, так і неcвідомий характер [8, c. 11–12].
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На думку О. Ткаченка, креативніcть, з одного боку, реалізуєтьcя в
процеcі творчоcті та є її мотиваційною оcновою як cуб’єктивна детермінанта творчоcті, а з другого – розвиваєтьcя і формуєтьcя залежно
від її оcобливоcтей і умов як об’єктивна детермінанта творчоcті [15, c.
131]. Отже, можна cтверджувати, що креативніcть – це детермінанта
творчого процеcу.
Креативніcть – це також творча, новаторcька діяльність. М. Ярмаченко (2001) переконаний, що креативніcть походить від лат. crеаtio – творення, що українcькою тлумачиться як творчі можливоcті
людини, які можуть виявлятиcя в миcленні, почуттях, cпілкуванні,
окремих видах діяльноcті, характеризувати оcобиcтіcть загалом чи її
окремі cторони, продукти діяльноcті, в процеcі виховання і навчання.
Таким чином, проведений аналіз дозволяє нам зробити узагальнення, що поняття “креативність” у науковій літературі тлумачиться
неоднозначно. Разом з тим, у дослідженні ми розуміємо креативність
як складне особистісне утворення, яке є детермінантою творчого процесу, визначає продуктивно-творчий рівень діяльності особистості та
є основою для формування здатності до творчості.
Творчість практично завжди розглядається з двох позицій: у процесуальному аспекті та з точки зору здатностей (здібностей) особистості. Часто вона визначається як здатність особистості породжувати незвичайні зв’язки, ідеї, швидко розв’язувати проблемні ситуації;
вона охоплює сукупність мисленнєвих та особистісних якостей, що
сприяють становленню і прояву творчості як процесу створення нового, екстраординарного.
Висновки. Отже, результати аналізу психологічних доробок у
контексті поставленої проблематики дозволяють зробити висновок,
що творчість відображає загальну характеристику особистості, в той
час як креативність є здатністю особистості до реалізації творчих
якостей у процесі створення певного суспільного продукту. У подальшому дослідженні під творчістю ми будемо розуміти високосвідому
діяльність людини, що характеризується оригінальністю і новизною
та передбачає використання нестандартних способів і засобів при
вирішенні професійних завдань, вміння відхилятись у разі потреби
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від традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації та діяти у непередбачених умовах, по-новому дивитись на звичне.
Креативність ми розглядаємо як складне особистісне утворення, яке
є детермінантою творчого процесу, визначає продуктивно-творчий
рівень діяльності особистості та є основою для формування здатнос
ті до творчості. Але водночас творчість не з’являється на порожньому місці, творчість – це властивість, як правило, професіоналів своєї
справи, які ефективно працюють у відповідній галузі.
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Махлай А. М. Творчество и креативность: психологическая
сущность и содержание понятий
В статье осуществлено теоретическое обоснование категорий
“творчество” и “креативность” на основе анализа психологических
наработок в современной научной литературе, определены сущностные характеристики этих дефиниций. Освещено переплетение процессуального и личностного в творчестве. Определено творчество как
высокосознательная деятельность человека, характеризующаяся оригинальностью и новизной и предусматривает использование нестандартных способов и средств при решении профессиональных задач,
умение отклоняться в случае необходимости от традиционных схем
мышления, быстро решать проблемные ситуации и действовать в непредвиденных условиях, по-новому смотреть на привычное.
Ключевые слова: творчество, креативность, творческая личность.
Makhlai A. The Creation and Creativity: the Psychological Essence
and the Content of Concepts
Theoretical rationale of the categories “creation” and “creativity” is rea
lized in the article on the basis of the psychological development analysis
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in modern scientific literature, and the meaningful characteristics of these
definitions are shown.
The need to understand the nature of the creative process arose because
of the need to influence creative activity in order to increase its effectiveness.
Even the ancient Greek philosophers sought in their learning systems to apply methods that would develop in the student’s creative thinking.
Subsequently, the search for active forms of influence on the human
psyche began, which would allow managing the creative activity. Creativity
in one form or another is accessible to every person, representative of any
profession.
In the study of creativity, we understand the high-level activity of a
person characterized by originality and novelty, and involves the use of
non-standard methods and means in solving professional tasks, the ability
to deviate if necessary from traditional patterns of thinking, quickly solve
problem situations and act in unforeseen conditions, to look in a new way
to the usual one.
This work is shown the interlacing of personal and procedural in crea
tion.
Creativity is defined as highly conscious human activity, characterized
by originality and novelty and foresees the use of non-standard ways and
means in solving professional problems, the ability to deviate from traditional thinking patterns if necessary, quick solving of problem situations
and move in unforeseen situations. Creativity is considered as a complex of
self-eduacation, a necessary condition for the creative process, determines
the productive and creative level of the personality and is the basis for the
formation of creation.
Keywords: creation, creativity, creative personality.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
ПРОДУКТИВНОГО МИСЛЕННЯ
У МАЙБУТНІХ СІМЕЙНИХ ПСИХОЛОГІВ
Стаття присвячена розгляду особливостей формування продуктивного мислення у майбутніх сімейних психологів, яким потрібно уміти вирішувати складні та делікатні проблеми: адюльтер, інцест, конфлікти,
ревнощі, розлучення, сімейне насилля та ін. Уточнено, що сутність поняття “продуктивне мислення сімейного психолога” відображає багаторівневий когнітивний процес виявлення, оцінювання й вирішення певної
задачі (проблеми, ситуації), пов’язаної із сімейною проблематикою, результатом якого є суб’єктивно новий продукт, що сприяє ефективному вирішенню сімейно-шлюбних проблем. Розкрито структуру продуктивного
мислення, яка ґрунтується на динамічній взаємодії п’ятьох компонентів:
мотиваційного, емоційного, компетентнісного, операційного, результативного. З’ясовано, що формування продуктивного мислення майбутніх
сімейних психологів може досягатися реалізацією сукупності взаємозв’язаних i взаємообумовлених психолого-педагогічних умов: проектування
сприятливого навчального середовища для формування продуктивного
мислення; впровадження оптимальних методів i форм підготовки фахівця; забезпечення системної мотивації діяльності майбутніх психологів.
Ключові слова: продуктивне мислення, майбутні сімейні психологи, психолого-педагогічні умови, формування.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Існування інституту сімейних психологів вимагає удосконалення системи підготовки спеціалістів для цієї сфери, оскільки психологічна допомога сім’ї
є надзвичайно затребуваною і вважається вельми складною сферою
діяльності психолога. Адже психологам доводиться мати справу зі
складними та делікатними сімейними проблемами: адюльтер, інцест,
конфлікти, ревнощі, розлучення, сімейне насилля та ін. Це вимагає від
психолога вміння розуміти, оцінювати, передбачати розвиток ситуації і сприяти конструктивному вирішенню сімейних проблем. Водночас важливо не порушити Етичний кодекс психолога і не спричинити
шкоду членам сім’ї. Звідси виникає потреба вести мову про посилення
підготовки майбутніх психологів, зокрема до їхньої роботи в ролі сімейного психолога.
Зважаючи на специфіку завдань, які покликані виконувати сімейні психологи, особлива роль у їхній професійній діяльності належить
продуктивному мисленню. Потреба в ньому виникає при відсутності
у минулому досвіді суб’єкта готових засобів виконання певних зав
дань. Якщо такі засоби є, то ситуація не буде для суб’єкта проблемною
і її виконання зведеться до використання сформованої розумової навички, до репродукції наявних знань і умінь. За відсутності готових
засобів виникає необхідність їхнього пошуку чи створення. Саме цей
процес дослідники [5; 6; 9] називають продуктивним, а досить часто, і
професійним мисленням.
Практика свідчить, що поступове підвищення статусу гуманітарних дисциплін передбачає оновлення наявних освітніх стандартів і
переорієнтації навчання з предметно-змістової площини у діяльнісну,
тобто на формування продуктивного мислення майбутніх психологів.
Адже воно є основою особистісної зрілості та запорукою результативності їхньої професійної діяльності. Завдяки продуктивному мисленню відбувається становлення психічних новоутворень, нових систем
зв’язків, нових форм психічної саморегуляції, властивостей особи, її
здібностей, що знаменує зрушення в розумовому розвитку. Продуктивне мислення характеризується високою новизною свого продукту,
своєрідністю процесу його отримання і, нарешті, істотним впливом
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на розумовий розвиток студента. Воно є вирішальною ланкою в розумовій діяльності, оскільки забезпечує реальний рух до нових знань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Доцільно зазначити, що певну теоретико-методологічну базу щодо вимог до
професійної й особистісної підготовки майбутніх фахівців-психологів
розглянуто у роботах таких психологів як О. Бондаренко, Л. Бурлачук,
Ж. Вірна, В. Панок, Н. Пов’якель, В. Семиченко, В. Татенко, Т. Титаренко, Н. Чепєлєва, Н. Шевченко, А. Самойлова та ін. Вони досліджували
питання, пов’язані з: виявленням мотиваційно-смислової регуляція
у професіоналізації психолога (Ж. Вірна) [4]; визначенням основних
вимог до змісту освіти практичних психологів (В. Панок) [8]; виявленням шляхів та умов саморегуляції професійного мислення в системі
фахової підготовки практичних психологів (Н. Пов’якель) [9]; розробкою концепції професійної підготовки психолога, визначенням змісту
понять “психологічна готовність практичного психолога”, “професійна компетентність психолога” (Н. Чепелєва) [13]; формуванням особистісних та професійних якостей практичних психологів (Н. Шевченко, А. Самойлова) [14] та ін.
Вивчення науково-педагогічних джерел свідчить про те, що проб
лематика формування продуктивного мислення у майбутніх психологів викликає інтерес у дослідників, проте у такої категорії як майбутні
сімейні психологи вона ще не була предметом окремого дослідження.
З огляду на відсутність у науковій літературі систематизованих
досліджень проблеми формування продуктивного мислення у такої
категорії студентів, як майбутні сімейні психологи, існує потреба у
розгляді проблемних аспектів формування продуктивного мислення
у студентів, які здобувають знання за спеціальністю “Психологія”. Зважаючи на сказане, метою статті є виявлення особливостей формування продуктивного мислення у майбутніх сімейних психологів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Цілком очевидно, що
професіоналізм сімейного психолога є результатом накопиченого ним
професійного досвіду [3; 7]. А правильне застосування цього досвіду потребує від фахівця креативного та критичного мислення, що у комплексі
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становлять продуктивне мислення. Послідовність розумових операцій,
які можуть виникати на основі пізнання, оцінювання i вирішення психологом складної ситуації (задачі, проблеми) дозволяють йому прий
мати оптимальні рішення у будь-яких ситуаціях професійної діяльнос
ті, зокрема при веденні монологу чи діалогу під час проведення консультативної, профілактичної, викладацької чи посередницької роботи.
Доречно зазначити, що умови формування інтелектуальної готовності
психологів, а також психологічний комплекс методик на визначення
рівня інтелектуальної їхньої готовності до розв’язання інтелектуальних
задач було визначено М. Бадаловою [1]. Крім цього, у контексті формування продуктивного мислення у майбутніх психологів становлять інтерес результати досліджень Н. Берегової, яка запропонувала програму
формування професійної готовності майбутніх психологів до роботи з
проблемними клієнтами [2].
Оскільки нас цікавлять питання формування у майбутніх сімейних психологів продуктивного мислення, виникає потреба в уточненні його суті. Аналіз наукової літератури свідчить про те, що поняття
“продуктивне мислення” розглядається дослідниками пo-piзному:
єдність креативного та критичного мислення, що функціонують незалежно одне від одного; інсайт, який веде до народження нових ідей;
синонім творчого та креативного мислення, наслідок продуктивної
мисленнєвої діяльності.
У більшості випадків дослідники [5; 6; 9] надають перевагу такій
категорії як, “професійне мислення” під яким розуміють мисленнєву
діяльність, що спрямована на розв’язання професійних задач у певній
предметній галузі. Якщо специфіка професійного мислення залежить
від своєрідності задач, що розв’язуються різними фахівцями, то якість
професійної діяльності чи рівень професіоналізму залежить від розвиненості професійного мислення.
Аналіз наукових праць свідчить, що дослідниками значна увага
приділяється розвитку креативного та критичного мислення, проте
продуктивне мислення, у переважній більшості, залишається поза їхньою увагою. Відсутність наукових досліджень процесу продуктивного мислення негативно позначається на якості підготовки майбутніх
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сімейних психологів, зокрема у навчанні студентів замість діяльнісної
переважає предметно-змістова площина. Крім цього не здійснюється
цілеспрямоване вдосконалення таких важливих мисленнєвих якостей
майбутніх психологів, як самостійність, гнучкість, критичність, глибина, широчінь та ініціативність.
Розглядаючи роботу сімейного психолога, варто зазначити, що
його мисленню, як і мисленню будь-якого іншого фахівця, притаманна властивість певного незначного передбачення невідомого, унаслідок чого під час розв’язання тих чи інших завдань виникає момент
раптового розуміння, здогадки – інсайт. Беручи до уваги погляди дослідників [5; 6; 9; 10], можна дійти висновку, що продуктивне мислення психолога є послідовністю розумових операцій, які виникають на
основі пізнання, оцінювання i вирішення складної ситуації (задачі,
проблеми). Taкі дії сприяють удосконаленню процесів аналізу i синтезу, прогнозування i перетворення. За цих обставин, важливо звертати
увагу на розвиток у майбутнього сімейного психолога практичного
мислення, зокрема на його зв’язок з реальністю сімейного життя та
його проблемами. Це потребує створення у процесі навчання психологів навчальних проблемних ситуацій, які б відображали сімейні
кризи та сприяли б розвитку продуктивного мислення у студентів.
Досліджуючи теоретичне та практичне мислення, С. Рубінштейн
і Б. Теплов [9; 10] у своїх наукових працях виділили суттєві особливості практичного мислення: зв’язок із дійсністю, з безпосереднім
практичним перетворенням дійсності (акцентування на регуляційній
функції мислення); конкретність такого мислення (“припасування” до
одиничних, часткових обставин дії); часові обмеження в проходженні
мисленнєвих операцій.
Загалом дослідники характеризують мислення як продуктивний
процес. Зазвичай, воно виступає як внутрішня складова інших пізнавальних процесів. У цьому підході продуктивний творчий процес йде
попереду навчання та складає його найважливіший ланцюг. Найбільш
типовою ситуацією, у якій виникає цей процес, є проблемна ситуація.
Пошук та віднаходження суб’єктивно невідомого у проблемній ситуації складає зміст процесу научіння та психічного розвитку; одночасно
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він виступає як творчий продуктивний процес. Пошук у проблемній
ситуації регулюється на основі інсайтів, тобто актів розуміння, які виступають як кінцеві ланцюги продуктивного мисленнєвого процесу та
його психічні регулятори [7; 9; 13].
Продуктивне мислення розглядається дослідниками як загальна
властивість людської свідомості і процесів мислення, що виникають
завдяки засвоєнню та усвідомленню нових знань, теоретичних положень, ідей, концепцій. Процеси продуктивного мислення значною мірою сприяють більш поглибленому оволодінню фахівцем необхідними,
соціально значущими вміннями і навиками. Наприклад, в організації
навчально-пізнавальної діяльності майбутнього психолога має велике
значення його залучення до науково-пізнавальної проблематики розвитку гуманітарних і природничих наук, до роботи з дітьми та їхніми
батьками, що сприяє виникненню потреби в науковому пошуку.
Новизна проблеми, що постає перед майбутнім сімейним психологом, диктує потребу у пошуку нового шляху для її вирішення. У цьому пізнавальному процесі велику роль відіграють змістовний аналіз
проблеми, її семантичне вираження, а також включення евристичних
і пошукових проб. Водночас зі словесно-логічними, добре усвідомленими узагальненнями у процесі розкриття проблеми дуже важливі
інтуїтивно-практичні узагальнення, такі, що не знаходять спочатку
свого адекватного віддзеркалення в слові. Вони виникають у процесі
аналізу наочних ситуацій, вирішення конкретно-практичних завдань,
реальних дій з предметами або їх моделями, що значно полегшує пошук невідомого.
Зважаючи на результати наукових досліджень [4; 5; 10], можна
стверджувати, що структура продуктивного мислення психолога має
ґрунтуватися на динамічній взаємодії п’ятьох компонентів: мотиваційного; емоційного; компетентнісного; операційного; результативного. За такої умови, мотиваційний компонент є запорукою ефективної
професійно-спрямованої продуктивної взаємодії суб’єкта та об’єкта
педагогічного процесу. Емоційний компонент регулює взаємовідносини між суб’єктами педагогічної взаємодії, підтримує сприятливий
емоційно-чуттєвий фон занять, експресивність комунікації, виконує
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сигнальну i спонукальну функції. Компетентнісний компонент продуктивного мислення майбутнього психолога відповідає за послідовне розкриття сутності проблеми, навчання прийомам та способам
його формування. Операційний компонент передбачає оволодіння
студентами системою інтерактивних методів формування продуктивного мислення (зокрема методами візуалізації знань, тренінговими,
проблемно-пошуковими, презентаційними методами), які стимулюють взаємодію у гpyпi, викликають ефект “сумісного зусилля”, а також
активізують учасників навчально-пошукової діяльності. Результативний компонент продуктивного мислення матеріалізується у вигляді
суб’єктивно нового продукту (ідеального, матеріального, усного, писемного), який оцінюється за рівнем інноваційності щодо сутності,
форми чи змісту та забезпечує надійний зворотній зв’язок.
Важливо враховувати, що зрілий юнацький вік є сприятливим періодом для формування продуктивного мислення, оскільки характеризується гнучкістю i глибиною когнітивних пpoцeciв, формуванням
індивідуального стилю розумової діяльності, творчою та вибірковою
уявою, продуктивністю логічної пам’яті, високою емоційністю i поступовим вдосконаленням мовлення (Л. Василенко, М. Савчин) [11].
Означені вікові особливості повинні враховуватися у практиці підготовки майбутніх сімейних психологів.
Загалом аналіз отриманих результатів свідчить про необхідність
модернізації системи підготовки майбутнього психолога в контексті
сучасних вимог та актуалізації цілеспрямованого формування його
продуктивного мислення. Доцільно зазначити, що педагогічний аспект формування мислення полягає у виявленні умов, конструюванні
шляхів і засобів розвитку мислення студентів у навчально-виховному
процесі (Н. Кічук) [6]. Дослідниця вважає, що для ефективного формування мислення потрібно створити певні умови, зокрема: забезпечити усвідомлення процесу мислення, розвиток його розуміння і того,
у який спосіб студенти повинні мислити; ретельно аналізувати процес
мислення та процес мислення інших, зосереджувати увагу на різних
підходах до мислення; удосконалювати здібності мислення за допомогою дослідження і розуміння ситуації.
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Зважаючи на сказане вище, навчальний процес необхідно спрямовувати на активізацію і розвиток емоційно-ціннісної сфери професійно-педагогічного зростання майбутніх сімейних психологів на основі
стимулювання їхнього інтересу до майбутньої професійної діяльності
та прагнення оволодіти нею, формування відповідального ставлення до
процесу і результатів професійно-педагогічної підготовки; розширення
професійно-когнітивного потенціалу студентів за допомогою рефлексивного засвоєння знань про майбутню професійну діяльність, оволодіння теоретичними і практичними формами аналізу її реалій; набуття
вправності та власного лабораторно-практичного досвіду професійно-творчої самореалізації на основі комплексного використання засвоєних знань для розв’язання професійних задач та ситуацій.
На нашу думку, майбутній сімейний психолог повинен бути всебічно обізнаним з психологією сімейного життя. Водночас він повинен
знати: чинники, що впливають на розвиток і формування подружньої
пари; типи сімей та сучасні тенденції у розвитку сім’ї; динаміку розвитку сім’ї; структуру сімейних ролей; психологічні особливості сучасної сім’ї; кризові періоди в розвитку сімейних стосунків; проблему
стосунків поколінь; психологічні особливості статей та їх врахування
у подружньому житті; прийоми визначення причин та вирішення подружніх конфліктів; методи та прийоми корекційної та профілактичної роботи з подружжям [1; 2; 3; 7].
Отже, формування продуктивного мислення може досягатися
реалізацією сукупності взаємозв’язаних i взаємообумовлених психолого-педагогічних умов – проектування сприятливого навчального
середовища для формування продуктивного мислення; впровадження оптимальних методів i форм підготовки фахівця; забезпечення
системної мотивації діяльності майбутніх психологів.
Потрібно зазначити, що психолого-педагогічна умова, як проектування сприятливого навчального середовища для формування
продуктивного мислення майбутніх сімейних психологів, передбачає,
насамперед, формування компетентнісного компоненту. З цією метою
можна використовувати факультативні заняття або ж спецкурси. Зав
даннями таких занять має бути: ознайомлення студентів із сучасною
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теорією i практикою, надання психологічної допомоги сім’ї; оволодіння окремими прийомами креативного i критичного мислення; формування вміння мислити продуктивно у спеціально створених нав
чальних ситуаціях, пов’язаних із наданням психологічної допомоги
проблемним сім’ям. Організація групової взаємодії сприяє усуненню
перешкод на шляху формування продуктивного мислення, діалогічності мислення викладача та студентів, згуртованості групи.
Наступною психолого-педагогічною умовою має бути впровадження оптимальних методів i форм підготовки фахівця, пов’язана з
операційним компонентом структури продуктивного мислення, реалізується завдяки засобам групової взаємодії, системи методів формування продуктивного мислення (організаційних, тренінгових, пошукових, моніторингових, випробовувальних) i формам opгaнізації
навчання (лекція-візуалізація, навчально-пошуковий полілог).
Систему вмінь майбутнього сімейного психолога повинні складати: організаційні (основні підходи, техніки та технології попередження, регулювання та вирішення сімейних криз, психологічно правильно
побудована співпраця з клієнтами в процесі здійснення посередницької діяльності під час вирішення сімейних проблем); комунікативні
вміння (встановлювати контакт з клієнтом, викликати довіру, керувати самим собою і процесом спілкування; розуміти думки і впливати
на поведінку, емпатійно розуміти потреби клієнта; адекватно сприймати психічний стан; прогнозування та попередження конфліктних
ситуацій; подолання психологічних бар’єрів у спілкуванні; інформаційно-орієнтаційні вміння (аналіз спеціальної науково-методичної
літератури з метою поповнення обсягу знань з проблем виникнення
та вирішення сімейних криз; виявлення причин помилок та труднощів і визначення більш ефективних шляхів та методів своєї діяльності
у визначеному напрямі; діагностичні вміння (володіння методами та
методиками на визначення психологічного клімату в сім’ї, розподілу
сімейних ролей у сім’ї, визначення характеру взаємостосунків між подружжям, у сім’ї тощо; гнучке їх використання в практичній діяльнос
ті; уміння адекватно добирати методики та засоби вивчення особис
тості клієнтів, їх інтересів, нахилів і здібностей); корекційні вміння
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(вміло та доцільно застосовувати весь арсенал методів, прийомів, засобів та технологій під час запобігання та подоланні сімейних криз).
Така психолого-педагогічна умова, як забезпечення системної
мотивації діяльності майбутніх психологів акцентує увагу на емоційній складовій структури продуктивного мислення. Засобом реалізації цієї умови є створення ситуації успіху заради досягнення кінцевої
мети – формування готовності до продуктивного мислення. Створення суб’єктивно нового навчального продукту – безперервний процес,
спрямований безпосередньо на досягнення результату, найважливішої складової у структурі продуктивного мислення, формування
якого забезпечується відповідними етапами. На кожному з цих етапів
формування продуктивного мислення є важливими вияви рефлексії,
зокрема послідовна корекція цілей, змісту, методів, форм і засобів
навчально-педагогічної діяльності, у центрі якої знаходиться ключовий суб’єкт пізнання – особистість майбутнього психолога.
Практика свідчить, що використання в навчальному процесі психолого-педагогічних умов для формування продуктивного мислення
позитивно впливає на ефективність фахової підготовки майбутніх
сімейних психологів. Така робота сприяє посиленню діяльнісної площини в навчанні студентів та цілеспрямованому вдосконаленню важливих мисленнєвих якостей майбутніх психологів.
Висновки. Отже, розгляд особливостей формування продуктивного мислення у майбутніх сімейних психологів дозволяє нам дійти
висновку, що поняття “продуктивне мислення майбутнього сімейного
психолога” відображає багаторівневий когнітивний процес виявлення, оцінювання й вирішення певної задачі (проблеми, ситуації), пов’язаної із сімейною проблематикою, результатом якого є суб’єктивно
новий продукт, що сприяє ефективному подоланню сімейно-шлюбних проблем. Одиницею аналізу продуктивного мислення може виступати життєва задача (сімейна проблема, конфліктна ситуація), яка
акумулює найбільші сутнісні ознаки проблемності, вимагає пошуку
рішень i змін. Процеси продуктивного мислення значною мірою сприяють більш поглибленому оволодінню майбутнім фахівцем необхідними, соціально значущими вміннями і навиками.
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Формування продуктивного мислення може досягатися реалізацією сукупності взаємозв’язаних i взаємообумовлених психолого-педагогічних умов – проектування сприятливого навчального середовища для формування продуктивного мислення; впровадження оптимальних методів i форм підготовки фахівця; забезпечення системної
мотивації діяльності майбутніх сімейних психологів. Підвищення
активності та результативності формувальних впливів потребує розробки відповідної моделі формування продуктивного мислення майбутнього сімейного психолога, що має бути одним із перспективних
напрямів для подальших досліджень даної проблеми.
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Потапчук Е. М. Особенности формирования продуктивного
мышления у будущих семейных психологов
Статью посвящено раскрытию особенностей формирования
продуктивного мышления у будущих семейных психологов, которым нужно уметь решать сложные и деликатные проблемы : адюльтер, инцест, конфликты, ревность, разводы, семейное насилие и др.
Уточнено, что сущность понятия “продуктивное мышление семейного психолога” отображает многоуровневый когнитивный процесс
выявления, оценивания и решения определенной задачи (проблемы, ситуации), связанной с семейной проблематикой, результатом
которого является субъективно новый продукт, который способствует эффективному решению семейно-брачных проблем. Раскрыта
структура производительного мышления, которая основывается на
динамическом взаимодействии пяти компонентов: мотивационного,
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эмоционального, компетентностного, операционного, результативного. Выявлено, что формирование продуктивного мышления будущих
семейных психологов может достигаться реализацией совокупности
взаимосвязанных и взаимообусловленных психолого-педагогических
условий: проектирование благоприятной учебной среды для формирования продуктивного мышления, внедрение оптимальных методов
i форм подготовки специалиста; обеспечение системной мотивации
деятельности будущих психологов.
Ключевые слова: продуктивное мышление, будущие семейные
психологи, психолого-педагогические условия, формирования.
Potapchuk Yе. Peculiarities of the Formation of Productive Thinking
of Future Family Psychologists
The article is devoted to the consideration of the peculiarities of the formation of productive thinking of future family psychologists, who need to
be able to solve such difficult and delicate problems as adultery, incest, conflicts, jealousy, divorce, family violence, etc. The article focuses on the fact
that the presence of such problems requires the psychologist to understand,
assess, anticipate the development of the situation and promote constructive solutions to family problems. It is important not to violate the Code of
Ethics of a psychologist and not to harm family members.
The author of the article clarifies that the essence of the notion of
productive thinking of a family psychologist means a multilevel cognitive
process of identifying, evaluating and solving a specific problem (problem, situation) that is associated with family issues, the result of which is
a subjectively new product that promotes effective overcoming of family-marital problems. The article reveals the structure of productive thin
king, which is based on the dynamic interaction of five components: motivational, emotional, competence, operational, and effective. In this case,
the motivational component is the key to effective professional-directed
interaction between the subject and the object of the pedagogical process.
The emotional component regulates the relationship between subjects of
pedagogical interaction, supports a favorable emotional and sensory background of occupations, expressiveness of communication and plays signal
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and inductive functions. The competent component of the productive
thinking of the future psychologist is responsible for consistently disclosing
the essence of the problem, learning the methods and methods of its formation. The operational component means mastering the system of interactive
methods of forming productive thinking, which stimulate interaction in the
group, create the effect of “joint efforts”, activate all the participants of the
educational and search activity. The productive component of productive
thinking materializes in the form of a subjectively new product, which is
evaluated by the level of innovation regarding the essence, form or content
and provides a reliable feedback.
It was determined that the formation of productive thinking of future
family psychologists can be achieved by the implementation of a set of interconnected and mutually related psychological and pedagogical conditions – the design of a favorable learning environment for the formation
of productive thinking; introduction of optimal methods and forms of specialist training; providing systemic motivation for the activities of future
psychologists.
Keywords: productive thinking, future family psychologists, psychological and pedagogical conditions, formation.
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Олександр САМОЙЛЕНКО,
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

ФОРМИ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ МОБІЛІЗОВАНИХ
ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті висвітлено результати емпіричного дослідження форм
та методів розвитку психологічної готовності мобілізованих підрозділів ДПСУ до здійснення професійної діяльності.
Ключові слова: психологічна готовність, форми та методи розвитку психологічної готовності мобілізованих підрозділів ДПСУ, багатомірне
неметричне шкалювання методом індивідуальних відмінностей
Постановка проблеми у загальному вигляді. Організація розвитку психологічної готовності військовослужбовців мобілізованих
підрозділів ДПСУ до здійснення професійної діяльності в умовах
ведення війни повинна базуватися на принципі випереджувального
формування понятійної основи моделі бойових дій по відношенню до
образної. Психічний образ моделі бойових дій являє собою комплекс
виконаних військовослужбовцем дій, його зорових, слухових, почуттєвих та інших образів життєвої дійсності бойових умов, які він побачив, почув, пережив тощо, і являє собою психологічну модель дії
(бою) у його свідомості. Психологічна модель дії (бою) воїна являє
© Самойленко О.
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собою складний у часі процес відображення не тільки об’єктивної
дійсності, а й відтворення раніше пережитих, побачених та інших
образів з метою побудови його майбутньої діяльності, адекватної реальній ситуації, що склалася. Регулятором такої діяльності є мотиви
і потреби військовослужбовця, його установка, а операціональною
структурою – професійні дії [1]. Тобто методологічною основою організації розвитку та формування психологічної готовності військово
службовців мобілізованих підрозділів ДПСУ до здійснення професійної діяльності в умовах ведення війни є формування як понятійної,
так і образної основ моделі майбутніх дій в процесі їхньої психологічної підготовки та повсякденної діяльності в навчальних центрах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Психологічні основи професійної підготовки сучасних військових угруповань представлено у працях В. Андрусюка, В. Бодрова, Ф. Думко,
Г. Запорожцевої, Р. Ковшова, Н. Пенькової, М. Савчина, М. Томчука
та інших. Сучасні військові науки сформували значну кількість різних підходів до розуміння форм організації психологічної готовності
військовослужбовців. Психологічна готовність військовослужбовців
здійснюється в процесі виховання (виховними структурами), навчання (структурами бойової підготовки) та практичних тренувальних заходів (структурами психологічного забезпечення професійної
діяльності). З огляду на те, що навчання, виховання й психологічна
підготовка тісно між собою взаємопов’язані і взаємозумовлені, можна зазначити, що в процесі виховання у військовослужбовців вироб
ляються навички і звички поведінки в різних умовах, а, отже, розвиваються вольові якості; здійснюється розвиток емоційно-вольової
сфери особистості та її адаптації до нових умов; військовослужбовці
цілеспрямовано орієнтуються на подолання можливих труднощів у
бойових умовах, їм прищеплюється стійкість, відвага, хоробрість,
мужність, впевненість у правоті своїх дій тощо. Проте виокремлення
форм і методів розвитку психологічної готовності військовослужбовців мобілізованих підрозділів ДПСУ до здійснення професійної
діяльності до теперішнього часу не проводилося.
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Метою статті є представлення результатів багатомірного шкалювання форм і методів розвитку психологічної готовності військово
службовців мобілізованих підрозділів ДПСУ до здійснення професійної діяльності в умовах ведення війни.
Виклад основних результатів дослідження. Психологічна підготовка військовослужбовців мобілізованих підрозділів ДПСУ до
здійснення професійної діяльності в умовах ведення війни повинна
бути спрямована: формування ґрунтовних знань та уявлень про бойові дії, а також готовності до самопожертви, подвигу заради перемоги;
підвищення рівня професійних і бойових навичок, умінь; підвищення рівня психічної і фізіологічної витривалості; формування довіри
до командирів, настановлення на беззаперечне виконання бойових
наказів; виховання благонадійності та лояльності до політики держави; навчання основним прийомам психотехніки для зниження рівня
психічних травм; формування образу ворога та вкорінення у свідомість ідеї морального обґрунтування будь-яких дій щодо ворога під
час бою. Формування психологічної готовності мобілізованих підрозділів ДПСУ повинно забезпечуватися з урахуванням таких принципів: активний вплив на всі сфери психіки воїна; реалізм у навчанні;
поступове та безперервне підвищення психічних і фізичних навантажень; диференційований підхід до військовослужбовця залежно від
спеціальності, кліматичних та географічних умов ведення бойових
дій. Психологічна підготовка мобілізованих підрозділів ДПСУ: має
бути всебічною з використанням максимуму можливостей для формування необхідних бойових якостей; здійснюватися з відтворенням
природних умов, що максимально реально відповідають бойовим; має
бути системною, логічною, послідовною та ефективною в організації і
проведенні спеціальних заходів; повинна бути індивідуально орієнтованою на кожного військовослужбовця [2].
Емпіричне вивчення форм і методів розвитку психологічної готовності мобілізованих підрозділів ДПСУ здійснювалося на основі
групування методів розвитку психологічної готовності військово
службовців мобілізованих підрозділів ДПСУ відповідно до компонентної структури розробленої моделі психологічної готовності
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військовослужбовців мобілізованих підрозділів ДПСУ [3] (відповідно
до якої психологічна готовність є складним професійним утворенням,
що містить організаційно-управлінські, регуляційно-адаптаційні, соціально-психологічні, професійно-діяльнісні, особистісні, емоційні
та психофізіологічні структурні компоненти) на такі групи : 1) професійно-діяльнісні методи (словесно-наочний, тренувальний (репродуктивний), ситуативно-пізнавальний, пошуковий, творчий); 2) регуляційно-адаптаційні (методи тренування та навчання в бою психічної
стійкості, тренування зі спортсменами, візуалізації бою); 3) методи
особистісного розвитку (сегментації цілей, моделювання, зміцнення
морального духу); 4) психофізіологічні (методи психотерапевтичного
втручання при посттравматичних змінах, керування збудженням, керованої саморегуляції); 5) методи соціально-психологічного розвитку
(саморефлексії (самообговорення), відвертої розмови).
За результатами здійсненого теоретичного аналізу форм підготовки військовослужбовців до здійснення професійної діяльності
[1; 4–9] виокремлено такі форми розвитку психологічної готовності
військовослужбовців мобілізованих підрозділів ДПСУ до здійснення
професійної діяльності в умовах ведення війни: колективна підготовка, індивідуальна підготовка, тренінг майстерності з відновлення психічного та фізичного здоров’я, лекційне заняття, лабораторне заняття,
практичне заняття, семінарське заняття, тактичні (тактико-спеціальні, тактико-стройові) заняття, командно-штабні навчання, воєнні
(воєнно-спеціальні) ігри, консультація, самостійна робота, соціально-психологічний тренінг, бойовий тренінг подолання страху смерті,
навчально-тренувальні заняття (військові навчання) у прямому ефірі,
тренінг психічного зміцнення та готовності до життя в сім’ї після війни, практичні заняття з духовно-патріотичної підготовки.
Зазначені форми та методи розвитку психологічної готовності
військовослужбовців було використано для розробки авторського експертного опитувальника визначення форм і методів розвитку
структурних компонентів психологічної готовності військовослужбовців мобілізованих підрозділів ДПСУ до здійснення професійної
діяльності в умовах бойових дій. В експертному опитуванні взяли
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участь військовослужбовці-викладачі Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, які безпосередньо здійснюють навчання військовослужбовців Навчального
центру підготовки молодших спеціалістів ДПСУ (смт Оршанець), які
здійснюють військову, вогневу та психологічну підготовку військово
службовців мобілізованих підрозділів.
З метою аналізу арсеналу методів і форм розвитку психологічної готовності військовослужбовців мобілізованих підрозділів було
здійснено багатомірне неметричне шкалювання методом індивідуальних відмінностей Alscal за допомогою пакету обробки статистичних
даних SPSS 17.0. Метою багатовимірного шкалювання є виявлення
структури в наборі значень деякої міри відстані між об’єктами або
спостереженнями. Шкалювання здійснюється шляхом приписування
спостереженням положення в багатовимірному просторі (в нашому
емпіричному дослідженні 16 розмірностей (методів розвитку структурних компонентів психологічної готовності військовослужбовців
мобілізованих підрозділів ДПСУ) так, щоб відстані між отриманими
точками в цьому просторі якомога точніше апроксимували початкові відмінності. У багатьох випадках розмірності (вимірювання) цього
простору можуть бути інтерпретовані й використані для подальшого
осмислення первинних даних.
Кінцевим результатом моделювання методом індивідуальних відмінностей, методів розвитку структурних компонентів психологічної
готовності військовослужбовців мобілізованих підрозділів ДПСУ стало виявлення групового простору (за шкалами – формами розвитку
структурних компонентів психологічної готовності військовослужбовців мобілізованих підрозділів ДПСУ). Для визначення конкретних
форм розвитку структурних компонентів психологічної готовності
військовослужбовців мобілізованих підрозділів ДПСУ відповідно для
кожного з методів було проаналізовано шістнадцять моделей індивідуальних відмінностей сімнадцяти форм їх застосування [10].
Метод багатовимірного шкалювання як дистанційна модель використовує модель Евклідової відстані, що дозволяє розглядати змінні
(вибори інтерпретацій ключових форм) як безперервні. Таким чином,
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проблема збігів або зв’язків – рівних значень (інтерпретацій) для всіх
спостережень досліджуваних експертів вирішувалась найоптимальнішим чином. Необхідно зазначити, що критерії якості координатного
представлення об’єктів дослідження (форм) відповідно до кожного
з методів і правил вибору числа координат при аналізі переваг, дало
можливість при здійсненні багатомірного шкалювання методом індивідуальних відмінностей кінцевим результатом аналізу отримати груповий простір шкал (досліджуваних форм). Позитивні індивідуальні
значення шкал (показники у дужках в таблиці) показують наявність
погодження у виборах досліджуваних експертів щодо відповідності
форм і методів розвитку психологічної готовності військовослужбовців мобілізованих підрозділів ДПСУ, а негативні індивідуальні
значення шкал показують велику різницю у відповідних виборах досліджуваних експертів. Тому, з метою розробки експериментальної
моделі методів і форм розвитку психологічної готовності військово
службовців мобілізованих підрозділів ДПСУ було використано лише
позитивні значення шкалювання форм. Емпірична модель методів і
форм розвитку психологічної готовності військовослужбовців мобілізованих підрозділів ДПСУ представлена у таблиці.
Методи та форми розвитку психологічної готовності
військовослужбовців мобілізованих підрозділів Державної
прикордонної служби України
до здійснення професійної діяльності в умовах ведення війни

Професійно-діяльнісні

Методи
1
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Словесно-наочний

Форми
2

1) тренінг психічного зміцнення та готовності
до життя в сім’ї після війни (1,7462);
2) лекційне заняття (1,7303);
3) бойовий тренінг подолання страху смерті
(1,6313);
4) консультація (1,5679)
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Продовження таблиці

Регуляційно-адаптаційні

1
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2

Тренувальний
(репродуктивний)

1) колективна підготовка (1,8158);
2) командно-штабні навчання (1,4299);
3) воєнні (воєнно-спеціальні) ігри (1,3551);
4) практичні заняття з духовно-патріотичної
підготовки (1,3477);
5) соціально-психологічний тренінг (1,3087)

Ситуативно-пізнавальний

1) індивідуальна підготовка (1,9948);
2) консультація (1,2586);
3) колективна підготовка (1,0618);
4) тренінг майстерності з відновлення психічного та фізичного здоров’я (0,9990)

Пошуковий

1) бойовий тренінг подолання страху смерті
(1,3215);
2) індивідуальна підготовка (1,3064);
3) консультація (1,2586)

Творчий

1) індивідуальна підготовка (2,6724);
2) самостійна робота (2,4541)

Тренування
та навчання
в бою психічної
стійкості

1) колективна підготовка (1,5192);
2) індивідуальна підготовка (1,3067);
3) лекційне заняття (1,1283);
4) лабораторне заняття (1,1187);
5) воєнні (воєнно-спеціальні) ігри (1,1171);
6) семінарське заняття (1,0573)

Візуалізації бою

1) командно-штабні навчання (1,6825);
2) воєнні (воєнно-спеціальні) ігри (1,6780);
3) навчально-тренувальні заняття (військові
навчання) у прямому ефірі (1,5479);
4) бойовий тренінг подолання страху смерті
(1,5388);
5) тактичні (тактико-спеціальні, тактико-стройові) заняття (1,4598);
6) соціально-психологічний тренінг (1,4340)
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Продовження таблиці
1

Тренування зі
спортсменами

Особистісного розвитку

Сегментації цілей

Моделювання

Зміцнення морального духу особового складу
Психотерапевтичного втручання
при пост-травматичних змінах
174

2

1) соціально-психологічний тренінг (1,8583);
2) семінарське заняття (1,2491);
3) лабораторне заняття (1,2313);
4) лекційне заняття (1,2274);
5) тактичні (тактико-спеціальні, тактико-стройові) заняття (1,0482);
6) тренінг психічного зміцнення та готовнос
ті до життя в сім’ї після війни (1,0172)
1) воєнні (воєнно-спеціальні) ігри (1,7501);
2) соціально-психологічний тренінг (1,7353);
3) колективна підготовка (1,4050);
4) командно-штабні навчання (1,3981);
5) навчально-тренувальні заняття (військові
навчання) у прямому ефірі (1,1872);
6) семінарське заняття (1,0587);
7) тренінг психічного зміцнення та готовності
до життя в сім’ї після війни (1,0433)
1) колективна підготовка (2,2805);
2) тактичні (тактико-спеціальні, тактико-стройові) заняття (1,2520);
3) командно-штабні навчання (1,2355);
4) семінарське заняття (1,2348);
5) бойовий тренінг подолання страху смерті
(1,1558);
6) воєнні (воєнно-спеціальні) ігри (1,2354)
1) практичні заняття з духовно-патріотичної
підготовки (1,2913);
2) воєнні (воєнно-спеціальні) ігри (1,2354);
3) навчально-тренувальні заняття (військові
навчання) у прямому ефірі (0,9640)
1) лабораторне заняття (1,1533);
2) тренінг майстерності з відновлення психічного та фізичного здоров’я (1,4758);
3) соціально-психологічний тренінг (1,4565);

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: психологічні науки

психологічні НАУКИ
Закінчення таблиці

Соціально-психологічного розвитку

Психофізіологічні

1

Керування збудженням

Керованої саморегуляції

Саморефлексії
(самообговорення)
Відвертої розмови

2

4) семінарське заняття (1,4340);
5) бойовий тренінг подолання страху смерті
(1,4180);
6) тренінг психічного зміцнення та готовності
до життя в сім’ї після війни (1,2285);
7) командно-штабні навчання (1,1099);
8) колективна підготовка (1,1046)
1) колективна підготовка (0,8892);
2) практичні заняття з духовно-патріотичної
підготовки (0,8119);
3) самостійна робота (0,7593)
1) тренінг майстерності з відновлення психічного та фізичного здоров’я (1,9099);
2) тренінг психічного зміцнення та готовнос
ті до життя в сім’ї після війни (1,7499);
3) практичне заняття (1,1207);
4) консультація (1,0861)
1) самостійна робота (1,9076);
2) бойовий тренінг подолання страху смерті
(1,6460);
3) практичні заняття з духовно-патріотичної
підготовки (1,2986)
1) індивідуальна підготовка (2,8602);
2) консультація (2,3742)

Висновки. На підставі вище викладених результатів дослідження
доречно зазначити, що використовуючи різноманітні форми та методи психологічної підготовки, у військовослужбовців мобілізованих
підрозділів ДПСУ в процесі навчання формуються і загартовуються
необхідні для успішного захисту Вітчизни морально-бойові якості й
почуття (мужність, стійкість, сміливість, рішучість, ініціативність, готовність до бою, почуття колективізму, патріотизм, відданість справі);
за допомогою накопичення відповідних знань формуються уявлення
про особливості ведення сучасного бою, а закріплення навичок і умінь
№ 3(8)
2017

175

психологічні НАУКИ

сприяє розвитку психологічної готовності. Практичні тренувальні заходи, спрямовані на розвиток психологічної готовності війсь
ковослужбовців, сприяють формуванню, розвитку та загартування у
них психологічних і спеціальних якостей, необхідних для виконання
бойових завдань в умовах гібридної війни, які можуть бути вирішені
тільки в процесі психологічної підготовки.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі пов’язані
із впровадженням форм і методів професійної підготовки військово
службовців мобілізованих підрозділів ДПСУ до здійснення службової
діяльності в умовах бойових дій.
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Самойленко О. О. Формы и методы формирования психологической готовности военнослужащих мобилизированных подразделений Государственной пограничной службы Украины к осуществлению профессиональной деятельности
В статье отражены результаты эмпирического исследования
форм и методов развития психологической готовности мобилизированных подразделений ГПСУ к осуществлению профессиональной
деятельности. Эмпирическое изучение форм и методов развития психологической готовности мобилизированных подразделений ГПСУ
осуществлялось на основе группирования методов развития психологической готовности военнослужащих мобилизированных подразделений ГПСУ в соответствии с компонентной структурой разработанной модели психологической готовности.
Ключевые слова: психологическая готовность, структура психологической готовности, готовность, к профессиональной деятельности, индивидуальная психологическая готовность военнослужащих к
осуществлению служебной деятельности.
Samoylenko O. Forms and Methods of Formation of Psychological Readiness of Servicemen of Mobilized Subsections of State Border
Guard Servis of Ukraine for the Implementation of Service Activity
The empirical study of the forms and methods of developing the psychological readiness of the mobilized units of the SBS was carried out on the
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basis of grouping the methods of developing the psychological readiness of
the servicemen of the mobilized units of the SBGS in accordance with the
component structure of the developed model of psychological readiness of
servicemen of the mobilized units of the SBS (according to which psychological readiness is a complex professional formation, contains organizational-managerial, regulatory-adaptive, socio-psychological, professional,
personal, emotional and psycho-physiological structural components) to
the following groups: 1) professional-activity methods (verbal-visual, trai
ning (reproductive), situational-cognitive, search, creative); 2) regulatoryadaptive (methods of training and training in the battle of psychological
stability, training with athletes, visualization of the battle); 3) methods of
personal development (segmentation of purpose, modeling, strengthening
of the moral spirit); 4) psychophysiological (methods of psychotherapeutic intervention in post-traumatic changes, control of excitation, controlled
self-regulation); 5) methods of socio-psychological development (self-reflection (self-discussion), frank conversation).
Based on the above described results of the study, it is appropriate to
note that using the various forms and methods of psychological training,
the troops of the mobilized units of the SBS during the training process
are developing and tightening the necessary moral and combat qualities
and feelings necessary for the successful defense of the Motherland (cou
rage, perseverance, courage, determination, initiative , readiness for battle,
a sense of collectivism, patriotism, devotion to the cause); with the accumulation of relevant knowledge formed the idea of the features of the modern
battle, and the consolidation of skills and abilities contributes to the deve
lopment of psychological readiness. Practical training measures aimed at
the development of the psychological readiness of military personnel contribute to the formation, development and tempering of their psychological
and special qualities necessary for carrying out combat tasks in a hybrid war
that can only be solved in the process of psychological training.
Keywords: psychological readiness, psychological readiness structure,
readiness for professional activities, psychological readiness of servicemen to
the implementation of service activity.
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Сергій СТРІХА,
Інститут кримінально-виконавчої служби, м. Київ

Апробація тренінгового курсу
“Впевненості у собі” для розвитку
індивідуально-психологічних рис
майбутніх офіцерів-психологів
пенітенціарних установ
Стаття присвячена розгляду результатів апробації тренінгового
курсу “Впевненості у собі”, який розроблений для розвитку важливих
індивідуально-психологічних рис майбутніх офіцерів-психологів пенітенціарних установ, що необхідні для виконання професійних обов’язків в особливих умовах діяльності.
У статті визначено ієрархію ступеня загрозливості особливих умов
діяльності майбутніх офіцерів-психологів, що ускладнюють виконання
ними своїх функціональних обов’язків. Приділена увага визначеним важливим індивідуально-психологічним рисам майбутніх офіцерів-психологів пенітенціарних установ, які дозволили удосконалити їх психограму.
Ключові слова: тренінговий курс “Впевненості у собі”, індивідуально-психологічні риси, майбутні офіцери-психологи пенітенціарних
установ, удосконалено, апробовано, ієрархія ступеня загрозливості.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Умови будь-якої
діяльності різних фахівців можуть суттєво, а іноді й докорінно відрізнятись між собою. Різниця полягає у характері діяльності, що виконується, у ступені шкідливості та небезпеки для спеціалістів, а також у
спроможності самих фахівців виконувати завдання за призначенням.
© Стріха С.
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Діяльність офіцерів-психологів пенітенціарних установ здійснюється в особливих умовах, які здатні перешкоджати нормальному виконанню ними своїх професійних обов’язків. Саме тому ми звернули
увагу на необхідність підготовки майбутніх офіцерів-психологів пенітенціарних установ до дій у нестандартних і нештатних ситуаціях, де
чітко визначені правильні дії.
Виконання професійних функцій офіцерами-психологами пенітенціарних установ в особливих умовах вимагає від них наявність відповідних якостей, що сприяють успішному виконанню ними необхідних
дій. Ефективність діяльності визначених фахівців безперечно залежить
від наявності у них відповідних індивідуально-психологічних рис, які
дозволяють їм своєчасно виконувати поставлені завдання, бути врівно
важеними та наполегливими у вирішенні ситуацій, що виникають,
спроможними долати перешкоди різного ступеня складності.
Огляд літературних джерел, проведене нами респондентне та експертне опитування виявили загрозливі фактори діяльності офіцерів-психологів пенітенціарних установ, що перешкоджають покращенню їх
професійної діяльності. Ми також врахували думки респондентів щодо
особливих умов діяльності та використовували складні ситуації, які ми
включали у завдання для респондентів, що виникали у офіцерів-психологів пенітенціарних установ під час їх професійної діяльності.
Саме в умовах підвищеного ризику діяльності майбутні офіцери-психологи пенітенціарних установ повинні мати достатньо розвинені індивідуально-психологічні риси, що допомагають їм виконувати
власні професійні функції досить вдало та впевнено.
Розмаїття поглядів на природу впевненості особистості дає нам
підстави вести мову про те, що впевненість людини у власних діях та
поведінці охоплює: відчуття, почуття та переживання людини; структурні знання особистості; прогнозування власної подальшої діяльнос
ті; різні типи активності людини; індивідуальні риси; потребу у визнанні; регулятивні властивості [1–6].
Ураховуючи те, що визначені нашими респондентами індивідуально-психологічні риси, у переважній більшості, відповідають стилю
впевненої поведінки, спонукали нас окрім ціннісної, когнітивної та
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інструментальної складової поведінки розглянути емоційну (емоційно-вольова стійкість) і регуляційну (вольове домінування, самоконт
роль поведінки) складові.
Метою статті є апробація тренінгового курсу “Впевненості у собі”,
розробленого на основі визначення індивідуально-психологічних рис
майбутніх офіцерів-психологів пенітенціарних установ, діяльність
яких здійснюється в особливих умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Завдання статті полягають у визначенні ієрархії ступеня загрозливості особливих умов
діяльності майбутніх офіцерів-психологів, що ускладнюють виконання ними своїх функціональних обов’язків; важливих індивідуально-психологічних рис майбутніх офіцерів-психологів пенітенціарних
установ, що дозволить удосконалити психограму офіцерів-психологів
пенітенціарних установ, і спроможності розглянути результати апробації тренінгового курсу “Впевненості у собі” з точки зору покращення кількісних показників індивідуально-психологічних рис майбутніх
офіцерів-психологів пенітенціарних установ.
Згідно з дослідженнями В. О. Лефтерова визначено екстремальні
чинники діяльності працівників МВС України, серед яких: загроза життю та здоров’ю, затримання злочинців, застосування зброї та спецзасобів, забезпечення правопорядку в період масових заходів, ліквідація
наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій тощо. Діяльність у цих
ризиконебезпечних, складних умовах вимагає від фахівців максимального психічного та фізичного напруження, ставить високі вимоги до
рівня професійної підготовленості та потребує цілеспрямованого розвитку їх особистісних і професійних якостей [7].
Особливі умови діяльності можна характеризувати за такими ознаками:
робота в унікальних умовах, пов’язаних із небезпекою для життя;
висока “цінність” (відповідальність) прийнятих рішень;
ускладнення виконуваних функцій;
збільшення темпу діяльності;
монотонність роботи в умовах очікування сигналу до екстрених
дій (так звана праця очікування);
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поєднання різних за цілями дій в одній діяльності (поєднана чи
роздвоєна діяльність);
переробка значних обсягів і потоків інформації (перевантаження
інформацією);
дефіцит часу на виконання необхідних дій;
ускладнені фактори робочого середовища тощо [8].
Відповідно до пропонованих вище характеристик особливих
умов діяльності необхідно додати умови діяльності, в яких виконує
свої професійні обов’язки офіцер-психолог пенітенціарних установ:
відслідковування декількох процесів, що змінюються упродовж
певного часу;
сприйняття і опрацювання різноманітної (різноспрямованої) інформації великого обсягу, що, як правило, має емоційне забарвлення
(відповідно до рівня стресостійкості особистості);
значна кількість переключення уваги, що характеризується динамічністю ситуації, і необхідність запам’ятовування значної кількості
інформації;
брак часу для аналізу значущої інформації і прийняття відповідальних рішень;
підвищена відповідальність за прийняті та реалізовані рішення в
екстремальних ситуаціях;
тривала концентрація, інтенсивність і напруженість уваги, пам’яті та мислення, емоційних та вольових процесів організму упродовж
тривалого часу;
виникнення проблемних ситуацій в умовах часових і ресурсних
обмежень тощо.
Аналіз умов діяльності психолога пенітенціарної установи ми будемо здійснювати з урахуванням таких ознак:
виконання ускладнених функцій;
висока відповідальність за прийняті рішення;
дефіцит часу на виконання необхідних дій;
переробка значних обсягів інформації;
стресогенність умов діяльності;
вірогідна монотонність роботи.
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Поранення та загибель колег по роботі, висока ціна помилки дій
спеціаліста та значна кількість психотравмуючих чинників склали ту
ієрархію ступеня загрозливості особливих умов діяльності майбутніх
офіцерів-психологів пенітенціарних установ, що ускладнюють виконання ними своїх функціональних обов’язків.
Однією з ключових ознак аналізу умов професійної діяльності є
визначення впливу особливих умов на діяльність психолога, особливо
його індивідуальних характеристик (розумових здібностей, емоційно-вольової стабільності, ціннісно-мотиваційних орієнтацій, комунікативних можливостей, а також особистісних особливостей).
З’ясувавши ієрархію загрозливості особливих умов професійної діяльності офіцерів-психологів пенітенціарних установ, з якими
можуть зіткнутися майбутні офіцери-психологи, досить доречним є
визначення індивідуально-психологічних особливостей, а у нашому
випадку – індивідуально-психологічних рис майбутніх офіцерів-психологів пенітенціарних установ. Визначення індивідуально-психологічних рис майбутніх офіцерів-психологів пенітенціарних установ
дасть нам підстави щодо вдосконалення психограми офіцера-психолога пенітенціарної установи.
За аналізом наукової літератури щодо професіографічного аналізу професійної діяльності психологів ми, на жаль, не знайшли у відкритому друці професіограми психолога саме офіцерів-психологів
пенітенціарних установ. Нами були розглянуті підходи таких вчених,
як: М. Ануфрієв, В. Барко, Є. Потапчук, В. Бодров, О. Кобець, Д. Олександров, С. Корсун, В. Криволапчук та інші. На основі цих підходів ми
створили професіограму, що дозволила нам удосконалити психограму
офіцера-психолога пенітенціарної установи.
Здійснивши аналіз моделей професіограм, ми визначили власну
модель професіограми фахівця пенітенціарної системи, що містить:
загальні відомості про професію;
виробничу характеристику професії, опис трудового процесу
(знаряддя праці чи технології, за допомогою яких виконується робота, вказується рівень фізичного і психологічного напруження (значне,
помірне, незначне), робоча поза тощо;
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санітарно-гігієнічні умови праці;
психограму, тобто характеристику психологічних вимог професії
до людини з виділенням основних і бажаних психічних особливостей,
а також психофізіологічних протипоказань.
Серед психологічних і психофізіологічних вимог основними є
такі:
типологічні особливості (сила, врівноваженість, рухливість нер
вових процесів);
сенсорні риси (гострота зорової, слухової, тактильної чутливості);
швидкість розпізнавання сигналів;
увага (концентрація, розподіл, переключення, стійкість);
пам’ять (особливості, обсяг);
мислення (аналіз, синтез, абстракція);
емоційно-вольова сфера (емоційна стійкість, здатність до ефективної діяльності в екстремальних умовах тощо);
особистісні риси (організованість, здатність до співробітництва,
комунікативні риси, відповідальність, інноваційність тощо) [9].
На основі вимог професії ми можемо запропонувати такий зміст
професіограми психолога пенітенціарної установи.
Загальні відомості про професію та її динаміку. Психолог установи займається вивченням індивідуально-психологічних рис засуджених та розробляє індивідуальні адаптаційні та психокорекційні програми для них. Здійснює психологічне вивчення засуджених та надає
рекомендації щодо налагодження виховного процесу з засудженими.
Організує психоконсультаційну роботу з засудженими та здійснює
психокорекційну роботу з ними. Надає рекомендації персоналу щодо
індивідуальної роботи з конкретними засудженими. Здійснює конт
роль та корекцію виконання наданих персоналу рекомендацій до виховання засуджених. Аналізує та узагальнює отримані результати за
основними видами професійної діяльності.
Психолог установи взаємодіє зі своїм керівництвом у питаннях
корекції та звітності власної діяльності, з іншими співробітниками в
питаннях надання рекомендацій щодо адаптації засуджених та виховного процесу з ними.
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Виробнича характеристика професії, опис трудового процесу.
Професійна діяльність психолога передбачає здебільшого розумову та
виховну діяльність. Рівень фізичного та психічного напруження у різні періоди робочого дня може коливатись між помірним та значним.
Робоча поза переважно сидяча.
Санітарно-гігієнічні умови праці. Значна частина робочого часу
психолога пов’язана з роботою у закритому приміщенні під час виховної роботи з засудженими. Умови праці психолога визначаються,
як достатні.
Психологічні та психофізіологічні вимоги професії:
типологічні особливості (сила і слабкість нервової системи,
врівноваженість – не врівноваженість нервової системи, рухливість –
інертність нервових процесів);
сенсорні риси (гострота зору може бути від середнього рівня зору
до високого, мати гарний слух, середній чи високий рівень тактильної
чутливості);
швидкість розпізнавання сигналів має бути достатньо високою,
для швидкого прийняття рішення;
увага (висока концентрація, розподіл, переключення та стійкість);
пам’ять (середній та високий рівень запам’ятовування необхідної
інформації, значний обсяг пам’яті для запам’ятовування професійно
необхідної інформації);
мислення (високий рівень аналітичного мислення, синтезу інформації та абстрактного мислення, розвинена інтуїція, уміння прогнозувати, критичність до інформації);
емоційно-вольова сфера (високий рівень емоційно-вольової стійкості та врівноваженості, здатність до ефективної діяльності в особ
ливих умовах діяльності пенітенціарних установ);
комунікативні здібності (уміння встановлювати та підтримувати
психологічний контакт, уміння розуміти внутрішній світ засудженого, його особливості, мотиви, наявний психічний стан);
особистісні риси (зібраність, організованість, здатність до співробітництва, комунікативні риси, відповідальність, інноваційність,
доброзичливість, вміння слухати і ясно висловлювати свої думки,
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здатність контролювати себе, наполегливість та принциповість у відстоюванні прийнятих рішень).
Протипоказання до професії. Протипоказання до професії мають
відповідні напрями, а саме:
розумові (інтелектуальні) неспроможність робити правильні вис
новки з аналізу інформації, функціонування лише у репродуктивному
форматі, порушення мислення, неспроможність зробити висновки зі
значної кількості інформації);
емоційно-вольові (надмірна емоційність, депресивність, не самостійність, дратівливість, низький рівень емоційно-вольової стійкості,
піддатливість емоційним зривам);
ціннісно-мотиваційні (низький рівень моральності особистості,
користолюбство, зневажливе ставлення до оточення, схильність до
уникнення невдач, брехливість);
комунікативні (вразливість, уникнення спілкування з оточенням,
неспроможність ясно висловлювати власні думки, зверхність ставлення до оточення);
особистісні (замкненість, залежність від інших, пасивність, песимізм, низька соціальна адаптованість, занижена самооцінка, агресивність, надмірна дратівливість).
Особливістю удосконаленої нами психограми стало те, що ми
пропонуємо враховувати такі індивідуально-психологічні риси офіцерів-психологів, як: емоційно-вольова стійкість, рівень інтелекту,
самоконтроль поведінки та наполегливість у досягненні мети. Саме ці
показники повинні мати високий рівень їх прояву.
Звісно, визначення ієрархії загрозливих особливих умов діяльності,
індивідуально-психологічних рис, що дали можливість удос
коналити
психограму офіцера-психолога пенітенціарної установи, зумовлювалось
необхідністю розвитку саме визначених у нашому дослідженні важливих
індивідуально-психологічних рис майбутніх офіцерів-психологів пенітенціарних установ. Для їх розвитку нами був розроблений та апробований тренінговий курс “Впевненості у собі”, який дав нам можливість
отримати позитивні зрушення щодо поліпшення індивідуально-психологічних рис майбутніх офіцерів-психологів пенітенціарних установ.
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Сам тренінговий курс містив п’ять тренінгів, що мали відповідну
направленість, а саме:
мета першого тренінгу полягала у визначенні змісту та сутності
проблематики впевненості особистості у собі, непевності, агресивності та ухилення від вирішення професійних ситуацій, що виникають;
на другому тренінгу було визначено особливості різних стилів
поведінки оточення, визначення тих ознак, які заважають впевненій
поведінці учасників тренінгового курсу;
під час третього тренінгу майбутні офіцери-психологи пенітенціарних установ позитивно переосмислювали власну поведінку у складних професійних ситуаціях та відбувалось формування оптимальних
моделей впевненої поведінки учасників тренінгового курсу;
четвертий тренінг було присвячено практичному відпрацюванню оптимальних дій під час подолання складних професійних ситуацій;
метою п’ятого тренінгу, останнього із загального циклу тренінгового курсу, було опрацювання набутого досвіду впевненої поведінки та створення індивідуального для кожного учасника тренінгового
курсу, програми вдосконалення стилю впевненої поведінки під час
подолання складних ситуацій.
На основі апробування тренінгового курсу “Впевненості у собі”
та дослідження початкових і кінцевих кількісних показників важливих індивідуально-психологічних рис майбутніх офіцерів-психологів пенітенціарних установ (емоційно-вольова стійкість, рівень інтелекту, самоконтроль поведінки та наполегливість у досягненні мети)
нами були визначені межі змін цих рис у контрольній та експериментальній групі.
У майбутніх офіцерів-психологів пенітенціарних установ конт
рольної групи відбулися позитивні зрушення домінантних індивідуально-психологічних рис на рівні покращення кількісних показників:
фактора С (емоційно-вольова стійкість) – з 6,6 до 7,5, що становить зміни кількісного показника на 0,9, є меншим за критичне значення показника (на рівні статистичної значущості р ≥ 0,05) і складає
1,1 одиниці (у разі критичного значення показника ≥ 2,05 по групі);
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IQ (рівень інтелекту) – з 44,9 до 50,1, що становить зміни кількісного показника на 5,2 є більшим за критичне значення показника (на
рівні статистичної значущості р ≥ 0,05) і складає 2,3 одиниці (у разі
критичного значення показника ≥ 2,05 по групі);
фактора В (інтелект) – з 4,7 до 5,6, що становить зміни кількісного
показника на 0,9, є більшим за критичне значення показника (на рівні
статистичної значущості р ≥ 0,05) і складає 2,8 одиниці (у разі критичного значення показника ≥ 2,05 по групі);
фактора Q3 (самоконтроль поведінки) – з 5,2 до 5,9, що становить
зміни кількісного показника на 0,7, є меншим за критичне значення
показника (на рівні статистичної значущості р ≥ 0,05) і складає 1,0
одиницю (у разі критичного значення показника ≥ 2,05 по групі);
фактора Е (наполегливість-покірність) – з 8,1 до 6,5, що становить
зміни кількісного показника на -1,6, є меншим за критичне значення показника (на рівні статистичної значущості р ≥ 0,05) і складає 2,3
одиниці (у разі критичного значення показника ≥ 2,05 по групі);
Мд (мотивація досягнення успіху) – з 11,2 до 10,9, що становить
зміни кількісного показника на -0,3, є меншим за критичне значення показника (на рівні статистичної значущості р ≥ 0,05) і складає 0,4
одиниці (у разі критичного значення показника ≥ 2,05 по групі).
Відповідно до отриманих результатів можна стверджувати, що
зміни важливих індивідуально-психологічних рис майбутніх офіцерів-психологів пенітенціарних установ на статистично-значущому
рівні не є достовірними, оскільки респонденти цієї групи не проходили тренінговий курс та не мають позитивних змін визначених рис, що
поліпшують виконання майбутніми офіцерами-психологами пенітенціарних установ своїх професійних обов’язків. Єдиний показник, який
зазнав позитивних змін, є показник інтелекту, зрушення якого можна
віднести до необхідності виконання програми навчального процесу за
фахом та опанування нового матеріалу. У майбутніх офіцерів-психологів пенітенціарних установ експериментальної групи відбулися позитивні зрушення важливих індивідуально-психологічних рис:
фактора С (емоційно-вольова стійкість) – з 7,7 до 9,4, що становить зміни кількісного показника на 1,7, є більшим за критичне
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значення показника (на рівні статистичної значущості р ≥ 0,05) і складає 4,0 одиниці (у разі критичного значення показника ≥ 2,04 по групі);
IQ (рівень інтелекту) – з 46,6 до 53,8, що становить зміни кількісного показника на 7,2, є більшим за критичне значення показника (на
рівні статистичної значущості р ≥ 0,05) і складає 7,0 одиниць (у разі
критичного значення показника ≥ 2,04 по групі);
фактора В (інтелект) – з 5,9 до 7,2, що становить зміни кількісного
показника на 1,3, є більшим за критичне значення показника (на рівні
статистичної значущості р ≥ 0,05) і складає 3,9 одиниць (у разі критичного значення показника ≥ 2,04 по групі);
фактора Q3 (самоконтроль поведінки) – з 7,1 до 8,7, що становить
зміни кількісного показника на 1,6, є більшим за критичне значення
показника (на рівні статистичної значущості р ≥ 0,05) і складає 3,7
одиниць (у разі критичного значення показника ≥ 2,04 по групі);
фактора Е (наполегливість-покірність) – з 8,2 до 8,9, що становить
зміни кількісного показника на 0,7, є меншим за критичне значення показника (на рівні статистичної значущості р ≥ 0,05) і складає 1,4 одиниці
(у разі критичного значення показника ≥ 2,04 по групі), що свідчить про
тенденцію до позитивних змін на рівні статистичної значущості;
Мд (мотивація досягнення успіху) – з 11,0 до 12,6, що становить
зміни кількісного показника на 1,6, є більшим за критичне значення
показника (на рівні статистичної значущості р ≥ 0,05) і складає 2,3
одиниці (у разі критичного значення показника ≥ 2,04 по групі).
Відповідно до отриманих результатів можна стверджувати, що
зміни важливих індивідуально-психологічних рис майбутніх офіцерів-психологів пенітенціарних установ на статистично-значущому
рівні є достовірними. Це дає підставу стверджувати про ефективність
тренінгового курсу щодо позитивних змін визначених рис, які покращують виконання майбутніми офіцерами-психологами пенітенціарних установ своїх професійних обов’язків.
Висновки. На основі вищевикладеного матеріалу можна зробити
такі висновки:
1. Поранення та загибель колег по роботі, висока ціна помилки
дій спеціаліста та значна кількість психотравмуючих чинників склали
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ту ієрархію ступеня загрозливості особливих умов діяльності майбутніх офіцерів-психологів пенітенціарних установ, що ускладнюють виконання ними своїх функціональних обов’язків.
2. Нами була удосконалена психограма офіцерів-психологів пенітенціарних установ при врахуванні високого рівня прояву таких індивідуально-психологічних рис: емоційно-вольова стійкість, рівень інтелекту, самоконтроль поведінки та наполегливість у досягненні мети.
3. Результатом апробації тренінгового курсу “Впевненості у собі”,
розробленого саме для розвитку важливих індивідуально-психологічних рис майбутніх офіцерів-психологів пенітенціарних установ стали
позитивні зрушення на статистично значущому рівні (р ≥ 0,05, у разі
критичного значення показника ≥ 2,04 по групі): фактор С (емоційно-вольова стійкість) на 4,0 одиниці; IQ (рівень інтелекту) на 7,0 одиниць; фактор В (інтелект) на 3,9 одиниць; фактор Q3 (самоконтроль
поведінки) на 3,7 одиниць; Мд (мотивація досягнення успіху) на 2,3
одиниці.
Саме ці данні свідчать про те, що тренінговий курс “Впевненос
ті у собі” був вдало апробований та спричинив позитивні зрушення
кількісних показників важливих індивідуально-психологічних рис
майбутніх офіцерів-психологів пенітенціарних установ, що дозволило
удосконалити психограму офіцера-психолога пенітенціарної установи
та здатна покращити виконання ним своїх професійних обов’язків у
особливих умовах діяльності.
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Стриха С. В. Апробация тренингового курса “Уверенности в
себе” для развития индивидуально-психологических черт будущих
офицеров-психологов пенитенциарных учреждений
Статья посвящена рассмотрению результатов апробации тренингового курса “Уверенности в себе”, который разработан для развития
важных индивидуально-психологических черт будущих офицеровпсихологов пенитенциарных учреждений, необходимых для выполнения профессиональных обязанностей в особых условиях деятельности.
В статье определена иерархия угрожающих особых условий деятельности офицеров-психологов, препятствующих выполнению
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профессиональных обязанностей. Уделено внимание определенным
важным индивидуально-психологическим качествам будущих офицеров-психологов пенитенциарных учреждений, которые позволили
усовершенствовать их психограмму.
Ключевые слова: тренинговый курс “Уверенности в себе”, индивидуально-психологические особенности; будущие офицеры-психологи пенитенциарных учреждений, усовершенствованы, апробированы,
иерархия угрожающих особых условий деятельности.
Strikha S. Approbation of the Training Course “Self-Confidence” for
the Development of Individual Psychological Features of Future Officers-Psychologists of Penitentiary Institutions
The article is devoted to the examination of the results of the testing of the
self-confidence training course, which is designed for the development of
important individual psychological features of future officers-psychologists
penitentiary institutions that are necessary for the performance of professional duties in special conditions of activity.
The article defines a hierarchy of threatening special conditions for the
activity of officers-psychologists, which impede the performance of professional duties. The attention was paid to the important individual psychological features of future officers-psychologists of penitentiary institutions,
which allowed improving their psychogram.
The terms of the professional activity in which the professional officerpsychologist of the penitentiary institutions performs his professional duties can be defined: tracking of several processes that change over a certain
period of time; perception and processing of various (multi-directional)
information of a large volume, which as a rule has an emotional color (in
accordance with the level of stress resistance of the individual); a significant
amount of switching attention, characterized by the dynamics of the situation, and the need to memorize a significant amount of information; lack
of time to analyze meaningful information and make responsible decisions;
increased responsibility for adopted and implemented solutions in extreme
situations; prolonged concentration, intensity and tension of attention,
memory and thinking, emotional and volitional processes of the organism
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for a long time; the emergence of problem situations in terms of time and
resource constraints, etc.
Analysis of the conditions of the psychologist of the penitentiary institution was carried out taking into account such features as: the implementation of complicated functions; high responsibility for the decisions made;
shortage of time for the necessary actions; processing of significant volumes
of information; stressful conditions of activity; probable monotony of work.
Important individual psychological features of officers-psychologists
of the penitentiary institutions are as follows: emotional-volitional stability,
level of intelligence, self-control of behavior and perseverance in achieving
the goal. These indicators should have a high level of their manifestation.
The training course “Self-confidence” was successfully tested and resulted in positive changes in the quantitative indicators of the important
individual psychological features of future officers-psychologists, which allowed to improve the psychogram of the officer-psychologist of the penitentiary institution and able to improve the performance of his professional ties
in the special conditions of activity.
Keywords: training course “Self-confidence”; individual-psychological
features, future officers-psychologists of penitentiary institutions, improved,
tested, threatening special conditions of activity.
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ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ЖІНОК
ДО МАТЕРИНСТВА У ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ
У статті розглянуто материнство як соціально-культурний феномен, особлива форма самореалізації жінки, призначена їй природою,
що виявляється в духовній потребі бути матір’ю і в певній поведінці
(турбота про потомство, любов до дітей, відповідальність за їхнє виховання). Виділено індивідуально-психологічні особливості ставлення
жінок до материнства у період вагітності та здійснено їх характеристику.
Ключові слова: матір, материнство, індивідуально-психологічні
особливості, ставлення жінок до материнства, період вагітності.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У другій половині
XX століття вченими було виділено окрему галузь психології – перинатальну психологію – для систематизації даних про психологічний
аспект вагітності, особливості переживання вагітності жінкою, контакту майбутньої матері із дитиною, яка перебуває у її утробі, психологію пологів та післяпологового періоду. Саме у цій галузі проводяться
дослідження, предметом яких є виникнення, динаміка та особливості
психологічного і психічного розвитку системи “мати-дитина”, особливості розвитку особливої сфери особистості жінки – сфери материнства, а також закономірності розвитку людини на ранніх етапах та їх
вплив на все подальше життя особистості.
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Дослідження показують, що емоційний, психологічний і інтелектуальний розвиток людини розпочинається під час внутрішньоутробного періоду. Ненароджена дитина здатна бачити, чути, переживати.
Події пренатального періоду накладають глибокий відбиток на все
подальше життя людини. Для гармонійного розвитку дитини в пренатальному і перинатальному періодах важливе значення має поведінка
матері як під час вагітності, так і після народження дитини. Позитивні
материнські емоції упродовж періоду вагітності викликають посилення росту, спокою і збільшення рівня інтелекту плода. Дистрес вагітної
жінки може негативно відбитися на розвитку дитини, призвести до
порушення фізичного і психічного розвитку, до агресії і насилля.
Згідно із сучасними уявленнями, наслідками неадекватного ставлення матері до плода під час вагітності, до самої вагітності загалом, до
виконання майбутніх функцій матері; психологічної неготовності до
материнства є передчасні пологи, дитяча психопатологія, низький інтелектуальний розвиток дитини і схильність до девіантної поведінки.
Відтак, особливості ставлення жінки до вагітності, особливості розвитку сфери материнства та психологічна готовність до материнства відіг
рають важливу роль у процесі внутрішньоутробного розвитку дитини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
рішення даної проблеми та на які спирається автор. Наразі, дослідженнями у сфері пренатальної та перинатальної психології займались такі вчені, як В. М. Астахов [1], О. В. Бацилєва [2; 3], О. І. Бондарчук [4], А. С. Кочарян [5], І. В. Пузь [6], Г. Г. Філіппова [7; 8] та інші.
Материнство вивчається в межах різних наук: історії, культурології,
медицини, фізіології, біології поведінки, соціології, психології. На сьогодні помітною є тенденція до комплексного дослідження материнст
ва. Усе вищесказане дає змогу говорити про материнство як самостійну реальність, яка вимагає розробки цілісного наукового підходу для
його дослідження.
Материнство – це соціально-культурний феномен, особлива форма самореалізації жінки, призначена їй природою, що виявляється в
духовній потребі бути матір’ю і в певній поведінці (турбота про потомство, любов до дітей, відповідальність за їхнє виховання).
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У цьому феномені різні дослідники виділяють різні аспекти: соціальний (Дж. Боулбі [9]), культурний (М. Мід [10]), духовний (Л. Б. Шнейдер [11]), біологічний (Д. Віннікот [12]), виховний (В. С. Мухіна [13],
Г. Г. Філіппова [7; 8]). Іншими словами, материнство – необхідний атрибут продовження роду, виживання і розвитку цивілізації в цілому.
Психологічна готовність до материнства формується під впливом
біологічних і соціальних факторів, з одного боку, тобто має інстинктивну основу, а з іншого – виступає як особливе особистісне утворення. На думку Г. Г. Філіппової [7; 8], мотиваційна основа материнської
поведінки формується упродовж усього життя, потрапляючи під
вплив як сприятливих, так і несприятливих чинників. Рівень психологічної готовності до материнства визначається сумарним ефектом
дії цих факторів до того моменту, коли жінка стає матір’ю.
С. Ю. Мещерякова [14] виділила групи факторів, які вказують
на психологічну готовність до материнства. До першої групи факторів психологічної готовності до материнства належать особливості
комунікативного досвіду жінки в її ранньому дитинстві. Безумовно,
важливим етапом у становленні материнської поведінки є період від
зачаття до народження дитини. У цей час в організмі та психіці жінки
відбуваються глобальні зміни, що готують її до материнства, виробляється ставлення жінки до своєї ще ненародженої дитини.
Мета статті – виявити та проаналізувати особливості ставлення
до материнства та смислової сфери жінок у період вагітності та описати результати проведеного дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Г. Г. Філіппова
виокремлює шість варіантів стилів загального сприйняття і переживання вагітності (рис. 1).
Адекватний стиль характеризується тим, що ідентифікація ва
гітності відбувається без сильних та довготривалих негативних переживань. Соматичні відчуття добре виражені, середньої інтенсивності.
У першому триместрі можливим є виникнення зниженого настрою,
проте без депресивних епізодів. У другому триместрі спостерігається
достатньо сприятливий емоційний стан, а у третьому – певне підвищення рівня тривожності з її зниженням до останніх тижнів вагітності.
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Вся активність жінки у цей період спрямована на підготовку до пологів
та післяпологового періоду.

Рис. 1. Стилі загального сприйняття і переживання вагітності
за Г. Г. Філіпповою

Для жінок із даним стилем самосприйняття вагітності характерним є позитивне емоційне забарвлення першого ворушіння дитини,
при чому подальші рухи чітко диференціюються, викликають теплі та
позитивні емоції і переживання у жінки.
Ігноруючий стиль характеризується пізньою ідентифікацією вагітності, яка супроводжується переживанням негативно забарвленого здивування, досади та іншими не надто приємними емоціями та
почуттями. Для таких жінок характерний невиражений соматичний
компонент, динаміка емоційного стану по триместрах фактично відсутня. Проте у третьому триместрі спостерігається підвищення активності, яка не пов’язана із дитиною (ні з пологами, ні з післяпологовим
періодом). Такі жінки досить пізно відчувають перші рухи дитини,
подальші рухи сприймаються ними як звичайні фізіологічні відчуття,
які не викликають особливих емоційних переживань – ні позитивного, ні негативного забарвлення.
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Тривожний стиль характеризуються тим, що упродовж усієї вагітності жінку супроводжують тривожні переживання та очікування,
страхи, які періодично можуть загострюватись, а часом – дещо редукуватись. Соматичний компонент вагітності виражається за типом
хворобливого стану. Так, у першому триместрі для таких жінок характерними є переживання депресивного та тривожного характеру, які
не стабілізуються ні у другому, ні навіть у третьому триместрах, навіть
більше того – у третьому триместрі вони посилюються, активність
жінки у цей час пов’язана зі страхами та тривогами, що стосуються
результату вагітності, пологів, післяпологового періоду. Для таких
жінок характерними є негативні емоційні переживання, які супроводжують перші рухи дитини (наприклад, це може бути переляк, страх,
тривога, хворобливі відчуття). Подальші рухи дитини теж пов’язані із
тривогою з приводу свого здоров’я та здоров’я дитини. Жінки із даним стилем самосприйняття вагітності також характеризуються бажанням отримувати додаткову інформацію від авторитетних для них
людей (це можуть бути кваліфіковані консультації лікарів, бесіди із
більш досвідченими жінками тощо), потребують патронажу.
Амбівалентний стиль схожий на тривожний. Жінки із даним стилем характеризуються протилежними (амбівалентними) переживаннями (емоційними та фізичними), які пов’язані із рухами дитини – як
і з першими, так і з подальшими. Так, жінка може поряд із приємними
емоційними та фізичними переживаннями відчувати больові фізичні відчуття, негативно забарвлені емоції (страх, тривога), які можна
розглядати як своєрідну форму вираження хвилювання за результат
вагітності, пологів. Така амбівалентність може негативно впливати на
процес перебігу вагітності.
Для жінок із ейфорійним стилем властивим є неадекватне ейфорійне забарвлення усіх характеристик, не критичне ставлення до проблем,
які можуть виникати у процесі вагітності та материнства. Такі жінки не
мають диференційного ставлення до характеру рухів дитини, у них, зазвичай, до кінця вагітності можуть з’являтись різного роду ускладнення.
Стиль відторгнення. Для жінок із таким стилем властивими є негативні переживання, які супроводжують ідентифікацію вагітності,
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фізичні та психологічні симптоми синдрому вагітності можуть бути
надто емоційно негативно забарвлені. Жінка може сприймати вагітність як покарання, перешкоду на шляху до досягнення своїх бажань,
цілей та намірів. Моменти рухів дитини супроводжуються дискомфортом та неприємними відчуттями у фізичному і фізіологічному
планах. У плані психологічному жінка теж може відчувати негативні емоційні переживання (гидливість, незручність тощо). У третьому
триместрі вагітності такі жінки можуть характеризуватись яскравими
спалахами депресивних або афективних реакцій та станів.
У процесі дослідження виявлено, що для 45 % досліджуваних жінок властивим є оптимальний (гармонійний) тип ставлення до вагітності (рис. 2).

Рис. 2. Типи ставлення до вагітності досліджуваних жінок

Ці жінки відповідально ставляться до свого стану. Вони не намагаються фанатично ставитись до своєї вагітності, проте чітко виконують рекомендації лікарів. Як правило, такий тип ставлення до
вагітності виникає у тих жінок, які мають гармонійні відносини в
сім’ї, вагітність як для них, так і для їхнього чоловіка є бажаною та
запланованою. Так, дізнавшись, що вона вагітна, жінка із таким типом
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ставлення до вагітності продовжує вести активний спосіб життя, але
уважно слідкує за власним здоров’ям, із задоволенням відвідує курси
допологової підготовки. Такий тип сприяє формуванню гармонійного
типу сімейного виховання дитини.
Ейфорійний тип ставлення до вагітності мають 23 % досліджуваних жінок (рис. 2). Такий тип ставлення до вагітності властивий жінкам, для яких є притаманними істеричні риси особистості. Для цих
жінок вагітність є своєрідним способом маніпуляції: жінка вимагає
від оточення надмірної уваги, вона декларує сильну, навіть надмірну
любов до дитини, труднощі, які виникають у процесі вагітності, нею
сильно перебільшуються. Після народження дитини у таких жінок
спостерігається розширення сфери батьківських почуттів до дитини, потуральна гіперпротекція. Нерідко спостерігається перенесення
конфлікту між батьками у сферу виховання.
Для 18 % досліджуваних жінок притаманний тривожний тип
ставлення до вагітності (рис. 2). Жінки із даним типом ставлення до
вагітності відзначаються підвищеним рівнем тривоги, перебільшують
можливі небезпеки та труднощі, які пов’язані із вагітністю тощо. Таке
надмірне переживання тривоги, зрозуміло, негативно позначається
на соматичному стані вагітної, що може ще більше загострити тривожні переживання. Можливі два варіанти тривожних переживань:
по-перше, вони можуть бути абсолютно не пояснюваними для самої
вагітної (жінка сама не може пояснити, чим викликана тривога, проте
вона відчуває незрозуміло з чим пов’язані страхи та переживання);
по-друге, така тривога може бути і абсолютно зрозумілою (наприклад,
вона може бути пов’язана із такими факторами, як дисгармонійні стосунки у сім’ї, незадовільні матеріально-побутові умови, наявність гострих, хронічних захворювань). Такі тривожні переживання часто можуть супроводжуватись ще й іпохондричними переживаннями. Після
народження дитини при такому ставленні до вагітності у вихованні
формується домінуюча гіперпротекція, нерідко відзначається підвищена моральна відповідальність, виховна невпевненість матері.
Гіпогестогнозичний тип ставлення до вагітності мають 8 % досліджуваних жінок. Вони часто скептично ставляться до курсів
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допологової підготовки, не поспішають ставати на облік, нерегулярно
відвідують лікарів. Після пологів у жінок цієї групи нерідко відзначається гіпогалактія. Материнські почуття часто нерозвинені, спостерігається емоційне відторгнення, гіпопротекція.
Для 6 % досліджуваних притаманним є депресивний тип ставлення до вагітності, який проявляється у різко зниженому фоні
настрою вагітної. Жінка, яка мріяла про дитину, тепер може почати
стверджувати, що вона її більше не хоче, не вірить у свою здатність
виносити і народити здорове дитя, боїться померти під час пологів.
Часто виникають дисморфоманічні ідеї, надцінні, а інколи й маревні
іпохондричні ідеї, ідеї самознищення, виявляються суїцидальні тенденції. Жінки вважають, що вагітність спотворила їх, бояться бути
покинутими чоловіками, часто плачуть. Можуть спостерігатися прояви суїцидальної поведінки. Часто такий негативний тип ставлення
до вагітності формується у жінки в результаті хронічної психотравмуючої ситуації. Після народження дитини у процесі виховання виникає домінуюча гіперпротекція, нерідко відзначаються підвищена
моральна відповідальність, виховна невпевненість матері. Також
може зустрічатись емоційне неприйняття або жорстоке ставлення
до дитини, що супроводжуються почуттями провини, які ще більше
погіршують стан матері.
Аналізуючи особливості компонентів уявлень про материнство
та про ідеальну матір, бачимо, що у досліджуваних жінок переважає
когнітивний компонент уявлень про материнство та ідеальну матір
(середнє значення по групі – 40,86), тоді як найменш розвиненим є поведінковий компонент уявлень про ідеальну матір та про материнство
(середнє значення – 22,54). Емоційний компонент уявлень про материнство та про ідеальну матір є середньо розвиненим (середнє значення – 33,54) (рис. 3).
Так, розвинений когнітивний компонент уявлень про ідеальну
матір та про материнство передбачає наявність у жінок уявлень про
те, що матір має бути сильною, практичною, вона має довіряти дитині та співпрацювати з нею. У той же час, матір може інколи бути несправедливою, може чогось не знати і не завжди зобов’язана ставити
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дитину на перше місце. Ідеальна матір має вміти пробачати, бути безкорисливою та альтруїстичною по відношенню до своїх дітей. Проте
вона не завжди зобов’язана бути терплячою і розуміючою. Також вона
не завжди буває правою, не має завжди і все вирішувати за дітей, має
бути поблажливою у ставленні до своїх дітей.

П

П

Е

К

Рис. 3. Особливості компонентів уявлення про материнство
та ідеальну матір у досліджуваних жінок

Натомість недостатньо розвинутий поведінковий компонент говорить про те, що у досліджуваних жінок ще не повністю сформовані
уявлення про те, наскільки досвідченими мають бути ідеальні матері,
скільки часу вони мають проводити із дитиною. У них можуть бути
ще не сформованими або дещо спотвореними уявлення про те, як
потрібно навчати та виховувати дитину, як потрібно поводити себе
із дитиною у ситуації, коли її потрібно похвалити, покритикувати чи
заохотити тощо.
Аналізуючи особливості компонентів материнства, виявлено, що
у досліджуваних жінок найбільш розвиненими є материнські почуття
(середнє значення по групі – 20,45), материнське ставлення (середнє
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значення по групі – 21,05) та сімейні цінності (середнє значення по
групі – 17,84) (рис. 4).

Рис. 4. Особливості компонентів материнства у досліджуваних жінок

Натомість найменш розвиненими є материнська відповідальність (середнє значення по групі – 10,12), материнські установки та
очікування (середнє значення по групі – 11,16) та сімейний стиль виховання (середнє значення по групі – 9,71). У той же час компонент
“материнська позиція” є середньо розвиненим (середнє значення по
групі – 15, 26) (рис. 4).
Для порівняння досліджуваних вагітних жінок, схильних до різних типів ставлення до вагітності, ми використали порівняльний аналіз за t-критерієм Стюдента у разі якщо р<0,05.
Так, виявлено, що жінки, схильні до гармонійного (оптимального) типу ставлення до вагітності, характеризуються вищим рівнем
розвитку емоційного компоненту уявлень про материнство та про ідеальну матір (М=20,26), ніж жінки, схильні до інших типів ставлення
до вагітності (М=11,34 у разі якщо р=0,01 та t=1,30) (рис. 5).
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Рис. 5. Особливості емоційного компоненту уявлень про материнство та
ідеальну матір у жінок, схильних до різних типів ставлення до вагітності

Так, це свідчить про те, що жінки, схильні до оптимального (гармонійного) типу ставлення до вагітності, більшою мірою схильні думати, що ідеальна матір має бути щасливою та радісною, доброю, лагідною, люблячою та м’якою у ставленні до дитини. Проте у той же
час, вона не завжди зобов’язана цікавитись та пишатись (але ніколи
не повинна соромитись за свою дитину) дітьми, може бути дратівливою, незадоволеною своєю дитиною. Інколи вона може і кричати на
дитину, ображатись на неї, але не повинна боятись вибачатись перед
дитиною.
Виявлено, що для жінок, схильних до гармонійного (оптимального) типу ставлення до вагітності притаманний вищий рівень розвитку материнських почуттів (М=12,03), материнської відповідальності
(М=13,32), материнських установок та очікувань (М=12,45) і материнського ставлення (М=15,21), ніж для вагітних жінок, схильних
до інших типів ставлення до вагітності (М=9,38 у разі якщо р=0,05
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та t=1,17, М=11,04 у разі якщо р=0,02 та t=2,23, М=10,34 у разі якщо
р=0,04 та t=1,95, М=11,30 у разі якщо р=0,04 та t=1,95) (рис. 6).

Умовні позначення:
матерПочут – материнські почуття; матерВідпов – материнська
відповідальність; матерУстанОч – материнські установки та очікування;
матерСтавл – материнське ставлення
Рис. 6. Особливості ставлення до материнства у жінок,
схильних до різних типів ставлення до вагітності

Так, можемо говорити про те, що жінки, схильні до гармонійного
(оптимального) типу ставлення до вагітності більшою мірою, ніж інші
жінки, схильні до переконання у тому, що вони зможуть пробачити у
своїй дитині все. Контакти із чоловіком та дітьми завжди залишають
у них приємні спогади та переживання, вони вміють розуміти почуття членів своєї сім’ї, терпимі до недоліків членів своєї сім’ї, люблять
опікувати.
Також жінки, схильні до оптимального (гармонійного) типу ставлення до вагітності, розуміють та приймають свою роль у зміцненні сім’ї,
вони впевнені у собі як матір, впевнені у своїх силах та можливостях
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у вихованні дитини, вважають себе чуйними до закликів про допомогу у своїй родині.
Також ці жінки більшою мірою схильні до переконання у тому, що
виховання, відповідальність та піклування про родину, планування
домашнього господарства – усе це не має виконуватись тільки одним
із партнерів, а має вирішуватись спільно чоловіком із дружиною.
Жінки, схильні до оптимального (гармонійного) типу ставлення
до вагітності, більшою мірою прагнуть до узгодження своїх планів з
планами інших членів сім’ї, вони переконані у тому, що діти щасливіші та поводять себе краще, якщо батьки проявляють інтерес до їхніх
справ. Вони переконані у тому, що потрібно обговорювати протиріччя, що виникають у родині, щоб виявити їх причину й уникнути конф
ліктів надалі. Також, вони поблажливі до членів своєї родини, щирі
та доброзичливі у стосунках із чоловіком та дітьми, здатні визнавати
свою неправоту в стосунках у сім’ї.
Аналізуючи особливості термінальних цінностей та пріоритетних
сфер життя у жінок, схильних до різних типів ставлення до вагітності,
ми виявили наступне.
Для жінок, схильних до гармонійного (оптимального) типу ставлення до вагітності, більшою мірою притаманним є духовне задоволення як переважна цінність (М=37,53) і сфера сімейного життя
(М=45,26) та сфера захоплень (М=43,00), ніж для жінок, схильних
до інших типів ставлення до вагітності (М=26,28 у разі якщо р=0,01
та t=1,25, М=37,49 у разі якщо р=0,02 та t=2,50, М=38,13 у разі якщо
р=0,03 та t=2,26) (рис. 7).
У той же час для жінок, схильних до гармонійного типу ставлення
до вагітності, менш притаманною є цінність досягнення (М=21,97) і
менш значимою є сфера професійного життя (М=29,05), ніж для жінок, схильних до інших типів ставлення до вагітності (М=31,06 у разі
якщо р=0,00 та t=-3,17, М=38,13 у разі якщо р=0,02 та t=-2,41) (рис. 7).
Відтак можемо говорити про те, що жінки, схильні до оптимального (гармонійного) типу ставлення до вагітності, характеризуються
такими особливостями, як прагнення до отримання морального задоволення у всіх сферах свого життя; схильність вважати, що головне
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у житті – це займатись тим, що цікаво та приносить внутрішнє задоволення.
Важливими у їхньому житті є їхні захоплення та хобі. Вони намагаються багато часу приділяти своїм захопленням, оскільки вважають, що так вони зможуть почувати себе повноцінною особистістю і
реалізувати себе та власний потенціал сповна.

Умовні позначення:
досягн – досягнення, духЗадовол – духовне задоволення, профЖит –
професійне життя, сімЖит – сімейне життя, захопл – сфера захоплень
Рис. 7. Особливості термінальних цінностей та пріоритетних сфер життя
жінок, схильних до різних типів ставлення до вагітності

Такі люди багато часу приділяють своїй родині, вважаючи при
цьому, що головне в житті – це добробут родини.
Натомість жінки, схильні до інших типів ставлення до вагітнос
ті, характеризуються такими особливостями, як прагнення до досягнення конкретних і помітних результатів у різні періоди життя,
схильність до ретельного планування власного життя; життєві досягнення для таких людей – підстава для високої стійкої адекватної
самооцінки.
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Вони багато часу віддають своїй роботі, включаючи вирішення
підприємницьких проблем, вважаючи при цьому, що професійна діяльність є головним змістом життя людини.
За результатами порівняння жінок, схильних до різних типів
ставлення до вагітності, можемо підтвердити висунуту нами гіпотезу, яка стосувалась того, що для жінок зі схильністю до оптимального
(гармонійного) типу ставлення до вагітності властивими є розвинені материнські почуття, материнська відповідальність та материнські установки й очікування. Бачимо, справді, для жінок, схильних
до гармонійного (оптимального) типу ставлення до вагітності притаманний вищий рівень розвитку материнських почуттів (М=12,03),
материнської відповідальності (М=13,32), материнських установок та
очікувань (М=12,45), ніж для вагітних жінок, схильних до інших типів
ставлення до вагітності (М=9,38 у разі якщо р=0,05 та t=1,17, М=11,04
у разі якщо р=0,02 та t=2,23, М=10,34 у разі якщо р=0,04 та t=1,95).
За результати проведеного кореляційного аналізу за r-критерієм
Пірсона у разі якщо р<0,05, виявлено таке: ми можемо частково підтвердити висунуту нами гіпотезу про те, що когнітивний, поведінковий та емоційний компоненти уявлень про материнство та про ідеальну матір у жінок пов’язані з їхньою схильністю до оптимального (гармонійного) типу ставлення до вагітності, із такими термінальними
цінностями, як духовне задоволення і саморозвиток, а також із рівнем
значущості сфери сімейного життя.
Так, виявлено, що показники за шкалою емоційного компоненту
уявлень про материнство та про ідеальну матір прямо корелюють із
показниками за шкалами саморозвитку (r=0,38), духовного задоволення (r=0,28) як термінальних цінностей; прямо корелюють із показниками за шкалою сімейного життя (r=0,45) як пріоритетної сфери
життя; прямо корелюють із показниками за шкалою оптимального
(гармонійного) типу ставлення до вагітності (r=0,4).
Показники за шкалою когнітивного компоненту уявлень про материнство та про ідеальну матір прямо корелюють із показниками за
шкалою оптимального (гармонійного) типу ставлення до вагітності
(r=0,72), із показниками за шкалами духовного задоволення (r=0,5),
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саморозвитку (r=0,72) як термінальних цінностей та із показниками
за шкалою сімейного життя як пріоритетної сфери життя (r=0,75).
А показники за шкалою поведінкового компоненту уявлень про
материнство та про ідеальну матір прямо корелюють із показниками
за шкалою духовного задоволення як термінальної цінності (r=0,95),
із показниками за шкалою оптимального (гармонійного) типу ставлення до вагітності (r=0,7), із показниками за шкалою сімейного життя як пріоритетної сфери життя (r=0,53).
Проте, у той же час, не виявлено зв’язку між показниками за шкалою поведінкового компоненту уявлень жінок про материнство та про
ідеальну матір із показниками за шкалою саморозвитку як термінальної цінності.
Висновки. Материнство – це соціально-культурний феномен,
особлива форма самореалізації жінки, призначена їй природою, що виявляється в духовній потребі бути матір’ю і в певній поведінці (турбота
про потомство, любов до дітей, відповідальність за їхнє виховання).
Психологічна готовність до материнства формується під впливом біологічних і соціальних факторів, з одного боку, тобто має
інстинктивну основу, а з іншого – виступає як особливе особистісне
утворення. Мотиваційна основа материнської поведінки формується
упродовж усього життя, потрапляючи під вплив як сприятливих, так
і несприятливих чинників (що є перспективою подальших розвідок
у даному напрямі).
Особливості ставлення жінки до вагітності, особливості розвитку
сфери материнства та психологічна готовність до материнства набувають
важливого значення у процесі внутрішньоутробного розвитку дитини.
Проведене нами дослідження складалось із двох частин: теоретичного та емпіричного дослідження. На етапі теоретичного дослідження
ми теоретично проаналізували поняття материнства та материнської
домінанти у психології, психологічні особливості та фактори ставлення до материнства у жінок на різних етапах вагітності, особливості
смислової сфери вагітних жінок.
Рівень психологічної готовності до материнства визначається сумарним ефектом дії цих факторів до того моменту, коли жінка стає
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матір’ю. Під час дослідження були використані такі методи дослідження: метод теоретичного аналізу літератури з теми дослідження;
метод психологічного опитування; методи математично-статистичного опрацювання даних; а також такі психодіагностичні методики: тест відношення вагітної (ТВВ) (Е. Г. Ейдемілер, І. В. Добряков,
І. М. Нікольська); опитувальник “Свідоме батьківство” М. С. Єрміхіної – Р. В. Овчарової; методика “Уявлення про ідеальне батьківство”
Р. В. Овчарової; опитувальник термінальних цінностей І. Г. Сєніна.
Дослідження проводилось на базі Хмельницького міського перинатального центру. Група досліджуваних: 85 вагітних жінок віком від 21
до 32 років.
Згідно з результатами наукових досліджень та узагальнень сучасних наукових розробок, для жінок зі схильністю до оптимального
(гармонійного) типу ставлення до вагітності притаманними є розвинені материнські почуття, материнська відповідальність та материнсь
кі установки й очікування.
Когнітивний, поведінковий та емоційний компоненти уявлень
про материнство та про ідеальну матір у жінок пов’язані з їхньою
схильністю до оптимального (гармонійного) типу ставлення до вагітності, із такими термінальними цінностями, як духовне задоволення
і саморозвиток, а також із рівнем значущості сфери сімейного життя.
За результатами проведеного дослідження можемо підтвердити
висунуту нами гіпотезу, яка стосувалась того, що для жінок зі схильністю до оптимального (гармонійного) типу ставлення до вагітності
притаманними є розвинені материнські почуття, материнська відповідальність та материнські установки й очікування.
Також можемо частково підтвердити висунуту нами гіпотезу про
те, що когнітивний, поведінковий та емоційний компоненти уявлень
про материнство та про ідеальну матір у жінок пов’язані з їхньою
схильністю до оптимального (гармонійного) типу ставлення до вагітності, із такими термінальними цінностями, як духовне задоволення
і саморозвиток, а також із рівнем значущості сфери сімейного життя.
На основі отриманих результатів можемо сформулювати такі рекомендації.
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Розвитку емоційного, когнітивного та поведінкового компонентів уявлень жінок про материнство та про ідеальну матір, розвитку
материнської відповідальності, материнських очікувань та установок,
материнського ставлення, та материнських почуттів сприятиме розвиток
у них гармонійного ставлення до їхньої вагітності, тобто відповідального
ставлення, яке передбачає дотримання рекомендацій лікаря та виникає у
тих жінок, які мають гармонійні стосунки в сім’ї, а вагітність як для них,
так і для їхнього чоловіка є бажаною та запланованою. Жінка із гармонійним ставленням до вагітності, дізнавшись про те, що вона вагітна,
продовжує вести активний спосіб життя, але уважно слідкує за своїм
здоров’ям, із задоволенням займається на курсах допологової підготовки.
Також розвитку готовності до материнства та позитивного ставлення
до своєї майбутньої ролі у жінок сприятиме розподіл обов’язків у родині.
Тоді жінці та чоловікові набагато легше буде поділяти турботи про дитину.
Традиційна патріархальна структура сім’ї є більш прийнятною, оскільки такі сім’ї міцніші та дитині в них розвиватися простіше. Якщо між подружжям присутня боротьба за владу і відбувається постійне вияснення,
хто з них головний, то це є постійним фактором ризику для відносин.
Корисними для розвитку готовності жінки до виконання ролі матері
та для розвитку дитини є різного роду програми пренатального (тобто
внутрішньоутробного) розвитку дитини. Чим більше уваги батьки приділяють майбутній дитині, тим краще вона розвивається, тим більш здоровою і розумною народжується. Час і сили, віддані власній дитині, ніколи не бувають зайвими і завжди виправдовуються своїми результатами.
Майбутні батьки повинні навчитися доглядати за дитиною до її
народження, створивши в сім’ї атмосферу згоди, гармонії і постаратися уникати стресів.
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Суходоля Ю. О. Индивидуально-психологические особенности
отношения женщин к материнству в период беременности
В статье рассмотрены материнство как социально-культурный
феномен, особая форма самореализации женщины, предназначена ей
природой, проявляющаяся в духовной потребности быть матерью и
в определенном поведении (забота о потомстве, любовь к детям, от212
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ветственность за их воспитание). Выделено индивидуально-психологические особенности отношения женщин к материнству в период
беременности, и осуществлено их характеристику.
Ключевые слова: мать, материнство, индивидуально-психологические особенности, отношение женщин к материнству, период беременности.
Sukhodolia J. Individual-Psychological Peculiarities of Women’s
Attitude to Maternity During Pregnancy
The article deals with motherhood as a socio-cultural phenomenon, a
special form of self-realization of a woman, assigned to her by nature, manifested in the spiritual need to be mother and in certain behaviour (care for
posterity, love for children, and responsibility for their upbringing).
The research was conducted on the basis of Khmelnytsky city perinatal
center. Group of subjects: 85 pregnant women aged 21 to 32 years.
According to the results of scientific research and generalizations of
modern scientific developments, women with a predisposition to the optimal
(harmonious) type of attitude to pregnancy are inherent in developed maternal feelings, maternal responsibility and maternal settings and expectations.
The cognitive, behavioral and emotional components of the concepts of
motherhood and of the ideal mother in women are related to their tendency
to an optimal (harmonious) type of attitude to pregnancy, with such terminal values as spiritual satisfaction and self-development, as well as with the
level of significance of the sphere of family life.
Useful for the development of women’s readiness to fulfill the role of the
mother and for the development of the child are various kinds of programs
for prenatal (that is, intrauterine) development of the child. The more attention parents give to the future child, the better it develops, the more healthy
and intelligent is born. The time and forces devoted to their child are never
superfluous and always justify their results.
The individual psychological peculiarities of women’s attitude to maternity
during pregnancy are singled out, and their characterization has been made.
Keywords: mother, motherhood, individual psychological features,
women’s attitude to motherhood, period of pregnancy.
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УДК 159.9.072:355.23
Юлія ТЮРІНА,
Військовий інститут Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, м. Київ

до проблеми ЕМпіричного дослідження
гендернИХ особливостей адаптації
курсантів-жінок до навчання у вищому
військовому навчальному закладі
Обговорюються результати емпіричного дослідження психологічних особливостей адаптації курсантів-жінок до навчання у вищому
військовому навчальному закладі. У ході дослідження проведено перевірку методики вивчення адаптації курсантів та емпіричним шляхом
перевірено її ефективність. Визначено напрямки подальших досліджень адаптації курсантів-жінок у період навчання у вищому військовому навчальному закладі.
Ключові слова: адаптація, навчання, курсант, гендер, вищий
військовий навчальний заклад.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Проблема психологічної адаптації різних категорій курсантів до умов навчання у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ) сьогодні стає однією з найважливіших у
практиці соціально-психологічного супроводу особового складу. Перспективним напрямком цих досліджень є вивчення процесу психологічної
адаптації курсантів-жінок. Ця проблема актуальна не тільки в контексті
збільшення питомої ваги військовослужбовців-жінок у Збройних Силах
України, але й у формуванні специфічних соціально-психологічних тенденцій, що обумовлюють гендерні відмінності майбутніх військових фахівців.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблема адаптації до умов середовища, зокрема в умовах навчального простору, вивчалась у різних напрямках: розробка концептуальних і методологічних підходів (К. Бернар, Р. Лазарус, Ж. Піаже, Г. Сельє та ін.), системне вивчення
структурних і рівневих компонентів (В. Березін, Ф. Василюк, В. Казначеєв
та ін.), психофізіологічне забезпечення навчальної діяльності студентів
вищих навчальних закладів (О. Кокун, М. Корольчук та ін.), вивчення
специфічних особливостей соціальної взаємодії (Д. Андрєєва, І. Кон та
ін.), умов виробничої та навчальної діяльності (Ю. Александровський,
В. Асєєв та ін.), підтримка особистісного зростання в несприятливих
умовах середовища (Н. Агаєв, Г. Дубровинський, І. Каськов, І. Ліпатов,
В. Невмержицький, О. Назаров, О. Торіцин та ін.) [1–4].
Однак у контексті адаптації майбутніх військових фахівців-жінок
в умовах вищого військового навчального закладу спеціально не розглядався.
Отже, вивчення адаптації курсантів-жінок є актуальним науковим завданням, яке зумовлене необхідністю пошуку шляхів підтримки процесу їх особистісного зростання в період навчання у вищому
військовому навчальному закладі.
Мета статті. Ознайомити з результатами апробації планування та
інструментального забезпечення емпіричного дослідження гендерних
особливостей адаптації курсантів-жінок до навчання у ВВНЗ.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз літератури
дозволив визначити найбільш типові показники, що описували психологічну адаптацію в умовах військової служби: успішність діяльнос
ті; рівень емоційної напруженості; соціально-психологічний фактор;
самооцінка [1]. У процесі організації емпіричного дослідження визначені показники були трансформовані таким чином: операційно-діяльнісний (успішність діяльності), емоційно-вольовий (рівень емоційної
напруженості та саморегуляції), комунікативно-поведінковий (соціально-психологічний фактор), рефлексивно-розумовий (самооцінка).
Зважаючи на завдання дослідження, нами було визначено такі
емпіричні методи: експертні оцінки успішності службової діяльності
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курсантів, Фрайбурзький особистісний опитувальник FPI, опитувальник “ХАО-НПН”; опитувальник спрямованості особистості
В. Смекала та М. Кучери в адаптації О. Єлісеєва; опитувальник “Шкала реактивної (ситуативної) та особистісної тривожності” Ч. Спілбергера в адаптації Ю. Ханіна; з метою вивчення самооцінки адаптації до
навчання у ВВНЗ була використана адаптаційна анкета для вивчення
самооцінки адаптованості курсантів-жінок.
З метою порівняння індивідуально-психологічних особливостей
курсантів жінок і чоловіків за рівнями успішності службової діяльнос
ті був використаний однофакторний дисперсійний аналіз за t-критерієм Стьюдента [5].
Вибірка складала 100 осіб віком 17–19 років, з яких 42 % складали курсанти-жінки, що навчались у Військовому інституті Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
Експертна оцінка успішності службової діяльності визначалася шляхом опитування експертів – офіцерів підрозділів, що за своїми службовими обов’язками добре знають курсантів. Критеріями експертної оцінки були визначені: рівень дисциплінованості, самоконтроль, виконання
службових обов’язків у наряді, виконання доручень командирів та інші
критерії. Експертам пропонувалося оцінити рівень визначеності критеріїв у кожного військовослужбовця. Оцінка експертами проводилася за
горизонтальною графічною шкалою, довжиною 10 см. Експертна оцінка здійснювалася експертом шляхом відмітки на графічній шкалі рівня
визначеності та вияву критерію. У подальшому результати за графічною
шкалою трансформувалися у 100-бальну числову шкалу.
Адаптаційна анкета базується на методології вивчення самооцінки людини. Існує декілька наукових і методологічних підходів щодо
вивчення даного феномену. У контексті самооцінки як соціальної
установки виділяють три аспекти: когнітивний – усвідомлення себе
як об’єкта пізнання; афективний – емоційне оцінювання себе, почуття
упевненості, спокою та тривоги, занепокоєння; поведінковий – поведінкове виявлення ставлення до себе.
У загальній методиці психологічного вивчення адаптаційних процесів психодіагностичні засоби дослідження самооцінки розроблені
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недостатньо. На сьогодні використовуються адаптаційні анкети описового характеру, що не містять чітку структуру та представляють переважно емоційну оцінку особистості задоволеності-незадоволенос
ті адаптацією. Такий підхід не дозволяє оцінити достатньою мірою
адаптаційний потенціал особистості, а також не враховує когнітивні процеси, що пов’язані з рівнем розвитку психічної саморегуляції.
Найбільш перспективним у даному контексті є проективний підхід,
що дозволяє окреслити не тільки актуальний функціональний стан
особистості, але й пов’язати минуле, сьогодення та майбутнє шляхом
аналізу актуальних диспозицій.
У нашому дослідженні був використаний варіант анкети, що була
розроблена з метою технологічного удосконалення загальної методики психологічного вивчення адаптації курсантів до навчання у ВВНЗ.
Пілотний варіант анкети був запропонований авторами за спрощеною схемою для можливості визначення подальшої перспективи
таких досліджень. Головним завданням є визначення концептуальних підходів щодо побудови індикаторів, що визначають показники
психосоматичного та соціального самопочуття курсантів, та апробація шкали оцінювання.
Показниками адаптованості визначені: 1) самооцінка здоров’я;
2) психосоматичний стан; 3) працездатність; 4) мотивація; 5) соціальна адаптованість; 6) самооцінка навчання; 7) оцінка колективу. Індикаторами, що описують показники психосоматичного та соціального
самопочуття курсантів, були запропоновані такі питання:
1. Я оцінюю стан особистого здоров’я (самооцінка здоров’я).
2. Як часто бувають випадки головного болю (психосоматичний стан)?
3. Чи виникає втомлюваність наприкінці навчального дня (праце
здатність)?
4. Моя оцінка свого життєвого вибору – бути військовим (мотивація).
5. Чи задовольняють умови харчування та розташування у гуртожитку (соціальна адаптованість)?
6. Як мені дається навчання (самооцінка навчання)?
7. Чи дружний у мене взвод (оцінка колективу)?
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Для оцінювання показників адаптованості було розроблено шкалу, що була побудована на основі горизонтальної графічної шкали,
довжиною 10 см. Критерії оцінювання були розміщені на даній шкалі
за схемою семантичного диференціала, утворюючи таким чином континуум, що дозволяє оцінити полюси актуального функціонального
стану курсантів.
Я оцінюю стан особистого здоров’я
Як часто бувають випадки головного болю
Чи виникає втомлюваність наприкінці
навчального дня
Моя оцінка свого життєвого вибору – бути
військовим
Чи задовольняють мене умови харчування
та розташування у гуртожитку
Як мені дається навчання
Чи дружний у мене взвод

незадовільно

добре
ніколи не болить
часто болить
не втомлююсь
сильно втомлююсь
я розчарувався у виборі
все йде за планом
ні
так
тяжко
легко
ні
так

З огляду на завдання емпіричного дослідження було проведено
вивчення індивідуально-психологічних особливостей курсантів за
визначеними вище методиками. Для вивчення зв’язків між показниками емпіричного дослідження було використано кореляційний аналіз Пірсона [5]. Аналіз кореляційних зв’язків свідчить про наявність
зв’язку між показниками: адаптивність, тривожність, спрямованість.
Спостерігається зв’язок тривожності з показником адаптивності,
який описує механізм саморегуляції в процесі адаптації курсантів до
навчання у ВВНЗ. Аналіз кореляційних зв’язків показників адаптації
з експертними оцінками свідчить, що високі експертні оцінки визначені у курсантів, в яких спостерігається переважна спрямованість
на себе та низький рівень моральної нормативності. На наш погляд,
даний результат свідчить про особливості вимірювання експертами
успішності службової діяльності, коли перевага надається курсантам
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не за об’єктивними, а суб’єктивними чинниками. Для визначення
індивідуально-психологічних особливостей психологічної адаптації
курсантів жінок і чоловіків був використаний дисперсійний аналіз за
t-критерієм Стьюдента. Порівняльний аналіз проводився за рівнями
успішності службової діяльності. Для цього шкала експертних оцінок
була поділена на низькі, середні та високі рівні (рис. 1).

Рис. 1. Порівняння середніх значень показників “Ситуативна тривожність”
та “Особистісна тривожність” курсантів-жінок та курсантів-чоловіків
за рівнями успішності службової діяльності

Аналіз графічного відображення порівняння середніх значень показників ситуативної та особистісної тривожності свідчить, що високому рівню успішності діяльності відповідає середній рівень тривожності, який, за свідченням дослідників, є оптимальним для діяльності.
Середній рівень експертних оцінок відповідає високому рівню тривожності. Зниження успішності діяльності відбувається за рахунок
підвищення емоційної напруженості у профілі тривожності. Низький
рівень експертних оцінок спостерігається у курсантів з низьким рівнем тривожності, як ситуативної так і особистісної. У даному випадку спостерігаються вияви ригідності в курсантів з низькою успішніс
тю діяльності як психологічний чинник дезадаптації. Таким чином,
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отримані результати описують принаймні два чинника зниження рівня адаптації курсантів: висока тривожність та ригідність.
Якщо висока тривожність може бути компенсована у процесі
психокорекційних заходів та соціально-психологічного тренінгу, то
ригідність, яка описується в літературі в емоційній та когнітивній
сферах, є більш вагомою проблемою адаптації, яка компенсується
шляхом стереотипізації поведінки, регламентації повсякденного
життя, що наближують таких курсантів до стереотипного стилю
життя (рис. 2).

Рис. 2. Порівняння середніх значень показників адаптивності
курсантів-жінок та курсантів-чоловіків
за рівнями успішності службової діяльності

Аналіз графічного відображення порівняння середніх значень
показників адаптивності (рис. 2) за рівнями успішності діяльності
підтверджує попередній результат щодо ригідності та тривожності.
Графік шизоїдної акцентуації характеру, що описує вияви ригідності,
демонструє дзеркальний профіль. Цей результат підтверджує результати кореляційного аналізу, що були отримані раніше. Для курсантів-чоловіків характерний більш високий рівень нервово-психічної
нестійкості.
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Аналіз графічного відображення порівняння середніх значень
спрямованості особистості за рівнями успішності службової діяльнос
ті (рис. 3) свідчить, що для курсантів з високим рівнем експертних
оцінок характерний мотиваційний профіль, у якому спостерігається
переважна спрямованість на себе. Для курсантів з середнім рівнем
експертних оцінок – переважна спрямованість на людей, а з низьким
рівнем – значне зниження спрямованості на завдання. Таким чином,
можна констатувати, що для курсантів з високим рівнем експертних
оцінок притаманне прагнення до лідерства, з середнім рівнем експертних оцінок – міжособистісна взаємодія, з низьким – зниження ділової
спрямованості, потреба в самозбереженні та підтримці оточення, що
описує поведінку ригідних суб’єктів.

Рис. 3. Порівняння середніх значень показників спрямованості особистості
курсантів-жінок та курсантів-чоловіків
за рівнями успішності службової діяльності

Аналіз графіків порівняння середніх значень показників “Невротичність” та “Реактивна агресивність” (рис. 4) свідчить про дзеркальні
профілі результатів: більш високий рівень невротичності у курсантів-жінок і більш високий рівень реактивної агресивності у курсантів-чоловіків за всіма рівнями службової успішності. Цікаво, що високий
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рівень реактивної агресивності притаманний курсантам-жінкам з
низьким рівнем успішності службової діяльності та курсантам-чоловікам з високим рівнем успішності службової діяльності.

Рис. 4. Порівняння середніх значень показників “Невротичність”
та “Реактивна агресивність” курсантів-жінок та курсантів-чоловіків
за рівнями успішності службової діяльності

Отримані результати свідчать про дві тенденції адаптації, що
притаманні чоловікам і жінкам. Перша тенденція характерна для курсантів-жінок та описує схильність до невротичного сценарію перебігу адаптації, який супроводжується виявом загально невротичного
синдрому та можливими психосоматичними розладами. При цьому
низький рівень реактивної агресивності у курсантів-жінок з високим рівнем успішності службової діяльності свідчить про внутрішній
характер емоційних переживань, а високий рівень реактивної агресивності у курсантів-жінок з низьким рівнем успішності службової
діяльності описує характер реакції гіперкомпенсації невротичних
особистостей. За результатами оцінки рівнів визначеності показників
психологічної адаптації курсантів-жінок за допомогою адаптаційної
анкети було з’ясовано: 15 % респондентів повідомили про незадовільну самооцінку стану особистого здоров’я на час дослідження; 22 %
респондентів – про наявність психосоматичних виявів; 12 % – про
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втомлюваність наприкінці навчального дня; 18 % – про незадовільну
соціальну адаптацію; 9 % – про низьку самооцінку навчання; 15 % –
про низький рівень згуртованості військового колективу.
Друга тенденція характерна для курсантів-чоловіків. Вона характеризується агресивним ставленням до соціального оточення, прагненням до домінування. Низький рівень невротичності свідчить про
спрямованість емоційних реакцій на інших людей, агресивні вияви
особистості тощо.
На наш погляд, на результати аналізу вплинули певні соціальні
стереотипи щодо статевих і гендерних ролей у експертів-командирів.
Неагресивні, неконфліктні курсанти-жінки отримали в дослідженні
більш високий бал експертної оцінки, як емоційно стабільні, але більш
агресивні курсанти-чоловіки. На наш погляд, для успішної службової
діяльності в даному випадку більш перспективні респонденти, що
отримали середні бали експертної оцінки як чоловічої, так і жіночої
статі. Збалансована емоційність буде сприяти успішному виконанню
завдань, особливо в екстремальних і бойових умовах.
Аналіз графіків порівняння середніх значень за показниками “Емоційна лабільність” та “Фемінінність-маскулінність” (рис. 5) свідчить
про більш високий рівень емоційної лабільності у курсантів-жінок і рівень фемінінності-маскулінності, який відповідає статевим ролям. Це
свідчить про схильність до зміни настрою, нестійкість емоційного стану, підвищену тривожність і недостатню саморегуляцію курсантів-жінок у процесі адаптації у стресогенних ситуаціях. З іншого боку, спос
терігається зближення рівнів емоційної лабільності у курсантів обох
статей з високим рівнем експертних оцінок. Це підтверджує дію закону
Йеркса-Додсона, що визначає найбільш ефективний рівень успішності
діяльності у суб’єктів з середнім (оптимальним) рівнем емоційної напруженості. Що стосується результату за показником маскулінностіфемінінності, високий показник маскулінності у курсантів-чоловіків з
низьким рівнем службової успішності та його зниження у курсантів-чоловіків з високим рівнем службової успішності може свідчити про важливість суто жіночих рис у профілі особистості, таких як відповідальність,
емоційна вмотивованість, емпатійні здібності. Але це стосується
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курсантів-чоловіків. Соціальні стереотипи в даному випадку сприяють
вибору фемінінних рис у курсантів-жінок як з низьким, так і високим
рівнями службової успішності. На наш погляд, для успішної службової діяльності у даному випадку більш перспективні респонденти з середнім рівнем службової успішності. Зближення особистісних профілів
за чоловічими та жіночими рисами описує військово-службовий ідеал
військовослужбовця-жінки. Особливо в бойових умовах, де чоловічі
якості військовослужбовця-жінки будуть сприяти її ефективності у
службово-бойовій діяльності.

Рис. 5. Порівняння середніх значень показників “Емоційна лабільність”
та “Фемінінність-маскулінність” курсантів-жінок та курсантів-чоловіків
за рівнями успішності службової діяльності

На наш погляд, отримані результати свідчать про особливості
адаптивного реагування курсантів за статевою ознакою у нашому дослідженні, що виявляється в домінуванні курсантів-чоловіків та механізмі компенсації у курсантів-жінок у процесі службової діяльності.
Аналіз результатів емпіричного дослідження свідчить про значущі
індивідуально-психологічні відмінності в процесі адаптації курсантів-жінок і курсантів-чоловіків до навчання у ВВНЗ. Курсанти-чоловіки використовують сталий гендерний стереотип, що базується на
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домінуванні чоловіків в умовах військової служби, курсанти-жінки
намагаються компенсувати дану тенденцію за рахунок підвищення
успішності службової діяльності.
З метою аналізу гендерного аспекту нашого емпіричного дослідження було проведено кореляційний аналіз отриманих емпіричних
даних. Результати аналізу свідчать, що військовослужбовці з маскулінним гендером характеризуються низьким рівнем невротичності,
схильністю до дратівливості, високим рівнем товариськості, реактивною агресивністю та екстравертованістю.
Висновки. 1. За результатами емпіричного дослідження можна
зробити висновок, по-перше, про домінування чоловічого гендерного стереотипу, і, по-друге, про намагання військовослужбовців-жінок
примірювати чоловічу гендерну роль у процесі службової діяльності.
2. Аналіз результатів емпіричного дослідження свідчить про наявність та дозволяє оцінити характер дезадапційних виявів у процесі
адаптації курсантів-жінок до умов навчання у ВВНЗ.
3. Отримана психодіагностична інформація може бути використана для розробки психокорекційних програм у межах соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу курсантів, психологічної підготовки військовослужбовців-жінок.
Подальші напрямки досліджень у даному напрямку: соціально-психологічний супровід адаптації курсантів-жінок у процесі підготовки військових фахівців; психологічна підготовка військовослужбовців-жінок у процесі службово-бойової діяльності.
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Тюрина Ю. В. К проблеме эмпирического исследования гендерных особенностей адаптации курсантов-женщин к обучению в
высшем военном учебном заведении
В статье обговариваются результаты эмпирического исследования психологических особенностей адаптации курсантов-женщин к
обучению в высшем военном учебном заведении. В ходе исследования проведена проверка методики изучения адаптации курсантов и
эмпирическим путем проверено ее эффективность. Определены направления дальнейших исследований адаптации курсантов-женщин
в период обучения в высшем военном учебном заведении.
Ключевые слова: адаптация, обучение, курсант, гендер, высшее
военное учебное заведение.
Tyurina Yu. To the Problem of Empirical Research of Gender Peculiarities of Adaptation of Students-for Women to Study in Higher Military School
The article discusses the results of empirical research of psychological
features of adaptation of students-for women to study in higher military
school. The study tested methods for the study of adaptation of students and
empirically tested its effectiveness. The direction’s of further research of adap
tation of cadets-women in the period of training in higher military school.
The problem of adaptation to the conditions of the environment, in
particular in the conditions of the study space, was studied in different
directions: the development of conceptual and methodological approaches
226

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: психологічні науки

психологічні НАУКИ

(K. Bernard, R. Lazarus, J. Piaget, G. Selye, etc.), systematic study of structural and level components ( V. Berezin, F. Vasilyuk, V. Kaznacheyev, etc.),
psychophysiological support of educational activity of students of higher
educational institutions (O. Kokun, M. Korolchuk, etc.), study of specific
features of social interaction (D. Andreeva, I. Kon etc.), the conditions
of production and training actively those (Y. Aleksandrovskii, V. Aseev,
etc.), support for personal growth in adverse environmental conditions
(N. Agayev, G. Dubrovinsky, I. Kaskov, I. Lipatov, V. Nevmerzhitsky, A. Na
zarov, A. Torytsyn and etc.).
However, in the context of adaptation of future military experts, women
in a higher military educational institution were not specifically considered.
Thus, the study of the adaptation of female cadets is an actual scientific
task, which is conditioned by the need to find ways to support the process
of their personal growth during the period of study at a higher military
educational institution. The problem of psychological adaptation of various
categories of students to training conditions in higher military educational
institutions has now become one of the most important in the practice of socio-psychological support personnel. A promising direction of this research
is to study the process of psychological adaptation of students-women. This
problem is actual not only in the context of increasing of the proportion of
the female military personnel in the Armed Forces of Ukraine, but also in
shaping the specific social and psychological tendencies that contribute to
gender differences in future military specialists.
Keywords: adaptation, study, the cadet, gender, military higher educational establishment.
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Олена УРУСОВА,
сертифікований медіатор Українського Центру медіації
при Києво-Могилянській Бізнес-Школі [kmbs], м. Київ

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИКЛАДАЧАМ
З МЕДІАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ
ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ
МАЙБУТНІХ МЕДІАТОРІВ ДО РОБОТИ У СФЕРІ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ДЛЯ ПРОФЕСІЙ ТИПУ “ЛЮДИНА-ЛЮДИНА”
У статті викладено практичні рекомендації викладачам з медіації щодо використання програми формування психологічної готовнос
ті майбутніх медіаторів до роботи у сфері управління персоналом у
системі післядипломної освіти для професій типу “людина-людина”,
діяльність яких пов’язана із врегулюванням конфліктів різного рівня
складності та спрямованості. У практичних рекомендаціях подано
опис особливостей професійної діяльності медіаторів у сфері управління персоналом та аналіз психолого-педагогічних умов формування
зазначеного виду готовності.
Ключові слова: практичні рекомендації, сфера управління персоналом, психологічна готовність, майбутні медіатори, медіація.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Питання дослідження професійної діяльності медіаторів у сфері управління персоналом є важливою складовою сучасного знання про медіацію як молоду міждисциплінарну галузь, що дозволяє створити якісну основу
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для підвищення кваліфікаційного рівня підготовки майбутніх фахівців з медіації. У цих умовах актуальними є засоби формування психологічної готовності до такої діяльності. Одним із таких засобів автор
статті пропонує програму формування психологічної готовності майбутніх медіаторів до роботи у сфері управління персоналом та практичні рекомендації щодо її використання у системі післядипломної
освіти для професій типу “людина-людина”.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблематику психологічної готовності особистості до професійної діяльнос
ті, особливо в межах різноманітних її видів, досить широко вивчено у сучасній психологічній науці (П. П. Горностай, Л. В. Долинська,
М. І. Дяченко, Л. О. Кандибович, Л. М. Карамушка, М. В. Левченко,
С. Д. Максименко, В. О. Моляко, Л. С. Нерсесян, О. Ц. Пуні, Р. Т. Сімко,
Д. Н. Узнадзе, П. Р. Чамата та ін.). Останнім часом вивчення закономірностей розвитку сфери управління персоналом викликає інтерес
у вітчизняних і зарубіжних науковців (М. Альберт, А. Бовтрук, В. Гаращук, О. Дьяченко, Г. Зайцев, А. Єгоршин, В. Ландсман, М. Мескон,
Б. Мільнер, А. Саакян, В. Співак, Ф. Хедоурі, В. Храмов та ін.). Однак
проблема формування психологічної готовності майбутніх медіаторів
до роботи у сфері управління персоналом попри всю її актуальність
залишається сьогодні поза увагою дослідників.
Метою статті є висвітлення опрацьованих автором практичних
рекомендацій викладачам з медіації щодо використання програми
формування психологічної готовності майбутніх медіаторів до роботи у сфері управління персоналом у системі післядипломної освіти
для професій типу “людина-людина”.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні глобалізація всіх сфер життя, вплив Інтернету та гаджетів, шалений темп
нашого буття суттєво змінили світосприйняття людей і характер
міжособистісного спілкування, особливо серед молоді та підлітків,
формуючи нові комунікаційні бар’єри з оточенням, нові конфлікти та
непорозуміння. Фактично, сьогодні йдеться про нагальну потребу активного нарощення медіаційних компетенцій для кожної особистості,
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а не лише про використання медіації як інструменту соціального діа
логу або альтернативного засобу урегулювання конфліктів. Особис
тість, яка володіє медіаційними компетенціями та застосовує їх у повсякденному житті, завжди зможе якісно покращити рівень власного
міжособистісного спілкування або допомогти оточенню. Тому формування психологічної готовності особистості до використання медіаційних компетенцій у власному життєвому просторі є запорукою їхнього успішного професійного й особистісного зростання, що також
відповідає сучасним запитам українського суспільства.
У дослідженні під поняттям “психологічна готовність майбутнього медіатора до роботи у сфері управління персоналом” розуміється
складна система особистісного новоутворення, що поєднує взаємопов’язані та взаємозалежні складові змістовного, рефлексивного, когнітивного та особистісного компонентів. У сфері управління персоналом застосування медіації має виразну особливість – її можна використати не лише для врегулювання конфліктів, а й для управління
відносинами у колективі, що є наслідком високої мотивації учасників
конфлікту на збереження робочих відносин або керування ними для
продовження нормального робочого процесу. Сама сфера управління
персоналом традиційно розуміється як “сукупність заходів, спрямованих на оптимальне кількісне і якісне формування їх кадрового складу, організацію його професійного і соціального розвитку, досягнення
раціонального ступеня мобільності та повне й ефективне використання його можливостей у процесі діяльності цих підприємств” [1, с. 5];
як “сукупність впливів на організаційну поведінку людей, спрямованих на активізацію ще невикористаних професійних і духовних можливостей для розв’язання поставлених завдань” [2, с. 18].
Розроблена автором програма формування психологічної готовності майбутніх медіаторів до роботи у сфері управління персоналом [3] є часткою структурно-функціональної моделі цільового формування психологічної готовності майбутніх медіаторів до роботи у
сфері управління персоналом, що складається з діагностичного, розвивального та результативного блоків [4]. Особливостями програми
формування психологічної готовності майбутніх медіаторів до роботи
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у сфері управління персоналом, яка становить розвивальний блок
моделі, є поєднання інноваційних форм самопізнання особистості з
акцентуалізацією на проблемні зони формування окремих компонентів психологічної готовності майбутніх медіаторів (на базі авторських
кейсів) та проведення супервізорської практики. Програма нараховує
32 години тренінгово-симуляційних занять (загальна частина) та 15
робочих днів польової супервізії (індивідуальна частина).
Розроблену програму формування психологічної готовності майбутніх медіаторів до роботи у сфері управління персоналом (далі –
Програму) було теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено. Результати експериментальної перевірки довели ефективність
упровадження Програми у систему фахової підготовки майбутніх медіаторів [5].
На основі проведеного дослідження було опрацьовано практичні
рекомендації, використання яких сприятиме підвищенню рівня професійної компетентності викладачів з медіації. Практичні рекомендації доцільно використовувати у системі післядипломної освіти не
лише фахівців з управління персоналом, а й для всіх інших професій,
діяльність яких пов’язана із врегулюванням конфліктів різного рівня
складності та спрямованості – практичних психологів, педагогів, лікарів, дипломатів, правників, соціальних працівників, управлінців та
багато інших.
При складанні практичних рекомендацій щодо використання
Програми ми враховували особливості розвитку інституту медіації в
Україні в цілому.
По-перше, на сьогодні медіація не визначена як окрема професія,
тому медіаційна діяльність розглядається особами різного віку, статі
та фахової спрямованості як підвищення кваліфікації, самореалізація,
додатковий прибуток тощо.
По-друге, слухачі обирають професійну діяльність медіатора без
чіткого уявлення про її особливості, адже в українських реаліях відсутня сформованість образу професії або спостерігається розбіжність із
закордонною практикою. Ураховуючи, що медіація є зовсім новою, недостатньо популяризованою професійною діяльністю, українському
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пересічному громадянину важко уявити її зовнішні вияви за аналогом
професії лікаря чи вчителя, смислове та візуальне наповнення яких
ми чітко розуміємо з дитинства.
По-третє, при виборі програм підготовки майбутні медіатори у
своїй більшості не можуть здійснити адекватне професійне оцінювання відповідності своїх вже попередньо набутих професійно важливих
якостей вимогам нової професійної діяльності, майбутньому гармонійному “знаходженню у ній”, що може стати суттєвою перепоною для
подальшого формування психологічної готовності до самостійної діяльності.
Як зазначає вітчизняний дослідник А. І. Гусєв, “у процесі навчання медіації представників інших спеціальностей маємо справу з кризою професійної ідентичності, коли особистість опиняється в ситуації невизначеності смислових підвалин власного професійного буття”
[6, с. 20]. Окрім того, не всі учасники навчання є здатними до розширення власних професійних ролей і системи переконань, тому “базове
заняття є своєрідною “приміркою” нової професійної позиції, після
чого людина має змогу свідомо відмовитись від подальшого навчання
(у середньому це 10–15 % учасників)” [6, с. 21].
З іншого боку, медіатори як представники соціономічних професій потребують постійного поглиблення власних умінь і навичок,
оскільки знаходяться у безпосередньому контакті з учасниками конф
лікту та такими їх психологічними виявами, що не можна передбачити чи прописати у підручнику. Це вимагає створення на практичних
заняттях “такої навчальної атмосфери, що викликає в фахівцях психічні процеси та стани, максимально схожі з тими, що відбуваються в
реальності” [7, с. 288].
Хочемо зазначити, що Програма розрахована на слухачів, які вже
володіють глосарієм, мають базові навички з медіації, певний багаж
знань, сформовані стилі роботи, психологічні установки та бар’єри,
певне розуміння про труднощі майбутньої діяльності тощо. Тому
особливе значення у системі професійної підготовки майбутніх медіа
торів займає вплив викладача, коли “під час навчальної діяльнос
ті вчитель має забезпечити “суб’єкт-суб’єктний” характер власного
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спілкування з учнями, рівність власної та їх психологічних позицій
має бути зорієнтовано на використання, насамперед, діалогічних
стратегій взаємодії з ними” [8, с. 10].
Ураховуючи, що навчальна діяльність під час реалізації Програми
опирається на особливості медіації як професії, сам викладач повинен
забезпечувати:
організацію та управління процесом навчання (вміло поєднує активні й інтерактивні навчальні форми навчання, додержується сценарію проведення тренінгово-симуляційних занять, керує супервізорсь
кою практикою, організовує інформаційні повідомлення та розсилки,
збір учасників тощо);
психологічні умови ефективної взаємодії слухачів (урахування
нервово-психічного стану та індивідуальних особливостей емоційної сфери кожного учасника; забезпечення психологічного супроводу учасників упродовж усіх етапів; окреслення чітких правил та умов
міжособистісної взаємодії тощо);
змістовні аспекти взаємодії слухачів під час їх безпосереднього
спілкування (наближення навчальних ситуації до реальних медіаційних кейсів; закріплення отриманих умінь і навичок на практиці; залучення інноваційних інтерактивних методів навчання тощо).
Викладачу Програми необхідно організовувати професійно спрямовану діяльність, яка базується на засадах навчального спілкування
та передбачає реалізацію трьох основних функцій, а саме:
інформаційно-комунікативну – відбувається передача навчальної
інформації від викладача та прийом її слухачами;
регуляційно-комунікативну – упродовж навчання відбувається
регуляція особистої поведінки суб’єктів, міжособистісних стосунків
у групі тощо;
афективно-комунікативну – забезпечується подальший розвиток
емоційної сфери суб’єктів навчання [9, с. 239].
Викладачам з медіації варто вивчати та використовувати в нав
чально-виховному процесі результати останніх вітчизняних і зарубіжних наукових досліджень у суміжних галузях, що надасть можливість ураховувати психологічні особливості навчального процесу.
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Передаючи досвід, викладач повинен бути здатним контролювати
групову діяльність та динаміку, пам’ятати про особливості вирішення
дидактичних завдань. Крім того, у Програмі максимально перетинаються різні види безпосереднього спілкування:
міжособистісне – характерне для групи слухачів, які підтримують
між собою первинний зв’язок і взаємодіють один з одним (наприклад,
слухачі під час самостійної роботи або польової супервізії);
особистісно-групове – характерне при взаємодії групи слухачів з
викладачем, що спостерігається під час тренінгово-симуляційних занять;
міжгрупове – характерне при взаємодії двох або більше спільнот,
кожна з яких намагається досягти власних цілей або дійти до згоди
щодо певного питання. Важливо, що кожна особистість міжгрупової
взаємодії є носієм колективної позиції та виразником її інтересів (під
час проведення бізнес-симуляцій, робота у динамічних групах тощо).
Викладачам Програми варто застосовувати активні форми проведення занять з урахуванням специфіки сфери управління персоналом
та постійно контролювати зміщення акцентів з теорії в практику, що
забезпечить практичну спрямованість розвитку структурних складових психологічної готовності майбутніх медіаторів до роботи у сфері
управління персоналом.
Так, упродовж тренінгово-симуляційних занять учасники Програми відпрацьовують навчальні симуляції (для яких мають бути заздалегідь розроблено кейси з акцентом на проблемні зони формування
структурних компонентів психологічної готовності майбутніх медіаторів до роботи у сфері управління персоналом) у формі “акваріума”
із подальшим відеоаналізом. Після завершення симуляції обов’язковим є групове обговорення та надання викладачем зворотного зв’язку
учасникам (відмічає вдалі фрази, техніки, вербалізує приховані жести,
міміку, використовує відеодемонстрацію симуляцій). Водночас учасники програми навчаються вербалізувати власні почуття, що переживали під час симуляції, аналізують власні помилки, роблять спроби
оцінити дії партнерів, що були ними пропущені, резюмують нові технологічні й інструментальні набутки.
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Основними формами психологічної підготовки, що доцільно використовувати під час проведення Програми, є: групові дискусії, метод “незавершених речень”, “мозкові штурми”, кейс-стаді, симуляція,
робота у малих групах, робота у великому колі, надання зворотного
зв’язку, рефлексивне коло, вправи, самостійна робота у вигляді опрацювання певного переліку рекомендованої літератури, ведення щоденника тощо.
У процесі підготовки майбутніх медіаторів ми рекомендуємо:
організувати роботу у симуляціях із дотриманням певних психологічних умов: поступово “відривати” суб’єкти навчання від постійного зворотного зв’язку, скорочувати підказки, спонукати до самос
тійного прийняття рішення;
проговорювати, чому слухач обрав саме такий спосіб вирішення завдання, постійно проговорювати питання, не соромитись пос
тійно їх повторювати, напрацьовувати власний “банк запитань”. Таким чином “активується декілька органів сприйняття, що підвищує
ефективність запам’ятовування та відпрацювання на автоматичному рівні” [10, с. 151];
розвивати мовленнєву компетенцію слухачів через збільшення
вправ, спрямованих на формування мовленнєвих актів і конструкцій,
перш за все, завдяки діалоговій активності.
Ураховуючи, що слухачі не мають достатнього досвіду щодо врегулювання медіаційних справ, викладач повинен допомагати їм, бути толерантним до помилок, виявляти педагогічний такт, толерантність тощо.
Професійне мислення медіаторів характеризується наявністю
творчого компонента, тому використання завдань, що вимагають креативних підходів до вирішення та виконання творчих робіт, повинні
стати невід’ємною частиною процесу підготовки майбутніх медіаторів
до роботи у сфері управління персоналом.
Викладачу з медіації необхідно постійно підтримувати власний
кваліфікаційний рівень як медіатора, бути “граючим тренером”, що
вимагає власну фахову практику. На нашу думку, сертифікація не
лише майбутніх медіаторів, а й викладачів з медіації, є обов’язковою,
що гарантує якісний кадровий склад самих викладачів.
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Ураховуючи відсутність програм підготовки вітчизняних супервізорів та різноманітний досвід експертів, які залучаються до цієї ролі у
Програмі, на початку проведення польової супервізії доцільно приділити більше уваги особливостям проведення ко-медіації та технології
надання розвиваючого зворотного зв’язку.
Варто наголосити на значенні введення елемента оцінки психологічної готовності майбутніх медіаторів до роботи у сфері управління
персоналом, що дозволить відійти від суб’єктивізму цього процесу, адже
на сьогодні викладач з медіації є єдиним, хто бачить потенціал майбутнього медіатора. Уведення оцінки психологічної готовності учасника
Програми до самостійної професійної діяльності надасть об’єктивного
аналізу в оцінці респондента з боку незалежних експертів.
Викладач Програми також має впевнено орієнтуватись у різноманітних соціально-педагогічних ситуаціях, ефективно організовувати спільну
комунікативну діяльність, правильно діагностувати різноманітні психологічні перешкоди і мотивувати своїх слухачів до їх відпрацювання тощо.
На нашу думку, цілеспрямоване формування психологічної готовності майбутніх медіаторів до роботи у сфері управління персоналом є засобом створення конкурентоспроможності особистості в
умовах стрімкого підвищення попиту на опанування новітньої професії. Ураховуючи, що молода професія медіатора ще “не ввійшла у
моду” (як це трапилось із професією, наприклад, психолога наприкінці 90-х років ХIХ століття або бізнес-тренера на початку 2000-х років),
експерти медіаційного середовища мають час на подальше вдосконалення науково-методологічної бази професійної підготовки фахівців
з перспективою розширення потенційних користувачів не лише серед
професійних медіаторів, а й серед звичайних людей.
Висновки. Отже, ураховуючи міждисциплінарний характер медіації, її новизну для українського суспільства та відсутність легалізації, здобуття медіаційних умінь і навичок розглядається в Україні
людьми різного віку та професій як додаткова освіта або підвищення
кваліфікації, опанування нових знань, які допомагають не лише у професійній діяльності, а й в усьому життєвому просторі. Застосування
програми формування психологічної готовності майбутніх медіаторів
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до роботи у сфері управління персоналом не обмежується віковими
та освітньо-кваліфікаційними рівнями викладацького складу і може
бути рекомендовано до використання у системі післядипломної освіти для професій типу “людина-людина”, професійна діяльність яких
пов’язана із вирішенням конфліктних ситуацій.
Перспективи подальшого дослідження. Перспективним є подальше вивчення проблематики підготовки тренерів з медіації та
супервізорів, а також дослідження психологічних чинників готовнос
ті системи професійної підготовки медіаторів у цілому.
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Урусова Е. Г. Практические рекомендации преподавателям медиации по использованию программы формирования психологической готовности будущих медиаторов к работе в сфере управления персоналом в системе последипломного образования для профессий типа “человек-человек”
В статье изложены практические рекомендации преподавателям
по медиации по использованию программы формирования психологической готовности будущих медиаторов к работе в сфере управления персоналом в системе последипломного образования для профессий типа “человек-человек”, деятельность которых связана с урегулированием конфликтов разного уровня сложности и направленности.
В практичных рекомендациях представлено описание особенностей
профессиональной деятельности медиаторов в сфере управления персоналом и анализ психолого-педагогических условий формирования
указанного вида готовности.
Ключевые слова: практические рекомендации, сфера управления
персоналом, психологическая готовность, будущие медиаторы, ме
диация.
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Future mediators for Work in the Field of Personnel Management in the
System of Postgraduate Education for Occupations Such as “Man-Man”
The article defines the notions “psychological readiness of the future
mediator for work in the field of personnel management” and “the sphere
of personnel management”. The description of the program of forming the
psychological preparedness of future mediators for work in the field of personnel management is briefly described. It is the developing block of the
structural and functional model of the targeted formation of the psychological preparedness of future mediators for work in the field of personnel
management.
Practical recommendations to teachers on mediation on the use of the
program of forming the psychological readiness of future mediators for
work in the field of personnel management in the system of postgraduate
education for professions such as “man-man”, whose activities are related to
the settlement of conflicts of different levels of complexity and focus are set
out. In practical recommendations, a description of the characteristics of
the professional activity of mediators in the field of personnel management
and an analysis of the psychological and pedagogical conditions for the formation of this type of readiness are presented.
The main forms of psychological training have been identified, which
should be used during the program of forming the psychological preparedness of future mediators for work in the field of personnel management:
group discussions, the method of “unfinished proposals”, “brainstorming”,
case study, simulation, work in small groups, work in a large circle, provi
ding feedback, a reflexive circle, exercises, independent work in the form of
working out a specific list of recommended literature, keeping a diary, etc.
It is noted that the purposeful formation of the psychological readiness
of future mediators to work in the field of personnel management is a means
of creating a competitive personality in the conditions of a rapid increase in
demand for mastering the newest profession.
Keywords: practical recommendations, the sphere of personnel management, psychological readiness, future mediators, mediation.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ
УМОВ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ
У ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ
У статті розглянуто соціально-економічні чинники поширення
соціального сирітства, визначено особливості розвитку дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, розкрито форми
функціонування державної системи виховання дітей-сиріт, особливу
увагу приділено сімейним формам опіки. Охарактеризовано наслідки
соціального сирітства.
Визначено психолого-педагогічні умови для ефективного виховання дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу, а також низку психологічних характеристик поведінки батьків-вихователів. Проаналізовано найбільш важливі ідеї герменевтичного підходу під час виховання дітей-сиріт.
Ключові слова: Діти-сироти, дитячий будинок сімейного типу,
психолого-педагогічні умови, виховання, батьки-вихователі.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Актуальність дослідження психолого-педагогічних умов виховання дітей-сиріт і дітей,
які залишилися без піклування батьків, у дитячому будинку обумовлена низкою обставин.
Перш за все, необхідно зазначити, що за останні роки в нашій
країні відбулися істотні соціально-економічні зміни, які призвели
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до трансформації індивідуальної і суспільної свідомості, розмитості
ідеалів і моральних орієнтирів, що, у свою чергу, ускладнює процес соціалізації, входження дітей, підлітків у доросле життя. Особливо гостро
ці зміни позначаються на дітях і підлітках, що належать до категорії дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків. Як зазначає
уповноважений Президента України по правах дитини М. М. Кулеба,
на сьогодні статистика невтішна. За роки незалежності країни дитяче
населення зменшилось майже в 2 рази і сьогодні становить 7,6 млн.
Майже 106 тис. дітей, або 1,5 % усього дитячого населення країни,
живуть і виховуються в інтернатах, але тільки 8 % з них є сиротами –
решта 92 % мають батьків. Кожні три дні 250 дітей потрапляють до
інтернатних закладів, переважно через бідність і неспроможність надати необхідні послуги для дитини. Щонайменше 600 тис. дітей проживають у неблагополучних родинах, і вони, по суті, “стоять у черзі”
на потрапляння до інтернатних закладів [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. В Україні в
останні роки спостерігається поширення такого явища, як соціальне
сирітство. Це явище обумовлене ухилянням або усуненням батьків від
виконання батьківських обов’язків стосовно неповнолітньої дитини.
Поширення соціального сирітства спричинене певними економічними та соціальними чинниками (С. А. Воскобойнікова, Л. І. Євграфова,
Є. Г. Слуцький). Економічні чинники – це матеріальні труднощі сімей, які виховують дітей; поширення безробіття; погіршення функціонування державних установ, покликаних займатися вихованням,
навчанням дітей; погіршення умов утримання дітей у державних закладах. Соціальні: зростання кількості кризових сімей; алкоголізація,
наркоманізація населення; послаблення моральної відповідальності
батьків за виховання дітей.
Наслідком соціального сирітства є порушення всього процесу соціального розвитку дитини, становлення її як соціальної особистості
(Я. О. Гошовський, А. В. Мудрик, В. О. Сухомлинський). У дітей, які рос
туть в умовах фактичної відсутності батьківського піклування, спостерігаються: порушення фізичного та психічного здоров’я, деформація
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особистісних якостей дитини; неспроможність до повноцінного сімейного життя, виконання у майбутньому батьківських обов’язків;
розвиток асоціальних установок, неприйняття соціальних цінностей
суспільства; кримінальні вияви, алкоголізація та наркоманізація підлітків (В. О. Васютинський, З. Г. Зайцева, В. М. Оржеховська, А. С. Співаковська, В. А. Юнацький та ін.) [2; 3]
Вивченням особливостей розвитку дітей в умовах інтернатних закладів займалися багато вчених. Основоположником напрямку вив
чення впливу відсутності батьків на розвиток дитини є англійський
психолог Дж. Боулбі.
Цікаві дослідження антропологічного напряму провела М. Ейнсуорт (1967 р.). Заслуговують на увагу роботи, присвячені порівнянню традицій американського сімейного виховання з правилами виховання, які панують у Японії (W. Caudill, H. Weinsten, 1669), Греції
(К. Wurest, 1978) і інших країнах.
Дослідження на тему розвитку дітей, що виховуються в інтернатах,
та розробки методів для створення оптимальних умов для розвитку в
даний час проводяться такими вченими, як A. M. Прихожан, М. М. Толс
тих, Г. М. Бевз, І. Г. Єрмаков, І. В. Дубровіна, Н. К. Максимова і т. д. [4]
Сімейним формам утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених
сімейного піклування, таким як дитячий будинок сімейного типу та
прийомна сім’я, присвячені праці російських та українських науковців
(М. М. Василькова, Н. М. Дворянцева, А. І. Довгалевська, Л. С. Дробот,
Л. В. Єременко, Л. В. Кузьменко, Л. М. Смагіна, В. С. Яковенко).
Уже більше десяти років у нашій державі проводиться цілеспрямована робота зі створення нової форми державної опіки – інституту
прийомної сім’ї та дитячих будинків сімейного типу, що дає можливість дітям, позбавленим біологічних батьків, зростати та виховуватись у сімейному оточенні [5].
Однак аналіз наукових досліджень щодо проблем сирітства свідчить, що в більшості з них питання становлення та розвитку сімейних
форм виховання відображені лише частково.
Метою статті є визначення психолого-педагогічних умов для ефективного виховання дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу.
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Виклад основного матеріалу дослідження. У Законі України
“Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” від 13 січня 2005 року (стаття 1) виділяються такі форми влаштування дітей:
встановлення опіки, усиновлення, піклування, передача дитини до закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
прийомна сім’я та дитячий будинок сімейного типу [6].
Дитячий будинок сімейного типу – це окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває в
шлюбі, для забезпечення сімейним вихованням та спільного проживання не менше п’яти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування [7]. І метою його створення є забезпечення належних умов
для виховання в сімейному оточенні дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Проблема ефективності виховання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у дитячому будинку сімейного типу
вимагає побудови психолого-педагогічного процесу, що характеризується певними соціально педагогічними умовами, а особливо, педагогічною допомогою дітям цієї категорії. Однією з істотних умов
є конструювання відносин у дитячому будинку сімейного типу між
батьками-вихователями і вихованцями в рамках позитивного дитячо-батьківського дискурсу допомоги.
У процесі індивідуальної психолого-педагогічної допомоги відбувається розвиток комунікативних, аналітичних, рефлексивних здіб
ностей дитини, її здібностей до саморегуляції і саморозвитку, а також
орієнтація вихованця на цінності діалогу і співпраці, самостійності і
відповідальності, власного розвитку і реалізації [8].
Слід зазначити, що особливості соціальної ситуації дітей-сиріт і
дітей, які залишилися без піклування батьків, безперечно, заявляють
про необхідність допомоги, оскільки самостійно змінити обставини
свого життя, вирішити багато проблем власної життєдіяльності вихованець не може. Крім того, у даному випадку допомога постає не тільки як втручання в проблемні ситуації, пов’язані з особливостями віку
і соціальні ситуації, але як повсякденна участь вихователів у справах
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і житті дитини. У родині елементи взаємодопомоги спостерігаються щодня під час виконання дитиною складних, нових для неї справ.
Причому міра втручання дорослого в дії дитини може істотно варіюватися: від порад і побажань до виконання справи при незначній учас
ті дітей. Можна сказати, що відносини взаємної допомоги представляються однією з ключових характеристик сімейних відносин, отже, у
дитячому будинку взаємодія батьків-вихователів і дитини також має
вибудовуватися в дискурсі допомоги.
З огляду на специфіку соціальної ситуації вихованців дитячого
будинку при вибудовуванні відносин необхідно акцентування позитивного дитячо-батьківського характеру дискурсу допомоги. Дискурс
допомоги в цьому сенсі може розглядатися як потужний ресурс, за допомогою якого педагоги дитячого будинку здійснюють презентацію,
конструюють і транслюють ті чи інші образи реальності, позиціонують соціальні суб’єкти у просторі індивідуальної життєдіяльності вихованців.
Позитивний характер дискурсу допомоги реалізується в декількох
аспектах. По-перше, це позитивне сприйняття батьками-вихователями дитини, прийняття такою як вона є, бачення її унікальних рис, що
викликають симпатію, інтерес до вихованця. Таке їх ставлення є запорукою взаємних позитивних відносин. Отже, другий аспект передбачає відкритість, прозорість відносин, мажорний настрій. По-третє,
мова йде про бачення позитивних перспектив життя і розвитку вихованця, віра в здатність дитини направляти своє зростання, розуміти
власне Я. Визнання за дитиною цієї здатності вимагає забезпечення
для вихованця об’єктивної можливості вибирати. Це означає визнання права вихованця здійснювати вибір щодо власних цілей і запропонованих засобів, а також права вчинити і виправити помилку. Це ж
право на вчинення і виправлення помилки, на прохання про допомогу
і забезпечує дитячо-батьківський характер відносин.
У поведінці батьків-вихователів важливою є трансляція низки психологічних характеристик, які в цілому узгоджуються з позитивним
батьківським чином: відсутність тривоги або непевності, поза і жести,
відсутність дистанції (або “коротка” дистанція), щира зацікавленість
244

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: психологічні науки

психологічні НАУКИ

у всіх проблемах і сторонах життя дитини, готовність вислухати і допомогти, емоційна близькість до вихованця, душевна теплота, здатність до
розуміння і прощення при розумній вимогливості.
Шляхи розуміння і прийняття дитини такою, як вона є, глибоко
розкриваються в ідеях герменевтичного підходу. Серед них найбільш
важливими є, по-перше, освоєння батьками-вихователями позиції
“розуміючого” педагога, а по-друге, інструменти розуміння внутрішнього світу дитини. Вітчизняні психологи та педагоги відмічають, що
діяльність вихователя здійснюється на основі глибинного розуміння,
проникнення у специфіку мислення, почуттів, переживань вихованця. Вирішальну роль тут грає звернення до суб’єктивних сенсів, несвідомих мотивів поведінки дитини [9].
Батьки-вихователі повинні працювати над включенням вихованців у творчу взаємодію з навколишнім світом. Взаємодія є універсальною формою розвитку, спільної зміни явищ як у природі, так і в
суспільстві, приводить кожну ланку в новий якісний стан. Взаємодія
відображає широке коло процесів навколишньої дійсності, за допомогою яких реалізуються причинно-наслідкові зв’язки, відбувається
“обмін” між взаємодіючими сторонами, їх взаємна зміна.
Характер взаємодії може бути творчим, нейтральним або руйнівним для всіх суб’єктів. Розвиток ідей творчої взаємодії виявляється в
ідеях соціальної творчості. Суб’єкт соціальної творчості характеризується вмінням і бажанням внести щось своє в наявну систему відносин і критичністю відносно неї, прагненням не пристосовуватися.
Щодо вихованців дитячих будинків сімейного типу, особливе значення цієї ідеї полягає в тому, що саме стан включеності, усвідомленої
участі в діяльності дозволяє забезпечити перехід від інфантильної,
пасивної позиції дитини відносно власної життєдіяльності до відповідальних, самостійних дій. Крім того, досягнення включеності неминуче приводить до ускладнення ролі, форми участі в діяльності, до поглиблення її змісту і оволодіння новими способами її здійснення або
до розширення меж діяльності.
Важливими психологічними чинниками повноцінної реалізації ідеї
творчості є “відкритість” дитячого будинку сімейного типу (поліпшення
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не тільки свого життя, але й оточення, альтруїзм у наданні допомоги
нужденним) і профілактика утриманства (взаємна вигода взаємодії, оплата будь-яких послуг, що надаються сторонніми суб’єктами).
Обмеженість контактів вихованців дитячого будинку лише підкреслює актуальність відкритості даної виховної психолого-педагогічної організації. Відкритість системи дозволяє вихованцям набути
досвіду соціальної взаємодії з різними суб’єктами і в різних умовах,
демонструє різноманітність відносин і способів життя.
Ми вважаємо, що як ще одна умова ефективного психолого-педагогічного виховання в дитячому будинку сімейного типу є надання
можливостей для самостійного прийняття суб’єктивно значущих рішень і реалізації власного вибору вихованцями. Воно логічно випливає зі специфіки реалізації завдань соціалізації дітей-сиріт, доповнює
вже обґрунтовані умови. І в першу чергу дану умову потрібно розглядати з позиції особистісного підходу в колективному вихованні [10].
Особливості розвитку дітей-сиріт і дітей, які залишилися без
піклування батьків, відображаються і на життєдіяльності колективу
таких дітей, погіршують ситуацію відсутності особистої ініціативи,
переважання думки більшості. Особистісний підхід у колективному
вихованні дозволяє долати протиріччя між інтересами особи й інтересами групи. У цьому випадку батьки-вихователі актуалізують виховні
потенціали колективу і забезпечують можливості реалізації кожним
вихованцем індивідуальних потреб та інтересів. Виховання самостійності вимагає не тільки підтримки батьками-вихователями усвідомленої позиції дитини, автономної від думки колективу, а й забезпечення її свободи вибору дії, здійснення вчинку.
Висновки. Отже, сімейні форми виховання дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, ми розуміємо як нормативно
закріплені та контрольовані державою форми організації життєдіяльності дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у
сім’ях громадян, основною метою яких є виховання дитини.
Також ми вважаємо, що соціальне виховання дітей-сиріт у дитячому будинку сімейного типу буде ефективним під час реалізації
психолого-педагогічних умов, пов’язаних з конструюванням відно246
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син між батьками-вихователями і вихованцем у рамках позитивного
дитячо-батьківського дискурсу допомоги; включенням вихованців
дитячого будинку сімейного типу у творчу взаємодію з навколишнім
світом; наданням можливостей для самостійного прийняття суб’єктивно значущих рішень і реалізації власного вибору вихованцями дитячого будинку. Усі три умови взаємопов’язані і взаємодоповнюють
одна одну.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Подальшими напрямами наукових пошуків можуть бути визначення критеріїв
та аналіз ефективності сімейних форм виховання в різних країнах світу,
порівняльний аналіз національного та зарубіжного досвіду в ракурсі
цієї проблематики, а також вивчення основних умов становлення особистості прийомної дитини, які мають ураховувати батьки-вихователі,
зокрема у період адаптації дитини до умов сімейного виховання.
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Хуртенко О. В. Характеристика психолого-педагогических условий воспитания детей-сирот в детском доме семейного типа
В статье рассмотрены социально-экономические факторы распространения социального сиротства, определены особенности развития детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, раскрыты
формы функционирования государственной системы воспитания детей-сирот, особое внимание уделено семейным формам опеки. Охарактеризованы последствия социального сиротства.
Определены психолого-педагогические условия для эффективного воспитания детей-сирот в детских домах семейного типа, а также
ряд психологических характеристик поведения родителей-воспитателей. Проанализированы наиболее важные идеи герменевтического
подхода при воспитании детей-сирот.
Ключевые слова: дети-сироты, детский дом семейного типа,
психолого-педагогические условия, воспитание, родители-воспитатели.
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Khurtenko O. Characteristics of Psycho-Pedagogical Conditions for
the Upbringing of Orphans in Family – Type Orphanages
The relevance of the study of psycho-pedagogical conditions for the
upbringing of orphans and children deprived of parental care in small
orphanages is due to a number of circumstances.
First of all, it should be noted that in recent years in our country there
have been significant social-economic changes that led to the transformation of individual and social consciousness, blurriness of ideals and moral guidelines, which, in turn, complicates the process of socialization and
entry of children and adolescents into an adult life. Particularly acutely
these changes affect children and adolescents who belong to the category of
orphans and children left without parental care.
The article deals with the social-economic factors of the spread of social orphanhood, among which economic and social factors are dominant,
namely: economic factors are the financial difficulties of families raising
children; growth of unemployment; deterioration of the functioning of
state institutions, which are meant to engage in upbringing, education of
children; deterioration of children’s catering conditions in state institutions.
Social ones: the growth of the number of crisis families; alcoholization,
drug addiction of population; mitigation of parents’ moral responsibility for
the upbringing of children. The article also defines the peculiarities of the
development of orphans and children deprived of parental care, forms of
functioning of the state system of education and upbringing of orphans are
disclosed, special attention is paid to family forms of сustody.
The consequences of social orphanhood are described. Among them
there are violations of physical and mental health, deformation of persona
lity traits of a child; incapability to full-fledged family life, poor performance
of parental responsibilities in the future; the development of a-social attitudes, the rejection of social values of the society; criminal manifestations,
alcoholism and adolescent drug addiction.
The psycho-pedagogical conditions for effective upbringing of child
ren-orphans in family-type orphanages are determined, which are related
to constructing relationships between parents-educators and a pupil within
the framework of positive child-parenting aid discourse; the inclusion of
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pupils of a family-type orphanage into creative interaction with the surrounding world; providing opportunities for independent decision-making
of subjective significance and the implementation of one’s own choice by
pupils of the orphanage as well as a number of characteristics of the beha
vior of parent-caregivers.
It is determined that family forms of upbringing of orphan children
and children deprived of parental care are understood as normatively
entrenched and state-controlled forms of organization of life of orphans and
children deprived of parental care in families of citizens whose main goal is
the upbringing of a child.
Keywords: orphans, family-type orphanages, psycho-pedagogical conditions, upbringing, parents-educators.
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імені М. П. Драгоманова, м. Київ

ВПЛИВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ
УМОВ НА СТАН СФОРМОВАНОСТІ
МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ ВИХОВАНЦІВ
ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ
У статті здійснено аналіз понять “міжособистісні стосунки”,
“стосунки”, “міжособистісні стосунки вихованців дитячого будинку сімейного типу”. Структурними компонентами міжособистісних
стосунків визначено мотиваційно-емоційний та інструментально-поведінковий. Визначено та впроваджено психолого-педагогічні
умови, а саме: родинне підтримуючо-соціалізуюче середовище, життєва ситуація успіху, переосмислення життєвої історії дитини та допомога в переживанні емоційно-травматичного досвіду.
Ключові слова: мотиваційно-емоційний компонент, інструментально-поведінковий компонент, міжособистісні стосунки, психолого-педагогічні умови.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Міжособистісні
стосунки – це взаємозв’язки між людьми, які об’єктивно виявляються в характері і способах взаємних впливів, що здійснюються людьми один на одного в процесі спільної діяльності і спілкування. Вони
опосередковуються системою умов і факторів, за допомогою яких
люди сприймають і оцінюють один одного. Ці умови та чинники
визначаються змістом, цілями, цінностями й організацією спільної
© Чистяк О.
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діяльності та виступають основою формування психологічного клімату в колективі.
Одним із перших, хто дав психологічну характеристику принципам організації міжлюдських взаємин, був А. Ф. Лазурський. Психологічні стосунки він визначає як внутрішні переживання, так і зовнішні
дії, вибірковий характер яких визначає індивідуальну своєрідність
кожної конкретної особистості [1].
Теорію А. Ф. Лазурського продовжив вивчати В. М. М’ясищев,
який став автором концепції стосунків. Учений одним із перших розмежував внутрішнє та зовнішнє у міжособистісних стосунках, указуючи на можливість їх неузгодженості: “…в умовах вільної взаємодії
можуть виявлятися істинні стосунки, але в умовах, де відсутня свобода, в умовах залежності однієї людини від іншої, істинні стосунки при
взаємодії не виявляються, а навпаки, маскуються. Характер взаємодії
залежить не тільки від стосунків, але і від зовнішніх обставин та становища людей, які вступають у взаємодію” [2, с. 34].
Науковець стверджував, що саме стосунки відображають дійс
ність людини, що її оточує. Від народження і до смерті людина є учасником соціальних стосунків, що склалися. Зв’язок людини з навколишнім світом та самим собою найбільше характеризує особистість.
“Стосунки людини, на думку В. М. Мясищева, базуються на її суспільних зв’язках з різними сторонами дійсності, які характеризують її
особистість у цілому, в її активній свідомій вибірковості, вираженій
як в окремих вчинках, так і в усій поведінці загалом” [2, с. 128]. Г. Андреєва, А. Маслов, К. Олпорт, К. Роджерс визначили компоненти, які
складають основу структури міжособистісних стосунків: когнітивний, афективний, поведінковий [3–6].
Метою статті є презентація змісту, структури, критеріїв сформованості міжособистісних стосунків вихованців дитячого будинку
сімейного типу; висвітлення результатів емпіричного дослідження
стану сформованості названих стосунків та впливу на ці стосунки,
визначених нами психолого-педагогічних умов.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проаналізувавши
середовищні умови зростання дитини, установлено, що в умовах
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зростання дитини в закладі колективного проживання дитина зазнає
деприваційних впливів, що змінює її уявлення про світ та, відповідно,
змінює потребу дитини у спілкуванні та порушує процес формування
міжособистісних стосунків як позитивно спрямованих; проте, в умовах родинного середовища названі стосунки сформувати можливо.
Розуміння того, що конкретні умови мають вирішальне значення
у формуванні міжособистісних стосунків, зумовило висновок про доцільність застосування середовищного підходу під час вивчення психолого-педагогічних умов формування міжособистісних стосунків
вихованців дитячого будинку сімейного типу (ДБСТ). Доведено, що
ДБСТ має двоспрямованість, яка виявляється у поєднанні принципів
сімейного проживання і спрямувального середовища, яке має на меті
навчання та виховання щодо опанування дитиною нормами життя в
суспільстві та формами позитивної міжособистісної взаємодії.
Поняття “міжособистісні стосунки вихованців ДБСТ” ми визначаємо як пряму і віддалену у часі комунікативну взаємодію, спрямовану
на становлення успішної у соціумі особистості. Під успішною у соціумі
особистістю ми розуміємо таку особистість, яка здатна планувати свої
дії щодо зміни себе на краще, аналізувати наслідки цих змін, доводити
цінність власних думок (ідей) іншим людям. Отже, можна стверджувати, що міжособистісні стосунки вихованців дитячого будинку сімейного типу залежать від середовища, в якому знаходиться дитина.
З огляду на те, що середовище ДБСТ є двонаправленим, з одного боку, природне сімейне середовище зростання дитини, а з іншого – має спрямувальний вплив з чітко визначеними орієнтирами, де
позиція батьків-вихователів є домінуючою та спрямувальною, нами
запропоновано двокомпонентну структуру міжособистісних стосунків, а саме: мотиваційно-емоційний та інструментально-поведінковий
компоненти. Критерієм сформованості мотиваційно-емоційного компонента міжособистісних стосунків є наявність у вихованців ДБСТ
потреби у спілкуванні з членами ДБСТ (батьками-вихователями й
однолітками) та ціннісне ставлення до оточення. Критеріями сформованості інструментально-поведінкового компонента міжособистісних стосунків є розвинене поняттєве мислення, мисленнєві операції,
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уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, розвинені комунікативні уміння і, як наслідок, – позитивно-орієнтована поведінка в
соціальному просторі.
Для визначення стану сформованості міжособистісних стосунків вихованців ДБСТ було визначено діагностичний інструментарій,
який було узгоджено із віком дітей, а саме: “Шкала емоційного відгуку” А. Меграбяна й Н. Епштейна [7] та вивчення рівня емпатійних
тенденцій за І. Юсуповим [8], “Шкала реактивної (ситуативної) та
особистісної тривожності” Ч. Спілбергера – Ю. Ханіна [9], методика
діагностики рівня шкільної тривожності Філіпса.
Шляхом обчислення середнього арифметичного даних методик
визначено стан сформованості міжособистісних стосунків вихованців ДБСТ (див. таблицю).
Кількісні показники сформованості міжособистісних стосунків
вихованців дитячого будинку сімейного типу (n = 75)
Вікова група

Молодший шкільний вік
Підлітковий вік

Кількість
дітей

Високий
рівень

Середній
рівень

Низький
рівень

45 осіб

4 (8,89 %)

24 (53,33 %)

17 (37,78 %)

30 осіб

2 (6,67 %)

15 (50,00 %)

13 (43,33 %)

Наведені у таблиці дані свідчать про те, що серед дітей як молодшого шкільного, так і підліткового віку переважає середній рівень
сформованості міжособистісних стосунків. Високий рівень сформованості міжособистісних стосунків характеризується виявом позитивного ставлення до однолітків, переважанням пізнавального інте
ресу у процесі спілкування. Діти відчувають потребу у спілкуванні з
однолітками, побудові з ними продуктивних міжособистісних стосунків, виявляють толерантність, повагу один до одного. Середній рівень
сформованості міжособистісних стосунків характеризується виявом
негативних стосунків до однолітків. Їм властива певна дистанція при
взаємодії з однолітками. Для дітей з низьким рівнем сформованості
міжособистісних стосунків характерно переважання негативного
ставлення до однолітків, негативних установок у процесі спілкування,
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вони не зацікавлені у побудові позитивних міжособистісних стосунків з однолітками.
На основі отриманих результатів нами була розроблена модель
психологічного супроводу формування міжособистісних стосунків
вихованців ДБСТ, підґрунтям якої є двокомпонентна структура між
особистісних стосунків вихованців ДБСТ. В основу моделі покладено
запропоновані нами психолого-педагогічні умови, які сприяють формуванню позитивно-спрямованих міжособистісних стосунків, а саме:
родинне підтримуючо-соціалізуюче середовище, яке сприяє зміцненню фізичного й психічного здоров’я дітей взагалі та зокрема дітей-сиріт, формуванню в них ціннісних орієнтацій; становленню певних рис
та якостей особистості; життєва ситуація успіху, яка полягає у фіксуванні уваги вихователів на певному, навіть незначному досягненні
дитини, що сприяє виникненню у дітей бажання бути “почутими”,
висловити власну думку з проблеми, що обговорюється, пропонувати, не боячись помилитися, свої варіанти змістовного обговорення;
переосмислення життєвої історії дитини та допомога в переживанні
емоційно-травматичного досвіду, що забезпечується психологічною
готовністю батьків-вихователів до формування міжособистісних стосунків вихованців дитячого будинку сімейного типу, яка розглядається нами як складова комплексної характеристики особистості, яка
володіє інформаційно-методичним забезпеченням цього процесу й
ефективно його здійснює; активна спільна діяльність сприяє тому, що
вихованці ДБСТ поступово навчаються поважати товаришів, розуміти їхні бажання, інтереси, вболівати не лише за свою частку праці, а
й за роботу своїх товаришів та її кінцевий результат. У розділі подано
програму формування міжособистісних стосунків вихованців дитячого будинку сімейного типу як своєрідний інструментарій упровадження у середовище ДБСТ, запропонованих нами психолого-педагогічних умов формування названих стосунків. Програма складається з
двох розділів: 1. Формування готовності батьків до формування між
особистісних стосунків вихованців ДБСТ: ознайомлення з особливостями дітей-вихованців ДБСТ; рольовий тренінг, спрямований на розвиток змістово-операційного та соціального компонентів готовності,
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які допоможуть батькам досягти успіху у створенні родинного підтримуючо-соціалізуючого середовища та життєвої ситуації успіху.
2. Підтримка сімей, які виховують дітей-сиріт: а) робота з дітьми: психотерапія психологічної травми дітей; індивідуальне консультування
(за запитом дітей); соціально-психологічний тренінг, спрямований
на формування компонентів міжособистісних стосунків, а саме: мотиваційно-емоційного компонента: потреби у спілкуванні, зниження
рівня тривожності, розвиток емпатії; інструментально-поведінкового
компонента: розвиток мисленнєвих операцій, поняттєвого мислення та мовлення; б) робота з батьками: індивідуальне консультування
(за запитом батьків); в) робота із сім’єю в цілому: залучення батьків і
дітей до спільної діяльності: організація колективних творчих справ,
родинних свят. Після формувального здійснено контрольний етап дослідження стану сформованості міжособистісних стосунків вихованців дитячого будинку сімейного типу, який було спрямовано на перевірку ефективності програми формування міжособистісних стосунків
вихованців дитячого будинку сімейного типу.
Дані свідчать, що після здійснення апробації у повному обсязі
програми формування міжособистісних стосунків в експериментальній групі виявлено позитивну динаміку стану сформованості всіх
складових компонентів міжособистісних стосунків: потреби у спілкуванні, емпатії, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки,
розвиток поняттєвого мислення, зниження тривожності. Проаналізуємо динаміку змін.
Так, високий рівень сформованості потреби у спілкуванні в дітей молодшого шкільного та підліткового віку контрольної групи
залишився відсутнім, а в експериментальній групі, порівняно з констатувальним етапом, з’явилися діти з високим рівнем сформованос
ті мотиваційної складової мотиваційно-емоційного компонента: по
одній дитині молодшого шкільного та підліткового віку. Відповідно
у кожній віковій групі на одну дитину стало менше із середнім рівнем сформованості названої складової. Це пов’язано з тим, що завдяки роботі окремо з батьками та з сім’єю в цілому: залучення батьків і дітей до спільної пошукової діяльності (організація колективних
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т ворчих справ, робота над дослідницькими завданнями тощо), здійснення психотерапії психологічної травми дітей у вихованців як молодшого шкільного, так і підліткового віку з’явилася потреба у спілкуванні, пов’язана з пізнавальним інтересом.
Після завершення формувального етапу в експериментальній групі
збільшилася кількість дітей молодшого шкільного та підліткового віку
з високим рівнем емпатії: на одну дитину. У контрольній групі залишилося все без змін. Це пов’язано з тим, що дітей експериментальної групи
було ознайомлено з прийомами саморегуляції поведінки; у процесі виконання певних вправ, ігрової діяльності виховували у дітей чуйність,
повагу до іншого, здатність управляти своїм настроєм, емоціями.
Виявлено позитивну динаміку в розвитку поняттєвого мислення
вихованців експериментальної групи. Так, стало на одну дитину молодшого шкільного віку менше з низьким рівнем розвитку поняттєвого мислення; на одну дитину підліткового віку більше з високим
рівнем розвитку поняттєвого мислення. У контрольній групі залишилося все без змін. Це пов’язано з тим, що дітям експериментальної
групи пропонувалися спеціальні завдання, спрямовані на розвиток
поняттєвого мислення.
Виявлено позитивну динаміку в розвитку вміння встановлювати
причинно-наслідкові зв’язки вихованців експериментальної групи. Так,
стало на одну дитину менше молодшого шкільного і підліткового віку з
низьким рівнем розвитку вміння встановлювати причинно-наслідкові
зв’язки. У контрольній групі залишилося все без змін. Це пов’язано з тим,
що дітям експериментальної групи пропонувалися спеціальні завдання,
спрямовані на розвиток уміння встановлювати причинно-наслідкові
зв’язки, розвитку названих умінь сприяла також робота із сім’єю у цілому, а саме: організація родинних свят, колективних творчих справ.
Висновки. З огляду на позитивну динаміку сформованості між
особистісних стосунків в експериментальній групі можна стверджувати, що формувальний етап експериментального дослідження був
вдалим. Як наслідок, запропоновані психолого-педагогічні умови містять наукову та практичну цінність і суттєво впливають на формування позитивних міжособистісних стосунків вихованців ДБСТ.
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Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Перспективи її вивчення пов’язані з подальшим вивченням проблеми міжособистісних стосунків у підсистемах “батьки-вихователі” – “біологічна
дитина”, “батьки-вихователі – прийомна дитина”.
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Чистяк О. В. Влияние психолого-педагогических условий на
состояние сформированности межличностных отношений воспитанников детского дома семейного типа
В статье проведен анализ понятий “межличностные отношения”,
“отношения”, “межличностные отношения воспитанников детского
дома семейного типа”. Структурными компонентами межличностных
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отношений определены мотивационно-эмоциональный и инструментально-поведенческий. Определены и внедрены психолого-педагогические условия, а именно: семейная поддерживающе-социализирующая среда, жизненная ситуация успеха, переосмысление жизненной
истории ребенка и помощь в переживании эмоционально-травматического опыта.
Ключевые слова: мотивационно-эмоциональный компонент,
инструментально-поведенческий компонент, межличностные отношения, психолого-педагогические условия.
Chistyak О. The Influence of Psychological and Pedagogical Conditions on the State of Conflicts of the Interference Relationships of the
Children’s Childhood Housing
The literary sources analysis made it possible to state that interpersonal
relationships are a qualitative characteristic of child development. At an early age it is implemented in the child – significant adult system, later, in other
systems in accordance with changes in the child’s social development situation. The category relationships is studied considering it as a comprehensive
characteristic of child age development and condition of his/her successful
socialization.
The concept of interpersonal relations of FTCH pupils is defined. In
our opinion, the interpersonal relations of the FTCH pupils represent direct
and remote communicative interaction aimed at successful personality formation. We consider successful personality as a personality capable to plan
actions to change himself/herself for the better, to analyze the consequences
of these changes, to bring the value of own thoughts (ideas) to other peop
le. Proceeding from the fact that the FTCH environment is bi-directional:
from one hand, it is natural family environment of a child’s development;
from the other hand, it has directing effect with clearly defined benchmarks, where the position of parent-educators is dominant and steering, we
have proposed a two-component structure of interpersonal relationships,
namely: motivational-emotional and instrumental-behavioral. Thus, in our
opinion, the criteria for the formation of the instrumental-behavioral component of interpersonal relationships are developed conceptual thinking,
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thinking operations, the ability to establish causal relationships, developed
communicative skills and, as a result, positive-oriented behavior in social
space.
The two-component structure model of psychological support for the
formation of FTCH pupil’s interpersonal relations is presented. The model
is based on the psychological and pedagogical conditions we have proposed
that contribute to the formation of positive interpersonal relationships.
They are: family supporting and socializing environment; life situation of
success; rethinking the child’s life story and assistance in living emotional
and traumatic experience, which is ensured by the psychological readiness of the parents-educators to form the interpersonal relationships of the
pupils of the family-type children’s homes, which is considered by us as a
component of a complex personality trait that possesses informational and
methodological support of this process and carries it out effectively; active
joint activities contributes to the fact that the pupils of the FTCH gradually
learn to respect their comrades, understand their desires, interests, and take
care not only for their share of work, but also for the work of their comrades
and the end result.
Positive dynamics of the formation of interpersonal relationships
among FTCH children is revealed and analyzed, it is possible to state that
the psychological and pedagogical conditions offered by us for the formation of these relations are effective.
Keywords: motivational-emotional component, instrumental-behavioral
component, the interference relationships, psychological and pedagogical conditions.
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ЕМОЦІЙНІ НАВИЧКИ
В УПРАВЛІННІ КОНФЛІКТАМИ
У статті викладено опис моделей управління конфліктами, що
базуються на таких емоційних засадах, як емпатія та емоційний інтелект. Визначено, що технології ненасильницького спілкування, фасілітації, медіації, GRIF та ARIA методів є дієвими інструментами
розв’язання та врегулювання конфліктів, цілеспрямований розвиток
яких посилить емоційну компетенцію сучасного суспільства та покращить рівень міжособистісної взаємодії.
Ключові слова: управління конфліктами, емоційні компетенції,
емпатія, емоційний інтелект, міжособистісна взаємодія.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Питання дослідження емоційної складової в управлінні конфліктами є важливою
частиною сучасного психологічного знання. Адже сьогодні у період
світової глобалізації важливо не тільки вирішити конфлікт, а й навчити його учасників вести конструктивний діалог і надалі, аби вони могли використовувати власні можливості, ресурси і взаємне визнання.
Навчати управління конфліктом – важлива сучасна компетенція
суспільства, ураховуючи, що у світ вже вийшло покоління Z, яке не
вміє вибудовувати відносини у реальному житті, готове за будь-якої
невірної спроби “почати гру заново”, провокуючи міжособистісні
конфлікти. Сучасні виховні й освітні заклади потребують оновлених
© Щербан Т.
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знань щодо профілактики конфлікту, інструментів його попередження, нарощення емоційних компетенцій тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Конф
лікт як окремий феномен, а також управління емоціями в конфлікті
досить широко вивчено у сучасній психологічній науці (Р. Бар-Он,
Ф. Бородкін, Г. Бреслав, Ф. Василюк, М. Вебер, Д. Гоулмен, Н. Грішина,
О. Єршов, А. Ішмуратов, Л. Карамушка, Н. Коломінський, Г. Ложкін,
Дж. Мейєр, Л. Петровська, М. Пірен, Н. Пов’якель, А. Ребер, П. Саловей, Дж. Скотт, А. Сухарєв та ін.). Останнім часом вивчення закономірностей культури емоцій в управлінні конфліктом викликає інтерес
і у вітчизняних науковців (Ю. Вознюк, І. Войціх, А. Костюк, О. Льошенко, І. Матійків та ін.).
Метою статті є огляд моделей управління конфліктами, що базуються на таких емоційних складових, як емпатія та емоційний інтелект.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна наука розглядає конфлікт як кризу взаємовідносин між особистостями, що
присутня у всіх сферах нашого життя без винятку.
Поняття конфлікту розглядається у сучасній науці як міждисцип
лінарний феномен. Незважаючи на наявність великої кількості робіт,
які досліджують феномен конфлікту на міждисциплінарному рівні
(А. Я. Анцупов і А. І. Шипілов за ступенем зменшення кількості пуб
лікацій визначили 11 галузей наукового знання, в яких конфлікт розглядається як один з предметів дослідження [1, с. 12]), у сучасній науці
немає одностайності визначення даного поняття, оскільки різні автори по-різному визначають найбільш значущі ознаки конфлікту, а сам
конфлікт розглядається перш за все як характеристика взаємодії [1–8].
Так, американський фахівець із соціальних конфліктів Л. Козер
(Lewis A. Coser) у 50-х роках ХХ ст. запропонував визначення конфлікту “як боротьби за цінності й претензії на певний статус, владу, ресурси, у якій цілями є нейтралізація, нанесення збитку або знищення
суперника” [8, с. 27].
Пізніше, у 80-х роках ХХ ст. Ф. М. Бородкін та Н. М. Коряк деталізують і пом’якшують визначення конфлікту як “зіткнення протилежно
262

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: психологічні науки

психологічні НАУКИ

спрямованих цілей, інтересів, позицій, думок чи поглядів двох і більше
людей” [9, с. 17].
І, нарешті, нове бачення запропоновано А. Я. Анцуповим та
А. І. Шипіловим на початку 2000-х років, де уперше зустрічається розуміння конфлікту як взаємодії – “це таке відношення між суб’єктами
соціальної взаємодії, що характеризується їхнім протиборством на основі протилежно спрямованих мотивів (потреб, інтересів, цілей, ідеалів, переконань) чи суджень (думок, поглядів, оцінок тощо)” [1, с. 8].
Л. М. Карамушка і Т. М. Дзюба справедливо зазначають, що сьогодні у кожній теорії взаємодії (теорія обміну, теорія структурного балансу, психоаналітична теорія, теорія кооперації та конкуренції та ін.)
йдеться про ймовірність виникнення конфлікту як її суттєвого аспекту [5, с. 20].
Запропоновані у науковій літературі моделі конфліктів різних авторів обов’язково передбачають емоційну складову, що пов’язана із
такими елементам як люди/поведінка/відношення. Так, модель норвезького математика і соціолога Йохана Гальтунга базується на таких
складових, як протиріччя (наявність конфліктної ситуації), установка (уявлення один про одного), поведінка (взаємодія людей) (рис. 1.);
модель француза Ж. – П. Ледераха містить три складові – люди, проблема, процес (рис. 2.); модель американця Кріса Мітчелла передбачає
ситуацію, поведінку, соціальні установки (рис. 3.) тощо [8, с. 285–286].

Рис. 1. Трикутник конфлікту
		
Й. Гальтунга 		
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Рис. 3. Трикутник конфлікту Кріса Мітчелла

Саме емоції інформують нас про наші потреби, тому важливо
впізнавати та називати свої емоції, що дозволить корегувати власну
поведінку і мати вплив на поведінку інших.
Сучасна вітчизняна психологічна наука визначає емоції як “загальну активну форму переживання своєї життєдіяльності” [6, с. 142] –
якщо з’явилось емоційне збудження в організмі, воно завжди супроводжується зовнішнім (експресивними) або внутрішнім (вісцеральними) вираженням. Для сучасної особистості здатність оволодіння
як експресивними, так і вісцеральними засобами вираження емоцій,
уміння їх розпізнавати, швидко інтерпретувати, керувати ними та
впливати на подальший перебіг конфліктного процесу є вже життєвою необхідністю.
Американські дослідники Кеннет Клок (Kenneth Cloke) та Джон
Голдсміт (Joan Goldsmith) підкреслюють, що учасники конфлікту “під
маскою власних емоцій” [11, с. 82–83] постійно приховують справжні
почуття з метою перешкодити іншому учаснику конфлікту (чи посереднику) виявити їх справжні інтереси, наприклад:
звинувачення як визнання власної провини (досить часто люди,
що відчувають себе винними у чомусь, звинувачують інших, аби відволікти від себе увагу);
образа як заперечення (образа більше говорить про залежність
самого автора, ніж про характер його жертви);
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гнів як слабкість (гнів виражає бажання людини до спілкування
та взаємодії, але при цьому тримати певну відстань, що є виявом вразливості);
оборонна позиція як вияв егоїзму (людина помилково думає, що
конфлікт спрямовано проти неї особисто, вважає, що інша сторона
має тільки негативні наміри);
спроба відступу як вияв люті (людина намагається “втекти” від
конфлікту тому, що боїться своєї люті та хоче помститися іншому);
пасивність як агресія (зовнішня згода маскує прихований опір);
наступ як спроба пустити пил в очі (нападають, щоб приховати
власні слабкості);
вияв цинізму чи байдужості як свідчення прихованого занепокоєння (апатія та цинізм часто говорять, що людину щось дуже сильно
турбує) тощо.
Зазначимо, що кожний конфлікт базується на зовнішній та внут
рішній позиціях учасників конфлікту, які прийнято визначати як потреби й інтереси. Зовнішня позиція учасників конфлікту (“потреби”) –
вимоги до опонента, установки, що відкрито проголошуються, у той
час, як внутрішня позиція (“інтереси”) – істинні мотиви, цінності, які
примусили індивіда вступити у конфлікт. Загально відомо, що у більшості випадків учасники конфлікту відкрито проголошують власні позиції, але це – тільки вершина айсберга. Насправді, за позиціями завжди
криються приховані інтереси, а їх пошук і знаходження шляхів реалізації може стати головним інструментом управління конфліктом.
Вітчизняний науковець Г. В. Ложкін зазначає, що “внутрішня позиція може бути прихованою не тільки від опонентів, але й від самого індивіда, і може виникати на неусвідомлюваному рівні” [5, с. 182].
Достатньо часто учасник конфлікту не може вербалізувати власну
внутрішню позицію, сам не усвідомлює свої справжні інтереси, але
володіння емоційними навичками підвищить ресурсність особистос
ті розібратися в собі, “побути чесними” наодинці, усвідомити своє
справжнє ставлення до конфліктної взаємодії.
Панівний спосіб поведінки, у межах якої діють учасники конфлікту, визначається нами як психологічні стратегії. Вітчизняні дослідники
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Б. А. Леко і Г. В. Чуйко описують такі психологічні стратегії: реактивне знецінення (один учасник конфлікту негативно реагує на будь-яку
пропозицію іншого учасника тільки тому, що не довіряє йому), синдром
“першого кроку” (коли діє установка – хто робить перший крок до примирення, той і слабший), боязнь втрат і прийняття ризиків тощо, вибіркове сприйняття – відсівання інформації, яка суперечить власному
уявленню про світ (для запобігання цьому учасники мають подивитись
на проблему з різних позицій, узагальнити чи оцінити позицію іншого
учасника), запобігання втрат (англ. loss aversion) – учасники конфлікту
готові на великий ризик аби запобігти втратам (як гадають), але не будуть ризикувати, аби розв’язати конфлікт [12, с. 253–255].
Яскравою емоційною окрасою конфлікту є конфліктогени – слова, дії, або відсутність дій (бездіяльність), що провокують виникнення конфлікту, усе що людина вважає для себе образливим. Більшість
конфліктогенів можемо віднести до одного із трьох типів:
прагнення до переваги (поблажливе ставлення, хвастощі, категоричність у висловлюваннях, нав’язування власних порад, перебивання співрозмовника);
вияв агресивності (може бути природною рисою особистості чи
виявлятися ситуативно, як реакція на обставини, що склалися);
вияв егоїзму (ставлення до іншої людини як до об’єкта та засобу
досягнення власних корисних цілей).
Як зазначає австрійський дослідник Фрідріх Глазл (Friedrich Glasl),
автор методики “сходів ескалації конфлікту”, із кожним новим етапом
конфлікту, учасники застосовують більш “важкі”, емоційно забарвлені конфліктогени, тому що мають поновити психологічну поразку, що
дістали до цього. Так, автор виділяє дев’ять сходинок у конфлікті, але
вони розташовані незвично – згори донизу – у царину несвідомості, де
контролювати власну поведінку, настанови стає все складніше.
Перша фаза: 1 – посилення, 2 – дебати, 3 – справи замість слів –
характеризується застосуванням психологічної стратегії “перемога-перемога” та переходом від надії до страху. Друга фаза: 4 – імідж і
коаліція, 5 – втрата обличчя, 6 – стратегія загроз – характеризується
просуванням від страху до втрати обличчя учасниками конфлікту,
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де учасники вже діють за принципом “перемога-поразка”. Третя
фаза: 7 – обмежені знищують удари, 8 – розгром, 9 – разом у прірву –
відбувається втрата волі, що призводить до насилля, коли учасники
конфлікту бажають знищити опонента навіть шляхом власного руйнування, свідомо обираючи психологічну стратегію “поразка-поразка” [2, с. 236–237].
Особистість, яка у повсякденному житті кожної миті може опинитись у епіцентрі конфлікту (на тролейбусній зупинці, у школі чи на
роботі), має бути мінімально обізнана – має володіти знаннями щодо
емоційних навичок у конфлікті, аби врегульовувати їх самостійно і
швидко. Перш за все, під емоційними навичками ми розуміємо емоційний інтелект та емпатію.
Емоційний інтелект (англ. emotional intelligence, надалі – EQ) –
характеризується “як здатність розуміння та керування емоціями, як
власними, так і чужими” [13, с. 264]. Уперше термін у сучасному значенні було вжито американськими психологами Дж. Майєр (J. D. Mayer) і
П. Саловей (Р. Salovey) у 1993 році як “сукупність когнітивних здібностей до ідентифікації, розуміння та управління емоціями” [14, с. 282].
Однак справжній науковий інтерес з’явився до цієї проблематики після публікації праці у 1995 році Д. Гоулмана (Daniel Goleman) “Емоційний інтелект. Чому він може значити більше, ніж IQ”, де висловлено
думку, що саме EQ зумовлює успіх в житті людини, а функціональні
характеристики емоційного інтелекту представлені системою емоційних ставлень до себе як суб’єкта пізнання, до світу та інших людей, що
відображаються у соціальній взаємодії [15, с. 286].
Крім того, Денієл Гоулман увів нове поняття емоційної компетентності, що сьогодні стає все більш популярним у сучасній психологічній науці та включає особисту компетентність у керуванні собою,
а саме: розуміння себе, саморегуляція і мотивація та соціальну компетентність у побудові стосунків, яка охоплює емпатію та соціальні
навички [15, с. 212].
Емоційний інтелект – це здатність розуміти власні почуття та
здатність будувати взаємини з оточенням на основі розуміння власних почуттів та почуттів інших.
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Як зазначає І. М. Матійків, “привабливість теорій емоційного інтелекту полягає у тому, що управління емоціями це навичка, яку можна сформувати і розвивати” [16, с. 160].
Емпатія (від грец. empatheia – співчуття, співпереживання) визначається як розуміння емоційного стану, проникнення-вчування в
переживання іншої людини, у психології розглядається “як здатність
розуміти внутрішній світ іншої людини або як уміння перейматися
переживанням іншого, відтворюючи модальність емоційного стану
співрозмовника” [17, с. 7].
Емпатія базується на щирому інтересі до іншого та без оціночного
ставлення до його дій та емоцій. Це така форма некритичного слухання, коли співрозмовник постійно має відчувати, що ви не оцінюєте, не
аналізуєте, ви відчуваєте або співчуваєте.
Емпатія має цінність, тільки коли вона передана у вербальній
формі, тому для роботи з конфліктом практика вербалізації власних
почуттів без будь-якого аналізу буде доречною. Окрім того, емпатія –
ефективний засіб корекції від професійного вигорання.
Серед новітніх моделей управління конфліктами, що збудовані
на емоційних навичках, варто виділити, перш за все, ненасильницьке
спілкування, фасілітацію, медіацію, GRIT та ARIA методи. Сьогодні
українська освітня система має врахувати цей позитивний досвід, що
вже з’явився на українському терені, прискорено здійснювати методичну та практичну розробку вищезазначеної проблематики, аби підготувати сучасне покоління з “ефективною комунікацією та емоційно
розумною поведінкою в конфліктних ситуаціях” [16, с. 158].
Розглянемо вищезазначені моделі детальніше.
Емпатія є основою моделі ненасильницького спілкування – метод
розроблено американським психологом доктором Маршалом Розенберґом (Marshall B. Rosenberg), який пропонує змінити звичну стратегію мислення і поведінки у конфліктних ситуаціях із реактивної (як
відповідь на подразник) на усвідомлену й співчутливу [18]. В основі
цієї моделі – глибоке внутрішнє розуміння себе та своїх потреб, без
оцінний діалог з іншими людьми, вияв уваги та поваги до своїх почуттів і почуттів опонента, його потреб та інтересів.
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Іншим слушним прикладом є модель фасилітації, засновник якої
американський психолог Карл Роджерс (С. R. Rogers) вважав, що кожна людина має безкінцевий ресурс для самопізнання та розвитку, а
завдання вчителя – його стимулювання та розкриття (фасилітація)
[19, с. 26]. Зазначимо, що К. Роджерс – автор клієнт-центрованої терапії та Т-груп – номінант Нобелівської премії миру саме за його досягнення щодо врегулювання конфліктів у Південній Африці та Північній Ірландії. К. Роджерс вважав, що учень потребує тільки відносин,
без будь-яких заздалегідь визначених процедур, а це можливо тільки
коли вчитель:
буде самим собою (конгруентність – “я той, хто є, я не граю роль”);
безоцінно, безумовно приймає іншого;
здатен до емпатії.
На сьогодні фасилітація є відкритою моделлю комунікацій, яка
має величезний потенціал у розв’язанні конфліктів саме завдяки своїй
не маніпулятивності іншими.
Останні роки в Україні все більшої популярності набуває медіація
як модель трансформації конфлікту, де роль медіатора (нейтральна
особа відносно учасників конфлікту) – створити психологічно безпечне середовище, допомогти учасникам відновити впевненість у власних
силах і взаємному визнанні, а головне – змінити характер цієї взаємодії з деструктивного на конструктивний.
Зазначимо, що соціально-психологічні фактори розвитку країн
мали значний вплив на становлення медіації як професійної діяльнос
ті, передусім на формування так званого американського та європейсь
кого шляхів її розвитку. Американський напрямок розглядає медіацію
як альтернативу офіційному суду (концепція “суду з безліччю дверей”
(англ. multi-door courthouse) була проголошена професором права
Ф. Сандером на “конференції Паунда” у Міннесоті (США, 1976 р.) та
змінила судочинну систему Америки в цілому). В європейській версії,
навпаки, медіація розглядається як культура поведінки особистості в
зоні конфлікту. На нашу думку, така постановка питання є соціально
виправданою – Стара Європа є значно толерантнішою, більш терплячою, сприйнятливою до думки чи віросповідання інших, ніж молода
№ 3(8)
2017

269

психологічні НАУКИ

та агресивна американська нація. Як зазначає російська дослідниця
Г. Ф. Похмелкіна, медіація виступає “як інструмент внутрішньої демократизації та лібералізації, тобто в рефлексивно-психологічному
забезпеченні розвитку автономії і свободи, толерантності до іншого,
здібності сприймати інше та приймати його” [20, с. 132].
Загально визнаним вважається, що медіація взяла свій початок у
США в 60-х роках XX століття. Першими справами, де згадується медіація, були вирішення конфліктів між працедавцями та профспілками, на сьогодні вона стає все більш популярною і в Україні.
А. Я. Анцупов і А. І. Шіпілов виділяють такі техніки медіаторства:
рефлексивне втручання, спрямоване на встановлення і підтримання
контакту з учасниками конфлікту, їх мотивацію і довіру до посередника; контекстуальне втручання, яке використовується для встановлення більш сприятливих умов клімату переговорів, оптимізації, попередження ускладнень, у тому числі в емоційній взаємодії сторін тощо;
незалежне втручання, безпосередньо пов’язане з процесом прийняття
рішень, аналізом варіантів тощо [1, с. 490–491].
Г. В. Ложкін, розглядаючи актуальні психологічні проблеми конф
ліктів, визначає медіацію (посередництво) як сучасну психотехнологію його вирішення [5, с. 294].
Іншим яскравим методом розв’язання конфліктів є GRIT-метод
(Graduate and Reciprocaded Initiatives in Tension Reduction), що було запропоновано американським психологом Чарлзом Еджертоном Осгудом
(Charles Egerton Osgood) під час холодної війни між США та СРСР, у перекладі отримав назву “Поступові та обопільні ініціативи в зниженні напруженості”. Цей метод передбачає, що один з учасників конфлікту в односторонньому порядку висуває і реалізує ініціативи, спрямовані на зниження напруженості, очікуючи, що інший учасник відповість тим самим.
Ф. Глазл (Friedrich Glasl) стверджує, що через односторонні пропозиції
щодо зниження напруженості автономія поведінки конфліктної сторони
збільшується, оскільки вона у своїх діях стає незалежною від поведінки
протилежної сторони [2, с. 144]. Саме використання цього методу дозволило президенту Радянського Союзу Михайлу Горбачову зробити вирішальний прорив у міжнародній політиці щодо роззброєння.
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Наступна модель розв’язання конфліктів є зовсім маловідомою
на вітчизняному терені. ARIA – метод (англ. Antagonism, Resonance,
Invent creative options and Action plan) дозволяє від сумісного антагонізму клієнтів через пошук спільного резонансу (фр. resonance або лат.
resono – відгукуюсь), через вигадування творчих можливостей скласти план подальших сумісних дій. Цей метод застосовується як на рівні
індивідуального самоаналізу (solo), між двома сторонами в конфлікті
(duet), так і як інструмент колоборації (conductor). Як зазначає президент ізраїльської консалтингової компанії “ARIA Group” Джей Ротман
(Jay Rothman), головним інструментом цього методу є конструктивна
міжособистісна взаємодія учасників конфлікту через сумісне творче
вирішення проблеми [21].
Висновки. Сучасне суспільство потребує сьогодні цілеспрямованого розвитку та посилення емоційних компетенцій особистості
будь-якого фаху та віку для покращення рівня міжособистісної взаємодії в умовах конфліктної ситуації. Доречно у вітчизняній системі
освіти використати інструменти та технології новітніх моделей, що
ефективно зарекомендували себе у західному досвіді – ненасильницьке спілкування, фасілітація, медіація, GRIF та ARIA, бо вони передбачають розвиток емпатії та емоційного інтелекту особистості.
Перспективи подальшого дослідження. Перспективним є подальше вивчення проблематики емоційного впливу на управління
конфліктами.
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Щербан Т. Эмоциональные навыки в управлении конфликтами
В статье изложено описание моделей управления конфликтами,
которые базируются на эмпатии и эмоциональном интеллекте. Определено, что технологии ненасильнического общения, фасилитации,
медиации, GRIF и ARIA методов – эффективные инструменты урегулирования и решения конфликтов, целенаправленное развитие которых в современном обществе способствует усилению его эмоциональной компетенции и уровня межличностного взаимодействия.
Ключевые слова: управление конфликтами, эмоциональная компетенция, эмпатия, эмоциональный интеллект, межличностное
взаимодействие.
Shcherban T. Emotional Sciences in Management Conflict
The models of conflict management based on such emotional principles
as empathy and emotional intelligence have been described in the article.
It has been proved that conflict management is an important modern
competence of the society, which requires from educational institutions updated educational knowledge concerning the conflict prevention, conflict
prevention tools, the development of emotional competences.
Modern science considers conflict as a crisis of relationships between
individuals that is present in all spheres of our lives without exception, due
to this own emotions awareness allows the individual to adjust his/her own
behavior and influence the behavior of others. Emotionally competent individuals are able to resolve conflicts on their own.
A concise description of a non-violent communication model based
on a deep inner understanding of oneself and own needs, a non-estimating
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dialogue with other people, demonstration of attention and respect for own
feelings and feelings of the opponent, his needs and interests; a model of
facilitation based on the understanding of man as an endless resource for
self-understanding and development; a model of mediation, which involves
creating a psychologically safe environment for changing the nature of the
participants’ interaction in the conflict from destructive to constructive has
been given in the article.
It has been determined that technologies of non-violent communication, facilitation, mediation, GRIF and ARIA methods are effective tools for
settling and resolving conflicts, the purposeful development of which will
strengthen the emotional competence of modern society and improve the
level of interpersonal interaction.
Keywords: conflict management, emotional competence, empathy, emotional intelligence, interpersonal interaction.
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МЕДІАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА ПРИ ВИРІШЕННІ
КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ
У статті наведено результати дослідження сутності та особ
ливостей медіації як складової професійної діяльності психолога. Медіацію, медіаторство та посередництво, що є синонімічними поняттями, визначено як участь третьої нейтральної сторони у конф
лікті з метою оптимізації процесу знаходження опонентами такого
вирішення проблеми, яке дало б змогу припинити конфлікт. Зазначається, що сутність психологічного посередництва у міжособистісних
конфліктах полягає в організації психологом комунікативного процесу,
спрямованого на створення такої ситуації у взаємодії учасників конф
лікту, яка сприяє пом’якшенню їхнього протистояння та виникненню
згоди. Медіаторська діяльність психолога ґрунтується на принципах
добровільності, нейтральності, конфіденційності, безоцінного ставлення до позицій учасників переговорів, діалектичного дискурсу.
Ключові слова: медіація, медіаторство, психологічне по
се
ред
ництво, переговори, конфлікт, психолог.
Пocтaнoвкa прoблeми у загальному вигляді. Конфлікти існують так довго, як і людське суспільство, адже з найдавніших часів між
людьми виникали різноманітні суперечності щодо багатьох приводів.
© Якимчук І.

№ 3(8)
2017

275

психологічні НАУКИ

Можна стверджувати, що завдяки конфліктам, якими насичена історія цивілізації, політична, соціальна, економічна та культурна ситуації у світі є саме такими, які ми можемо спостерігати сьогодні. Тобто
конфлікти здійснюють як негативний, так і позитивний вплив на сьогоденну реальність. На сучасному етапі розвитку суспільства існує не
лише небезпека виникнення масштабних міжнародних конфліктів, а
й численних міжособистісних суперечностей, які суттєво впливають
на якість життя усього населення. Тому вкрай актуальною є потреба у
виявленні засобів і способів конструктивного регулювання людських
взаємин. Тобто існує потреба в управлінні конфліктним процесом.
Інтерес до медіаторства як форми управління конфліктами невпинно
зростає завдяки його успіхам у сфері розв’язання міжнародних конф
ліктів, у бізнес-середовищі та, останнім часом, у сфері психологічного
консультування, що робить його важливою та перспективною складовою професійної діяльності психологів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Медіація як
посередництво у вирішенні конфліктів вивчалася різними галузями
наук вже довгий час, на що вказує існування інституту міжнародної
дипломатії. Починаючи з 60-х років минулого століття у США її почали активно досліджувати та використовувати і представники психологічної науки (Дж. М. Гарднер, Д. Дена, К. Крессель, У. Мастенбрук,
Д. Г. Прюітт, Дж. Г. Скотт, Р. Фішер та ін.). Сьогодні медіація як вид
професійної психологічної діяльності активно вивчається українськими вченими та психологами країн СНД (Ю. Є. Альошина, А. Я. Анцупов, І. В. Ващенко, А. М. Гірник, Н. В. Гришина, Л. В. Долинська,
Г. В. Ложкін, Л. П. Матяш-Заяц, Н. І. Пов’якель, Б. І. Хасан, Ю. В. Шатін,
А. І. Шипілов та ін.).
Мeтa cтaттi – розкрити сутність та особливості медіації як складової професійної діяльності психолога.
Виклaд ocнoвнoгo мaтeрiaлу дocлiджeння. Варто пам’ятати, що
конфлікт – це не проблема, а не розкрита можливість розвитку наявної ситуації. Щоб дійти згоди з приводу будь-якого питання, людям необхідно провести переговори. Інколи учасники конфлікту не
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можуть цього зробити з різних причин: неможливості контролювати
власний емоційний стан, відсутності необхідних знань щодо конст
руктивних способів вирішення конфліктів тощо. У такому випадку
вони потребують допомоги компетентної третьої сторони, посередника або медіатора.
Медіатор (від англ. mediator) – це особа (група осіб або організація), яка здійснює посередницьку діяльність і є центральною фігурою
у процесі медіаторства, від влади, авторитету та ролі якої залежить
результат конфлікту. Ми згодні з Л. В. Долинською та Л. П. Матяш-Заяц, які вважають психологічні терміни “медіація”, “медіаторство” та
“посередництво” синонімічними та таким чином формулюють їхнє
пояснення: “… – це участь третьої нейтральної сторони у конфлікті з
метою оптимізації процесу знаходження опонентами такого рішення
проблеми, яке дало б змогу припинити конфлікт” [1].
Посередництво або медіаторство існує завдяки визнанню факту
позитивного впливу присутності нейтральної сторони на ефективність проведення переговорів. На думку Н. В. Гришиної, воно має два
позитивні аспекти впливу на процес врегулювання конфлікту. По-перше, присутність на переговорах третьої сторони здійснює позитивний
ефект, оскільки знижує міру деструктивності у взаємодії двох сторін.
По-друге, медіаторство, спрямоване на організацію ефективної комунікації між сторонами конфлікту, робить їх активними учасниками процесу розв’язання конфлікту. За умови правильної організації
їхньої взаємодії, спрямованої на прийняття взаємовигідних рішень,
вона веде до зниження конфронтації та поліпшення співробітництва,
а значить і до пом’якшення їхнього протистояння та відновлення стосунків [2].
Пcиxoлoгiчнe пoceрeдництвo oрiєнтoвaнe нa вирiшeння кoнкрeтниx кoнфлiктниx cитуaцiй. Пcиxoлoгiчнe пoceрeдництвo –
цe пcиxoлoгiчнa дoпoмoгa людям у кoнфлiктниx cитуaцiяx, якa
cпрямoвaнa нa вiднoвлeння пoрушeниx cтocункiв i їx прoдoвжeння
нa нoвiй, кoнcтруктивнiшiй ocнoвi. Нaйбiльший дocвiд у cфeрi oднoчacнoї пcиxoлoгiчнoї рoбoти з дeкiлькoмa учacникaми cитуaцiї
нaкoпичeний у галузі ciмeйнoї тeрaпiї. Її мeтoю cтaють цiлicнi змiни
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у ciмeйнiй cиcтeмi, a ocнoвнi прийoми cпрямoвaнi нa вирoблeння нoвиx кoнcтруктивниx cпocoбiв взaємoдiї, пeрexiд нa нoвий дiaлoгiчний
рiвeнь cпiлкувaння.
Пcиxoлoгiчнe пoceрeдництвo є фoрмoю рoбoти, щo cпoлучaє
пcиxoлoгiчнi уявлeння прo рoбoту з кoнфлiктaми, мoжливicть cитуaцiйнoгo пiдxoду i дocвiд кoнфлiктoлoгiї, нaкoпичeний у cфeрi
пeрeгoвoрнoї прaктики i мeдiaтoрcтвa. Cитуaцiйний пiдxiд припуcкaє
мoжливicть цiлicнoї змiни cитуaцiї зa рaxунoк мoдифiкaцiї її бaзиcниx
риc, щo cпричиняє зa coбoю змiни у пoвeдiнцi i взaємoдiї людeй, щo
бeруть учacть у цiй cитуaцiї.
Пcиxoлoгiчнe пoceрeдництвo cпрямoвaнe нa прoцec oргaнiзaцiї
дiaлoгу мiж людьми. Вoнo грунтoвaнe нa тaкiй cтрaтeгiї пcиxoлoгiчнoї рoбoти, вiдпoвiднo дo якoї пoзитивний дocвiд рoбoти з кoнкрeтним кoнфлiктoм людини cтaє ocнoвoю глибшиx змiн. Мoжливicть
взaємoрoзумiння припуcкaє тaку кoнcтруктивну взaємoдiю, якa вeдe
дo пocлaблeння прoтиcтoяння cтoрiн. Oргaнiзaцiю цiєї взaємoдiї у
кoнфлiктi бeрe нa ceбe пcиxoлoг. Прoцec пcиxoлoгiчнoгo пoceрeдництвa пeрeвoдить мiжocoбиcтicний кoнфлiкт у фoрму кoмунiкaтивнoї
cитуaцiї з ocoбливими прaвилaми, взaємoдiя в якiй cприяє врeгулювaнню кoнфлiкту.
Прoцec пcиxoлoгiчнoгo пoceрeдництвa мicтить cтaдiї рoздiльнoї
рoбoти з oкрeмими учacникaми кoнфлiкту тa їxнi cпiльнi зуcтрiчi й
oбгoвoрeння кoнфлiкту. Ocoбливicтю кoнтaкту пoceрeдникa з клiєнтoм є нeoбxiднicть нeйтрaльнoї пoзицiї пoceрeдникa. Вoнa oзнaчaє
нeзaцiкaвлeнicть у пeрeвaзi тiєї aбo iншoї cтoрoни у кoнфлiктi, пeрeмoзi
oднiєї пoзицiї, рeaлiзaцiї oкрeмиx iнтeрeciв i т. д. Цe бeзoцiнoчнa пoзицiя пcиxoлoгa, oрiєнтoвaнoгo нa вiднoвлeння cтocункiв учacникiв
кoнфлiкту. Водночас пcиxoлoг прaцює з oбрaзaми кoнфлiктнoї cитуaцiї, якi є у її учacникiв i якi фaктичнo є ocнoвним рeгулятoрoм їx
пoвeдiнки.
Рoздiльнa рoбoтa з учacникaми кoнфлiкту cпрямoвaнa нa пoзитивнe пeрeвизнaчeння ними cитуaцiї cвoєї взaємoдiї, нaйвaжливiшим кoмпoнeнтoм якoї є пeрeйняття нa ceбe вiдпoвiдaльнocтi зa тe, щo вiдбувaєтьcя, щo oзнaчaє змiну пoзицiї вiднoсно дo пaртнeрa, трaнcфoрмaцiю
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вимoг дo ньoгo у гoтoвнicть змiнювaтиcя caмoму, пeрexiд дo cприйняття прoблeм кoнфлiкту як зaгaльниx для йoгo учacникa. Cпiльнa зуcтрiч
i oбгoвoрeння кoнфлiкту як eтaп пcиxoлoгiчнoгo пoceрeдництвa
cпрямoвaнi нa cпiльнe пeрeвизнaчeння учacникaми cитуaцiї кoнфлiкту i тим caмим її пeрeтвoрeння в cитуaцiю cпiльнoї рoбoти йoгo учacникiв, їx cпiвпрaцi. При cпiльнoму oбгoвoрeннi рoбoтa пoceрeдникa
oднoчacнo рoзвивaєтьcя в двox плaнax – oргaнiзaцiї кoнcтруктивнoгo
дiaлoгу пo рiзниx acпeктax прeдмeтa пeрeгoвoрiв i зaбeзпeчeння тaкoї
пcиxoлoгiчнoї aтмocфeри oбгoвoрeння, якa cприялa б пocлaблeнню
прoтиcтoяння cтoрiн i пoшуку угoд. Пcиxoлoгiчний плaн прoцecу
пoceрeдництвa пoлягaє у cтвoрeннi i пiдтримцi кoнcтруктивнoї aтмocфeри, пocилeннi згoди cтoрiн, пocлaблeннi їxньoї кoнфрoнтaцiї,
їxньoму oб’єднaннi у рoбoтi нaд зaгaльнoю прoблeмoю.
З метою орієнтації у конфлікті та для створення основи своєї подальшої діяльності для його розв’язання медіатор може застосовувати техніки рефлексивного втручання, у межах яких К. Крессель та
Д. Г. Прюітт запропонували такі послідовні дії:
отримання згоди або дозволу на посередництво у конфлікті;
встановлення контакту зі сторонами конфлікту завдяки довірі до
професійних вмінь і мотивів медіатора;
діагностика мотивації опонентів щодо вирішення конфлікту, наявності у них зовнішніх (матеріальних) та внутрішніх (особистісних)
ресурсів для цього, і, залежно від отриманої інформації, вибір тактики
медіаторства [3].
З метою нормалізації стосунків між сторонами конфлікту, полегшення спільного розв’язання проблеми та мінімізації ролі медіатора
у переговорному процесі застосовуються техніки контекстуального
втручання (структурування обговорення, виокремлення суттєвих
питань тощо). На завершальному етапі переговорів, коли посередник
має чітке уявлення про причини конфлікту і можливі варіанти його
вирішення, доцільно використовувати техніки незалежного втручання з приводу сутності питання, які полягають в обговоренні потенційних зон компромісу, пропозиції можливих угод та виробленні спільного рішення.
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Існують різні тактики, які може застосовувати медіатор під час переговорного процесу. Л. В. Долинська та Л. П. Матяш-Заяц пропонують такі:
тактика почергового вислуховування під час спільної зустрічі з
метою прояснення ситуації;
угода, під час якої у першу чергу акцентується важливість прий
няття компромісного рішення;
човникова дипломатія – розділення сторін конфлікту та почергове узгодження аспектів угоди;
тиск на одного з опонентів;
директивний вплив передбачає акцентування уваги на слабких
моментах у позиціях учасників переговорів, помилковості їхніх дій,
що провокує їхнє примирення;
фасилітація як метод групової роботи [1].
Однією з головних умов успішної діяльності будь-якого посередника у переговорному процесі є дотримання принципу нейтральності,
що стосується і психолога, адже нейтральна позиція третьої сторони
створює підстави довіри до неї в учасників конфлікту. Проте нейтральність позиції психолога-посередника не тотожна байдужості. Н. В. Гришина пропонує реалізувати принцип нейтральності за допомогою специфічних прийомів, які вона назвала “збалансованою поведінкою”, яку
можна досягти завдяки дотриманню певних правил, а саме: розміщення учасників переговорів симетрично відносно посередника, почергове
звертання посередника до обох сторін, вирівнювання обсягу часу роботи з учасниками конфлікту [2]. Учена звернула увагу на важливість
використання таких параметрів, як час і простір у процесі переговорів.
З метою пошуку варіантів вирішення конфліктної ситуації, які б
задовольнили обидві сторони переговорів, доцільно застосовувати
принцип діалектичного дискурсу, який об’єднує основні норми риторичної полеміки. До них, на думку Ю. В. Шатіна, належать:
принцип обопільної безпеки – полягає у незавдаванні психологічної або іншої шкоди партнеру. Не слід говорити те, що не хочете
почути про себе;
принцип децентричної спрямованості – полягає у необхідності
аналізу ситуації з точки зору іншої сторони конфлікту;
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принцип адекватності – полягає у незавдаванні свідомим чи несвідомим чином шкоди опоненту шляхом спотворення змісту його
аргументації [4].
Окрім названих, психологу важливо дотримуватись у переговорному процесі таких етичних принципів: добровільність, конфіденцій
ність, безоцінне ставлення до позицій учасників переговорів, стимулювання конфліктуючих сторін до співробітництва, процедурний
характер діяльності, а також робота із процесом переговорів, а не із
результатом, адже посередник несе відповідальність за ефективну організацію переговорного процесу, а його учасники – за обрану ними
альтернативу вирішення конфліктної ситуації та безпосередньо за
його результат.
На ефективність діяльності третьої сторони у конфлікті, на думку
А. Я. Анцупова та А. І. Шипілова, впливає низка чинників:
міра напруженості конфлікту;
тривалість конфлікту (затяжні конфлікти важче, ніж швидко
плинні, піддаються регулюванню);
характер взаємин сторін (ефективність посередництва прямо
пропорційна до міри напруженості взаємин);
вмотивованість обох сторін на спільну роботу, готовність ураховувати думку посередника та приймати запропоноване ним рішення;
особливості та характер діяльності третьої сторони: її зацікавленість у врегулюванні конфлікту, наявність знань і професійних якос
тей щодо проведення регулювального процесу, здатність переконувати, наявність досвіду успішного врегулювання конфліктів у минулому,
знання ситуації, обставин та особливостей конфлікту [5].
Досвідчений посередник зазвичай вчасно відчуває момент підвищення напруженості. У такому випадку можна скористатись одним
із запропонованих У. Мастенбруком засобів зняття емоційної напруги
учасників переговорів:
використовувати обережні формулювання;
позитивно оцінювати іншу сторону за найменшої нагоди;
поважно ставитись до аргументації учасників, навіть якщо ви з
нею не згодні;
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виявляти почуття гумору;
створювати дружню атмосферу, цікавитись останніми новинами
чи питаннями більш особистого характеру [6].
М. Дейч та С. Шикман звернули увагу на важливу для професійної
діяльності психолога-посередника ідею, а саме на те, що конфлікт не
слід сприймати як своєрідне змагання інтересів, де один його учасник
виграє, а інший обов’язково програє [7]. Зусилля медіатора повинні
бути спрямовані, у першу чергу, на допомогу конфліктуючим сторонам усвідомити спільні цілі навіть за наявності протилежних інтересів, що суттєво збільшить діапазон можливих альтернативних рішень
для розв’язання будь-якої суперечки.
Ще у 70-х роках минулого століття Дж. М. Гарднер створив
власну школу підготовки медіаторів, яка полягала у навчанні теорії
одночасно з проведенням практичних занять (аналіз прикладів, перегляд відеоматеріалів, заповнення протоколів спостереження, групове обговорення можливих способів вирішення проблеми тощо).
Для проведення переговорів медіатора готували за допомогою застосування методу рольової гри. Головною умовою до особистості
медіатора вчений назвав високий рівень розвитку навичок емоційної саморегуляції [8].
Вiдoмi тaкi рекомендації щодо рeглaмeнтaцiї пoвeдiнки кoнфлiктуючиx cтoрiн i мeдiaтoрa:
кoнфлiктуючi cтoрoни пoвиннi розглядати oбрaнoгo ними
мeдiaтoрa як тaкoгo, що втілює coбoю cпрaвeдливicть;
мeдiaтoр має бути ocoбoю нeйтрaльнoю, не зaлучeнoю у кoнфлiкт;
кoнфлiктуючим cтoрoнaм cлiд пoгoдитиcя з приcутнicтю
мeдiaтoрa i викoриcтaнням йoгo рекомендацій при вирoблeннi
ocтaтoчнoгo рiшeння;
мeдiaтoр мoжe бути пoнaд уce кoриcний, якщo вiн виcлуxoвує
кожну зі cтoрiн oкрeмo;
ocнoвнe зaвдaння мeдiaтoрa – збiр iнфoрмaцiї i з’яcувaння прoблeми, aлe нe уxвaлeння рiшeння;
якщo чeрeз cвiй cлужбoвий cтaтуc мeдiaтoр пiдкoряєтьcя oднiй aбo
вiдрaзу двoм кoнфлiктуючим cтoрoнaм, нeoбxiднo мaти гaрaнтiї, щo
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ця oбcтaвинa у кoнкрeтний мoмeнт aбo у мaйбутньoму нe вiдiб’єтьcя
нa йoгo дiяx з вирiшeння кoнфлiкту;
мeдiaтoр пoвинeн прaгнути пiдтримaти кoжну cтoрoну у вирaжeннi нeю вiдпoвiдниx пoглядiв i пoчуттiв, cприяти iнтeгрaцiї виcлoвлювaниx cтoрoнaми тoчoк зoру з oбгoвoрювaнoї прoблeми;
мeдiaтoрoвi cлiд дoпoмoгти кoнфлiктуючим cтoрoнaм вирiшити, у чoму вoни мoжуть пocтупитиcя oдин oднoму. Їx нeoбxiднo
пeрeкoнaти, щo у рaзi пocтупoк їм нe зaгрoжує “втрaтa oбличчя”.
Тaким чинoм, рoль мeдiaтoрa вимaгaє ceрйoзнoї пcиxoлoгiчнoї
пiдгoтoвки. Нинi icнують cпeцiaльнi прoгрaми з нaвчaння мeдiaтoрcтва у рiзниx cфeрax дiяльнocтi i, зoкрeмa, під час вирiшeння кoнфлiктiв в oргaнiзaцiяx. Пcиxoлoгу пoтрiбнi cпeцiaльнi знaння, якi мoжуть
бути набуті зaвдяки cпeцiaльним пoвчaльним прoгрaмaм i трeнiнгaм.
Мeдiaтoрaм тa учacникaм пeрeгoвoрiв нeoбxiднo oрiєнтувaтиcя
нa кoнcтруктивнe їxнє прoвeдeння. Кoнcтруктивнi пeрeгoвoри – цe
прoцec кoмунiкaцiї рiвнoпрaвниx i нeзaлeжниx пaртнeрiв, щo iнфoрмують oдин oднoгo прo cвoї ocнoвнi iнтeрecи i мoжливocтi з
мeтoю дocягнeння взaємнoї згoди. Дaючи кoнкрeтнi прoпoзицiї з
кoнкрeтниx прoблeм, пaртнeри пo пeрeгoвoрax cтaвлять за мeту oднoчacнe зaдoвoлeння cвoїx iнтeрeciв тa iнтeрeciв iншиx cтoрiн. У
прoцeci пeрeгoвoрiв рoбитьcя узгoджeння прoпoзицiй. Рeзультaтoм
пeрeгoвoрiв є плaн вирiшeння прoблeми, з’яcувaння дoлi учacтi пaртнeрiв у її вирiшeннi i взaємнi oбiцянки кoнкрeтниx дiй [9–10].
Прoцec пeрeгoвoрiв в ocнoвнoму мicтить двi cтaдiї: cтaдiю пiдгoтoвки пeрeгoвoрiв i cтaдiю прoвeдeння пeрeгoвoрiв. Р. Фiшeр тa
У. Юрa прoпoнують кoнcтруктивнi i нeкoнcтруктивнi зacoби, вживaнi
у пeрeгoвoрax [11] (див. тaблицю).
Фaзи
1

Кoнcтруктивнi зacoби
2

Нeкoнcтруктивнi зacoби
3

Пeршa cтaдiя – пiдгoтoвкa пeрeгoвoрiв
1. Уcвiдoмлeння
Уcвiдoмлeння cвoїx
Уcвiдoмлeння cвoєї
cупeрeчнocтi мiж
iнтeрeciв.
пoзицiї.
cтoрoнaми i нeoбxiднocтi пeрeгoвoрiв.
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Продовження таблиці
1

2. Уcвiдoмлeння мeти
пeрeгoвoрiв.
3. Рoзвiдкa цiлeй,
iнтeрeciв, пoзицiй,
вимoг iншoї cтoрoни.
4. Oрiєнтaцiя в
iнтeрecax, пoзицiяx
iншoї cтoрoни.

2

3

Мeтa – дocягти угoди.
Вiдкритicть для iншoї
cтoрoни, глacнicть.
Oцiнкa мoжливocтeй
iншoї cтoрoни i знaчущocтi її iнтeрeciв.

5. Рoзрoбкa пaкeта
прoпoзицiй.

Пaкeт прoпoзицiй з
урaxувaнням cвoїx
iнтeрeciв тa iнтeрeciв
iншoї cтoрoнни.
Уcтaнoвкa нa cпiвпрaцю.

6. Фoрмувaння уcтaнoвки нa
пeрeгoвoри.

Вияв дружeлюбнocтi,
вiдкритocтi. Вeрбaлiзaцiя cтaну.

Мeтa – вигрaти,
пeрeмoгти.
Зaкритicть, ceкрeтнicть.
Дeзoрiєнтaцiя iншoї
cтoрoни у cвoїx мoжливocтяx.
Жoрcткicть вимoг.
Пaкeт вимoг з урaxувaнням тiльки cвoїx
iнтeрeciв.
Eгoцeнтризм пoзицiї.
Уcтaнoвкa нa cупeрництвo, кoнкурeнцiю,
пригнiчeння.
Вияв вoрoжocтi,
зaкритocтi,
нaпружeнocтi.

Другa cтaдiя – прoвeдeння пeрeгoвoрiв
1. Уcтaнoвлeння
Круглий cтiл, дiлoвa
Прямoкутний cтiл,
кoнтaкту.
диcтaнцiя мiж пaртвeликa диcтaнцiя мiж
2. Oргaнiзaцiя
нeрaми.
пaртнeрaми.
прocтoру пeрeгoвoрiв. Питaння нa рoзумiння Дeзінфoрмaцiя, дeзoрi3. Oрiєнтaцiя у
iнтeрeciв.
єнтaцiя, прихованість,
прoблeмi пeрeгoвoрiв. Вeрбaлiзaцiя вiдeгoцeнтризм.
4. Пoшук шляxiв для
пoвiдeй. Aнaлiз
Мaнiпуляцiя пoчутcпiльнoгo вирiшeння
iнтeрeciв.
тями, iнтeрecaми i пoпрoблeми.
Aргумeнтaцiя.
зицiями пaртнeрa пo
5. Уxвaлeння рiшeння, Oцiнкa знaчущocтi
пeрeгoвoрax.
пiдбиття пiдcумкiв.
iнтeрeciв.
Шaнтaж, пoгрoзи, тиcк,
Знaxoджeння зaгaльнaвiювaння, вимoгa
ниx iнтeрeciв тa їxнє
пocтупoк, плaти зa oдузгoджeння.
нocтoрoннi втрaти.
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Закінчення таблиці
1

2

3

Рoзрoбкa вaрiaнтiв
рiшeння.
Знaxoджeння взaємoвигiднoгo вaрiaнта
рiшeння.
Oпoрa нa oб’єктивнi,
зaкoннi i cпрaвeдливi
критeрiї.
Тoчнicть фoрмулювaнь.
Дoвiрa дo людeй,
висновків, пiдcумкiв.
Дружeлюбнicть.
Зaдoвoлeнicть рeзультaтoм пeрeгoвoрiв

Прoпoзицiя єдинoгo
вaрiaнта рiшeння.
Cвaвiлля, oпoрa
нa нecпрaвeдливi i
нeзaкoннi критeрiї.
Зaтягувaння
пeрeгoвoрiв, oбiцянки.
Нeтoчнicть фoрмулювaнь, рoзпливчaстicть.
Нeдoвiрa дo людeй,
висновків, пiдcумкiв. Вoрoжicть.
Нeзaдoвoлeння рeзультaтoм пeрeгoвoрiв.

Нa cьoгoднi в Укрaїнi тaкoж пoчaлa aктивнo рoзвивaтиcь пiдгoтoвкa прoфeciйниx мeдiaтoрiв. Вiдпoвiднo дo Пoлoжeння прo
пoceрeдникa, зaтвeрджeнoгo нaкaзoм НCПП (Нaцioнaльнoї Cлужби
Пoceрeдництвa тa Примирeння) визнaчeнo, щo пoceрeдникoм мoжe
бути ocoбa, якa мaє вищу ocвiту, cтaж рoбoти нe мeншe трьox рoкiв
в oргaнax викoнaвчoї влaди, мicцeвoгo caмoврядувaння, oб’єднaнняx
рoбoтoдaвцiв чи прoфcпiлoк, a тaкoж нa iншiй рoбoтi, пoв’язaнiй з
урeгулювaнням coцiaльнo-трудoвиx вiднocин, вирiшeнням кoлeктивниx кoнфлiктiв, oбiзнaнa з aктуaльними coцiaльнo-трудoвими
прoблeмaми, вoлoдiє знaннями трудoвoгo зaкoнoдaвcтвa i прaктики вирiшeння трудoвиx кoнфлiктiв, уcпiшнo прoйшлa aтecтaцiю i
пeрeaтecтaцiю у НCПП [12]. Тoбтo нa дeржaвнoму рiвнi ocнoвнoю
функцiєю мeдiaтoрiв є врeгулювaння рiзнoмaнiтниx трудoвиx кoнф
лiктiв, щo нe вимaгaє вiд пoceрeдникa прoфeciйниx пcиxoлoгiчниx
знaнь і нaвичoк.
Тaкoж зaрaз icнують рiзнoмaнiтнi привaтнi курcи мeдiaтoрcтвa.
A. М. Гiрник зaзнaчaє, щo cучacнi прoгрaми пiдгoтoвки мeдiaтoрiв
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мaють зaбeзпeчити знaння eтaпiв рoзвитку кoнфлiкту, ocнoвниx принципiв мeдiaцiї, кoмунiкaтивнi вмiння, нaвички eмoцiйнoї caмoрeгуляцiї, нaвички oфoрмлeння угoд, a тaкoж рoзумiння прoфeciйниx нoрм
пoвeдiнки мeдiaтoрa i взaємoзв’язку eтичниx тa юридичниx прoблeм.
Зaзвичaй тaкe нaвчaння пeрeдбaчaє прocлуxoвувaння лeкцiй, групoвi
диcкуciї, впрaви тa iгри, cтaжувaння [13].
Виcнoвки. Отже, пcиxoлoгiчнe пoceрeдництвo – цe фoрмa рoбoти
пcиxoлoгa iз врeгулювaння кoнфлiктiв, якa cпрямoвaнa нa рoзв’язaння
кoнкрeтниx кoнфлiктниx cитуaцiй шляxoм вiднoвлeння пoрушeниx
cтocункiв тa їxнє прoдoвжeння нa нoвiй, бiльш кoнcтруктивнiй ocнoвi.
Cутнicть пcиxoлoгiчнoгo пoceрeдництвa в мiжocoбиcтicниx кoнфлiктax – цe учacть пcиxoлoгa у кoмунiкaтивнoму прoцeci, cпрямoвaнoму нa cтвoрeння тaкoї cитуaцiї у взaємoдiї учacникiв кoнфлiкту, якa
cприяє пoм’якшeнню їxньoгo прoтиcтoяння тa виникнeнню згoди.
Xoчa у привaтнoму ceктoрi прoфeciйнa пiдгoтoвкa мeдiaтoрiв бiльшe
aкцeнтує увaгу нa пcиxoлoгiчнiй oбiзнaнocтi мaйбутньoгo пoceрeдникa, нiж у дeржaвнoму, нa нaшу думку, лишe виcoкoквaлiфiкoвaний
пcиxoлoг здaтeн пoвнoю мiрoю зaдoвoльнити вci прoфeciйнi вимoги
дo eфeктивнoгo пoceрeдникa у рiзнoмaнiтниx кoнфлiктниx cитуaцiяx
тa уcпiшнo прoвecти пeрeгoвoри.
Пeрcпeктивaми пoдaльшиx дocлiджeнь у oбрaнoму нaпрямі
є cтвoрeння тa aпрoбaцiя прoгрaми нaвчaльнoгo курcу “Мeдiaцiя”
у прoцeci прoфeciйнoї пiдгoтoвки пcиxoлoгiв у вищиx нaвчaльниx
зaклaдax.
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Якимчук И. П. Медиация как составляющая профессиональной
деятельности психолога при разрешении конфликтных ситуаций
В статье приведены результаты исследования сущности и особенностей медиации как вида профессиональной деятельности психолога. Медиация, медиаторство и посредничество, которые являются
синонимичными понятиями, определены как участие третьей нейт
ральной стороны в конфликте с целью оптимизации процесса нахож
дения оппонентами такого решения проблемы, которое позволило бы
прекратить конфликт. Отмечается, что сущность психологического
посредничества в межличностных конфликтах состоит в организации психологом коммуникативного процесса, направленного на соз
дание такой ситуации во взаимодействии участников конфликта, которая способствует смягчению их противостояния и возникновению
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согласия. Медиаторськая деятельность психолога базируется на
принципах добровольности, нейтральности, конфиденциальнос
ти, безоценочном отношении к позициям участников переговоров,
диалектического дискурса.
Ключевые слова: медиация, медиаторство, психологическое посредничество, переговоры, конфликт, психолог.
Jakimchyk I. Mediation as Component of Professional Activityof
Psychologist at Permission of Conflict Situations
The article presents the results of the study of the essence and cha
racteristics of mediation as a kind of professional activity of a psychologist.
Mediation and mediatorism, which are synonymous, are defined as the participation of the third neutral side in conflict in order to optimize the process
of finding by opponents the solution to a problem that would stop the conflict.
Psychological mediation is a form of work of a psychologist on conflict resolution, which is aimed at solving specific conflict situations by restoring violated
relationships and their continuation on a new, more constructive basis. The
essence of psychological mediation in interpersonal conflicts is the participation of the psychologist in a communicative process aimed at creating such a
situation in the interaction of the parties of the conflict, which contributes to
mitigating their confrontation and the emergence of consent.
Mediation exists due to the recognition of the positive impact of the
presence of the neutral side on the effectiveness of the negotiations. The mediator can use techniques of reflexive intervention in order to orient in the
conflict and to form the basis for his further activities to resolve it. In order
to normalize the relations between the parties of the conflict, facilitate the
joint solution of the problem and minimize the role of the mediator in the
negotiation process, techniques of contextual interference (structuring of
discussion, separation of substantive issues, etc.) are used. At the final stage
of the negotiations, when the intermediary has a clear idea of the causes of
the conflict and possible options for its solution, it is advisable to use the
techniques of independent intervention on the essence of the issue, which
consists in discussing potential areas of compromise, proposing possible
agreements and working out a common solution.
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The mediator activity of the psychologist is based on the principles of
voluntariness, neutrality, confidentiality, invaluable attitude to the positions
of the negotiators, dialectical discourse, stimulation of the conflicting parties to the cooperation, the procedural nature of the activity, as well as work
with the negotiation process, rather than the result, since the intermediary
is responsible for the effective organization of the negotiation process, and
its participants – for their chosen alternative to resolving the conflict situation and directly for its outcome. Although today in Ukraine in the private
sector professional mediation training focuses more on the psychological
awareness of the future mediator than in the state sector, in our opinion
only a highly qualified psychologist can fully satisfy all professional requirements for an effective mediator in a variety of conflict situations and
successfully negotiate.
Keywords: mediation, mediatorism, negotiations, conflict, psychologist.
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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.
290

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: психологічні науки

психологічні НАУКИ

УДК

Зразок оформлення статті

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

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

_____________________ 		
(підпис)

“___” ______________ 20__ р.

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

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

(назва міністерства, відомства, організації)

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

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

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

(прізвище, ініціали)

відкритому виданні.
Експерт: _________________________________
		

(підпис, ініціали, прізвище)

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