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МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ВИНИКНЕННЯ
ПРОФЕСІЙНИХ РИЗИКІВ ТА ДЕФОРМАЦІЙ
У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ
МЕДИЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
Професійна діяльність фахівців медичної та соціальної сфери окреслюється як “ресурсозатратна”, тому спеціалісти даних професій
перебувають в умовах високого професійного ризику. За таких умов,
для профілактики виникнення професійних ризиків, а в подальшому
професійно-особистісних деформацій працівника доцільно активізувати їхню участь у групах особистісної та професійної підтримки щодо
подолання негативних проявів, спричинених професійною діяльністю.
Ключові слова: професійний ризик, професійно-особистісні деформації, групи взаємопідтримки, супервізія, Балінтові групи.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Діяльність фахівців
соціальної та медичної сфери як представників професійної діяльності
“людина – людина”, завжди містить елемент професійного ризику, пов’язаного з особливостями контакту з клієнтами, що зазнали дії травмуючих подій. Особливі умови, в яких здійснюють профдіяльність спеціалісти даних сфер, спричинюють проблеми в балансі між позитивними та негативними змінами в особистості фахівця. Тому за умов дисбалансу в бік
негативних закуталізовується розвиток професійно-особистісних дест
рукцій як негативної видозміни продуктивності професійної взаємодії
© Бамбурак Н.
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та порушення особистісної цілісності спеціаліста. За таких умов доцільно
здійснювати профілактичні методи допомоги щодо виникнення професійних ризиків та деформацій у представників даного виду професій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Теоретико-методологічні вчення низки науковців (І. Вачков, В. Лефтеров, Л. Мороз,
П. Хоукінс, Р. Шохет, Е. Уільямс, Дж. Вінер, Р. Майзен, Дж. Дакхмен,
В. Васілевські, Л. Енгель, В. Газолишин, В. Винокур та ін.), обґрунтовують різноаспектні форми групової роботи, які активно використовуються для підвищення ефективності процесу оволодіння професійними знаннями та навичками, розвитку інтерактивних умінь, творенню
й удосконаленню емоційно-вольових та інтелектуальних здібностей,
збереженню власного психічного здоров’я особистості професіонала, а
також попередженню та профілактики виникнення професійних ризиків та професійно-особистісних деформацій [4–12].
Мета статті – розглянути та обґрунтувати методи профілактики щодо
виникнення професійних ризиків та професійно-особистісних деформацій у професійній діяльності працівників соціальної та медичної сфери.
Виклад основного матеріалу дослідження. Професійні ризики
достатньо часто зреалізовуються у кризові періоди життєдіяльності
суспільства, тому професійні ризики фахівців медичної та соціальної
сфери сьогодення (котрі забезпечують багатоаспектну допомогу в подоланні найрізноманітніших життєвих криз особистості), запропоновані у таких видах, а саме:
контрперенесення (травматичне контрперенесення) – емоційні
реакції фахівця, спричинені його власними актуальними фізичними,
соціально-психологічними, внутрішньоособистісними конфліктами
із проблемними ситуаціями клієнта;
вторинна (індукована, секундарна, делегована) травматизація.
У життєвому досвіді спеціаліста є ознаки перенесеної соціальної, психологічної або ж фізичної травми, а робота з клієнтом зактуалізовує негативні події, спричинюючи “вторинну травматизацію” (секундарну) або ж
зреалізовує “делеговану травматизацію”, тобто задіяння психологічних
захистів, що призводить до порушення життєдіяльності особистості;
6
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віктимізація спеціаліста (особи, які стали жертвами замісної
травматизації);
професійне (емоційне) вигорання як синдром втрати енергії.
Процес вигорання, як вказує С. Черніс, розпочинається з довготривалого та ажитованого стресу, що спричинює почуття напруженості,
роздратування, втоми, психологічного відсторонення, задіюючи апатичність, цинічність та ригідність особистості [1];
професійна деформація як зміна якостей особистості формується в
процесі професійної діяльності. Р. Грановська вказує, що останні зреалізовуються в стереотипних діях, які першопочатково прискорюють і підвищують ефективність роботи, але коли вони починають домінувати, задіюються механізми деградації, а саме знижуються аналітичні здібності, гнучкість мислення, рефлексі та вміння багатоаспектного аналізу подій [2].
Отже, зазначені професійні ризики зактуалізовують низку надзвичайно важких негативних наслідків для психічного здоров’я особистості професіонала, тому доцільно виокремити такі напрями психологічної допомоги фахівцям для попередження та профілактики
виникнення ризиків, а в подальшому професійно-особистісних деформацій в їхній профдіяльності, а саме:
1. Групи взаємопідтримки (об’єднання психологів, медичних працівників, соціальних працівників, які працюють у виокремленому
профнапрямі, з метою надання психологічної допомоги кожній особистості, яка є в групі). Технічно зустрічі проводяться за участі одного або двох фахівців (ведучих), які зреалізовують різні техніки та
методи психотерапії, за необхідності проводяться супервізійні сесії та
індивідуальна психотерапія [3]. Участь у таких групах зактуалізовує
підвищений рівень тривожності, адже не всі відверті у власних переживаннях та вільному закцентуванню своїх переживань та особис
тісно-професійних труднощів, котрі спричинюються у професійній
діяльності. Так, висловлювання власних переживань перед колегами дозволяє зрозуміти, що труднощі даного типу можуть виникати
не лише одноосібно а бути притаманні іншим фахівцям, таким чином
легше віднайти оптимальне вирішення, яке буде найбільш ефективне
саме для даних спеціалістів.
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Отже, учасники даних груп розширюють та змінюють власні стратегії поведінки, з чуйністю та розумінням ставляться до власних та
чужих проблем, підвищується їхня самооцінка, виокремлюються та
розвиваються нові спектри особистісного розвитку. Робота в цих групах сприяє кращому розумінню та правильній ідентифікації почуттів,
особливо якщо актуалізуються страхи, які зазвичай не усвідомлюються [5; 6]. Окрім того, зреалізовується відчуття власної значущості, розвиток емпатії з клієнтами та колегами та можливість поспостерігати
як групова динаміка позитивно впливає на учасників.
2. Супервізія – один із методів підготовки та підвищення кваліфікації фахівця. Надає можливість спеціалістам аналізувати власні
професійні дії та чинники, що блокують професійні взаємовідносини
з клієнтом та колегами, спонукаючи до перегляду стереотипів, які виникають у діяльності. Окрім того, даний напрям важливий для профілактики емоційного вигорання особистості, адже зреалізовуються
можливості співпраці в умовах колегіальної підтримки у виникненні
складних ситуацій, які спричинені в професійній діяльності та уможливлюють розвиток процесу травматизації (чи вторинної травматизації) фахівців медичної та соціальної сфери [7; 8].
Співпраця із супервізором – це один із видів підвищення професійної майстерності працівника. За таких умов можна виокремити
такі завдання супервізії, а саме зреалізування особистісно-професійних та організаційних потреб та обгрунтувати низку її функції:
формуюча (освітня), котра забезпечує систему знань, умінь, навичок даної професійної сфери;
тонізуюча (підтримуюча), яка характеризує високу стійкість
впливу від життєпроблем клієнтів;
нормативна (спрямовуюча), котра закцентовує власний професійний контроль фахівця над розвитком особистісно-професійної
сфери.
Зазвичай супервізію здійснюють на індивідуальному, груповому
та організаційному рівнях. Зокрема налічують такі види супервізії:
1) індивідуально-особистісний (організовані зустрічі, щоб обговорити та оцінити професійну діяльність фахівця;
8
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2) групова супервізія (сприяє колективному обговоренню діяльності фахівців-колег, що зактуалізовує взаємообмін знаннями та професійним досвідом);
3) неформальна супервізія, яка виникає як незапланована очна
або ж заочна (по телефону) профконсультація;
4) кризова супервізія, котра зреалізовується одразу після проведеної профконсультації з клієнтом та за відчуттями спеціаліста ранжується як така, котра спричинила виникнення певної кризи [9].
Супервізя як явище базується на ціннісному підході, адже її потрібно трактувати в структурному контексті суспільства та організацій, тому що командна взаємодія впливає на індивідуальну супервізію, тобто остання зорієнтована на особистість, де супервізорські взаємовідносини, почуття, а також реалізація її завдань є достатньо важливими. Відтак процес і змістове наповнення супервізії зреалізовують
антидискримінаційні та творчі (імпаурмент) моменти взаємодії.
Таким чином, супервізор допомагає супервізованому зреалізувати мету та виокремити пріоритети роботи, означити особливості актуальної проблеми та повноцінно задіяти власну роль в її вирішені;
зактуалізувати розвиток самостійності супервізованого та його професійної автономії; спричинювати уміння творити та проектувати моделі компетентного розв’язку проблем у співпраці з клієнтами.
Окрім того, виокремлюють ще один вид супервізії – самосупервізію, за умов якої ефективність групової роботи полягає в тому, щоб
допомогти фахівцю розвинути у собі внутрішнього супервізора, адже
здатність до аналізу власної профдіяльності не завжди виникає одразу [10]. Отож супервізія за будь-яких умов – частина продовження
навчання і професійного саморозвитку. Кваліфікований супервізор
допомагає учасникам групи розкрити потенціал, раціонально використовувати ресурси та час, змінювати негативні прояви вчинково-поведінкових патернів у професійній діяльності.
3. Існує ще один тип груп для проведення супервізій та розвитку
команд – так звані Балінтові групи, які на даний момент є найефективнішим методом підвищення професійних інтерактивних навичок
фахівця та пропрацювання виникнення професійних ризиків, а відтак
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і особистісно-професійних деформацій [11]. Балінтові групи – міжнародна форма супервізії для медичних працівників, психотерапевтів,
психіатрів, психологів, соціальних працівників різної категорії та кваліфікації, досвіду роботи, професійного стажу тощо. У процесі проведення Балінтових груп ведучий, використовуючи групові процеси,
закцентовує навички і досвід всіх її учасників. Під час зустрічей можуть використовуватися елементи психодрами, прийоми емпатійного
слухання, невербальної комунікації, рольові ігри, тренінг сенситивності тощо.
Створюючи свій метод групового тренінгу для медичних працівників і вдосконалюючи його впродовж багатьох років професійної активності, Міхаель Балінт вважав, що дискусійні групи є цінним методом
мінімальної підготовки медичних працівників за умов, що дидактична
робота груп поєднуватиметься з оцінкою її ефективності, яку здійснюватимуть самі учасники взаємодії, але задіюючи наукові засади. Тому
Балінтова група підпорядковується низці вимог щодо її роботи, а саме:
оптимальна кількість учасників 6–12, оскільки більша кількість
учасників недостатньо опрацює всі аспекти заданої проблеми;
лідер (психотерапевт, лікар, психоаналітик, психолог або представник відповідної професії) з правом на проведення групових
тренінгів та досвідом участі в групах Балінта, який виконував роль
ко-тренера та здійснює клінічну практику;
учасники групи мають перебувати у клінічному контакті з клієнтами (лікарі різних категорій, молодший медичний персонал, консультанти, сексологи, студенти, психологи. психотерапевти, соціальні
працівники та ін.);
працювати з актуальними матеріалами теми запропонованої
учасниками групи, котра спричинює напругу та різноманітні негативні емоції учасників;
зосереджувати увагу учасників групи на відносинах між референтом та його клієнтом;
базувати роботу на усній розповіді референта, уникати записів,
оскільки істотною є не лише передана інформація, а й пропуски у фактах, які запам’яталися;
10
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пам’ятати про те, що дискусійна група не є терапевтичною, а
сприяє зростанню самосвідомості учасників, а відтак зосереджується
на взаємовідносинах фахівець-клієнт;
керуватися стандартними правилами, такими як: створення атмосфери довіри, повага до інших, емпатія, робота в колі, тривалість
зустрічі 1,5–2 год;
досягти основної мети дискусії – розуміння проблем, які висловлює клієнт, а не пошук їхнього розв’язання (не давати порад);
відповідальність за якісну роботу групи несе лідер (тренер), хоча
кожен її учасник також відповідає за її позитивні результати. Окрім
того, тренер надає гарантії учасникам групи, зокрема референтові,
який представляє проблему, відчуття безпеки і підтримки [12].
Учасники Балінтових груп відрефлексовують власні почуття відносно клієнта, стереотипи професійних вчинково-поведінкових патернів, що перешкоджають вирішенню проблем, труднощі, що перешкоджають ефективній інтеракції з клієнтами і колегами. Участь у групах
сприяє позитивному формуванню власного професійного “Я”, дозволяє
позитивно оцінити власну професійну діяльність, розширити здатність
групи фахівців розуміти проблеми пацієнтів і приймати рішення.
Проведення Балінтових груп здійснюється для досягнень таких цілей:
заохочення фахівців цінувати особистісні уміння та навички;
покращення розуміння емоцій та почуттів клієнта та колег, зреалізування їхніх думок;
надання можливості спеціалісту зрозуміти власні патерни поведінки, що ускладнюють відносини з клієнтом та колегами;
акцентується увага на відносинах фахівець-клієнт, колега-колега,
обговорюються актуальні приклади;
групи покликані сприяти позитивному розвитку “Я”-професіонала, розвинути здатність краще розуміти позицію клієнта;
покликані здійснювати профілактику виникнення професійних
ризиків, а відтак і особистісно-професійних деформацій.
У своїй роботі Балінтові групи спрямовані на дослідження емоцій, почуттів, комунікативних навичок, ірраціональних ідей та установок, психологічного захисту, переносу, контрпереносу, очікувань.
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Окрім цього лідер зобов’язаний: створити атмосферу безпеки і
свободи в групі; зосередитися на роботі із взаємовідносинами, а не на
пошуку симптомів; формувати середовище, сприятливе для ефективної творчої праці та навчання, а не впроваджувати “затертих” наукових схем.
Польське Товариство Балінта окреслює до кандидатів на лідера
даних груп такі вимоги [12]: закінчення вищого медичного навчального закладу за напрямом медицина, психологія, соціальна робота для
надання професійної допомоги у психосоціальній, терапевтичній або
опікунській сфері; п’ятирічний практичний досвід (на момент закінчення курсу) роботи, пов’язаної з наданням допомоги. Отож метод
Балінтових груп – цінна форма психологічної освіти спеціалістів сфери охорони здоров’я, соціальної, освітньої сфери, котра задіює практичну перевагу, ідеально підібрану до професійних потреб учасників
зустрічей, дозволяє не лише розширювати знання, а й розвивати емпатію, досягти більш вдумливого погляду на власний спосіб спілкування та взаємодію з клієнтами, колегами та надання їм відповідного
виду допомоги. Ще однією, і неабиякою перевагою методу Балінта є
ефективна протидія професійним ризикам тим, хто працює у сферах
діяльності людина-людина, тобто дозволити собі вільно асоціювати і
ділитися цим з групою. Окрім того, групи Балінта не є терапевтичними, але вони сприяють здійсненню попередження та профілактики виникнення професійних ризиків, працюючи з тими, у кого не виявлено
повноцінних симптомів, а саме психічних чи психологічних зрушень.
Отже, професійна діяльність фахівців медичної та соціальної
сфери окреслюється як “ресурсозатратна”, тому спеціалісти даних
професій перебувають в умовах високого професійного ризику. За таких умов, для збереження власного психічного здоров’я особистості
професіонала, а також попередження та профілактики виникнення
професійних ризиків доцільно безперервно брати активну участь у
вищезазначених групах особистісної та професійної підтримки щодо
подолання негативних проявів спричинених професійною діяльністю.
Висновки дослідження та перспективи подальших розвідок
у даному напряму. Психологічний аналіз проблеми професійного
12
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ризику фахівців соціальної та медичної сфери, які надають допомогу в
подоланні найрізноманітніших життєвих криз особистості, дозволив
виокремити найбільш значущі його види: контрперенесення або травматичне контрперенесення (це емоційні реакції спеціаліста, що виникають у результаті “накладання” власних конфліктів і проблемних ситуацій клієнта), котрі спричиняють розвиток психологічних захистів,
що призводять до порушення життєдіяльності особистості. Відтак,
для збереження власного психічного здоров’я особистості професіонала, а також попередження та профілактики виникнення професійних ризиків, а в подальшому і професійно-особистісних деформацій
доцільно виокремити такі напрями психологічної допомоги фахівцям
для попередження та профілактики виникнення ризиків у їхній проф
діяльності, а саме: групи взаємопідтримки; супервізію та метод Балінтових груп.
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Бамбурак Н. М. Методы профилактики возникновения профессиональных рисков и деформаций в профессиональной деятельности специалистов медицинской и социальной сферы
Профессиональная деятельность специалистов медицинской и
социальной сферы есть “ресурсозатратной”, поэтому работники находятся в условиях высокого профессионального риска. При таких
условиях для профилактики их возникновения специалистам целесообразно активизировать участие в группах личностно-профессиональной поддержки по преодолению негативных проявлений.
Ключевые слова: профессиональный риск, профессионально-личностные деформации, группы взаимопомощи, супервизия, Балинтовые
группы.
Bamburak N. M. Methods of Preventing the Emergence of Occupational Risks and Deformations in the Professional Activity of the Specialists in Medical and Social Spheres
Psychological analysis of the problem of occupational risk for the specialists of social and medical spheres who help in overcoming a variety of
life-threatening personality crises has made it possible to distinguish its
most significant types: countertransference or traumatic countertransfe
rence – these are the emotional reactions of a specialist that arise as a result
of “overlaying” their own conflicts and problematic situations of the client;
secondary (delegated, secular, induced) traumatism is a sign of a suffered
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social and psychological or physical injury, and work with a client accentuates negative events, causing “secondary traumatism” (secondary injuries) or
realizes “delegated traumatism”, that is, the use of psychological protections,
which leads to a violation of the vital activity of the individual; professional
(emotional) burnout, as a syndrome of energy loss, a sense of overloading
oneself with problems of others, disappointment in professional activity.
The professional risks substantiate a number of extremely serious negative consequences for the person’s mental health, therefore it is advisable
to distinguish the following directions of psychological assistance to specialists for prevention of risks in their professional activity, namely: groups
of mutual support (association of specialists who work in a certain direction, in order to provide the appropriate type of assistance to each member
of the group); supervision is one of the methods of training and advanced
training of specialists. Provides the opportunity for professionals to analyze their professional activity and factors that block the professional relationship with the client, inducing to review the stereotypes that arise in the
process of activity; – the method of Balint groups (temporary associations
of doctors, psychologists, psychotherapists, social workers or students who
master these specialties, who during the meetings discuss their therapeutic
or psychiatric experience). The main goals of the Balint group are: increasing the competence in professional interpersonal communication; awareness of personal problems that block the professional relationship between
a specialist and a client; improvement of the mental state of specialists under
the action of collegial support and the joint development and realization of
complex cases.
Keywords: professional risk, professional and personal deformations,
groups of mutual support, supervision, Balint groups.
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ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОГО ОСОБИСТІСНОГО
ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
У статті подано теоретичний аналіз професійної діяльності персоналу Державної прикордонної служби України як характеристики
та середовища переживання особистісного психологічного благополуччя прикордонниками.
Ключові слова: професійна діяльність, персонал Державної прикордонної служби України, особистісне психологічне благополуччя,
успішність, особистісна здійсненність, якість життя.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Професійна діяльність персоналу Державної прикордонної служби України (ДПСУ) є
суспільно значущим видом діяльності, спрямованим на забезпечення
суверенітету української держави, її територіальної цілісності та недоторканності, що здійснюється на добровільних засадах специфічними методами і засобами; є діяльністю професійного спрямування,
а також складним видом діяльності, що характеризується особливими умовами. Відмінними рисами професійної діяльності персоналу
ДПСУ щодо цілей, завдань і результатів праці є обумовленість цілей
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та завдань службової діяльності соціальним замовленням суспільства
і закріплення їх у законах, військових статутах та наказах. Відповідно до нормативних актів і керівних документів, насамперед, Закону
України “Про Державну прикордонну службу України” для забезпечення недоторканності державного кордону України ДПСУ виконує
функції правоохоронного, спеціального та оборонного характеру [1]
й опосередковано професійна діяльність прикордонників спрямована
на забезпечення добробуту населення країни. Окрім того, професійна діяльність прикордонника є тим середовищем його соціальної та
професійної реальності, у якому формуються цінності, розвиваються
взаємини та стосунки з іншими людьми, формуються соціальні очікування, розгортається життєдіяльність та вибудовуються життєві
перспективи; де він реалізує особистісний та професійний потенціал,
набуває компетентності, розвивається тощо. У контексті професійної
діяльності прикордонник може переживати власне задоволення собою як особистістю та як фахівцем та задоволення власним життям.
У зв’язку із цим актуальним постає питання вивчення особистісного
психологічного благополуччя прикордонників як інтегральної оцінки
якісного Я-існування (особистісної здійсненності) та оцінки якості
власного життя в цілому (здійсненності життя).
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. У працях українських науковців представлено різні аспекти професійної
діяльності персоналу ДПСУ. Зокрема особливості професійної діяльності та проходження служби прикордонників представлено у працях
Д. Іщенка, В. Серватюка, О. Щепеткова, С. Мула, С. Філіпова; професійної підготовки – В. Балашова, Т. Вербанової, А. Галімова, О. Діденка,
Ю. Івашкова, І. Катеринчука, М. Козяра, І. Криворучка, Д. Купрієнка,
О. Лігоцького, О. Луцького, В. Мазура, С. Мула, В. Полюка, Ю. Царьова; особистісного та професійного розвитку – С. Білявця, С. Будніка,
І. Ковальської, Р. Ковальчук, І. Криворучка О. Торічного; професійної
компетентності – О. Андрощук, Н. Берестецької, О. Бец, О. Богданюка, Л. Боровик, В. Веретільника, М. Козяр, Н. Левчук, М. Маланчія,
Ю. Мельничука, І. Порхун, І. Толок, О. Торічного, Н. Усадчик, С. Чернової
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та ін.; професійної ідентичності – М. Маланчія; управління персоналом – О. Андрощук, С. Заболотного, В. Заложа, Ю. Івашкова, Д. Карпілянського, І. Катеринчука, А. Коляденка, М. Литвина, В. Мазура,
І. Міщука, В. Половнікова, В. Сторожук, О. Трембовецького, Д. Хрус
та; професійної культури – Ю. Балашової, І. Балицького, С. Білявця,
О. Діденка, І. Почекаліна, Т. Щеголевої, О. Торічного; професійного
виховання – О. Волобуєвої, І. Грязнова, В. Мірошніченка, О. Ставицького, В. Царенка; психічного здоров’я – Т. Вербанової, Є. Потапчука.
Метою статті є висвітлення особливостей професійної діяльності
персоналу ДПСУ, визначальної характеристики його особистісного
психологічного благополуччя.
Виклад основного матеріалу дослідження. Професійна діяльнос
ті прикордонників здійснюється в ситуаціях, що характеризуються
елементами несподіванки, раптовості, суміжних з ризиками небезпеками, готовністю діяти негайно, грамотно та в межах правового поля.
Вимоги до негайних, рішучих і ефективних дій можуть виникати також і в процесі спокійної, повсякденної діяльності прикордонного
персоналу: перевірка документів на право перетину державного кордону – виявлення підробленого, недійсного паспортного документа,
конфліктна ситуація з особою, що перетинає державний кордон, та ін.;
проведення огляду місцевості – виявлення ознак порушення державного кордону, правопорушника з прикордонних питань та ін.; робота
з місцевим населенням – виникнення конфліктної ситуації; супроводження цілей на постах технічного спостереження – зміна курсу руху
цілі тощо. Умови, в яких здійснюється професійна діяльність персоналу ДПСУ, значно впливають на стан здоров’я, життя, рівень праце
здатності та якість виконання поставлених завдань. Екстремальність
умов несення прикордонної служби та виконання оперативно-службових завдань з охорони державного кордону, суб’єктивно та об’єктивно сприймаються прикордонниками як важкі, небезпечні, незвичні, несподівані; викликають зміни психічного стану і вимагають максимальної мобілізації ресурсів організму, вимагають негайних, рішучих, адекватних дій [2] і мають значущий вплив на їхнє особистісне
психологічне благополуччя.
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Професійна діяльність персоналу ДПСУ здійснюється з метою
охорони і захисту державного кордону України і захищає життєво національні інтереси особистості, суспільства й держави в прикордонній
безпеці. Вона спрямована на припинення порушень режиму державного кордону, режиму в пунктах пропуску через державний кордон,
спроб незаконного переміщення через кордон вантажів, матеріалів,
предметів, зброї, наркотиків і здійснюється в тісному контакті з представниками інших силових та правоохоронних органів й органів місцевого самоврядування. Надійність професійної діяльності прикордонників забезпечується відповідним моральним та соціально-психологічним кліматом у прикордонному підрозділі в умовах формування
статутних взаємовідносин, попередження та уникнення негативних
явищ взаємодії при організації різних видів оперативно-службової діяльності, згуртованістю підрозділів органів охорони державного кордону, умінням ефективно управляти та здійснювати оцінку діяльності
різних категорій персоналу ДПСУ.
Професійна діяльність прикордонника відбувається в контекс
ті сформованої у нього моделі професійної діяльності та поведінки з
колегами, підлеглими, командирами і начальниками, психологічній
підготовці та на фоні почуттів, емоційних переживань, афектів, які
виявляються при різних ситуаціях оперативно-службової діяльності,
що безпосередньо впливають на його професійне та особистісне життя, діяльність. Позитивний настрій прикордонника містить у собі такі
емоції і почуття, як оптимізм, задоволеність, радість, почуття гордості
за свою професію, патріотизм, любов до Батьківщини, а негативний
є сигналом непрофесійності, незадовільних або недостатніх внутрішньо-особистісних комунікацій, ситуаційного дискомфорту при вирішенні завдань і характеризується невпевненістю, незадоволеністю,
гнівом, страхом, панікою, песимізмом, дратівливістю [3], а, отже, особистісним психологічним неблагополуччям. Виконуючи професійну
діяльність, інтегруючись в групові норми та організаційну корпоративну культуру ДПСУ, набуваючи професійної компетентності, майстерності та досвіду роботи та досягаючи професійних та життєвих цілей та успіху, прикордонники узгоджують власні потреби та інтереси,
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ціннісні орієнтації, життєві плани, домінуючі мотиви тощо в контекс
ті професійної діяльності, що сприяє забезпеченню та підтримці їхнього особистісного психологічного благополуччя.
Отже особистісне психологічне благополуччя прикордонників
залежить від багатьох чинників: змісту та умов здійснення професійної діяльності, структури особистісної мотиваційної сфери, корпоративної культури і їх поєднання. Так, у дослідженні М. Бояркіна
з колегами, присвяченому вивченню особливостей психологічного
благополуччя державних службовців, виявлено слабкий контроль над
власним самопочуттям, низьку здатність до планування, підвищену
тривожність незалежно від конкретного змісту діяльності [4]. У дослідженні А. Злотковської та О. Тітової виявлено у працівників різних
професійних груп, які працюють в сфері “людина-людина”, невисокий
рівень психологічного благополуччя, тривожність та почуття безсилля. А у працівників різних професійних груп, які працюють у сфері
“людина-знакова система” виявлено вищі середні показники їхнього
психологічного благополуччя, але нижчий рівень довірливого ставлення до людей і вищий рівень переживання власної ізольованості [5].
Отже особистісне психологічне благополуччя працівника достатнього сильно залежить від особливостей безпосередньо процесу та умов
здійснення професійній функцій.
Робота є важливою складовою життя людини і є невід’ємною
частиною життя всіх людей. Досвід роботи, соціальні, професійні й
особистісні стосунки, взаємовідносини та взаємодії є центральним
елементом щоденного життя більшості людей і мають потужний
вплив на їхнє благополуччя. Робоче середовище, в якому працюють
люди, охоплює фізичну обстановку, характеристики самої роботи (робоче навантаження, складність завдання), організаційні особливості
(культуру, історію) та різні аспекти позаорганізаційного налаштування (умови ринку праці, галузь промисловості, баланс між роботою та
позаробочим життям). Сприятливі умови середовища забезпечують
як соціальну гармонію особистості, так і ставлення її до праці та задоволення працею. Умови праці є важливими фізіологічними та психологічними чинниками ефективності праці та розвитку організації.
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Від умов праці безпосередньо залежить ефективність виробництва,
мотивація працівника на досягнення мети та комфортні психологічні відносини в колективі. Психологічними особливостями робочого
середовища, що визначають особистісне психологічне благополуччя
прикордонника, є ті характеристики, які впливають на його почуття,
думки та поведінку. Поведінка і діяльність людини в будь-який проміжок часу залежать від її психічного стану, що є ефектом (наслідком)
психічної діяльності та її фоном, в контексті якого відбувається її психічна діяльність. У свою чергу, психічні стани особистості впливають
на протікання психічних процесів, а повторюючись часто, набуваючи
стійкості, можуть стати властивістю особистості [6]. Кероване робоче навантаження, чітко визначена трудова роль та функції, наявність
контролю, безпека робочих місць, гнучкі умови роботи та відсутність
перевантаження визначаються як критично важливі умови особистісного психологічного благополуччя прикордонників та організаційної
продуктивності [7].
У зв’язку із цим стан переживання психологічного благополуччя
персоналом ДПСУ є бажаним, оскільки інтегрує стани психологічного
задоволення, комфорту, внутрішньої і зовнішньої гармонії, що в результаті відображається у відповідних ефектах: задоволеності умовами, процесом та результатами праці, міжособистісними відносинами
в процесі праці, спілкуванням з колегами та керівниками, професійною компетентністю, самореалізацією досягненнями в професійній діяльності, почутті власної гідності та внутрішньої свободи, що
визначають переживання-проживання особистісної та професійної
здійсненності життя.
Актуальним вбачається і питання професійної успішності прикордонників в контексті переживання ними особистісного психологічного благополуччя у професійній діяльності. Адже наявність знань,
медалей, посвідки учасника бойових дій, грошей, квартир, машин
може не приносити військовослужбовцям задоволення від професійної діяльності як процесу, від результатів професійної діяльності
та професійної самореалізації. Професійна успішність розглядається як властивість суб’єкта праці, що відображає його відповідність
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вимогам професії (високу результативність, ініціативність, ефективність спілкування), задоволеність працею, а також прагнення до
подальшої професійної самореалізації в певній сфері (Ю. Карачарова) [8]. Професійна успішність прикордонників є відносно незалежним фрагментом їхньої соціальної реальності і не визначається сукупністю окремих успішно вирішених професійних завдань, а залежить
від індивідуальних ресурсів (здібностей, знань, умінь, навичок, мотивації тощо), ресурсів фізичного середовища (простору та умов здійснення діяльності, часу та зусиль, витрачених на виконання службових
завдань, інформації тощо), ресурсів соціального та організаційного
середовища (організаційної корпоративної культури, технологій та
інструкцій, ситуативної мінливості та непередбачуваності), ресурсів взаємодії персоналу (відносин і ставлення керівництва та колег,
лідерства, підпорядкування, суперництва, співпраці тощо) [9], які визначають професійну мотивацію, забезпечують формування професійної ідентичності та компетентності, сприяють сумісності, згуртованості та співпраці колективу, ефективності та продуктивності виконання професійних завдань, професійного розвитку та самореалізації, що, в свою чергу, призводить або не призводить до задоволеності
умовами, процесом та результатами роботи та, як наслідок – їхнього
особистісного психологічного благополуччя.
Успішність професійної діяльності військовослужбовців розглядається науковцями як спрямованість на відповідну поведінку при
виконанні професійних завдань у конкретних професійних ситуаціях, завдяки розумінню професійних завдань, усвідомленню відповідальності, бажанню досягти успіху, уявленню про складності й труднощі в процесі діяльності, усвідомленню власних особистісних “слабких” і “сильних” сторін у професійному аспекті (І. Зимняя) [10], як
нерозривна послідовність внутрішньо-особистісних трансформацій
від вродженого до розвинутого, від набутого до реалізованого, від
сформованого до самовдосконаленого, самоврегульованого (І. Чугуєва) [11]; як комплексна характеристика, виражена в об’єктивних показниках результативності діяльності (продуктивності праці, якості
наданих послуг тощо) і суб’єктивних показниках її результативності
22

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: психологічні науки

(задоволеності працею, переживанням включеності особистості в діяльність тощо) (П. Тропотяга) [12]; як ефективність реалізації особис
тості у професійній діяльності (Є. Катаєв) [13].
Успішність професійної діяльності пов’язана з розвитком професійно важливих якостей [11; 14]; професіоналізмом [15]; мотиваційно-особистісними компонентами професійної діяльності [16]; залежить не тільки від професійної готовності, але й від рівня психологічної готовності до неї [17; 18]; визначається психологічними детермінантами підготовленості й придатності до здійснення професійної
діяльності (здатністю чітко викладати думку; вмінням передбачати
дії, маскувати свій образ мислення жестами і мімікою та керувати
своєю поведінкою; рівнем фізичної підготовки; відношенням до свого
життя (як до минулих років, так і до майбутніх) з точки зору насиченості його подіями і їх значущості; ступенем орієнтування в складній
обстановці тощо [19]; професійною компетентністю [11] і обумовлена
функціональними можливостями організму [20].
Отже, успішність професійної діяльності персоналу ДПСУ доречно розглядати як критерій його задоволеності професійною самореалізацією на основі результативності, професійних досягнень та їх визнання в професійно значущому для прикордонників середовищі [12].
Успішність персоналу ДПСУ у професійній діяльності може призводити до виникнення переживання психологічного благополуччя у
сфері професійної діяльності, а може і не призводити, якщо у прикордонників не виникає задоволення від неї самої, її результатів, отриманих благ тощо. Оскільки психологічне благополуччя визначається науковцями як здатність людини реалізовувати власну індивідуальність,
ставати і бути суб’єктом, творцем власного життя через включення
в певну професійну діяльність, виконання тих чи інших соціальних
ролей; як стійка психічна властивість, що складаються в домінуванні
позитивних емоцій, наявності тісних взаємин, суб’єктної включенос
ті в життєдіяльність, осмисленості життя і позитивної самомотивації (С. Водяха) [21]; як системну єдність оптимальних психологічних
якостей і станів людини: особистісної зрілості, самоактуалізації, гармонії особистості, суб’єктивного благополуччя (Ю. Олександров) [22];
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як когнітивно-емоційну оцінку якості власного життя загалом та окремих його сфер зокрема, яка формується на основі ступеня задоволеності потреб (у першу чергу, соціальних), еталонних уявлень, сформованих у процесі соціалізації, та об’єктивних (умов життя та діяльності, задоволеності базових потреб, стану здоров’я тощо) чинників,
сприйнятих та інтеріоризованих, та створює основу для досягнення
внутрішніх, соціально орієнтованих цілей, самореалізації, розкриття свого потенціалу, осмислення життя (І. Горбаль) [23]; як результат
переживання особистістю успіхів і досягнень у різних сферах життя – у професійній реалізації та гармонії в особистому житті (І. Аршава) [24]; як усвідомлення військовослужбовцями задоволення процесом проходження служби (Є. Потапчук) [25], професійна успішність
може розглядатися як один з основних його індикаторів.
Успішність професійної діяльності та переживання її психологічного благополуччя є відмінними, проте пересічними поняттями.
Успішність професійної діяльності прикордонників оцінюється відповідно до професійної результативності: професійної відповідності,
продуктивності та ефективності, професійної компетентності та професійних досягнень у професійному середовищі. А переживання ними
особистісного психологічного благополуччя у професійній діяльності
є емоційно-оцінковим переживанням задоволення професійною діяльністю загалом, самим процесом діяльності та її результатами; задоволення від набутих професійних компетентностей, завдяки яким
прикордонник може повноцінно та позитивно функціонувати в професійному середовищі; реалізуючи можливості задоволення різноманітних життєвих потреб та гармонізуючи взаємовідносини й спілкування у військовому колективі, у сім’ї та в інших соціальних взаємодіях; набуваючи здатності реалізовувати власну індивідуальність через
професійну діяльність, здатності до заглиблення та захопленості професійною діяльністю, а також впевненості у кращому майбутньому.
Висновки. Професійна діяльність прикордонників є важливою
частиною їхнього життя. Задоволеність собою як професіоналом, власними професійними досягненнями та успіхами, а також ефективністю
діяльності прикордонного відомства загалом впливає на особистісне
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психологічне благополуччя та якість життя прикордонника. Переживання прикордонниками особистісного неблагополуччя може призводити до переживання почуття навченої безпорадності, яке виникає
внаслідок декількох невдалих спроб впливати на негативні обставини
середовища (або уникати їх) і характеризується пасивністю, відмовою
від дії, небажанням змінювати вороже середовище або уникати його,
навіть коли з’являється така можливість, що супроводжується втратою почуття свободи і контролю, невірою у можливість змін і у власні
сили, пригніченістю, депресією тощо [26], складністю самоприйняття
та професійної самоідентифікації [27], зниженням рівня впевненості
в собі, що впливає безпосередньо на ефективність та продуктивність
їхньої професійної діяльності.
Перспективи подальших розвідок пов’язані із виявленням психологічних особливостей особистісного благополуччя персоналу ДПСУ.
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Волынец Н. В. Профессиональная деятельность персонала Государственной пограничной службы Украины как определяющая
характеристика его личностные психологического благополучия
В статье представлен теоретический анализ профессиональной
деятельности персонала Государственной пограничной службы Украины как характеристики и среды переживания личностного психологического благополучия пограничниками.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, персонал Государственной пограничной службы Украины, личностное психологичес
кое благополучие, успешность, личностная осуществимость, качество жизни.
Volynets N. V. Professional Activity of the Staff of the State Border
Service of Ukraine as a Defining Characteristic of his Personal Psychological Well-Being
The article presents a theoretical analysis of the professional activities
of the staff of the State Border Service of Ukraine as characteristics and environments for experiencing personal psychological well-being by the border
guards.
The professional activity of the staff of the State Border Guard Service
of Ukraine is a socially significant type of activity aimed at ensuring the
sovereignty of the Ukrainian state, its territorial integrity and integrity, carried out on a voluntary basis by specific methods and means; is a professio
nal activity, as well as a complex activity characterized by special conditions.
The distinctive features of the professional activity of the staff of the State
Border Guard Service of Ukraine concerning the goals, tasks and results of
work are the conditionality of the goals and objectives of the service activities of social orders of the society and their consolidation in laws, military
statutes and orders.
The conditions in which the professional activity of the staff of the State
Border Guard Service of Ukraine significantly affects the state of health, life,
working capacity and the quality of the tasks performed. Extreme conditions for carrying out a border guard service and carrying out operational
and official tasks on the protection of the state border are subjectively and
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objectively perceived by border guards as heavy, dangerous, unusual, unexpected; cause changes in the mental state and require the maximum mobilization of the body’s resources, require immediate, decisive, adequate actions
and have a significant impact on their personal psychological well-being.
The professional activity of the border guards is an important part of
their life. Satisfaction with oneself as a professional, with their own professional achievements and successes, as well as the effectiveness of the activity
of the border agency in general, affects the personal psychological well-being and quality of life of the border guard.
Keywords: professional activity, personnel of the State Border Guard Service of Ukraine, personal psychological well-being, success, personal feasibility,
quality of life.
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ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІАГНОСТИКИ
РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ТА РОЗВИТКУ
ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ
ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
Статтю присвячено висвітленню результатів дослідження стану сформованості та розвитку організаторських здібностей офіцерів-прикордонників. За результатами дослідження визначено вектори
підвищення рівня їх сформованості (на першому етапі професіоналізації) та розвитку (на подальших етапах професіоналізації) в умовах
вищого військового навчального закладу.
Ключові слова: офіцер-прикордонник, організаторські здібності,
рівень сформованості, рівень розвитку, професійна компетентність.
Поставка проблеми у загальному вигляді. Сучасні умови охорони та оборони державного кордону України обумовлюють все
більш складні завдання службової діяльності офіцерів-прикордонників, що, у свою чергу, висуває нові вимоги до їх професійної підготовки. У них повинні бути сформовані належним чином організаторські здібності.
Актуальною є проблема формування організаторських здібностей у курсантів (майбутніх офіцерів) та розвитку у офіцерів і слухачів.
Належний рівень розвитку організаторських здібностей дозволятиме
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успішно здійснювати управлінську діяльність щодо забезпечення надійної охорони та оборони державного кордону України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор.
Результати аналізу наукових джерел свідчать про те, що питання покращення професійної підготовки охоронців кордону вивчала ціла
низка дослідників. Так, С. М. Будник і М. І. Томчук аналізували особ
ливості творчого підходу в управлінській діяльності офіцерів-прикордонників [1], В. В. Журавльов вивчав аспекти організаційно-психологічної підготовки до професійно-управлінської діяльності керівників органів охорони державного кордону [3], Р. О. Ковальчук
присвятив свій науковий доробок визначенню психолого-педагогічних умов розвитку здатності до самоорганізації у майбутніх офіцерів-прикордонників [5]. Л. М. Мотозюк вивчала питання щодо
формування організаторських здібностей у майбутніх керівників
прикордонних підрозділів [6]. С. А. Мул розробив концепцію щодо
психології готовності офіцера-прикордонника до професійної діяльності [7], С. І. Сердюк досліджував особливості формування професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки [9] та ін.
Однак питання щодо особливостей формування та розвитку організаторських здібностей офіцерів на всіх етапах професіоналізації
із урахуванням викликів і загроз сьогодення потребують подальшого
дослідження.
Метою статті є висвітлення результатів діагностики стану сформованості організаторських здібностей офіцерів-прикордонників
задля подальшого визначення векторів підвищення рівня їх сформованості (на першому етапі професіоналізації) та розвитку (на подальших етапах професіоналізації) в умовах вищого військового навчального закладу – Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі НАДПСУ).
Виклад основного матеріалу дослідження. Результати анонімного
опитуваннякерівниківструктурнихпідрозділівДержавноїприкордонної
служби України (далі ДПСУ), досвід автора дослідження, результати
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спостереження, моніторинг успішності виконання службових обов’язків, результати аналізу відгуків на випускників НАДПСУ свідчать про
те, що організаторські здібності офіцера-прикордонника є визначальними для успішного керівництва підрозділами, у тому числі і здійснення якісного морально-психологічного забезпечення професійної діяльності підпорядкованого персоналу [2].
Під час аналізу ми враховували концептуальні положення теорії
К. М. Гуревича про комплексний підхід до професійної придатності,
в якому поєднуються аналіз соціальних факторів розвитку професіо
нала (знання, навички, вміння; мотиви та професійні здібності) та
психофізіологічних особливостей.
Результати дослідження свідчать про те, що організаторські здібності є 1) однією з професійно важливих якостей, наявність якої обумовлює успішність виконання посадових обов’язків офіцерами-прикордонниками безпосередньо під час здійснення управлінського
менеджменту та 2) складовою професійної компетентності офіцерів-прикордонників.
Діагностику стану сформованості організаторських здібностей
було проведено із представниками постійного (офіцерами) та перемінного (слухачами і курсантами) складу НАДПСУ за методикою
“КОЗ” (російською “КОС”), яка дозволяє виявити стійкі показники
організаторських та комунікативних здібностей. Інтерпретацію результатів здійснено відповідно до ключа оцінки й обробки даних [4].
Респондентам було запропоновано відповісти на два блоки запитань (перший блок запитань – на виявлення рівня сформованості організаторських здібностей; другий – для визначення рівня сформованості комунікативних здібностей). Результати опитування надали нам
можливість визначити схильності респондентів до організаторської
та комунікативної діяльностей. При проведенні дослідження використано трирівневу шкалу критеріїв рівня розвитку організаторських та
комунікативних здібностей із урахуванням ознак військового середовища (наявність субординації та єдиноначалія тощо), а саме:
1) достатній рівень: здатність офіцера (слухача, курсанта)
швидко орієнтуватися у складних професійних ситуаціях, у тому
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числі в умовах значних психологічних навантажень, бути вимогливим; відповідальним, пильним, винахідливим, ініціативним, наполегливим, самостійним, самокритичним; стриманим; прагнути до
спілкування, мати багато друзів, любити перебувати в колі друзів,
швидко звикати до нових людей, до нового колективу, легко встановлювати контакти з незнайомими людьми; вільно почуватись
публічних під час виступів; швидко реагувати на прохання друзів
тощо);
2) середній рівень: офіцер здатний орієнтуватися в складних
ситуаціях, відповідальний, вимогливий, пильний, наполегливий,
самостійний, самокритичний, прагне до спілкування; не завжди любить перебувати в колі друзів, воліє бути більше на самоті; поступово звикає до нових людей, до нового колективу, легко встановлює
контакти з незнайомими людьми; йому не надто легко даються пуб
лічні виступи;
3) низький рівень: офіцер не завжди швидко орієнтується в складних ситуаціях, рідко виявляє ініціативу, наполегливість, недостатньо
самостійний, самокритичний, стриманий, не виявляє особистого
прагнення до спілкування, має небагато друзів; не любить перебувати
в колі друзів або прагне бути на самоті.
Для виконання завдань дослідження було проведено діагностичний зріз, до якого було залучено 38 слухачів – випускників
факультету підготовки керівних кадрів (умовно позначимо його
факультет № 1), які навчались за другим магістерським рівнем вищої освіти; 218 курсантів випускного курсу, які навчались за першим бакалаврським рівнем вищої освіти факультетів НАДПСУ
(факультету охорони та захис
т у державного кордону (факультет
№ 2), факультету правоохоронної діяльності (факультет № 3); факультету іноземних мов і гуманітарних дисциплін (факультет № 4),
інженерно-технічного факультету (факультет № 5); а також 293 офіцери – керівники структурних підрозділів органів охорони держаного кордону та НАДПСУ. Отримані під час опитувань результати
проаналізовано у кількісному та якісному аспектах. Результати діаг
ностичного зрізу подано у табл. 1.
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Кількість осіб

32
123
63
38

37

293
38
112
60
30

16

218*

Факультет

1
2
3
4

5

загальні
1
2
3
4

5

загальні
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52

23,85

18,75

41,98
63,16
17,86
35,00
26,67

123
24
20
21
8
3

35,14

34,37
47,97
44,44
31,58

%

13

11
59
28
12

к-сть

достатній ≥ 0,61

124

10

159
13
67
31
16

22

20
60
33
24

к-сть

56,88

62,50

54,27
34,21
59,82
51,67
53,33

59,45

68,50
48,78
52,38
63,16

%

середній 0,41–0,6

42

3

11
1
25
8
6

2

1
4
2
2

к-сть

19,27

18,75

3,75
2,63
22,32
13,33
20,00

5,4

3,13
3,25
3,18
5,26

%

низький ≤ 0,4

Кількість осіб, які знаходяться
на відповідному рівні

Стан сформованості організаторських здібностей персоналу НАДПСУ
(на початковому етапі констатувального експерименту)
Склад персоналу
постійний склад
перемінний склад

Таблиця 1

0,53

0,51

0,63
0,71
0,50
0,58
0,54

0,60

0,61
0,65
0,64
0,59

Рейтинг організаторських здібностей
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Ураховуючи, що у офіцерів-прикордонників вже сформовані організаторські здібності до управлінської діяльності, в останньому рядку таблиці подано дані із позначкою* щодо 2–5 факультетів (тільки
для курсантських підрозділів).
За результатами дослідження встановлено, що лише 41,98 % офіцерів (а це – постійний склад НАДПСУ та слухачі факультету № 1 та
23,85 % курсантів 2–5 факультетів) мають достатній рівень сформованості організаторських здібностей.
У дослідженні ми враховували, що психологи розрізняють так звані здібності “загальні” та “спеціальні”. Загальні здібності – це здібності,
які певною мірою виявляються в усіх видах діяльності. Загальні здібності як потенційні здібності успішного оволодіння різними видами
діяльності залежать від розвитку психічних процесів та властивостей і
виявляються в пізнавальній діяльності тих, хто навчається. Спеціальні
здібності – це індивідуальні, у тому числі й організаційні або здібності
до організаційної діяльності. Спеціальні здібності більшою мірою, ніж
загальні, розвиваються на основі відповідних задатків, що визначаються анатомо-фізіологічними особливостями нервової системи, зокрема
її аналізаторами. Природні задатки до розвитку здібностей у різних
людей не однакові. Які саме здібності сформуються на основі задатків,
залежатиме не від задатків, а від умов життя, виховання та навчання. На
думку Л. С. Рубінштейна, між задатками і здібностями дуже велика різниця; між ними – весь шлях розвитку особистості. Ураховуючи те, що
здібності – це істотні психологічні властивості людської особистості,
що виявляються в її цілеспрямованій діяльності та зумовлюють її успіх,
урахування індивідуальних здібностей офіцерів, слухачів і курсантів є
пріоритетним на всіх етапах професіоналізації в умовах НАДПСУ.
У першу чергу необхідно зазначити, що однією з важливих умов
формування та розвитку здібностей охоронців кордону є їх ґрунтовне діагностування, що дозволяє забезпечити індивідуальний підхід на
всіх етапах професіоналізації в умовах НАДПСУ. Необізнаність з такою інформацією істотно ускладнює управління освітнім процесом.
Питання про спеціальні здібності до організаційної діяльності можна
поставити і в аспекті цілеспрямованого коригування цих здібностей.
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Ураховуючи, що організаторські здібності тісно пов’язані із лі
дерськими якостями, було визначено рівень сформованості спеціальних організаторських здібностей офіцерів, слухачів і курсантів.
Результати дослідження подано в табл. 2 (дані із позначкою* визначено тільки для курсантських підрозділів 2–5 факультетів).
Таблиця 2

Стан сформованості спеціальних організаторських
здібностей персоналу НАДПСУ
(на початку проведення констатувального експерименту)
Факультет

К-сть
осіб

1
2
3
4
5
Загалом

32
123
63
38
37
293

Постійний склад
к-сть осіб,
які мають
спеціальні ор
%
ганізаторські
здібності

3
4
4
5
3
19

9,37
3,25
6,35
13,16
8,11
6,48

Перемінний склад
К-сть
осіб

38
112
60
30
16
218*

к-сть осіб, які
мають спеціальні організаторські здібності

%

1
5
1
1
1
8*

2,63
4,46
1,67
3,33
6,25
3,67*

Використання цієї методики дозволило встановити, що лише
6,48 % постійного складу НАДПСУ володіють спеціальними організаторськими здібностями. Серед курсантів випускного курсу цей показник становить лише 3,67 %.
Ураховуючи важливість наявності для офіцерів-прикордонників
здатності до управлінської діяльності ми також провели дослідження
стилю управлінської діяльності керівників структурних підрозділів
різного рівня НАДПСУ (індивідуальних психологічних властивостей,
особливостей комунікативної поведінки, рейтингу авторитету серед
підлеглих, суб’єктивного ставлення до них підлеглих, що надало можливість визначити актуальні проблеми щодо ефективного здійснення
управління підрозділом та підтримання належного соціально-психологічного клімату в колективі.
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Обстеження було проведено за методикою “ГРІД” [11], викорис
тання якої дозволяє визначити домінуючий стиль керівництва підрозділом:
1) стиль 9,1 – “авторитарний стиль управління” – для нього характерна турбота про виконання завдань (позитивні якості – завжди
все тримає на контролі, вимогливий; негативні – не залучає людей до
участі у справах; відразу знаходить винних, схильний задавати питання підлеглим у різкій формі, любить роль спостерігача, говорить підлеглим, що робити, але не говорить яким чином);
2) стиль 1,9 – “ліберальний стиль управління” – для цього стилю
характерна турбота про персонал (позитивні якості – переважають
довірливі, відверті та товариські відносини, немає конфліктів, негативні – недостатньо приділяє уваги чіткості розподілу службових
функцій, нестійка система контролю, контакти з підлеглими мають неформальний характер і часто виходять за рамки службових завдань);
3) стиль 5,5 – “компроміс” – людина-організація (позитивні риси –
прагнення до успіху в системі та високого становища, товариський,
відкритий, легко сходиться з людьми; негативні – намагання спустити
конфлікти на гальмах, уникає відкритих зіткнень, віддає перевагу перевіреним методам, завжди на боці більшості);
4) стиль 9+9 “патерналізм” – для цього стилю характерні такі позитивні якості – виконує взяті на себе зобов’язання; керує, виявляє
ентузіазм; вимогливий; прихильник вказівок; негативні риси – керує
“натовпом”; примушує почувати себе винними тих, хто з ним не згодний; любить повчати; самовпевнений; схильний до конфіденційного
виказування незгоди, але не терпить прилюдних заперечень;
5) стиль 9,9 – “співробітництво” – для цього стилю характерна
рівномірна та максимальна турбота про персонал і виконання зав
дань (позитивні якості – роботу переважно будує на довірі, ретельно
пояснює підлеглим, що роботи, опираючись на їх свідому підтримку;
негативні – відносини мають неформальний характер, чіткого поділу
проблем на службові та неслужбові немає.
Результати обстеження 293 осіб постійного складу факультетів
НАДПСУ подано в табл. 3.
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Таблиця 3

Діагностика стилів управління серед постійного складу НАДПСУ
(на початку проведення констатувального експерименту)

Кількість осіб

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

9,9 “співробітництво”

9+9 “патерналізм”

Факультет

5,5 “компроміс”

1,9 “ліберальний”

9,1 “авторитарний”

К-сть (%) осіб, які мають відповідний стиль управління

%

1

32

12

37,5

3

9,38

4

12,5

10

31,25

3

9,38

2
3
4
5
заг.

123
63
38
37
293

21
13
10
13
69

17,07
20,64
26,32
35,14
23,55

18
7
8
4
40

14,63
11,11
21,05
10,81
13,65

14
10
5
2
35

11,38
15,87
13,16
5,4
11,95

41
15
12
15
93

33,33
23,81
31,58
40,54
31,74

29
18
3
3
56

23,57
28,57
7,89
8,11
19,11

Результати констатувального дослідження свідчать про те, що
лише 19,11 % респондентів здійснюють свою управлінську діяльності
діяльність на засадах стилю “співробітництва”, майже 31,74 % використовують “патернальний” стиль управління, а 23,55 % – керуються
авторитарними засадами управлінської діяльності.
Під час проведення дослідження ми також враховували, що професійна організаційна діяльність офіцерів-прикордонників складна
та багатогранна: виняткова важливість завдань з охорони та оборони
державного кордону України, необхідність постійно бути пильним,
високий темп несення служби в особливих та екстремальних умовах
діяльності, підвищені вимоги щодо розпізнавання складних візуальних об’єктів і звукової інформації, безпосередній контакт із суб’єктом контролю під час службового спілкування висувають високі вимоги до професійної підготовки офіцерів прикордонників, службова
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діяльність яких має характер протиборства. Труднощі, що пов’язані
із прогнозуванням ймовірних дій особи, яка перетинає державний
кордон України, значною мірою підвищують невизначеність службових ситуацій, з якими мають справу прикордонники в умовах значних
психологічних навантажень. Тому в дослідженні ми також враховували актуальність здатності офіцерів-прикордонників при здійсненні
організаторської діяльності.
Здатність до адаптивності офіцерів, слухачів і курсантів НАДПСУ
було проведено фахівцями відділення психологічного забезпечення
відділу по роботі з персоналом НАДПСУ. Психодіагностичне обстеження було проведено на засадах багаторівневого опитувальника “Адаптивність” А. Г. Маклакова та С. В. Чурмяніна [8].
Усього опитуванням було охоплено 256 осіб перемінного складу:
38 слухачів факультет № 1 та 218 курсантів випускного курсу 2–5 факультетів НАДПСУ. Усі слухачі факультету керівних кадрів виявились
достатньо емоційно стійкими. Серед курсантів виявлено тільки 28
(12,84 %) осіб підвищений рівень регідності та дещо знижений рівень
адаптаційних здібностей. За даними дослідження, вони здатні в критичних ситуаціях неадекватно реагувати на події. Решта слухачів та
курсантів достатньо емоційно стійкі, легко пристосовуються до нових
умов діяльності, адекватно орієнтуються в критичних ситуаціях.
Результати експериментального дослідження засвідчили, що знач
на частина респондентів (54,27 % постійного складу, 34,21 % слухачів
та 54,88 % змінного складу) мають середній рівень сформованості організаційних якостей. Лише 6,48 % постійного складу мають спеціальні організаторські здібності. Для слухачів та курсантів випускників ці
показники ще нижчі: 2,63 % та 3,67 % відповідно.
Виявлено, що досить вагома частина керівників структурних підрозділів мають авторитарний (23,55 %) стиль та стиль управління
“патерналізм” (31,74 %). Лише 19,11 % керівників керуються засадами
співробітництва. Серед випускників 12,84 % мають знижений рівень
адаптаційних здібностей.
Отже, дослідження стилю управлінської діяльності керівного
складу структурних підрозділів, його індивідуальних психологічних
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властивостей, особливостей поведінки, рейтингу, авторитету серед
підлеглих, суб’єктивного ставлення до них з боку підлеглих дало змогу
з’ясувати особливості управління в підрозділах та їх вплив на соціально-психологічний клімат у колективі. Вивчення стану сформованості
організаторських здібностей офіцерів-прикордонників засвідчив необхідність підвищення рівня їх організаторських здібностей.
Висновки. 1. Специфіка професійної діяльності офіцера-прикордонника обумовлює наявність у охоронців кордону організаторських
здібностей.
2. Організаційна діяльність офіцера-прикордонника є багатоаспектною і надзвичайно складною частиною професійної діяльності,
що свідчить про те, що організаторські здібності є важливою передумовою професійної придатності офіцера-прикордонника. Це підтверджується проведеним теоретичним аналізом та емпіричними даними
нашого дослідження. Організаційна діяльність: 1) є ключовим у системі “офіцер-прикордонник – підпорядкований персонал”; 2) інтегрує
різноманітні аспекти професійної діяльності всіх категорій підпорядкованого персоналу, тому що в кожній її підструктурі є організаційний компонент.
3. Результати дослідження стану організаторських здібностей як
складової професійної компетентності офіцерів-прикордонників засвідчили необхідність підвищення рівня сформованості (на першому
етапі) та подальшого розвитку (на другому етапі професіоналізації)
організаційних здібностей курсантів, слухачів і офіцерів НАДПСУ.
На жаль, обсяг статті не дозволяє автору висвітлити всі результати діагностики стану сформованості організаторських здібностей
офіцерів-прикордонників.
Шляхами подальшого дослідження проблематики управлінсь
ких здібностей офіцерів, слухачів і курсантів НАДПСУ є психологічне
осмислення механізмів управлінської діяльності, виявлення ролі загальних і спеціальних – організаторських здібностей, а також розробка програми цілеспрямованого розвитку організаторських здібностей
офіцерів, слухачів і курсантів НАДПСУ під час освітнього процесу в
умовах вищого прикордонного навчального закладу.
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Волобуева Е. Ф. Про результаты диагностики уровня сформированности и развития организаторских способностей офицеров-пограничников
Статья посвящена раскрытию результатов исследования уровня
сформированности и развития организаторских способностей офицеров-пограничников. По результатам исследования определены
векторы повышения уровня их сформированности (на первом этапе
профессионализации) и развития (на дальнейших этапах профессионализации) в условиях высшего военного учебного заведения.
Ключевые слова: офицер-пограничник, организаторские способ
ности, уровень сформированности, уровень развития, профессиональная компетентность.
Volobuieva O. About the Results of Diagnosis of the State of Formation and Development of the Organizational Abilities of the Border
Guard Officers
The article deals with the revealing of the results of investigation of the
state of the formation and development of the organizational abilities of border guard officers. According to the investigation results the vectors of the
rise in the level of their formation (at the first stage of professionalization) and
development (at the further stages of professionalisation) in the conditions of
the higher military educational establishment have been determined.
In the investigation we have taken into account the results of the anonymous questionnaire on the organizational abilities of the border guard officers as for their understanding, evaluation, meaning and structure in the
context of the professional duties in the special and extreme activity conditions. The organizational abilities are considered to be the essential part of
the professional competence of the border guards. That is why the problem of 1) formation of the organizational abilities of the cadets (cadets are
the future officers) and 2) development of such abilities of the officers and
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students (of the Faculty of Management Personnel Training) is considered
of vital importance nowadays. The proper level of the organizational abilities give the border guard officer the opportunity to carry out the management activity on border protection effectively.
The article aim is to reveal the results of the diagnosis of the state of
the formation of the organizational abilities of the border guard officers for
further determining the vectors of rise in the level of their formation (at the
first stage) and development (at the further stages of professionalisation )
in the conditions of the higher military educational establishment – the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after
Bohdan Khmelnitskyi (NA of the SBGS of Ukraine).
256 persons have been involved into the research. The methodology
“Communicative and Organizational Abilities (in Ukrainian “KOЗ”, in Russian “КОС”) has been used in the investigation.
The results of the investigation have given us the opportunity to determine the level of the development of the abilities towards the organizational
and communicative activities. While conducting the research the three level
scale of the criteria of the level of the development of the organizational
and communicative abilities have been used. The peculiarities of military
environment have been taken into our consideration.
We also have analyzed the dominative style of border guard officer`s
management activity on the base of the “Grid” method and the peculiarities
of their adaptation.
The results of the investigation have testified the necessity of the rise
in the level of the organizational abilities of border guard officers at all the
levels of professionalization.
The size of the article does not give us the opportunity to reveal all the
results of our investigation. The further directions of the investigation of
the problem of the organizational abilities of border guards are: 1) studying
the role of general and special (organizational) abilities and 2) working out
the Programme of the Development of the organizational abilities of the
borderguard officers, students and cadets of the NA of the SBGS of Ukraine.
Кeywords: border guard officer, organizational abilities, formational
level, development level, professional competence.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТВОРЧОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
Творчість є атрибутом сучасності, підґрунтям соціальних інновацій, які складають сутність та орієнтири у її розвитку. Вона
розглядається як один із фундаментальних способів відношення особистості до світу та до самої себе, результатом якого є творення відповідного культурного ресурсу. Творчість постає як загальна антропологічна характеристика, необхідна умова розвитку особистості.
Вона розглядається як народження буття із небуття. Це життєва
енергія людини, що закладена у ній від природи. Творча людина – це
трансцендуюча людина, яка усвідомлено та вільно долає межі власного Я, повсякчас робить вибір, набуває нових якостей, характеристик,
відкриває нові сенси та смисли свого буття. Вона творить світ у собі
та світ навколо себе.
Ключові слова: творчість, складність, ймовірність, процес, людина.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Людину завжди цікавили питання на кшталт: яка природа творчості? як відкрити у собі
творчий потенціал? Чи може кожна особистість бути творчою? Що
відрізняє творчу людину від інших з точки зору психології людини?
тощо. Свої міркування із цих та інших питань, пов’язаних з природою
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творчості, висловлювали багато дослідників у різні історичні епохи.
Проте особливої актуальності й релевантності вона набула у наш час.
Це зумовлено, насамперед, особливостями соціокультурного розвитку,
що позначений стрімкими й динамічними цивілізаційними змінами.
Ці зміни засвідчують зміну пріоритетів виробництва на сферу надання
послуг, симбіозом технічних новацій й науково-технічних досягнень,
виникненням й поглибленням низки глобальних проблем, розвитком
інформаційних технологій, які породжують віртуальний вимір культури – квазі-простір тощо. Новий контекст соціальної реальності суттєво
впливає на буття людини. Вона вже не втиснута у міцні лещата соціального світу. Руйнація та мінливість узвичаєних соціальних структур та
норм зумовлює дисбаланс між соціальним та індивідуальним. “Розрідження” раніше стійких структур порядку, у які був “упаяний” індивід, тепер звільняє його й відправляє у вільне одиночне плавання вируючими хвилями сучасності. Порятунок потопаючих воістину став
справою самих потопаючих”, – констатує Л. Горбунова [2].
Суспільство, котре втратило статичність та стабільність, не здатне
гарантувати людині безтурботне та безпечне життя. Події суспільного життя, змінюючись з калейдоскопічною мозаїчністю, породжують
фрагментарність світосприйняття та світорозуміння, а відтак кризу
самоідентифікації людини, котра звикла до усталеності та порядку.
Вона опиняється у зоні небезпеки і, водночас, у просторі нових можливостей та нереалізованих потенцій. Щоб їх реалізувати, віднайти
співмірні духу епохи культурні форми, зберегти рівновагу у сучасному плинному соціумі, вона має вибудувати власну траєкторію розвитку згідно з реаліями часу. Власне у просторі сучасності складається
нова ідентичність людини як “можливості бути” (С. К’єркєгор). Вона
детермінована лише собою, є можливісною, фактично відкритою світу та розглядається як проект (Ж.-П. Сартр), як зусилля бути собою.
Визначальне значення набуває творче начало людини, її інтелектуальний потенціал, комунікативна компетентність, гнучкість у прийнятті
рішень тощо. Динаміка й мінливість соціально-економічних, політичних, культурний процесів вимагають від людини не лише можливості “вижити” у сповненому ризиків світі, а й будувати з ним свої
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взаємовідносини, привносячи у його динаміку та мінливість певну
стабільність. Реалії сьогодення потребують творчо налаштованих
працівників, які здатні не лише засвоювати певну “суму знань”, а й генерувати її у нові форми та сутності, вирішувати нетипові виробничі
та життєві ситуації. Наскільки розвинений у людини творчий первінь, настільки високим буде рівень її здатності адаптуватися та бути
успішним в умовах мінливого, сповненого ризиків світу, зберігаючи
свою ідентичність та самобутність, збагачуючи духовний та інтелектуальний потенціал суспільства. Творчість є атрибутом сучасності,
підґрунтям соціальних інновацій, які складають сутність та орієнтири
у її розвитку. Вона розглядається як один із фундаментальних способів відношення особистості до світу та до самої себе, результатом якого є творення відповідного культурного ресурсу. З огляду на суспільну
потребу у розвитку й реалізації творчого потенціалу людини, окреслена тема є релевантною та актуальною.
Метою статті є аналіз психологічних аспектів творчої діяльності
людини з позицій розвитку її як особистості та потреби самореалізації у реаліях суспільного життя.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Проб
лема творчості й, зокрема, творчої діяльності людини є міждисциплінарною, що вказує на її багатоаспектність та складність. Вона не є новою для дослідників. Феномен творчості у своїх дослідженнях розглядали науковці різних епох. Зокрема, від сократівського “Пізнай самого
себе!” й до гегелівського розуміння “абсолютного духу» як ідеального,
творчого начала у людини мислителі уважали розгляд й аналіз здіб
ностей, характеру, нахилів, інтересів людини справжнім пізнанням
людини, розкриттям її власної сутності. Представники сучасних напрямів філософії, зокрема філософії психоаналізу, екзистенціалізму,
філософії життя тощо (А. Камю, Ж-П. Сартр, Ф. Ніцше, Е. Фромм,
З. Фройд та інші) уважали, що людина зможе стати сама собою лише
завдяки повному розвитку індивідуальної самості, в основі якої є
творче начало. Втрата ж самості, небажання розвивати свої первинні
можливості зумовлює її саморуйнування.
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Заслуговує на увагу аналіз творчого процесу у діяльності знаних
митців та науковців (опис “натхнення”, “мук творчості” тощо), представлений у дослідницьких розвідках Г. Воллеса, І. Кеннона, А. Пуанкаре. Зокрема, вони виокремлювали декілька стадій творчого процесу:
підготовка, дозрівання (ідеї), осяяння (інсайт) й перевірку. Основна
ланка творчого процесу (дозрівання й осяяння), на їх думку, не піддається свідомо-вольовому контролю й відбувається на інтуїтивному
рівні. Таким чином, у творчості суттєва роль відводиться ірраціональним факторам. Сучасні вітчизняні психологи І. Назаренко, І. Мартинюк, В. Моляко, Р. Ткач та інші визначають творчість як інтегративну
властивість особистості, що характеризує міру можливостей здійснювати творчу діяльність, готовність та здатність до самореалізації та
саморозвитку людини.
Виклад основного матеріалу дослідження. Варто зазначити, що
категорія “творчість” не має єдиної всіма визнаної дефініції. Ця обставина пов’язана з абсолютизацією дослідниками певного аспекту явища
(психологічного, педагогічного, філософського, фізіологічного тощо),
що спричиняє формулювання неповних, часткових визначень. У філософсько-психологічному контексті це поняття розглядається Н. Хамітовим як “діяльність, у якій відбувається поява принципово нового
у людській культурі. Принципово нове є результатом вирішення протиріччя, тому творчість можна визначити як усвідомлене розв’язання
протиріч, що з’явилися на шляху розвитку людини та її світу” [9]. А. Горелов звертає увагу на більш широке трактування цієї категорії: “Творю” співпадало у багатьох мовах (у т. ч. в старослов’янській та грецькій)
з “роблю”. Давньоруський корінь “твор” означає вид, зовнішність, створення, поєднання та належить до індоєвропейського “veri” – “відкривати”. У словнику Даля одне із значень творчості – “давати буття” [3].
Творчість розглядається ним як народження буття із небуття. Її джерело необхідно шукати у природі самого життя. Це життєва енергія людини, що закладена у ній від природи. Здатність до творчості, творення
навколо себе та у собі іншого відмінного світу і вирізняє людину з-поміж тварин, дозволяє їй піднестися над собою, подолати свою сутнісну обмеженість, відкрити нові горизонти свого буття. Вона виходить
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із серцевини людського єства і тому недетермінована ніякими зовнішніми факторами і обставинами. Її не можливо пояснити, “підігнавши” під
визначені правила, теореми, алгоритми дій тощо. Саме у надрах потенційних сил людини “живе” та “творча сила”, яка рухає індивідуальний
розвиток людини. У творчості проявляються людські здібності й виступають родовою рисою її потенціалу. Як зазначає О. Шумилін, “смисл
творчості полягає у розвитку та самовдосконаленні роду “людина”, розвитку її сутності” [11]. Повчаннями, примусом, казенним дидактизмом
цього досягнути неможливо. Творчість можливо лише “розбудити”,
активізувавши внутрішній потенціал кожної особистості. Вона не породжується об’єктивними умовами, оскільки частково знаходиться за
межею можливого для людини і в силу цієї обставини мало піддається
опису, діагностуванню, контролю, передбаченню тощо. Багатогранну
складну природу людини можна зрозуміти, ураховуючи творчий порив,
який уявляється своєрідним пануванням духу над природою і душею.
“Особистість може бути зрозумілою як акт, вона протилежна пасивності, вона завжди означає творчий супротив”, – стверджує М. Бердяєв [1].
Істотне місце у цьому процесі займає сфера несвідомого. Ця сфера пов’язана зі внутрішніми переживаннями, духовними пошуками та
іншими процесами природної сутності людини. Головну роль у цих
процесах грають фантазія, емоції, інтуїція тощо. Вони роблять категорію “можливого” продуктивною і необхідною у процесі творчості. Як
стверджує А. Горелов, “основна частина творчого процесу – це осяяння, світло, яке продукується самою людиною, духовною енергією, яка
чудернацьким способом створюється у її тілесній субстанції” [3]. Осяяння, творча інтуїція, інсайт можливі завдяки процесу самовибудовування, додавання тих ланцюжків, елементів, які доповнюють та створюють цілісний образ, “наведення мостів” між окремими порухами
думки, відчуттями та емоціями, що дозволяють створювати “єдність у
багатоманітності” тощо. Аналізуючи самовибудовування як механізм
роботи творчої інтуїції, О. Князева уважає, що ціле виникає у формі
образу. Воно відчувається, а не мислиться! І це відчуття цілого зумовлене у творчості [5]. Творити – це значить уміти поєднувати та створювати нові конфігурації не лише з невідомих елементів, а й відомих,
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долаючи їх стереотипну структуровану єдність та зумовлюючи хаос, з
якого і твориться нова єдність. У творчому процесі людина окреслює
лише контекст, не зациклюючись на окремих його частинах, оскільки
передбачає, якими вони мають бути. Творення розглядається як здатність до поєднання елементів досвіду, до інтерпретації смислу частин
з точки зору цілого. Цей процес не породжується об’єктивними умовами, оскільки частково знаходиться за межею можливого для людини і в силу цієї обставини мало піддається опису, діагностуванню,
контролю, передбаченню, прогнозуванню тощо. Він є незавершеним,
оскільки система, явище, набувши ознак статичності, втрачає потенції
свого подальшого розвитку. Творчість володіє процесуальною природою. Як тільки об’єкт набуде ознак статичності, втратить потенції у
своєму розвитку та можливості створювати нове, він стане зрозумілим, завершеним, а отже простим. Самовибудовування передбачає
творення об’єктом самого себе через творення нових конфігурацій та
гештальтів як з наявних елементів, так і з отриманих зовні, народжуючи нові смисли, конфігурації, образи тощо. У процесі цього народження відбувається своєрідне єднання внутрішнього світу людини зі
зовнішніми об’єктивними реаліями, які зумовлюють нове бачення,
розуміння, переживання, проживання світу зовнішнього, намічаючи
його подальші обрії розвитку.
Будівельним матеріалом у цьому процесі є хаотична невпорядкованість елементів, яка дозволяє людині бути необмеженою та креативною у творенні нової смислової природи її буття. У процесі самоорганізації важко щось передбачити. Сценарій та зразки у цьому
випадку відсутні. Головною умовою розвитку постає випадковість та
ймовірність, здатність до багатоваріантності шляхів розвитку. Ціле не
розуміється як сума простого, воно отримує можливість самовибудовуватися у нові конфігурації за рахунок розвитку частин. Творення
гармонії не передбачає зникнення хаосу. Він залишається потенційно присутнім у порядку і здатним активізуватися завдяки незначній
випадковості. Саме випадковість доповнює необхідність, активізує
її, дозволяючи прихованим формам реалізуватися у бутті. “Конкретна історія конкретного об’єкта розуміється як ланцюг біфуркацій
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з випадковим вибором, що відкриває різний набір можливостей, постає як неодмінна дія причини, в народженні якої нееліміновану роль
відіграє випадковість. Умови, які здатна асимілювати дана основа, в
тому числі й зовнішні умови, сприяють тому, що випадковість доповнює необхідність”, – зауважує І. Добронравова [4]. Присутність хаосу
у гармонії дозволяє їй оновлюватися, змінювати свою структуру, відшуковувати та вивільнювати свій нереалізований потенціал. Порядок
створюється із хаосу і завдяки хаосу зберігає свою життєздатність.
Відповідно хаос є необхідною умовою існування світової гармонії та
самого життя.
Творчість постає як загальна антропологічна характеристика, необхідна умова розвитку особистості. Згідно з концептуальною дихотомією Й. Фіхте Я-не-Я, особистісне Я повсякчас набуває нових абрисів. Творча людина – це трансцендуюча людина, яка усвідомлено та
вільно долає межі власного Я, повсякчас робить вибір, набуває нових
якостей, характеристик, відкриває нові сенси та смисли свого буття.
Вона творить світ у собі та світ навколо себе. С. Філіпенок зауважує,
що процес творчості впливає на структуру особистісного досвіду,
оскільки трансформує свідомість людини, сприйняття її реальності і
самої себе. “Творча людина здатна побачити труднощі у тих сферах,
на які ніхто раніше не звертав уваги, надати значення випадковому
та незначному…, виявити оригінальні поєднання”, – пише він [10].
Творчість є основою розвитку емпатичних здібностей, здатності розуміти точку зору іншої людини, формування непрагматичної ціннісно-світоглядної орієнтації особистості. Стосовно окремого індивіда
творчий потенціал визначають як інтегруючу якість особистості, що
характеризує міру її можливостей ставити і вирішувати нові завдання
у сфері її діяльності, яка має суспільне значення [7]. Прикладом зазначених вище міркувань може слугувати концепція розвитку творчої
особистості В. Моляка. Дослідник визначає творчий потенціал як інтегративну властивість особистості, що характеризує можливість здійснювати творчу діяльність, готовність та здатність до творчої самореалізації та саморозвитку. Творча діяльність є не уявною, а реальною,
прогнозованою цінністю лише тоді, коли реалізуються у винаходах,
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конструкціях, книгах. Науковець представляє загальну структуру
творчого потенціалу: задатки, нахили, які проявляються у наданні
переваг чомусь: інтереси, їхня спрямованість і частота, допитливість,
потяг до створення нового; швидкість у засвоєнні нової інформації;
прояви загального інтелекту; наполегливість; цілеспрямованість, працелюбність; порівняно швидке та якісне оволодіння вміннями, навич
ками, майстерністю виконання певних дій; здібності до реалізації
власних стратегій і тактик різних проблем, завдань, пошуку виходу зі
складних, нестандартних, експериментальних ситуацій [8].
Висновки. Отже, умови реалізації творчого потенціалу створюються безпосередньо учасниками у процесі їхньої діяльності. Вони не
передбачають механічного, репродуктивного освоєння, а протікають
у формі творення простору нових можливостей діяння. Тому в основі
навчальних методик, які здатні розвивати творчий потенціал особис
тості, продукувати креативні ідеї, мають бути: хаотизація стану свідомості і мислення, культивування багатоманітності з метою руйнації
стереотипів мислення та виходу на нові шляхи пошуку; усвідомлення
позитивної ролі забуття (необхідно забувати, щоб відкривати і творити); тренування перцептивного мислення, (конструювання мисленнєвих образів та продуктивних метафор, збирання цілісних образів,
які виникають у голові); розуміння того, що відкриття відбувається
неочікувано, але не випадково (орієнтація на вирішення проблеми не
виключає, а передбачає наявність важливої стадії інкубації, визрівання ідеї); тренування дивергентного мислення як методу креативного
пізнання і діяльності, що дозволяє рухатися у різних напрямах, висувати низку креативних ідей та їх комбінацій, які б дозволити вирішувати проблеми [6]. Як приклад вищеокресленої позиції – застосування у навчальній діяльності методів “мозкового штурму” (брейнштормінгу) та синектики. Ці методики ґрунтуються на теорії психоаналізу З. Фрейда, згідно з положеннями якої керована свідомість є лише
тонким нашаруванням на некерованій несвідомості, у якій вирують
емоції, бажання, почуття тощо. Методи “мозкового штурму” та синектики допомагають їм вивільнитися у вигляді мимовільних ідей, уявлень, асоціацій, а тому є доцільним для використання на стадії пошуку
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та творення нової інформації. Творчість є виходом у сферу багато
значного, багатомірного, парадоксального, біосоціального розуміння
реальності та її опанування: творчість передбачає актуалізації надситуативності як здатності суб'єкта виходити за межі однозначного константування “зовнішньої доцільності”.
Тільки сама особистість власним вибором може реалізовувати
свою творчу унікальність. Творча активність є умовою виявлення
і розвитку творчого потенціалу особи та механізмом реалізації її
творчих здібностей. У процесі продуктивної діяльності творчий потенціал реалізується й нагромаджується у творчій активності особистості.
Перспективи подальших досліджень. Ураховуючи те, що проблема творчої діяльності людини є складною та багатогранною, доцільно
продовжити дослідження. Зокрема розглянути особливості творчого
мислення людини у добу інформаційних технологій.
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Ганаба С. А. Психологические аспекты творческой деятельности человека
Творчество является атрибутом современности, основой социальных инноваций, которые составляют суть и задают ориентиры ее
развития. Оно рассматривается как один из фундаментальных способов отношения личности к миру и к самой себе. Результатом его
является создание определенного культурного ресурса. Творчество
является общей антропологической характеристикой, необходимым
условием развития личности. Ее истоки необходимо искать в природе
самой жизни. Это жизненная энергия человека, которая заложена в
нем от природы. Творческий человек – это трансцендирующий человек, который свободно преодолевает границы собственного Я, постоянно делает свой выбор, приобретает новые качества, характеристики, открывает новые смыслы своего бытия.
Ключевые слова: творчество, сложность, возможность, процесс,
человек.
Hanaba S. A. Psychological Aspects of Human Creativity
Creativity is an attribute of modernity, the basis of social innovations
that make up the essence and guidelines in its development. It is considered as one of the fundamental ways of the person's attitude to the world
and to himself, the result of which is the creation of an appropriate cultural
resource. Creativity appears as a General anthropological characteristic, a
necessary condition for the development of personality. It is regarded as the
birth of being out of nothingness. Its source must be found in the nature of
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life itself. This is the vital energy of man, inherent in it by nature. Creativity,
creation around him and in a different world a great and distinguished man
among the animals, allows it to rise above itself, to overcome its essential
limitations, to open new horizons of their being.
A creative person is a transcendent person who consciously and freely
overcomes the boundaries of his own self, constantly makes a choice, acquires new qualities, characteristics, opens up new meanings and meanings
of his being. It creates the world in itself and the world around themselves.
The process of creativity affects the structure of personal experience, as it
transforms human consciousness, perception of reality and itself. It is noted
that creativity must be taught, but not by "grafting" outside a certain set of
methods and techniques. It is not possible to achieve this by teaching, coercion, state didacticism. It can only "wake up", activating the inner potential
of each individual. It is not generated by objective conditions, because it is
partially beyond the limits of what is possible for a person, and because of
this circumstance, it is difficult to describe, diagnose, control, foresee and
so on. Insight, creative intuition, insight are possible through the process of
self-discovery, adding those chains, elements that complement and create
a holistic image, "building bridges" between the individual movements of
thought, feelings and emotions that allow you to create "unity in diversity"
and the like. To create means to be able to create new configurations not
only from unknown elements, but also from known ones, overcoming their
stereotypical structured unity and causing chaos, from which a new unity
is created. In the creative process, a person outlines only the context, not
focusing on its individual parts, because it assumes what they should be.
Creation is seen as the ability to combine elements of experience, to interpret the meaning of parts from the point of view of the whole. The building
material in this process is the chaotic disorder of the elements, which allows
to be unlimited and creative in creating a new semantic nature of complexity. In the process of self-organization is difficult to predict something. The
script and samples are missing in this case. The main condition for the development of chance and probability arises, the ability to multivariate ways
of development.
Keywords: creativity, complexity, probability, process, person.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТНОЇ
ПОВЕДІНКИ У СТОСУНКАХ ТА НАВЧАННІ
СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Статтю присвячено дослідженню психологічних особливостей
конкурентної поведінки у стосунках та навчанні студентів ВНЗ, а
також розробці психологічних шляхів для її запобігання та подолання.
Розроблено й експериментально перевірено програму запобігання та
подолання негативної конкуренції серед студентів, яка складається
із тренінгу “Продуктивна співпраця” й алгоритму дій куратора навчальної групи щодо запобігання та подолання негативної конкуренції
серед студентів. За результатами дослідження запропоновано практичні рекомендації щодо психологічної підтримки студентів, які потерпають від конкурентної поведінки у студентському довкіллі.
Ключові слова: особливості впливу, негативна конкурентна поведінка, стосунки та навчання студентів, психологічна підтримка студентів, програма запобігання та подолання негативної конкуренції.
Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах подальшого реформування вищої освіти Української держави, поступової її
інтеграції в європейський освітній простір важливого значення набуває питання вдосконалення організації освітнього процесу у вищому
навчальному закладі (далі – ВНЗ) та реалізація освітньої політики,
© Голярдик Н.
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спрямованої на задоволення освітніх і духовно-культурних потреб
особистості. Кожен суб’єкт учіння повинен мати можливість для
повноцінного розвитку та самореалізації. Реалізація цього завдання
передбачає створення у вищому навчальному закладі сприятливих
умов для набуття студентами необхідних знань і практичних навичок.
Водночас важливо враховувати, що студентська молодь є носієм усіх
основних характеристик та проблем молодіжного довкілля. Вона не
має життєвого досвіду, схильна до максималізму та активного самоствердження. Намагання завоювати своє місце серед ровесників часто
пов’язане з ризикованою поведінкою, бажанням будь-яким способом
перемагати інших, домагатись кращих результатів і досягати певного
визнання. Це може породжувати серед студентів суперництво та конфлікти, спричиняти заздрість і ворожнечу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Аналіз наукової літератури дозволив з’ясувати, що сьогодні практично немає
праць, які були б присвячені дослідженню конкурентного стилю поведінки серед студентів ВНЗ. Сучасна психологічна наука надає перевагу розгляду стосунків викладачів і студентів, вважаючи їх важливою складовою цілісного педагогічного процесу підготовки фахівця
у ВНЗ. Проблематика феномену особистісних взаємин у системах
“студент-студент”, “студент-навчальна група” взагалі та конкурентної поведінки у студентському довкіллі зокрема, ще не стало об’єктом
пильної уваги дослідників. Лише окремі його аспекти висвітлено у
працях А. Глухової, Л. Долинської, Н. Дорошенко, І. Коваль, Г. Ложкіна, Л. Матяш-Заяц, Н. Пов’якель, О. Поддякова, Н. Чепелєвої, С. Шебанової, R. Kreitner, M. Linehan, R. Neufeld, R. Albritton, T. Shaughnessy,
M. Deutsch та ін. [2–4; 6; 8–11].
Окрім того, дослідники оминули увагою питання впливу конкуренції на поведінку і навчання студентів, соціально-психологічний аналіз понять генезису, психологічного змісту і суперечливої природи конкуренції
у студентському довкіллі ВНЗ. Недостатньо досліджена специфіка змагання конкурентів з навчання як елемента саморегулювання студентсь
кого соціуму, не розкрита психологічна детермінація цього феномену.
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Вищезазначене свідчить про необхідність проведення теоретичного та емпіричного вивчення конкурентної поведінки серед студентів ВНЗ і виявлення ефективних шляхів контролю за нею та її профілактики у студентському довкіллі.
Мета статті – з’ясувати психологічні особливості впливу конкурентної поведінки на стосунки та навчання студентів ВНЗ; визначити
психологічні шляхи її запобігання та подолання.
Виклад основного матеріалу дослідження. За результатами вив
чення науково-психологічної літератури нами було розроблено програму дослідження особливостей впливу конкурентної поведінки на стосунки та навчання студентів ВНЗ, яка складається з чотирьох етапів:
1) вибір предмета дослідження, а також визначення загальних принципів та етапів дослідження конкурентної поведінки серед студентів;
2) теоретичне дослідження сутності конкурентної поведінки серед студентів, а також суб’єктивних та об’єктивних чинників конкурентної поведінки серед студентів; 3) емпіричне дослідження впливу конкурентної поведінки на стосунки та навчання студентів ВНЗ, а також розробка
психологічних шляхів запобігання та подолання негативної конкурентної поведінки серед студентів; 4) аналіз, інтерпретація та тлумачення
змістових і формально-логічних даних, отриманих під час експериментальної перевірки ефективності програми запобігання негативної
конкурентної поведінки серед студентів, а також розробка практичних
рекомендацій щодо психологічної підтримки студентів, які потерпають
від конкурентної поведінки у студентському довкіллі.
З’ясовано, що феномен конкуренції як соціального-психологічного явища відображено у працях О. Александрової, Г. Андреєвої,
Н. Ахадової, В. Бехтерева, О. Бодальова, Н. Гришиної, Л. Долинської,
М. Дойча, Т. Дуткевич, А. Єршова, Л. Матяш-Заяц, Г. Ложкіна, О. Поддякова, Н. Пов’якель, Н. Чепелєвої та ін. [1; 3; 8; 9]. Більшість дослідників, аналізуючи поняття “конкуренція”, розглядають його як соціальну
цінність, що сприяє прогресу всього суспільства. Водночас вони вказують на те, що існують негативні наслідки конкуренції, які потрібно
пом’якшувати, надаючи їй цивілізованого характеру і гуманістичної
спрямованості.
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Якщо у процесі суперництва з’явиться бажання ліквідувати конкурента чи якусь його систему предметів або цінностей, то суперницт
во перетворюється на конфлікт, який також може мати різноманітні
види та інтенсивність.
Залежно від характеру взаємостосунків у конкурентних ситуаціях, існують два різні стилі поведінки людини: кооперативний, що
характеризується високою взаємозалежністю вірогідних досягнень
цілі двома сторонами і стимулюється реалізацію намірів партнера, а
тим самим і своїх власних; конкурентний, що характеризується негативним ставленням до успіхів іншого, намаганням блокувати його дії,
відкиданням будь-яких форм впливу з його боку. Як бачимо, конкурентний стиль поведінки відображає прагнення особистості ігнорувати досягнення інших, гіперболізує бажання бути кращою за них і
може негативно позначатися не тільки на характері стосунків осіб, а й
на результатах їхньої сумісної діяльності.
Загалом поняття “конкуренція” інтерпретується як зіткнення інтересів двох суб’єктів з ідентичними цілями, які прагнуть бути першими і мати кращі результати, ніж в інших. Залежно від дій суперників, конкуренція може набувати позитивної чи негативної спрямованості. Негативними проявами конкуренції можуть бути: заздрість,
неприязнь, дратівливість, агресивність, ненависть до конкурента та
негативне ставлення до його успіхів. Таке зіткнення інтересів двох
суб’єктів з ідентичними цілями ми будемо називати негативною конкуренцією. У контексті вивчення нашого проблемного питання, слід
розуміти конкурентну поведінку як змагання чи зіткнення конкурентів з навчання у ВНЗ [3; 4; 6; 8; 9].
З метою виявлення впливу конкурентної поведінки на стосунки
та навчання студентів виникає потреба в емпіричному дослідженні цієї проблеми та виявленні психологічних шляхів запобігання та
подолання негативної конкурентної поведінки серед студентської
молоді.
У результаті проведеного нами дослідження щодо конкурентної
поведінки серед студентської молоді виявлено, що суб’єктивними
чинниками конкурентної поведінки серед студентів ВНЗ є: намагання
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особистості бути кращою за інших, стійке прагнення до визнання та
поваги оточення, бажання навчатися на бюджетній формі, неадекватна самооцінка своїх можливостей, заздрощі, неузгодженість між загальним уявленням людини про те, якою вона повинна бути (ідеальний образ), та її реальною самооцінкою.
Об’єктивними чинниками конкурентної поведінки серед студентів ВНЗ є: групові тенденції щодо набуття, збереження та підвищення
студентами особистісного статусу в навчальній групі; морально-психологічний клімат навчальної групи; самоусунення від виконання своїх обов’язків куратора студентської групи; пасивність студентського
активу; спосіб оцінювання результатів діяльності студентів.
Для успішного вирішення поставлених завдань та дотримання
умов, за яких поширення висновків емпіричного дослідження буде
коректним, об’єкти дослідження нами було залучено 474 студенти та
25 викладачів (кураторів студентських груп ВНЗ).
За результатами дослідження було виявлено, що серед усіх учасників опитування 63,7 % студентів різних курсів навчання були свідками виникнення конкурентної поведінки серед членів навчальної
групи. При цьому 31,4 % вказали, що в них особисто траплялись випадки конкуренції зі своїми одногрупниками. Як бачимо, майже третя
частина опитаних студентів визнає факт їхньої участі у конкуренції,
що свідчить про наявність змагальних тенденцій у студентському дов
кіллі, які здатні набувати негативної спрямованості.
Отже, представники кожного курсу навчання підтвердили наше
припущення детермінованості результатів їхнього навчання комплексом взаємозалежних компонентів психологічного характеру, пов’язаних з конкурентною поведінкою студентів у навчальній групі.
Далі ми з’ясували негативні прояви конкурентної поведінки у
навчальній групі, від яких можуть страждати студенти. З’ясувалося, що найбільша кількість серед усіх опитаних студентів вказали на
такі негативні вияви конкурентної поведінки, як: негативне ставлення до успіхів конкурента (45,5 %), ігнорування досягнень конкурента
(19,2 %), підрив репутації конкурента (18,8 %). При цьому, залежно
від курсу навчання, спостерігаються певні тенденції у конкурентній
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поведінці студентів, зокрема такі негативні прояви: “підрив репутації
конкурента” зменшується з кожним курсом навчання (від 25,4 % на
першому до 12,7 % на п’ятому курсах); “ігнорування досягнень конкурента” суттєво збільшується (від 4 % на першому до 30,2 % на п’ятому
курсах); “негативне ставлення до успіхів конкурента” також зменшується з кожним курсом навчання (від 51,6 % на першому до 38,1 % на
п’ятому курсах); “дратівливість та агресія” залишаються майже без
змін, незалежно від курсу навчання студентів (від 19 % на першому до
19,1 % на п’ятому курсах). Урахування кураторами навчальних груп
ВНЗ цих показників дасть можливість правильно сконцентрувати
свої зусилля в освітній роботі залежно від курсу навчання студентів.
Також їх доцільно враховувати при розробці психологічних шляхів
запобігання та подолання негативних проявів конкурентної поведінки серед студентів.
Проаналізувавши основні причини породження негативних проявів конкурентної поведінки серед студентів навчальної групи, ми
з’ясували, що такими причинами учасники опитування назвали: “бажання навчатися на бюджетній формі” (49,35 %); “прагнення до визнання та поваги оточення” (23,8 %); “морально-психологічний клімат
навчальної групи” (8,7 %); “намагання особистості бути кращою за інших” (6,6 %); “неадекватна самооцінка своїх можливостей” (4,45 %);
“заздрощі” (4,8 %); “способи оцінювання викладачами результатів
навчання та діяльності студентів” (2,3 %).
Далі ми отримали відповіді, які вказують на суттєвий вплив негативних проявів конкуренції на душевне благополуччя студентів, а
отже, на їхнє психічне здоров’я. Насамперед, привертає до себе увагу
те, що 25,4 % опитаних студентів (126 осіб, які були учасниками конкурентних стосунків) відчували бажання залишити свою навчальну
групу і перевестися в іншу, 35,71 % – бажання помститися конкуренту, 16,67 % – бажання дискредитувати конкурента, а 12,7 % – відчуття
образи та несправедливості, 9,6 % – прагнення перемогти конкурента
будь-якими методами.
Зважаючи на виявлені у студентів потяги до деструктивних дій
в умовах конкурентної взаємодії, ми з’ясували характерну для них
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поведінку в ситуаціях протиріччя з іншими людьми, з використанням
опитувальника К. Томаса “Визначення типу поведінки особистості у
конфліктній ситуації” (табл. 1).
Таблиця 1

Результати визначення типу поведінки
студентів у конфліктних ситуаціях
№
з/п

Варіанти
відповідей

Курси навчання, кількість об’єктів дослідження (%)
2 курс 3 курс
1 курс
(n1=126) (n2=110) (n3=95)

4 курс
(n4=80)

5 курс
(n5=63)

загалом
(n=474)

1

Суперництво

38,9

28,1

24

31,3

19

28,3

2

Співпраця

23,8

33,6

35,8

28,8

46

33,6

3

Компроміс

16,6

19,1

18,9

17,5

23,8

19,2

4

Уникнення

10,3

10,9

11,6

13,8

7,9

10,9

5

Пристосування

9,4

8,3

9,7

8,6

3,3

8

Опитування кураторів дозволило виявити деякі відмінності у поглядах кураторів та студентів на проблему попередження та подолання негативної конкурентної поведінки серед студентів (табл. 2).
Таблиця 2

Результати опитування кураторів щодо реальної
ролі студентської групи у попередженні та подоланні
негативної конкурентної поведінки серед його членів
№
з/п

Варіанти відповідей

Учасники опитування (%)
куратори

студенти

різниця

1

“Сприяє постійно”

16

12,8

3,2

2

“Сприяє ситуативно”

48

18,7

29,3

3

“Важко відповісти”

12

21,9

-9,9

4

“Не сприяє”

24

46,6

-22,6
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Наявна невідповідність думок учасників навчального процесу викликає стурбованість і потребує термінових заходів щодо її усунення. У процесі індивідуальних бесід з кураторами було з’ясовано, що
більшість з них помилково сприймають конкуренцію серед студентів
як позитивне явище, що сприяє досягненню молодими людьми кращих результатів у навчанні. Звідси виникає потреба у психологічній
просвіті кураторів та активізації їхньої діяльності як суб’єктів запобігання та подолання негативних проявів конкурентної поведінки серед
студентів.
За результатами дослідження нами розроблено програму запобігання та подолання негативної конкуренції серед студентів, яка складається з алгоритму дій куратора навчальної групи щодо запобігання
та подолання негативної конкуренції у студентській групі та тренінгу
для студентів “Продуктивна співпраця”.
Алгоритм дій куратора навчальної групи щодо запобігання та подолання негативної конкуренції серед студентів відображає цілеспрямовані дії куратора та правила, які спрямовані на запобігання та подолання негативної конкуренції серед студентів. Згідно з розробленим
алгоритмом, куратор повинен послідовно вирішити низку завдань з
визначення характеру особистісної взаємодії у студентській групі та
проведення освітньої роботи із суб’єктами негативної конкурентної
поведінки.
Основною метою тренінгу “Продуктивна співпраця” є формування у студентів психологічної готовності до ефективної взаємодії з
одногрупниками. Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких
завдань: оволодіння знаннями продуктивної комунікації та набуття
навичок ефективної взаємодії та спілкування у студентській групі;
розвиток здатності адекватного та повного самопізнання себе та піз
нання свого оточення; навчання студентів індивідуалізованим прийомам міжособистісного спілкування; розвиток взаємної підтримки,
довіри, вміння ефективно використовувати стилі поведінки у ситуації
суперництва.
Як контрольна та експериментальна вибірка були залучені студенти 1 та 4 курсів навчання (12 студентських груп) з трьох ВНЗ
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(ПВНЗ “Хмельницький економічний університет”, Національна
академія державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького, Хмельницький національний університет). Рішення залучити до роботи лише студентів цих курсів обумовлювалося
кількома причинами: по-перше, саме на першому курсі проходить
процес адаптації студентів до нового соціального довкілля і, зокрема, до студентської навчальної групи, що породжує суперництво та
міжособистісні конфлікти; по-друге, значна кількість студентів четвертого курсу через своє бажання навчатися на п’ятому курсі стають суперниками і прагнуть бути кращими. Загалом у нашому експерименті були задіяні шість контрольних груп (КГnзаг), загальною
кількістю 120 студентів та шість експериментальних груп (ЕГnзаг) у
кількості 114 студентів.
Проведення першого етапу констатувального експерименту
дозволило нам з’ясувати загальний стан предмета дослідження та
виявити морально-психологічний клімат у студентських групах і рівень суперництва серед студентів на початку дослідження. Результати опитування студентів свідчать про те, що морально-психологічний клімат у підібраних для експерименту навчальних групах суттєво не відрізняється.
Другий етап нашого дослідження був реалізований за допомогою спеціально побудованої системи розвивальних впливів на
експериментальну вибірку з метою запобігання та подолання негативної конкуренції серед студентської молоді. Робота проводилась
відповідно до розробленої нами програми запобігання та подолання
негативної конкуренції серед студентів. Під час занять створювалися умови для: активізації діяльності кураторів студентських груп
щодо запобігання та подолання негативної конкурентної поведінки
серед студентів; покращення морально-психологічного клімату в
студентських групах; підвищення ролі студентського самоврядування як суб’єкта запобігання та подолання негативних проявів конкурентної поведінки серед студентів; формування психологічної готовності студентів до конструктивних дій при виникненні ситуацій
суперництва з одногрупниками.
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Третій етап дослідження був етапом перевірки ефективності впровадження авторської програми. На цьому етапі брали участь
учасники як експериментальної, так і контрольної груп. Нами знову
було здійснено порівняльне вивчення даних за ключовими показниками емпіричного дослідження, які відображалися в позиціях респондентів: щодо характеристики морально-психологічного клімату у
студентських група; характерного для них типу поведінки у ситуаціях
протиріччя з іншими людьми; впливу конкуренції серед студентів на
результати їхнього навчання.
Проведення другого етапу констатувального експерименту дозволило з’ясувати, що морально-психологічний клімат в експериментальних групах, на відмінну від контрольних груп, суттєво покращився, а рівень суперництва серед студентів знизився (табл. 3).
Студенти почали виявляти більше доброзичливості та поваги
один до одного. Серед них суттєво збільшилась кількість тих, хто бажає співпрацювати та допомагати один одному. При індивідуальних
бесідах члени ЕГ висловлювали задоволеність належністю до своєї
навчальної групи та морально-психологічною атмосферою у ній.
Підтвердженням їхньої думки служать і результати, які ми отримали
у процесі застосування опитувальника “Вивчення морально-психологічного клімату колективу”. З’ясувалося, що після експериментального впливу кількість респондентів, які назвали морально-психологічний клімат своєї групи позитивним, збільшилась майже удвічі
(ЕГnзаг=50,9 %) у порівнянні з початком дослідження (ЕГnзаг=28,0 %).
Відповідно, майже удвічі зменшилась кількість респондентів, які
назвали морально-психологічний клімат своєї навчальної групи негативним (з 32,5 % до 19,3 %).
Як видно з табл. 3, проведені нами заходи з ЕГ на другому етапі
дослідження є результативними, що підтверджує проведений нами
порівняльний аналіз запобігання та подолання негативної конкурентної поведінки серед студентів. За умови своєчасного виявлення та усунення негативних проявів конкурентної поведінки серед студентів це
сприятиме продуктивній співпраці між ними та позитивно впливатиме на результати їхнього навчання.
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Таблиця 3

Результати порівняльного аналізу запобігання та подолання
негативної конкурентної поведінки серед студентів
(до і після застосування авторської програми)
Показники запобігання
та подолання негативної
конкурентної поведінки серед студентів

Загальна кількість учасників експерименту (%),
етапи дослідження
КГnзаг =120

ЕГnзаг =114

початок закінчення зміна початок закінчення зміна

Тип поведінки студентів у конфліктних ситуаціях
Суперництво

37,5

35,8

–1,7

36

20,2

–15,8

Співпраця

21,7

22,5

+08

24,6

39,5

+14,9

Компроміс

15,8

16,7

+0,9

15,8

18,4

+2,6

Уникнення

13,3

13,3

0

14

12,3

+1,7

Пристосування

11,7

11,7

0

9,6

9,6

0

Морально-психологічний клімат студентської групи
Невизначений

43,3

41,7

–1,6

39,5

29,8

+9,7

Позитивний

29,2

31,7

+2,5

28,0

50,9

+22,9

Негативний

27,5

26,6

–0,9

32,5

19,3

–13,3

Роль куратора у подоланні негативної конкуренції в групі
Активна

0

1,7

+1,7

0

18,4

+18,4

Ситуативна

35,8

37,5

+1,7

34,2

68,4

+34,2

Пасивна

64,2

60,8

–3,4

65,8

13,2

–52,6

Роль студентської групи у подоланні негативної конкуренції серед її членів
Активна

4,2

5

+0,8

1,8

43

+41,2

Ситуативна

38,3

37,5

–0,8

41,2

42,1

+0,9

Пасивна

57,5

57,5

0

57

14,9

–42,1
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Для підвищення ефективності запобігання та подолання негативної
конкурентної поведінки серед студентів нами розроблено практичні рекомендації щодо психологічної підтримки студентів, які потерпають від
конкурентної поведінки у студентському довкіллі. Загалом, куратору, як
суб’єкту запобігання та подолання негативної конкуренції серед студентів, доцільно зі студентами, які потерпають від конкурентної поведінки:
1. Провести індивідуальну бесіду:
дати можливість “випустити пару”, виговоритись, знайти психологічну рівновагу;
виявити приховані думки та почуття, які пов’язані з переживанням негативних результатів суперництва.
2. Відгородити студента, який потерпає від конкурентної поведінки, від негативного впливу (принижень) членів навчальної групи:
провести роз’яснювальну роботу серед членів групи;
проінструктувати актив студентської групи;
проінформувати викладацький склад щодо наявності у групі негативних конкурентних проявів та про студентів, які потерпають від
конкурентної поведінки.
3. При хворобливому (інтенсивному) переживанні людини вжити
заходів щодо посилення контролю за нею:
організувати надання їй психологічної допомоги (психологами,
медичними працівниками);
при виявлені у студента психологічних проблем (викривлень мислення; заниженої самооцінки та впевненості у негативному до нього
ставленні оточуючих; нестійкості рівня домагань; ознак депресії; високу
схильність до ризику) потрібно направити її до лікувального закладу.
4. За необхідності організувати переведення студента, який потерпає від конкурентної поведінки, до іншої навчальної групи.
Куратору дуже важливо пам’ятати, що більша частина вищезазначених явищ можуть мати місце протягом тривалого терміну. Через те йому важливо тримати таку людину під контролем ще тривалий час.
Висновки. Отже, робота психологічної підтримки студентів, які потерпають від конкурентної поведінки у студентському довкіллі, потребує
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від куратора рішучих дій і, перш за все, не бути байдужим до проблем
своїх підшефних, а свідомо створювати сприятливі умови для формування та підтримки у навчальній групі атмосфери довіри, взаємопідтримки
та взаємодопомоги. Для цього потрібно активно організовувати поведінку
та особистісну взаємодію студентів таким чином, щоб вони не тільки не
становили загрози для їх комфорту, а й сприяли б оздоровленню духовного, морально-психологічного клімату студентської групи. Адже внут
рішньогрупова гармонія сприяє повноцінній життєдіяльності особистос
ті, а, отже, і ефективному навчанню та дружнім стосункам студентів.
Перспективами подальших розвідок у цьому напрямі ми вважаємо подальше вивчення проблем негативної конкурентної поведінки
серед студентів та розробку методів усунення цього явища.
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Голярдык Н. А. Психологические особенности конкурентного
поведения в отношениях и учёбе студентов высшего учебного заведения
Статья посвящена исследованию психологических особенностей
конкурентного поведения в отношениях и учебе студентов высшего
учебного заведения. Определены эффективные психологические пути
предотвращения и преодоления негативного конкурентного поведения среди студентов: активизация деятельности кураторов студенчес
ких групп по предотвращению и преодолению негативного конкурентного поведения среди студентов.
На основе результатов эмпирического исследования автором разработана и успешно апробирована программа предотвращения и преодоления негативной конкуренции среди студентов, а также практические
рекомендации относительно психологической поддержки студентов, которые страдают от конкурентного поведения в студенческой среде.
Ключевые слова: особенности влияния, негативное конкурентное
поведение, отношения и учеба студентов, психологическая поддерж
ка студентов, программа предотвращения и преодоления негативной
конкуренции.
Golyardyk N. Psychological Peculiarities of Competitive Behavior in
Relationships and Studying of Students at Higher Educational Institutions
The article is devoted to the research of psychological peculiarities of
competitive behavior in the relations and training of students of higher
educational institutions, as well as the development of psychological ways
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to prevent and overcome it. A program to prevent and overcome negative
competition among students was developed and experimentally tested,
which consists of a training “Productive cooperation”, the main purpose of
which is to form students with psychological readiness for effective interaction with fellow-students. The achievement of this goal involves solving
such tasks: mastering the knowledge of productive communication and
acquiring skills of effective interaction and communication in the student
group; development of the ability of adequate and complete self-knowledge
of oneself and knowledge of one’s environment; teaching students to individualized methods of interpersonal communication; the development of
mutual support, trust, the ability to use the style of behavior in a situation of
rivalry effectively. There is also developed the algorithm of the curator of the
training group to prevent and overcome negative competition among students, which reflects the targeted actions of the curator and rules aimed at
preventing and overcoming negative competition among students. According to the developed algorithm, the curator must consistently solve a number of tasks to determine the nature of personal interaction in the student
group and conduct educational work with subjects of negative competitive
behavior.
To improve the effectiveness of preventing and overcoming negative
competitive behavior among students, there have been developed practical recommendations for psychological support for students suffering from
competitive behavior in the student environment.
Keywords: influence рeculiarities, negative competitive behaviour, relations and studying of students, psychological support, the programme of preventing and overcoming negative competition.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОГО
ТРЕНІНГУ ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ
В даній статті описується досвід реалізації профорієнтаційної
тренінгової програми для десятикласників, спрямованої на формування психологічних чинників професійного самовизначення.
Ключові слова: вибір професії, тренінгова програма, професійне самовизначення, профорієнтаційна робота зі старшокласниками,
психологічні чинники професійного самовизначення.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогоденні умови швидкозмінного середовища ініціюють певні вимоги до сучасного випускника: не просто обрати один варіант із безлічі професій,
а мати внутрішню готовність приймати рішення, робити свідомий
та самостійний вибір, брати на себе відповідальність за власне життя. Тому для ефективної профорієнтаційної роботи зі старшокласниками доцільно впроваджувати в навчальний процес тренінгові
програми, які своєю метою ставлять не лише ознайомлення зі світом
професій та обрання однієї спеціальності, а спрямування на формування психологічних чинників професійного самовизначення старшокласників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Дослідженням професійного самовизначення займалося багато вітчизняних
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та зарубіжних науковців, зокрема були проаналізовані такі аспекти: створення умов для обґрунтованого вибору особистістю
професії (Е. Гінзберг, Ф. Парсонс, Д. Сьюпері, К. Хорні); теоретико-методологічні основи професійного самовизначення особистос
ті (К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, JI. Анциферова, Г. Балл,
А. Голомшток, В. Мясищев, Н. Пряжніков, К. Платонов та ін.); особ
ливості організації профорієнтаційної роботи у школі (О. Гагола,
Р. Ємельянов, Л. Журавльова, О. Царенко К. Червоненко); упровадження методів профорієнтаційної роботи в школі (М. Анісімов,
Н. Остапчук та інші).
Незважаючи на наявні розробки профорієнтаційних тренінгів
(О. Маріунушкіна, Т. Борисенко, В. Козіна, Т. Сухенко та інші), актуальною залишається розробка профорієнтаційної тренінгової програми професійного самовизначення, адаптованої до впровадження в
навчальний процес закладів середньої освіти.
Саме тому мета нашої публікації полягає в обґрунтуванні запровадження тренінгової програми професійного самовизначення старшокласників та презентації її результатів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Професійне самовизначення – це процес прийняття особистістю рішення про вибір
майбутньої трудової діяльності: ким стати, з ким працювати, до якої
соціальної групи належати. Вибір професії може бути самостійним
та усвідомленим або неусвідомленим та залежним. Свідомий вибір
особистості спрямований на визначення себе стосовно цілей i цінностей, ураховуючи вимоги групи, колективу, суспільства, а також врахування власних можливостей та умов середовища з метою реалізації
обраних цінностей і самоактуалізацію. Самостійний вибір професії
містить у собі відповідальність за нього. Коли ж особистість очікує,
що вибір здійснить за неї хтось інший, та перекладає відповідальність
або ж піддається впливу групи чи певних осіб – тоді вибір професії є
не усвідомленим та залежним [3].
Проаналізувавши психологічні чинники вибору професії, ми розробили модель професійного самовизначення, яка містить три блоки:
когнітивний, ціннісно-мотиваційний та процесуальний.
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Когнітивний блок включає в себе чинники професійного самовизначення: знання про свої внутрішні можливості та знання про світ
професій, ринок.
Показники, що зумовлюють характер прояву когнітивних чинників професійного самовизначення: рівень рефлексивності та критичне
(раціональне мислення).
Рефлексивність дозволяє особистості визначати ціннісну позицію
стосовно самої себе і, ураховуючи таку позицію, формувати власне
професійне становлення. А розвинене критичне мислення дозволить
старшокласнику провести аналіз та самостійно й усвідомлено зробити вибір професії.
Ціннісно-мотиваційний блок включає в себе ціннісне ставлення
особистості до професії та актуалізацію мотивів вибору професії.
Показники, що зумовлюють характер прояву чинників професійного
самовизначення у ціннісно-мотиваційному блоці: актуалізовані ціннос
ті професійного самовизначення та внутрішні мотиви вибору професії.
Усвідомлення власних цінностей та мотивів дозволяє старшокласнику
на основі вибіркового та диференційованого власного ставлення до світу
професій здійснити свідомий вибір майбутньої сфери діяльності.
Процесуальний блок включає в себе вибір і прийняття рішення.
Показники, що зумовлюють характер прояву чинників професійного самовизначення у процесуальному блоці: розвинені вольові
якості та інтернальний локус контролю [3].
Воля, за В. Селівановим, – це певна сукупність психічних властивостей, яка характеризує досягнутий рівень свідомої саморегуляції
особистості [6]. А інфернальний локус контролю свідчить про схильність людини брати на себе відповідальність за результати власної діяльності [3].
Для розвитку зазначених показників нами була розроблена тренінгова програма, спрямована на професійне самовизначення десятикласників. Адже вибір професії є надзвичайно актуальним саме для
них. В одинадцятому класі на початку року учні вже повинні знати
свою майбутню професію для того, щоб обрати предмети для ЗНО.
Переважна більшість одинадцятикласників відвідують курси або ж
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займаються з репетиром. Отже, в одинадцятому класі вже варто діяти, нема часу на роздуми та пошуки майбутньої професій. Саме тому
профорієнтаційна робота зі старшокласниками має відбуватися раніше – у десятому класі.
Рішення про запровадження тренінгової програми було прий
нято на основі результатів проведеного дослідження на базі школи
І–ІІІ ступенів № 286 м. Києва. Незважаючи на проведені профорієнтаційні заходи, учні демонстрували невизначеність у своєму майбутньому через несформованість внутрішніх чинників професійного самовизначення. Тому, опинившись у ситуації вибору професії, здійснювали його не свідомо та самостійно, а під зовнішнім тиском (позиція
батьків та однолітків, ситуація на ринку праці та вибір спеціальностей, за якими легше написати ЗНО) [4].
Розуміючи необхідність створення умов для самопізнання та самовиявлення кожного учня, ураховуючи вікові особливості та можливість реалізації у шкільному середовищі, ми вирішили, що найбільш
оптимальним буде застосування тренінгової форми роботи.
Тренінг – це форма соціально-педагогічної діяльності, спрямована на набуття життєвої компетентності шляхом збагачення як знаннями, так і життєво-практичним та емоційно-особистісним досвідом
завдяки використанню інтерактивних засобів навчання [1].
На думку С. Гладишева, тренінг особливий метод отримання
знань, особливістю якого є навчання учасників на власному досвіді в
даний момент [2]. Це спеціально створене сприятливе середовище, де
кожен може отримати знання та застосувати їх на практиці.
Тренінгова програма складається з 10 занять, які становлять собою цілісну систему, спрямовану на досягнення єдиної мети. Методика проведення тренінгу ґрунтується на принципах поетапності
розвитку групи і наступності у самопізнанні та самовдосконаленні.
Кожне наступне заняття є логічним продовженням попереднього. Заняття складається з двох частин – 2 уроки по 45 хвилин з обов’язковою перервою.
Зміст тренінгової програми професійного самовизначення старшо
класників поданий у таблиці.
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Формування
“Я-образу” для
професійного само
визначення

4

3

Поняття про сфери
суспільного життя,
де реалізуються
типи професій
Поняття про власний професійний
вибір

Знайомство. Типологія професій

Тема заняття
2

2

1

№
1

Сформувати в групі спільні уявлення
про цінності, сприяти розкриттю учасників та встановленню атмосфери довіри, дізнатися, хто з учасників вже обрав
професію та що, на їхню думку, може їм
в цьому допомогти
Виявити змістовні характеристики ідентичності особистості;
усвідомити важливість знань та внут
рішніх характеристик, які допомагають
досягнути успіху в майбутній професії

Сформувати уявлення про сфери суспільного життя, де реалізуються типи
професій

Створити сприятливі умови для роботи
групи;
познайомити учасників з правилами та
можливостями даного тренінгу;
встановити контакт з групою;
ознайомити з професійними типами
особистості за Дж. Голландом

Мета заняття
3

Зміст тренінгової програми

Тест Куна “Хто Я?”;
вправа “XVIII століття”

Тематичне коло “Мій професійний вибір”

Повідомлення мети тренінгу
прояснення очікувань вправи:
“Фігури”, “Контакт”, “Синквейн”;
вправа “Групи професій”,
теоретичний блок, вправа
“Визначаємо власний професійний тип”
Профорієнтаційна гра “Спляче місто”

Методи та прийоми
4

Таблиця

№ 2(10)
2018

75

Поняття про мотиваційну сферу особистості. Мотиви
вибору професії

Поняття про ціннісну сферу особис
тості. Професійні
цінності
Розвиток вольової
сфери особистості

Планування майбутнього. Аналіз
власних ресурсів
Розвиток навичок
прийняття рішень

6

7

9

10

8

Поняття про умови
правильного вибору професії

2

5

1

Аналіз власних сильних та слабких сторін;
планування професійного майбутнього
Ознайомити учасників з алгоритмом
прийняття рішення,
формування навички ставити цілі

Створити алгоритм розвитку власної
сили волі

Сформувати уявлення учнів про
взаємозв’язок ціннісної сфери та майбутньої Професії

Усвідомити власні мотиви вибору професії

Усвідомити та обговорити умови правильного вибору професії: “Хочу. Можу.
Потрібно”

3

Вправи: “План дій”; “Лист самому собі в майбутнє”, рефлексивне коло, теоретичний блок;
“Техніка S.M.A.R.T”

Вправи: “Піраміда Ділтса”,
“Біографії”, теоретичний блок,
вправа “Світове кафе”
Вправа “SWOT-аналіз”;
вправа “Мій вибір”

4

Мозковий штурм “Фактори,
що необхідно враховувати
при виборі професії”; теоретичний блок; вправа “Умови
правильного вибору професії”
Вправа “Без маски”, вправа
“Гра в лотерею”, вправа “У
моїй майбутній професії для
мене важливо…”, теоретичний
блок, вправа “Змагання мотивів”, мозковий штурм
Гра “Аукціон цінностей”, вправа “Мої цінності”,
теоретичний блок

Закінчення таблиці

Кожне тренінгове заняття складається з трьох частин: вступної,
основної та заключної.
Основними методами роботи вступної частини є вправи, спрямовані на знайомство, прийняття правил роботи у групі; прояснення
очікувань; психогімнастичні вправи та вправи на рефлексію.
Методи роботи в основній частині: міні-лекції, мозкові штурми,
дискусії, індивідуальні вправи, психогімнастика, рольові ігри.
На заключному етапі актуальними є вправи на рефлексію та відновлення сил учасників.
Наведемо як приклад алгоритм проведення частини тренінгу,
яка дозволяє старшокласникам усвідомити власні мотиви вибору
професії.
1. Вправа “У моїй майбутній професії для мене важливо…”.
Мета: актуалізувати ціннісно-мотиваційну сферу особистості.
Необхідні матеріали: стікери для кожного учасника.
Зміст: учасникам потрібно написати 3–5 варіантів продовження
речення “У моїй майбутній професії для мене важливо…”.
Тренер спонукає учасників до роздумів, що є найбільш важливим
для них в їхній майбутній професії.
2. Вправа “Змагання мотивів”.
Мета: допомогти учасникам на практиці зрозуміти особливості
свідомого вибору професії. Визначити головну причину (мотив), за
якою обирається професія.
Необхідні матеріали: роздатковий матеріал.
Зміст: кожен учасник, отримавши список мотивів, має обрати переважний мотив в кожній парі і записати номер в колонці 1/8. Потім
порівняти мотиви-переможці і записати чотири головних мотиви вибору професії. Далі із чотирьох обрати два, а потім один.
3. Мозковий штурм.
Мета: виявити професії, які відповідають мотивам.
Необхідні матеріали: аркуші формату А-4 за кількістю команд.
Зміст: учасники об’єднуються у групи за головними мотивами
вибору професії та створюють список професій або рід діяльності,
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які задовольняють обраний мотив. Потім обговорюють у групі, яка
із запропонованих професій найбільше підходить кожному учаснику.
Після того, як групи закінчать роботу в загальному колі, кожна група
презентує свій мотив, зачитує список професій. Кожен учасник групи
називає професію, яка для нього є найближчою.
Зазначений алгоритм дозволяє старшокласникам виділити власні
мотиви вибору професії.
Далі будуть проаналізовані результати проведення тренінгової
програми реалізованої на базі школи І–ІІІ ступенів № 286 міста Києва протягом 2015–2016 рр. До проведення формувального експерименту були залучені учні десятих класів, до складу експериментальної групи (n=24) та контрольної груп (n=24). профорієнтаційної
роботи в школі.
Для визначення ефективності тренінгової програми до та після
формувального експерименту була проведена діагностика, спрямована на професійне самовизначення учнів. Методики: “Ціль-Засіб-Результат” (А. Карманов) та анкета.
Отримані результати первинної та вторинної діагностики суттєво
відрізняються у експериментальному класі. Якщо спочатку тільки 3 %
досліджуваних мали реальні цілі та спрямованість на їх досягнення,
обґрунтовані мотиви, систематичну діяльність, то після проведення тренінгової програми значно збільшилась кількість таких учнів
(35 %). Відповідно зменшилась кількість учнів, які мали не завжди обґрунтовані, нестійкі цілі (на 32 %). У контрольному класі ці показники
залишися незмінними (73 %).
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Результати діагностики за методикою
“Структура діяльності” шкала “Ціль”
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0%

3

1
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10‐А

Вторинна діагностика

3

10‐Б

П р и м і т к а.
1 – неможливість ставити конструктивні цілі, мотиви безсистемні;
2 – цілі не завжди обґрунтовані, нестійкі, приймаються цілі “ззовні”, потрібне

вольове зусилля для початку реалізації мети;
3 – цілі реальні, існує спрямованість на їх досягнення, мотиви обґрунтовані, діяльність систематична.

Також результати діагностики показали, що майже всі учні експериментального класу (10-А) визначились з майбутньою професією.
У контрольній групі (10-Б) тільки на 10 % збільшилась кількість учнів,
які обрали професію.
Вибір професії (питання анкети)
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Після того, як старшокласники визначились з професією, вони
вже можуть робити певні кроки (дізнатись умови вступу, обрати ВНЗ,
визначитись з предметами, які потрібно здавати для ЗНО, піти на курси або додаткові заняття). На початку року 67 % учнів 10-А класу нічого не робили для того, щоб освоїти майбутню професію. У кінці року
71 % учнів почали робити певні кроки, тоді як результати в контрольному класі майже не змінись.
Що зараз ви робите для того, щоб освоїти майбутню професію?
(питання анкети)
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Таким чином, проаналізувавши результати впровадження тренінгової програми, можна стверджувати її результативність та доцільність впровадження в навчальний процес.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Було розроблено
тренінгову програму, спрямовану на розвиток психологічних чинників професійного самовизначення старшокласників для свідомого та
самостійного вибору професії. Тренінгова програма ґрунтується на
принципах поетапності та наступності розвитку внутрішніх характеристик, а також розроблена з урахуванням вікових особливостей та
можливістю реалізації у шкільному середовищі. Результати її апробації засвідчили ефективність тренінгового впливу на вибір професії.
Проте досліджувана проблема має багато аспектів, що потребує розширення наукових досліджень у створенні системи профорієнтаційної роботи з учнями, батьками та вчителями.
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Калюжная И. П. Особенности организации и проведения проф
ориентационного тренинга со старшеклассниками
В данной статье описывается опыт реализации профориентационной
тренинговой программы для десятиклассников направленной на формирование психологических факторов профессионального самоопределения.
Ключевые слова: выбор профессии, тренинговая программа,
профессиональное самоопределение, профориентационная работа со
старшеклассниками, психологические факторы профессионального
самоопределения
Kalyuzhna I. Particularities of Organisation and Conducting
Professional Training with High School Students
The given article describes the experience of implementing a vocational
guidance for tenth grade students aimed at shaping the psychological factors of professional self-determination.
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The current conditions of a rapidly changing environment initiate certain requirements for a modern graduate: not just choose one option from a
multitude of professions, but have an internal willingness to make decisions,
to make a conscious and independent choice, to take responsibility for their
own lives.
The development of vocational guidance training today is carried out
by: O. Mariunushkina, T. Borisenko, V. Kozina, T. Sukhenko and others.
However, the elaboration of vocational guidance training, aimed at the formation of psychological factors of professional self-determination, being
adapted to the peculiarities of the school environment, remains a pressing
issue nowadays.
Thus, the purpose of our publication is to substantiate the introduction of the training program for the professional self-determination of high
school students and the presentation of the results of its implementation.
The article presents the training program, which refers to the professional
self-determination of tenth grade students. The basis of the training program
is the developed model of factors of professional self-determination, which
contains three blocks: cognitive, value-motivational and processual.
The training program consists of 10 practices, which represent a cohe
rent system aimed at achieving the same goal. The methodology of conducting the training is based on the principles of stage-by-stage development of
the group and continuity in self-knowledge and self-perfection. Each subsequent lesson is a logical continuation of the previous one. The practice
consists of two parts – 2 lessons of 45 minutes with a obligatory break.
To determine the effectiveness of the training program before and after
the formation experiment, the diagnosis of the students professional selfdetermination was carried out. Methods applied: “Purpose-Means-Result”
(A. Karmanov) and the questionnaire.
The obtained results of diagnostics showed that almost all students of
the experimental class (10-A) were determined with the future profession.
In the control group (10-B) only 10 % increased the number of students,
who chose the profession.
The training program was included in the comprehensive program
for students of the 8th-10th forms “Personal Becoming”, agreed by the
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Academic Council for implementation into educational process as a selective discipline for the Institute of Postgraduate Pedagogical Education
named after Borys Grinchenko.
Therefore, the results of the training program approbation displayed
the effectiveness of the training effect on the choice of profession. However, the problem under study has many aspects that require expansion of
scientific research in creating a system of vocational guidance work with
students, parents and teachers.
Keywords: choice of profession, training program, professional self-determination, vocational guidance with senior pupils, psychological factors of
professional self-determination.
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УДК 159.91:355.12
Олександр КОЛЕСНІЧЕНКО,
Науково-дослідний центр службово-бойової діяльності
Національної гвардії України, м. Харків

ТИПОЛОГІЯ ЦІННОСТЕЙ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
З РІЗНИМИ ОЗНАКАМИ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО
СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ
Подано результати дослідження типології цінностей у військово
службовців з різними ознаками посттравматичного стресового розладу. Визначено, що військовослужбовці “П” мають такі типи ціннісної сфери: “пасіонарій”, “прагнучий не виходити із зони комфорту”,
“романтик”, “формальний військовослужбовець”, “самообмежений” чи
“рутинний”. Структура цінностей військовослужбовця “П”, вузько
орієнтованого на свою професію, як засіб задоволення інших потреб –
матеріальних, естетичних, у прийнятті. Військовослужбовці “З” мають такі типи ціннісної сфери: “мандруючий філософ”, “прагнучий
не виходити із зони комфорту’, “прагнучий індивідуального щастя”,
“компаньйон”, “заробітчанин”.
Ключові слова: стійкість, бойові дії, військовослужбовець, Націо
нальна гвардія України, бойовий досвід, професійна та психологічна
підготовка, ціннісна сфера.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Війна є всебічним випробуванням для людини, що спричиняє сильній психологічній травматизації особистості. Фактори бойової обстановки мають
виражений психотравмуючий вплив на особистість. Психологічна
травматизація учасників бойових дій є найважливішою перешкодою
© Колесніченко О.
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на шляху адаптації до мирного життя, коли на наявну травматизацію
нашаровується нова психологічна травматизація, яка пов’язана із соціальною дезадаптацією військовослужбовців [1].
Дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів не вичерпали
проблеми адаптації військовослужбовців, які мають психологічну
травматизацію, а навпаки, показали її багатовимірність. У зв’язку із
цим соціально-психологічна адаптація військовослужбовців, які пережили бойової стрес, являє собою надзвичайно актуальну проблему.
Стан адаптації та дезадаптації особистості в постекстремальний період тісно пов’язаний із ціннісною сферою військовослужбовців, в яку
закладено особистісний адаптаційний потенціал, що дозволяє актуалізувати позитивні можливості особистості, зберігати благополуччя і
здоров’я військовослужбовців, з оптимізмом дивитися в майбутнє [1].
Психологічна травма традиційно вивчається як проблема посттравматичного стресового розладу в рамках психопатології і стресології (В. О. Бодров, М. В. Леві, Ф. З. Меерсон, М. М. Пуховський,
Н. В. Тарабрина та ін.) [3–4]. Клінічна методологія не бере до уваги
смисложиттєву проблематику переживання бойового стресу. Відзначаючи недостатність розробок цих питань і підвищення до них ін
терес у вчених, М. Ш. Магомед-Емінов вказує, що назріла необхідність
вивчення впливу травматичних подій на стан людини в психології
особистості. З’являються дослідження стресу як “нададаптаційного
синдрому” (Т. Г. Бохан), що набувають онтологічного статусу і розглядаються як сукупність психологічних проявів, супроводжуючи процес саморозвитку людини, в якому розкривається його сверхадаптивна природа, нормотворчий гетеростазичний характер.
Вивчення ціннісної сфери особистості при переживанні травматичної події, зокрема при втраті близьких, друзів сьогодні перебувають у фокусі уваги психологів, проте виділення типології цінностей
військовослужбовців, які пережили бойової стрес, до теперішнього
часу вивчені недостатньо. Крім того, актуальність вивчення ціннісної
сфери (механізмів) переживання бойового стресу визначається необхідністю розробки методів і технологій надання допомоги військово
службовцям, задіяним в проведенні антитерористичної операції.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Цінність
(в широкому розумінні) є тим, у чому конституює себе упередженість
людини, що дозволяє людині здійснювати вибір у просторі можливос
тей. Цінності формуються в свідомості зазвичай стосовно конкретних умов, цінність пов’язує суб’єкта із ситуацією, в якій він перебуває
(“ціннісне поле” Л. С. Виготського, “феноменальне поле” К. Роджерса, “життєвий простір” К. Левіна). Цінності є регулятором поведінки
найвищого рівня (А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь та ін.). Цінність – це
центральний системоутворювальний елемент відкритої системи, що
самоорганізовує людину, яка виконує функцію інтеграції цієї системи
в системи більш високого рівня і, відповідно, збереження її цілісності
(В. Є. Клочко, О. М. Краснорядцева). Цінності утворюють у свідомості
ціннісні системи. У сукупності з особистісними ціннісними утвореннями та іншими ціннісними елементами психіки вони утворюють ціннісно-смислову сферу особистості.
Переживання бойових подій є фактором трансформації ціннісно-смислової сфери особистості. Це складно організована діяльність
суб’єкта, яка відбувається на певних рівнях функціонування психіки і здійснюється комплексом психологічних механізмів. Найбільш
загальними, генералізованими механізмами є психологічний захист.
Система особистісних цінностей виконує адаптаційну функцію при
переживанні екстремальних ситуацій – формування нових ціннісних
утворень в екстремальній ситуації є механізмом адаптації до бойової
ситуації, що дозволяє згодом більш м’яко переживати її.
Мета статті – визначити типологію цінностей у військовослужбовців Національної гвардії України з різними ознаками посттравматичного стресового розладу.
Виклад основного матеріалу дослідження. У дослідженні було
використано “Опитувальник цінностей” Рокіча, який дозволяє досліджувати інструментальні і термінальні цінності особистості та
“Опитувальник травматичного стресу” І. О. Котєнєва, який дозволяє
визначити рівень ПТСР. Для узагальнення даних використовувалась
процедура кластерного аналізу.
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Оскільки формування ціннісної сфери залежить від соціокультурного контексту, то вибірку військовослужбовців, які брали участь
у АТО, було поділено за регіонами України (Південь (далі “П”) та Захід
(далі “З”).
Отримані в ході дослідження результати містять інформацію
щодо психометричних показників типів цінностей, виділених у війсь
ковослужбовців “П”. Їх аналіз показав, що перші три виділені типи за
показниками ПТСР, ГСР та депресії є майже однаковими. Найбільш
поширеним є другий тип (74,32 %). Перший (2,19 %) відрізняється
найменшими показниками депресії (35,25±6,85), а третій (3,82 %) –
найменшими показниками ГСР (95,57±19,24). Четвертий тип відрізняється більш високими показниками ГСР (116,75±18,59), за показниками ПТСР та депресії він є проміжним положення між першими
трьома та п’ятою групами. П’ятий (15,30 %) має значно більші, ніж в
усіх інших групах, показники ПТСР (143,64±15,77), ГСР (138,36±16,94) та
депресії (49,39±6,06).
Розглядаючи особливості термінальних цінностей найбільш поширеного другого типу, зазначимо таке.
У цій групі найбільш значущі термінальні цінності умовно утворюють декілька груп. Так, безумовним лідером є “Здоров’я (фізичне
та психічне)” (3,73±3,79), далі йде група, що об’єднує такі цінності,
як “Любов” (5,94±4,66), “Щасливе сімейне життя” (5,96±4,96), наступна – “Матеріально забезпечене життя” (6,51±4,62), “Наявність
вірних друзів” (7,07±3,81), “Життєва мудрість” (7,38±3,98), “Активне діяльне життя” (7,60±4,60). Четверту групу утворюють – “Цікава
робота” (8,96±4,91), “Суспільне покликання” (9,49±3,79), “Розвиток”
(9,71±4,03), “Впевненість в собі” (10,03±4,67). Найменші ранги мають
“Продуктивне життя” (11,04±3,67), “Свобода” (11,37±4,03), “Пізнання” (11,73±4,04), “Краса природи та мистецтва” (12,68±5,18), “Щастя
інших” (12,81±4,44), “Розваги” (13,46±3,56) та “Творчість” (15,28±3,05).
Серед інструментальних цінностей військовослужбовці другого типу віддають перевагу таким, як “Вихованість” (6,67±5,02),
“Акуратність” (6,86±5,32), “Відповідальність” (7,20±4,41), “Самоконт
роль” (7,35±4,45), “Життєрадісність” (7,67±4,66). Найменші ранги
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серед інструментальних цінностей мають “Ефективність у справах”
(11,29±4,94), “Чуйність” (11,51±5,14), “Широта поглядів” (12,16±4,57),
“Високі запити” (13,10±5,07), “Нетерпимість до недоліків у собі та інших” (13,63±4,20).
Ця структура цінностей описує людину, яка прагне комфортного,
затишного, забезпеченого життя, притримується чинних у суспільстві
норм, способів взаємодії з навколишнім світом; не ставить надвимог до
свого життя та до себе. У наукових роботах І. І. Приходька [2] було доведено, що дотримання норм суспільства, взаємодії є важливою складовою психологічної безпеки особистості. Дослідження зарубіжних фахівців виявили, що ресурсність (стратегії збереження, уникнення, прокрустинація) є профілактуючим фактором для ПТСР. Проте в такому
вигляді цей ресурс є таким, що швидко вичерпується. Цей тип умовно
було позначено, як “той, що прагне не виходити із зони комфорту”.
Попри досить близькі показники ПТСР структура цінностей першого типу значно відрізняється від структури цінностей другого. Так,
для представників цього типу найбільш значимими є такі цінності,
як “Активне діяльне життя” (3,75±4,19), “Щастя інших” (4,75±2,22),
“Свобода” (5,25±1,71), “Цікава робота” (5,25±3,77) та “Розвиток”
(7,25±4,92). Для досягнення цих термінальних цінностей військовослужбовці “П” надають перевагу таким інструментальним цінностям, як “Чесність” (3,25±3,30), “Терпимість” (5,50±0,58), “Чуйність”
(5,75±4,92), “Широта поглядів” (6,00±2,45), “Ефективність у справах”
(6,00±4,24), “Сміливість у відстоюванні своїх поглядів” (6,75±3,10) та
“Тверда воля” (7,25±3,20).
До незначущих термінальних цінностей у цій групі належать
“Суспільне покликання” (11,50±2,08), “Краса природи і мистецтва”
(12,00±6,93), “Матеріальне забезпечене життя” (13,25±4,27), “Любов”
(13,75±5,85) та “Здоров’я (фізичне та психічне)” (14,75±2,87).
Військовослужбовці, які належать до першого типу, мають найменші показники за такими інструментальними цінностями, як
“Життєрадісність” (12,25±5,12), “Вихованість” (12,75±2,99), “Дисцип
лінованість” (13,25±7,54), “Раціоналізм” (14,00±2,16), “Акуратність”
(14,75±2,87) та “Відповідальність” (15,75±1,50).
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Слід зазначити, що ця структура ціннісної сфери описує нам па
сіонарія (революціонера) – людину, для якої найважливішим є активна боротьба за щастя інших. Заради цього вона здатна відмовитися від
комфортного, безпечного життя та власних талантів. Люди цього типу є
вільними у своїх думках і діях, вони щирі, чуйні, толерантні, спрямовані
на досягнення результату та не визнають, нехтують обмеженнями і умовностями. Військовослужбовці такого типу постійно потрапляють (подекуди і самі створюють) в стресові ситуації, проте це не призводить у них
до розвитку в подальшому ознак депресії чи ПТСР. Як і в популяції взагалі, так і у виборці військовослужбовців, цей тип є найменш поширеним.
Найбільш протилежним до цього типу є п’ятий. У військово
службовців, які належать до цього типу, “Активне діяльне життя”
(4,93±4,29) та “Щастя інших” (13,04±4,13) утворюють дихотомію. Вони
докладають багато зусиль, щоб її обґрунтувати – “Життєва мудрість”
(5,71±3,89).
Серед інших важливих термінальних цінностей, у них, як і у більшості військовослужбовців – “Цікава робота” (6,68±4,50), “Здоров’я
(фізичне і психічне) (6,68±5,09)”, “Любов” (7,14±5,01).
До найменш значущих термінальних цінностей в цьому типі належать “Пізнання” (11,07±4,20), “Творчість” (11,29±4,39), “Наявність вірних друзів” (11,54±4,96), “Свобода” (11,61±4,65), “Суспільне покликання”
(11,64±3,83), “Щасливе сімейне життя” (11,64±5,54), “Розваги” (11,79±4,78).
Військовослужбовці цього типу надають перевагу таким інструментальним цінностям, як “Акуратність” (4,39±2,94), “Терпимість”
(6,00±4,21), “Життєрадісність” (7,14±4,15).
Найменші ранги представники п’ятого типу мають за такими
інструментальними цінностями, як “Сміливість у відстоюванні своїх поглядів” (10,32±3,87), “Незалежність” (10,54±4,49), “Широта поглядів” (11,64±4,44), “Чесність (щирість)” (12,39±5,34), “Чуйність”
(13,50±4,27), “Ефективність у справах” (14,79±3,68).
Така структура ціннісної сфери описує людину, яка впевнена в
тому, що життя – це рутинна тяжка щоденна праця. Воно не обов’язково має бути щасливим, цікавим та спрямованим на щось важливе.
Вони притримуються норм взаємодії, щоб уникати конфліктів та інших
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ускладнень. Люди такого типу самі обмежують себе (у тому числі і в
емоційних проявах). У результаті в екстремальних умовах у них “не
залишається простору” для реагування на стрес, що заганяє їх в депресію та ПТСР. Зазначимо, що від другого типу цей тип відрізняється
насамперед відсутністю ресурсів – рутинна праця забирає усі сили.
Третій тип, як зазначалося, має показники ПТСР та депресії,
близькі до перших двох груп, проте в нього встановлений найнижчий
бал ГСР. У структурі термінальних цінностей військовослужбовцями
цього типу перевага віддається таким цінностям, як “Наявність вірних друзів” (4,14±3,63), “Свобода” (4,14±3,67), “Продуктивне життя”
(4,14±4,41), “Суспільне покликання” (4,71±4,31), що відповідає опису “романтика”. Проте ними низько оцінюються значущість таких
цінностей, як “Впевненість в собі” (11,14±4,41), “Здоров’я (фізичне і
психічне)” (11,43±4,12), “Активне діяльне життя” (11,71±3,15), “Матеріально забезпечене життя” (12,71±5,62), “Краса природи і мистецтва”
(13,29±1,98), “Любов” (13,43±2,37), “Життєва мудрість” (14,29±3,73),
“Цікава робота” (14,57±3,10).
Серед інструментальних цінностей представники цього типу надають перевагу “Акуратності” (3,14±3,13), “Раціоналізму” (5,00±3,00),
“Вихованості” (5,00±3,37), менш значущими для них є “Високі запити” (5,57±3,69) та “Незалежність” (6,14±3,34). Низькі позиції в ієрархії
інструментальних цінностей мають “Сміливість у відстоюванні своїх
поглядів” (11,29±4,96), “Відповідальність” (11,43±4,16), “Терпимість”
(12,00±4,00), “Самоконтроль” (12,29±3,77), “Тверда воля” (12,29±5,94),
“Чесність (щирість)” (12,57±3,60), “Чуйність” (13,29±4,27).
Зазначена структура цінностей описує людину, орієнтовану на своє соціальне оточення, таку що прагне бути значимою для нього, поділяти його
цінності, проте не здатну наполягати на своєму, виявляти власне емоційне
ставлення, здатну відмовитися заради суспільного схвалення від комфорту, любові, здоров’я, улюбленої професії тощо. Така структура цінностей
несе в собі широко відомий потенціал для подолання стресу – використання допомоги товаришів, почуття ліктя, військову товариськість.
Військовослужбовці четвертого типу надають перевагу таким термінальним цінностям, як “Цікава робота” (4,00±5,76), “Матеріальне
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забезпечене життя” (4,25±1,91), “Любов” (5,75±3,41). Високі ранги мають і такі термінальні цінності, як “Суспільне покликання” (6,50±4,14),
“Краса природи і мистецтва” (6,75±4,33) та “Наявність вірних друзів”
(7,38±4,27). Найменш значимими для них є “Свобода” (11,88±3,83),
“Творчість” (11,88±4,49), “Пізнання” (12,25±4,95), “Продуктивне життя” (13,88±3,04), “Розвиток” (14,13±4,02).
Серед інструментальних цінностей перевага надається – “Самоконтролю” (4,88±2,90) та “Старанності (дисциплінованості)”
(5,25±3,92) також високо оцінюються “Життєрадісність” (6,13±2,80),
“Незалежність” (6,13±3,94) та “Освіченість” (6,50±3,66). Найнижчі
ранги у таких інструментальних цінностей, як “Чуйність” (14,00±3,42),
“Чесність (щирість)” (14,25±2,25), “Тверда воля” (14,25±2,71), “Ефективність у справах” (15,38±2,50).
Така структура цінностей описує військовослужбовця, вузько орієнтованого на свою професію як засіб задоволення інших потреб – матеріальних, естетичних, у прийнятті. Проте їх професійна ідентифікація не
сягає рівня майстерності, зупиняючись на рівні виконавця. Відповідно,
професія військовослужбовця не сприймається ними як така, що сприяє
розвитку, насиченості життя, пізнанню та творчості. Такі особливості
професіоналізації визначають провідну роль самоконтролю та дисциплінованості у структурі інструментальних цінностей та пояснюють низьку
значимість в ній орієнтації на результат. По суті, при такій професійній
ідентифікації “копіюється” зовнішня форма дій військовослужбовця, а не
сенс професії, її місія. Обмеженість, “несвободність”, характерні для ідентифікації рівня “виконавця”, роблять уразливим військовослужбовця для
ГСР та підвищують вірогідність розвитку ПТСР та депресії. Ця обмеженість наближує четвертий тип до п’ятого.
Підсумуємо, у військовослужбовців “П” можна говорити про такі
типи ціннісної сфери: перший тип (2,19 %) – “пасіонарій” – основною особливістю якого є прагнення боротьби за щастя інших, розширення рамок
норм; другий тип (74,32 %) – “той, що прагне не виходити із зони комфорту” – основною особливістю якого є прагнення врівноваженого життя, яке
не вимагає надзусиль, “моральних виборів”; третій тип (3,82 %) – “романтик” – орієнтований на своє близьке соціальне оточення, на відповідність
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їхнім вимогам; здатний відмовитися від особистого щастя чи порушити
норми суспільства заради прийняття своєю референтною групою; четвертий тип (4,37 %) – “формальний військовослужбовець” – його соціалізація
в більшості стосується форми поводження, а не змісту професійної діяльності військовослужбовця, місії професії; вузько розуміючи зміст професії,
сам обмежує себе формальними нормами; п’ятий тип (15,30 %) – “само
обмежений” чи “рутинний” – постійно працює за ради кращого власного
життя, проте не відчуває щасті і задоволення теперішнього життя; сам обмежує себе уявними нормами.
Отже, усі зазначені типи можна розмістити між двома осями
(рис. 1): “загальна мета життя”, яка має полюси “заради щастя інших” – “заради себе” (в її діапазон входить також і “заради своєї соціальної / професійної групи”, “референтної групи”, “родини” тощо),
або “трансцендентність – індивідуалізм”; “спосіб досягнення”, яка має
полюси “використання соціальних норм для розширення меж” – “використання соціальних норм звужує межі”.
Або, користуючись термінологію Ш. Шварца, яку він ввів для узагальнення цінностей, як: “відкритість змінам” (самостійність, стимуляція) –
“консерватизм” (безпека, конформність, традиції); “самопіднесення” (влада, досягнення) – “самотрансцендентність” (універсалізм, доброта).
Співвідношення зазначених типів з вектором розвитку ПТСР відображено на рис. 2.

Рис. 1. Типи цінностей у військовослужбовців “П”

№ 2(10)
2018

91

Рис. 2. Співвідношення типів цінностей у військовослужбовців “П”
з вектором розвитку ПТСР

Кількість виділених типів у військовослужбовців “З” така ж, як і
у військовослужбовців “П”. Проте, якщо у військовослужбовців “П”
1–3 типи мали статистично однакові показники ПТСР, ГСР та депресії,
то у військовослужбовців “З” у першого типу усі ці показники є значно нижчими. Другий і третій тип, виділені у військовослужбовців “З”,
хоча і мають статистично рівні показники ПТСР та депресії, значно
відрізняються за показниками ГСР (t=2,30, р≤0,05).
Показники ПТСР та ГСР четвертого та п’ятого типів, виділених
у військовослужбовців “З”, відрізняються лише на рівні тенденції
(р≤0,1). Показники депресії в 3–5 типах не мають значущих розбіжностей.
Таким чином, якщо у військовослужбовців “П” типи, виділені за
особ
ливостями структури ціннісної сфери, співвідносилися з двома
рівнями ПТСР (за І. О. Котєнєвим) – “частковий ПТСР” та “наявність
клінічно виражених розладів”, то у військовослужбовців “З” додається рівень – “відсутність ознак ПТСР”, а четвертий тип за показниками
ПТСР, ГСР та депресії є більш подібним до п’ятого (який належить до
рівня “наявність клінічно виражених розладів”), ніж до перших трьох, як
це є у військовослужбовців “П”. Попри це, серед військовослужбовців “П”
порівняно більша кількість військовослужбовців, що мають клінічно виражені ознаки ПТСР (15,30 %), ніж у військовослужбовців “З” (10,50 %).
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Як і у військовослужбовців “З” та “П”, найбільш поширеним є
другий тип (79,00 %). Структура термінальних і інструментальних
цінностей у нього майже тотожна структурі цінностей другого типу
у військовослужбовців “П”. Так, найбільш значимі термінальні цінності утворюють такі групи: перша – “Здоров’я (фізичне і психічне)”
(2,50±2,27); друга – “Щасливе сімейне життя” (5,62±4,86) та “Любов”
(5,72±3,59); третя – “Життєва мудрість” (6,22±3,86), “Матеріально забезпечене життя” (7,13±4,45); четверта – “Наявність вірних друзів”
(8,02±4,45), “Активне діяльне життя” (8,31±5,28), “Цікава робота”
(8,52±4,79), “Розвиток” (9,83±3,51) та “Впевненість в собі” (10,09±4,82).
Найменш значимими термінальними цінностями є “Продуктивне
життя” (10,67±3,54), “Свобода” (10,86±4,27), “Суспільне покликання”
(11,00±3,85), “Пізнання” (11,47±3,78), “Краса природи та мистецт
ва” (12,08±5,21), “Щастя інших” (13,24±3,85), “Розваги” (13,67±3,29),
“Творчість” (15,72±2,60).
Серед інструментальних цінностей найбільш значимими є “Вихованість” (5,89±4,83), “Життєрадісність” (6,83±4,42), “Самоконт
роль” (7,26±4,24), “Акуратність” (7,43±5,25). Найменш значимими –
“Терпимість” (10,41±4,42), “Ефективність у справах” (11,28±4,98),
“Широта поглядів” (12,00±4,46), “Високі запити” (12,56±5,36), “Чуйність” (12,90±4,78), “Нетерпимість до недоліків в собі та інших”
(13,87±4,05).
Серед розбіжностей слід зазначити, що військовослужбовці другого типу у військовослужбовців “З” надають значно вищі ранги “Здоров’ю (фізичному і психічному)”, ніж військовослужбовці “П” другого
типу. У їхній ієрархії термінальних цінностей “Суспільне покликання”
має значно нижчу позицію (13 щабель, проти 9), ніж у військовослужбовців “П”. В ієрархії інструментальних цінностей “Життєрадісність”
та “Сміливість у відстоюванні своїх поглядів” у них мають значно вищі
шаблі, ніж у військовослужбовців “П” (2 та 9 проти 5 та 13).
Таким чином, другий тип військовослужбовців “З” та “П” має
практично тотожні характеристики, проте військовослужбовці цього
типу у військовослужбовців “З” є дещо більш орієнтованими на власні
інтереси і менше – на вимоги суспільства.
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Серед усіх досліджених типів найменш виражені ознаки ПТСР у
військовослужбовців “З”, які віднесено до першого типу. У військово
службовців цього типу в структурі термінальних цінностей найбільш
значущі цінності утворюють дві групи. Перша включає “Розвиток”
(2,83±1,72) та “Життєву мудрість” (2,83±2,79). Друга – “Здоров’я (фізичне та психічне)” (5,83±4,62) та “Продуктивне життя” (6,83±2,23).
Серед найменш значущих термінальних цінностей також можна виділити дві групи. “Любов” (12,33±3,72), “Краса природи і мистецтва”
(12,50±4,32), “Щасливе сімейне життя” (12,50±5,17) утворюють одну,
а “Суспільне покликання” (13,67±1,86), “Щастя інших” (13,83±3,71) та
“Творчість” (14,17±5,00) – другу групу.
Серед інструментальних цінностей найбільш значущими у них є
“Незалежність” (4,67±4,46), “Широта поглядів” (5,00±3,63); найменш –
“Освіченість” (12,17±4,75), “Раціоналізм” (13,17±6,37), “Чуйність”
(15,67±1,97).
Як бачимо, перший тип військовослужбовців “З” досить істотно
відрізняється від першого типу військовослужбовців “П”, основною
місією якого було боротьба за щастя інших. Цей тип спрямований на
розвиток та пізнання мудрості, які не є похідними від освіти та знання
законів формальної логіки. Для нього характерним є глибокий індивідуалізм, прагнення не належати малим (родина, кохана людина) чи
великим соціальним групам, не бути визнаними ними. Цей тип можна позначити, як “мандруючий філософ” (певним прототипом якого
можна вважати Г. С. Сковороду).
Третій тип військовослужбовців “З” високо цінить такі дві групи
цінностей: перша – “Здоров’я (фізичне і психічне)” (3,67±3,44), друга –
“Наявність вірних друзів” (5,33±2,58), “Розваги” (5,33±2,73), “Творчість” (5,33±2,80), “Матеріальне забезпечене життя” (5,33±4,68). Для
їх досягнення надається перевага насамперед такій інструментальній цінності, як “Освіченість” (4,50±2,66). Другу за значимістю групу
утворюють “Акуратність” (5,83±4,07), “Відповідальність” (6,17±3,92),
“Незалежність” (6,33±5,89), “Самоконтроль” (6,50±2,59).
Серед термінальних цінностей найменший ранги мають “Розвиток” (12,00±4,24), “Впевненість в собі” (12,17±4,07), “Щасливе сімейне
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життя” (12,67±5,24), “Краса природи і мистецтва” (13,00±5,51), “Щастя
інших” (15,33±1,97).
Серед інструментальних – “Високі запити” (13,00±6,51), “Сміливість
у відстоюванні своїх поглядів” (13,17±3,19), “Чуйність” (15,00±3,35),
“Непримиренність до недоліків в собі та інших” (16,33±1,51).
Цей тип, як і другий, прагне комфортного, безпечного життя без
надвимог до себе. Але цей тип має дещо інші уявлення про комфортне
життя. У свідомості представників третього типу це приємне проводження часу у спілкуванні з молодою, здоровою освіченою, “необтяженої” родиною, матеріальними та іншими побутовими проблемами
людиною. На відміну від цього типу, як вказувалось раніше, другий
тип більш спрямований на родинний затишок (родину, дім, тощо).
Цей тип умовно було позначено як “вільний від родини” чи “прагнучий індивідуального щастя”.
Четвертий і п’ятий тип військовослужбовців “З”, як вже вказувалось, мають значно більші показники ПТСР та ГСР, ніж перші три.
Розглянемо докладно їх структуру ціннісної сфери.
Четвертий тип високо оцінює значущість таких термінальних цінностей, як “Наявність вірних друзів” (3,50±1,29) та “Здоров’я (фізичне
та психічне)” (4,75±7,50). На відстані від цих цінностей щільною групою
йдуть – “Любов” (7,25±6,40), “Впевненість в собі” (7,50±2,52), “Активне
діяльне життя” (7,75±4,03), “Життєва мудрість” (7,75±4,72), “Суспільне
покликання” (7,75±5,19), “Продуктивне життя” (8,25±6,65), “Розваги”
(8,50±3,70), “Свобода” (9,00±2,45) та “Щастя інших” (9,00±2,58). Найменше значення мають – “Творчість” (10,25±3,50), “Щасливе сімейне
життя” (10,75±6,75), “Краса природи та мистецтва” (11,75±6,08), “Цікава
робота” (12,50±6,35), “Пізнання” (13,75±3,20), “Розвиток” (15,00±2,31)
та “Матеріально забезпечене життя” (16,00±2,31).
Серед інструментальних цінностей пріоритет надається – “Життєрадісності” (1,50±0,58), далі йдуть “Освіченість” (3,75±3,59) та “Чесність (щирість)” (5,75±1,71).
Найменш значимими цим типом визнаються – “Відповідальність” (14,25±2,06) та “Непримиренність до недоліків в собі та інших”
(17,25±0,96).
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Хоча в цьому типі військовослужбовців “З”, як і в третьому типі
військовослужбовців “П”, першу позицію займає “Наявність вірних
друзів”, проте цей тип не орієнтований не позбавлення заради інших
він спрямований на легке, приємне, відверте спілкування. Він впевнений у своїй привабливості для оточення (через свою освіченість, щирість, здатність “говорити те що думає”), проте не прагне до пізнання
навколишнього світу, розвитку чи вдосконалення себе, не вважає за
необхідним бути відповідальним перед своїм оточенням. Він зацікавлений у своєму оточенні як у засобі задоволення своїх потреб. Цей тип
умовно можна позначити як “компаньйон”. Він відданий своїй групі,
проте, якщо вона перестане задовольняти його потреби, він її змінить
на іншу.
Для військовослужбовців “З” п’ятого типу найбільшу значимість
мають дві групи термінальних цінностей: перша об’єднує “Активне діяльне життя” (3,00±2,68) та “Матеріальне забезпечене життя”
(4,67±1,75); друга – “Любов” (5,83±5,04), “Наявність вірних друзів”
(6,33±5,99), “Щасливе сімейне життя” (7,17±4,26) та “Цікаву роботу”
(7,17±5,23).
Найважливіші інструментальні цінності групуються так: перші – “Життєрадісність” (5,17±2,79), “Акуратність” (5,33±5,57), “Високі запити” (5,83±3,43); за ними йдуть – “Вихованість” (6,33±4,27)
та “Раціоналізм” (6,67±2,66); далі – “Відповідальність” (7,67±4,76)
та “Самоконтроль” (7,83±4,62); і нарешті – “Непримиренність до
недоліків в собі” (8,33±6,62) та “Старанність (дисциплінованість)”
(8,67±3,33).
Найменш важливими серед термінальних цінностей для війсь
ковослужбовців цього типу є “Пізнання” (12,17±3,66), “Щастя інших”
(12,33±2,25), “Розвиток” (12,83±5,08), “Творчість” (13,00±2,00), “Продуктивне життя” (13,17±3,06) та “Розваги” (14,33±2,94).
Серед інструментальних цінностей до найменш значущих можна
віднести “Тверду волю” (12,83±2,99), “Широту поглядів” (13,50±3,27),
“Чуйність” (14,50±3,78), “Ефективність у справах” (15,67±1,75).
Така структура цінностей описує людину, яка оптимістично впевнена, що якщо активно і старанно працювати (заробляти гроші), то
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можна отримати любов, друзів, родину, цікаву роботу (які насправді є ідеалами, а не реальними цілями життя). Можливо, що саме таке
“злипання” цілей і засобів на вершині структури цінностей (прикладання усіх зусиль для матеріального забезпечення життя) і призвело
до найбільших показників ГСР та ПТСР у військовослужбовців цього
типу. Цей тип умовно можна позначити, як “заробітчанин” (викорис
тана назва не пов’язана з прагненням заробляти на війні. Мова йде
про таке соціальне явище, поширене в Україні, як трудова міграція.
“Заробітчани” заради “щастя своїх родин” покидають їх, їдучи на заробітки. Парадокс їх ситуації у тому, що з одного боку, вони в усьому
собі відмовляючи, “заради щастя родини”; а з іншого – віддаляються
від родини, втрачають “щастя родинного життя”).
Проведений аналіз показав, що у військовослужбовців “З”
можна говорити про такі 5 типів: перший тип (5,25 %) – “мандруючий філософ” – спрямований на пізнання мудрості, яка не є похідною від освіти чи знань законів формальної логіки. Для цього
типу характерним є індивідуалізм, прагнення не належати великим
чи малим соціальним групам, певна свобода від обмежень; другий
тип (79,00 %) – “той, що прагне не виходити із зони комфорту”. На
відміну від другого типу, тип військовослужбовців “П” має більш
виражений індивідуалізм, який стосується як “загальної мети
життя”, так і способів її досягнення; третій тип (5,25 %) – “той, що
прагне індивідуального щастя”. На відміну від другого прагне вивільнитися від “родини” і обмежень, які несе в собі родинне життя;
четвертий тип (5,25 %) – “компаньйон”. Відданий своїй соціальній
групі, дотримується встановлених в ній правил, проте здатен змінити її, коли вона перестане задовольняти його потреби; п’ятий
тип (5,25 %) – “заробітчанин”. Прагне до заробітку як способу отримання прихильності від свого оточення, натомість отримує “ілюзію” щастя та любові.
Ці типи також можна розмістити між двома осями, що описують
загальну ціль життя та загальну характеристику способу її досягнення
(рис. 3). Співвідношення виділених типів цінностей у військовослужбовців “З” та вектором розвитку ПТСР подане на рис. 4.
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Рис. 3. Типи цінностей у військовослужбовців “З”

Рис. 4. Співвідношення типів цінностей у військовослужбовців “З”
та вектором розвитку ПТСР

Усі виділені під час дослідження типи цінностей можна розмістити так (рис. 5).

Рис. 5. Типи цінностей у військовослужбовців
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Рис. 6. Співвідношення типів цінностей у військовослужбовців
та вектором розвитку ПТСР

На рис. 6 зображене співвідношення виділених типів цінностей у
військовослужбовців з вектором розвитку ПТСР.
Висновки. Усі виділені ціннісні типи можна розмістити між двома осями: (1) “загальна мета життя”, яка має полюси “за ради щастя
інших” – “заради себе” (в її діапазон входить також і “заради своєї
соціальної / професійної групи”, “референтної групи”, “родини”
тощо, або “трансцендентність – індивідуалізм”); (2) “спосіб досягнення”, яка має полюси “використання соціальних норм розширює
межі” – “використання соціальних норм звужує межі”. При цьому
у військовослужбовців “З” сприятливим підґрунтям для розвитку
ПТСР є більш виражений полюс індивідуалізму, а у військовослужбовців “П” – сприйняття соціальних норм як того, що звужує межі.
Так, крайнє обмеження себе реальними чи ілюзорними рамками заради себе чи інших є сприятливим підґрунтям для формування психологічної травматизації.
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Колесниченко А. С. Типология ценностей у военнослужащих
с разными признаками посттравматического стрессового расстройства
Представлены результаты исследования типологии ценностей у военнослужащих с различными признаками посттравматического стрессового расстройства. Определено, что военнослужащие “Ю” имеют следующие типы ценностной сферы: “пассионарий”, “желающий не выходить из зоны комфорта”, “романтик”, “формальный военнослужащий”,
“самоограниченный” или “рутинный”. Структура ценностей военнослужащего “П” узко ориентирована на свою профессию, как средство удовлетворения других потребностей – материальных, эстетических, в принятии. Военнослужащие “З” имеют следующие типы ценностной сферы:
“странствующий философ”, “желающий не выходить из зоны комфорта”,
“желающий индивидуального счастья”, “компаньон”, “желающий заработать”.
Ключевые слова: устойчивость, боевые действия, военнослужащий, Национальная гвардия Украины, боевой опыт, профессиональная
и психологическая подготовка, ценностная сфера.
Kolesnichenko O. The Typology of Values Among Military Personnel
with Different Signs of Post-Traumatic Stress Disorder
Presents results of a study of the typology of values among military personnel with different signs of post-traumatic stress disorder.
Determined that the soldiers “P” has the following value areas: “pasionaria”,
“trying to get out of the comfort zone”, “romantic”, “formal soldier”, “routine”.
The structure of the values of a soldier, “P” narrowly focused on his profes100
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sion, as a means of satisfying other needs – material, aesthetic, in making.
However, their professional identity does not reach the level of skill, stopping at the level of the executive. Accordingly, the military profession is not
perceived as such, which contributes to the development, richness of life,
knowledge and creativity. These characteristics of professionalization determine a leading role of self-control and discipline in the structure of the
instrumental values, and explain the low importance of focusing on results.
In fact, such professional identity “copied” the external form of the actions
of the soldier, not the meaning of the profession, its mission. Troops “C”
has the following value areas: the “peripatetic philosopher” – is aimed at the
knowledge of wisdom that is not derived from education or knowledge of
the laws of formal logic; for this type of characteristic is individualism, the
desire not to belong to small or large social groups, a certain freedom from
the constraints; of “trying to get out of comfort zone”; “seeking individual
happiness” – in contrast to the second aims to get rid of the “family” and restrictions that carries family life; “companion” devoted to their social group,
it complies with the established rules, but can change it when it no longer
meet his needs; “wishing to earn money”, which tends to earnings, as a way
of obtaining favors from their environment, and in return receives the “illusion” of happiness and love.
Keywords: sustainability, fighting, soldier, national guard of Ukraine,
military experience, professional and psychological preparation, the value
sphere.
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професійна комунікативна
КОМПЕТЕНТНІСТЬ психолога
як умова ЙОГО успішної діяльності
У статті поданий теоретичний аналіз комунікативної компетентності психологів в процесі професійної діяльності. Розкрито
сутність понять “компетенція”, “компетентність”, “комунікативна компетентність”, “професійна комунікативна компетентність”.
Охарактеризована комунікативна компетентність психолога як базова компетенція його професійної діяльності.
Ключові слова: компетенція, компетентність, комунікативна
компетентність, професійна комунікативна компетентність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. На етапі інтенсивного розвитку економічного і політичного життя суспільства і змін, що
відбуваються в системі вищої школи, зросла важливість вивчення та
врахування особистісних властивостей і особливостей студентів гуманітарно-педагогічних факультетів. Це пов’язано з високою соціальною
відповідальністю професії психолога, з розширенням поля його професійної діяльності і основних професійних завдань, зростаючою потребою допомоги іншим людям. Однією із центральних властивостей
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особистості і професійним інструментом психолога є комунікативні
компетенції. Вони виступають домінуючим, системоутворювальним
компонентом його професійної діяльності. Розвиток і функціонування комунікативної сфери людини безпосередньо пов’язані з проблемами спілкування, міжособистісної взаємодії і професійних відносин.
Недостатній рівень розвитку комунікативних компетенцій веде до багатьох серйозних проблем у практичній діяльності психолога. У зв’язку з цим дослідження комунікативної сфери особистості психолога
стають предметом пильної уваги в психологічній науці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. У зарубіжній психології розробкою проблеми комунікативної компетентності
займалися такі вчені, як А. Бандура, Е. Берн, Д. Джурард, А. Маслоу,
Я. Морено, Д. Хант, Д. Хаймс. Проблемі вивчення комунікативної компетентності присвячені роботи російських психологів: Ю. Ємельянова, Ю. Жукова, І. Зимньої, В. Кан-Каліка, Н. Кузьміної, В. Куніцина,
А. Леонтьєва, А. Мудрика, Л. Петровської, А. Хуторського та інших.
Останнім часом зріс інтерес дослідників до глибинних детермінант, що зумовлюють процес розвитку професійної компетентності
психолога, зокрема, до рушіїв і механізмів цього процесу (Г. Балл,
О. Журавльов, Е. Зеєр, Е. Климов, А. Маркова, В. Гладкова, О. Коваленко, О. Щербаков).
Окремі сторони процесу розвитку комунікативної компетентності майбутніх психологів аналізуються в роботах Л. Долинської,
М. Шевченко, Л. Терлецької, Н. Чепелєвої, Т. Федотюк, Л. Уманець та
інших дослідників, однак ціла низка аспектів цієї проблеми ще залишаються не розкритими.
Мета статті – прослідкувати взаємозв’язок професійної комунікативної компетентності психолога з успішністю його діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. У зв’язку зі змінами,
що відбуваються в суспільстві, постійної уваги потребують питання
професійної підготовки фахівців у різних галузях науки і виробництва.
Розмірковуючи про професійну освіту, необхідно зазначити, що головна її мета – підготовка кваліфікованого фахівця. Слід підкреслити,
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що в процесі професійної підготовки майбутнього фахівця першорядне значення має формування його професійної компетентності. Уточнимо, що в наукових дослідженнях розрізняють два близьких, але різних за змістом поняття: компетенція і компетентність, що мають безпосереднє відношення до професійної діяльності будь-якого фахівця.
У “Словнику іншомовних слів” О. Мельничука компетентність визначається як “поінформованість, обізнаність, авторитетність”. Компетентний (від лат. соmреtеns, соmреtеntіs) – належний, відповідний:
1) досвідчений у певній галузі, якомусь питанні; 2) повноважний, повноправний у розв’язанні якоїсь справи. Компетенція (лат. соmpеtеntіа
від соmреtо – взаємно прагну, відповідаю, підходжу) – коло повноважень якої-небудь організації, установи або особи; коло питань, в яких
дана особа має певні повноваження, знання, досвід [11].
Терміни “комунікативний” і “компетентність” в поєднанні “комунікативна компетентність” одним з перших були вжиті американським
лінгвістом Делом Хаймсом [14]. Д. Хаймс вводить поняття “комунікативна компетентність”, яке відносить до здатності людини гнучко, точно і швидко використовувати мову в мінливих соціальних ситуаціях.
У психології під комунікативною компетентністю розуміють
складну особистісну характеристику, що включає комунікативні здатності й уміння, психологічні знання у сфері спілкування, властивості
особистості, психологічні стани, що супроводжують процес спілкування [3; 4].
Компетентність визначає якість і рівень професійної готовності до
діяльності, що виражається в характері праці, здатності в умовах різних
труднощів знаходити раціональне рішення виниклої проблеми. Ріст
компетентності сполучений із самоаналізом і самооцінкою особистості,
які є внутрішнім стимулом професійного самовизначення [2].
На думку А. Хуторського, компетенція – це готовність використовувати засвоєні знання, уміння і навички, а також способи діяльності
в житті для вирішення практичних і теоретичних завдань, а поняття
компетентність дослідник розглядає як володіння людиною відповідною компетенцією, яка включає її особистісне ставлення до цієї компетенції й предмета діяльності [8].
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І. Зимня розглядає компетентність як інтелектуально і особистісно
обумовлений досвід соціально-професійної діяльності людини, що зас
новується на знаннях. Зауважимо, що до складу компетентності науковець включає такі складові: готовність до прояву компетентності; володіння знаннями змісту компетентності; досвід прояву компетентності
у різноманітних стандартних і нестандартних ситуаціях; ставлення до
змісту компетентності і об’єкта її застосування; емоційно-вольову регуляцію процесу і результату прояву компетентності. Російська дослідниця виділяє такі компетенції, що належать до діяльності людини:
компетенція пізнавальної діяльності: постановка і рішення пізнавальних завдань; нестандартні рішення, проблемні ситуації – їх вирішення; продуктивне і репродуктивне пізнання, дослідження, інтелектуальна діяльність;
компетенції діяльності: гра, навчання, праця; засоби та способи
діяльності: планування, проектування, моделювання, прогнозування,
дослідницька діяльність, орієнтація в різних видах діяльності;
компетенції інформаційних технологій: прийом, переробка, видача інформації; перетворення інформації, масмедійні, мультимедійні
технології, комп’ютерна грамотність; володіння електронною, інтернет технологією [7].
Автори проекту (Я. Кузьмінова, В. Морозова, В. Шадрикова) визначають компетентність як новоутворення суб’єкта діяльності, що
формується в процесі професійної підготовки, що представляє собою
системний прояв знань, умінь, здібностей і особистісних якостей, дозволяють успішно вирішувати функціональні завдання, які становлять
сутність професійної діяльності [9].
Комунікативна компетентність розвиває креативність (творчість) і
самостійність студентів, стимулює професійне та особистісне самовиз
начення, становлення нестандартно мислячого психолога професіо
нала, а також підвищує відповідальність за результати діяльності.
Ю. Жуков, Л. Петровська та П. Растянников вважають комунікативну компетентність синонімом поняття “компетентність в спілкуванні” і визначають її як “здатність встановлювати і підтримувати
необхідні контакти з людьми” [4].
№ 2(10)
2018

105

Для характеристики комунікативної компетентності Ю. Ємельянов використовує поняття “діяльнісного середовища”, вважаючи, що
комунікативна компетентність людини проявляється також у тому,
наскільки вміло вона впливає на це середовище для досягнення своїх
цілей, в якій мірі вона робить власні комунікативні дії зрозумілими
для оточення людей.
До змісту комунікативної компетентності Ю. Ємельянов також
включає усвідомлення людиною своїх потреб, ціннісних орієнтацій,
“техніки особистої роботи”, перцептивних умінь, можливостей у освоєнні норм і цінностей інших соціальних груп і людей, своїх почуттів,
психологічних станів і багато іншого. “В кінцевому рахунку, – пише
Ю. Ємельянов, – комунікативна компетентність повинна розглядатися як категорія, яка регулює всю систему відносин людини до природного і соціального світу, а також до самої себе” [5].
Водночас зазначимо, що цінним у визначенні комунікативної
компетентності за Ю. Ємельяновим є те, що в це визначення включається володіння людиною усіма без винятку засобами спілкування з
людьми, а також вміле виконання нею соціальних ролей в спілкуванні,
правильність сприйняття людей як особистостей.
Увага до комунікативної компетентності зросла тоді, коли в практику спілкування людей стали впроваджуватися різні, запозичені за
кордоном, методи, розраховані на розвиток комунікативних здібностей
у людини і на підвищення її комунікативної компетентності. Комунікативна компетентність передбачає не тільки уважне ставлення до клієнта, високорозвинену здатність розуміти і приймати його позицію, а й
збереження власного “Я”. Завдяки збалансованості в процесі професійного спілкування, соціальної спрямованості і здатності зберігати неповторність власного “Я” людина набуває важливого досвіду формування
особистої точки зору, самостійності в прийнятті рішень. Уміння розуміти іншого і самого себе, самовизначатися в системі життєвих цінностей,
усвідомлено приймати самостійні рішення формується в процесі довірчого, діалогічного, відкритого спілкування в діаді “психолог – клієнт”.
У найзагальнішому вигляді комунікативна компетентність – це
певний рівень сформованості особистісного й професійного досвіду
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взаємодії з оточенням, який потрібен індивіду, щоб у рамках своїх
здібностей і соціального статусу успішно функціонувати у професійному середовищі і суспільстві.
Варто відзначити, що в структурі комунікативної компетентності
доцільно виділяти такі компоненти:
гностичний компонент (система знань про сутність, структуру,
функції та особливості спілкування взагалі та професійного зокрема;
знання про стилі спілкування, зокрема, про особливості власного комунікативного стилю; фонове знання, тобто загальнокультурна компетентність, яка, не маючи безпосереднього відношення до професійного спілкування, дозволяє вловити, зрозуміти приховані натяки,
асоціації тощо, тобто зробити розуміння більш глибоким, більш емоційним, особистісним; творче мислення, внаслідок якого спілкування
виступає як різновид соціальної творчості);
конативний компонент (загальні та специфічні комунікативні
вміння, які дозволяють успішно встановлювати контакт із іншою
людиною, адекватно пізнавати її внутрішні стани, керувати ситуа
цією взаємодії з нею, застосовувати конструктивні стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях; культура мовлення; експресивні уміння,
які забезпечують адекватний висловлюванням міміко-пантомімічний супровід; перцептивно-рефлексивні уміння, які забезпечують
можливість пізнання внутрішнього світу партнера спілкування та
розуміння самого себе; домінуюче застосування організуючих впливів у взаємодії з людьми (порівняно з оцінювальними і, особливо,
дисциплінуючими);
емоційний компонент (гуманістична установка на спілкування,
інтерес до іншої людини, готовність вступати з нею в особистісні, діалогічні взаємини, інтерес до власного внутрішнього світу; розвинуті
емпатія та рефлексія; високий рівень ідентифікації з виконуваними
професійними та соціальними ролями; позитивна Я-концепція; адекватні вимогам професійної діяльності психоемоційні стани).
Умовою успішності комунікативної діяльності є певний внутрішній ресурс, особистісні, когнітивні, інтелектуальні (мнемічні) здібності й здатності психолога, його стратегічна й тактична вправність,
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вироблені під час набуття професійного досвіду прийоми успішної
взаємодії з партнером комунікації.
Комунікативну компетентність психолога характеризують як:
спрямованість його комунікації, що визначається потребою в спілкуванні; цілеспрямованість; товариськість; швидкість вступу в контакт,
гнучкість; продуктивність комунікативного процесу, що досягається
за допомогою співпраці; досвід (знання, вміння, навички, звички);
психічні процеси; психологічні властивості; характер; рефлективність,
система відносин особистості; навички та вміння комунікації; мотиваційна сфера; емоційно-вольові характеристики; соціальні здібності;
соціально-психологічні властивості особистості; способи, вміння, навички спілкування та взаємодії; виконання соціокультурних норм.
У найбільш загальному вигляді комунікативну компетентність
спеціаліста-психолога можна охарактеризувати як певний рівень
сформованості особистісного і професійного досвіду взаємодії з оточенням, який потрібно індивіду, щоб у рамках своїх здібностей і соціального статусу успішно функціонувати у професійному середовищі і
суспільстві.
У комплекс умінь, що складають комунікативну компетентність
психолога, включають вміння аналізу й оцінки комунікативної ситуації, формування мети, підбору і використання засобів для реалізації
плану і його корекції, оцінки ефективності результату, які необхідні
для вироблення повноцінного комунікативного акту; вміння вибирати комунікативні стратегії адекватно ситуації, вміння вступати в
контакт з людьми з урахуванням їх статево-вікових, соціально-культурних, статусних характеристик, вміння активно реагувати на зміну
обстановки, перебудувати спілкування з урахуванням зміни емоційного настрою партнера, вміння вести бесіду, дискусію, досягати угод,
за допомогою слова здійснювати психотерапію спілкування, аналізувати комунікативні конфлікти.
Адекватний для ефективної професійної діяльності психолога рівень комунікативної компетентності складається з таких здіб
ностей: давати соціально-психологічний прогноз комунікативній
ситуації, в якій відбуватиметься спілкування; програмувати процес
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спілкування, спираючись на своєрідність комунікативної ситуації;
здійснювати соціально-психологічне управління процесами спілкування; будувати контакт на різній психологічній дистанції; гнучкість
і адекватність в зміні психологічних позицій. Професійна комунікація психолога може здійснюватися тільки в професійній діяльності.
Професійна комунікація – це обмін інформацією між двома і більше
суб’єктами, що забезпечує реалізацію цілей і рішення задач професійної діяльності [13].
Комунікативна компетентність – один з базових показників професійної компетентності і професійної підготовленості представника
професій типу “людина-людина”, яким є психолог. Такою діяльністю,
стосовно якої є сенс говорити про комунікативну компетентність психолога, є його комунікативна діяльність. Як така, комунікативна діяльність психолога виконує певну функцію і має етапну структуру: її
виникненню передує етап мотиваційної готовності і налаштованості
психолога на комунікацію, далі розгортаються орієнтувально-діаг
ностичний і виконавчо-операційний етапи.
Отже, проаналізовані нами публікації вітчизняних і зарубіжних
вчених свідчать про те, що в науковій літературі не існує єдиного визначення поняття комунікативної компетентності. Поняття “комунікативна компетентність” визначається авторами по-різному.
Зазначимо, що професійна компетентність визначається як майстерність організації і системного розуміння всіх проблем, пов’язаних
з діяльністю, вміння поставити завдання і здатність організувати вирішення конкретних проблем. Велика роль у становленні професіоналізму відводиться формуванню мотивації на етапі навчання у вузі.
Професійна мотивація виступає як дія конкретних спонукань, які зумовлюють вибір професії і тривале виконання обов’язків, пов’язаних
з професією.
У працях Г. Балла професійна компетентність розуміється як невід’ємна складова культури професійної діяльності: володіння системою знань, умінь і навичок, достатньою для успішного вирішення
тих трудових завдань, які відповідають повсякденним і очікуваним на
найближче майбутнє функціональним обов’язкам фахівця [1].
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Низка вчених під професійною компетентністю розуміють деякий рівень, ступінь, якісний і результативний показник сформованості професійних знань, навичок опанування предмета та вміння їх
реалізації в діяльності [8].
Е. Зеєр тлумачить професійну компетентність як певну сукупність
професійних знань, умінь, а також способів виконання професійної
діяльності. Науковець зауважує: “Знання, уміння й досвід визначають
компетентність людини; а здатність реалізувати ці знання, уміння й
досвід у конкретній соціально-професійній ситуації зумовлює компетенцію освіченої й професійно успішної особистості...” [6]. Дослідник
також наголошує та тому, що професійна компетентність є складовою
структури суб’єкта діяльності (поряд зі спрямованістю, професійно
важливими якостями та професійно значущими психофізіологічними
властивостями) [6].
А. Маркова вважає, що компетентність примикає до реального професіоналізму і включає в себе індивідуальну характеристику ступеня
відповідності вимогам професії, поєднання психічних якостей, психічний стан, що дозволяє діяти самостійно і відповідально, володіння людини здатністю і умінням виконувати певні трудові функції. Відповідно
до цієї позиції А. Маркова розрізняє види професійної компетентності:
спеціальна – володіння професійною спільною діяльністю, спів
працею, а також прийнятими в даній професії прийомами професійного спілкування;
соціальна – відповідальність за результати своєї професійної праці;
особистісна – володіння прийомами особистісного самовираження та саморозвитку, засобами протистояння професійним деформаціям особистості;
індивідуальна – володіння прийомами самореалізації і розвитку
індивідуальності в рамках професії, готовність до професійного росту, здатність до індивідуального самозбереження тощо [10].
Узагальнюючи, можна стверджувати, що професійна комунікативна компетентність – це:
1) індивідуальна характеристика ступеня відповідності вимогам
професії;
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2) знання, вміння і навички в галузі міжособистісної взаємодії;
3) соціальні комунікативні установки та позиції, необхідні для
ефективної взаємодії;
4) комунікативні здібності до здійснення взаємодії.
Отже, під професійною комунікативною компетентністю розуміють сукупність професійних знань, умінь, а також здатність до виконання професійної діяльності. Процес формування професійної комунікативної компетентності не може бути успішним без прагнення і
вміння психолога емоційно відгукуватися на проблеми іншої людини,
правильно уявляти собі, що та переживає.
Комунікативна компетентність не формується стихійно; для цього необхідна спеціальна організація освітньої діяльності з урахуванням різноманіття і багатогранності кваліфікованої праці в сучасному
суспільстві. Розвиток комунікативної компетентності розглядається
як необхідна умова для ефективної професійної діяльності.
Отже, на підставі теоретичного аналізу наукової літератури професійна комунікативна компетентність майбутнього психолога розглядається нами як інтегративна характеристика особистості, що
визначає здатність фахівця вирішувати професійні проблеми й типові професійні завдання, що виникають у реальних ситуаціях професійної діяльності, з використанням знань, професійного й життєвого
досвіду, цінностей та нахилів.
Висновки. Резюмуючи зміст даної статті, зазначимо, що комунікативна компетентність є основною складовою професійної компетентності психолога. Вона містить: високий рівень мовного розвитку,
що дозволяє людині в процесі спілкування вільно сприймати і передавати інформацію; вміння активного слухання, побудова зворотного зв’язку; розуміння невербальної мови спілкування; здатність правильно оцінювати співрозмовника як особистість і вибирати власну
комунікативну стратегію залежно від цієї оцінки; вміння вести себе
адекватно ситуації і використовувати її специфіку для досягнення
власних комунікативних цілей, викликати у співрозмовника позитивне сприйняття своєї особистості. Таким чином, комунікативна компетентність психолога – це основа його професійної діяльності.
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Перспективами подальших розвідок у даному напрямі вважаємо дослідження психологічних основ формування професійної компетентності майбутнього психолога.
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Кошонько г. а., лужецкая о. И. Профессионпльная коммуникативная компетентность психолога как условие его успешной деятельности
В статье представлен теоретический анализ коммуникативной
компетентности психологов в процессе профессиональной деятельности. Раскрыта сущность понятий “компетенция”, “компетентность”,
“коммуникативная компетентность”, “профессиональная коммуникативная компетентность”. Охарактеризована коммуникативная компетентность психолога как базовая компетенция его профессиональной
деятельности.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, коммуникативная компетентность, профессиональная коммуникативная компетентность.
Koshonko G., Luzhetska O. Professional Communicative Competence
of a Psychologist as a Condition for his Successful Activity
At the stage of intensive development of the economic and political
life of society and the changes taking place in the system of higher education, the importance of studying and taking into account the personal
qualities and characteristics of students of humanities and pedagogical
faculties has been increased. This is due to the high social responsibility of
the profession of psychologist, with the expansion of the field of his professional activities and basic professional tasks, the growing need for help
to other people. The development and functioning of the people’s communicative sphere are directly related to the problems of communication,
interpersonal interaction and professional relations. The insufficient level
of development of communicative competences leads to many serious
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problems in the practice of a psychologist. In connection with this study
of the personality’s communicative sphere has become the subject of close
attention in psychological science.
Summarizing the content of this article, we emphasize that communicative competence is a core component of the professional competence of a
psychologist. It includes: a high level of linguistic development that allows
a person to freely perceive and transmit information in the course of communication; ability to listen actively, build feedback; understand non-verbal
communication language; the ability to properly assess the interlocutor as
a person and choose his own communicative strategy depending on this
assessment; the ability to behave appropriately to the situation and use its
specificity to achieve its own communicative goals, to make the interlocutor
perceive his personality positively. Thus, the communicative competence of
a psychologist is a fundamental part of his professional activity.
A theoretical analysis of the communicative competence of psychologists in the process of his professional activity has been presented in the
article. The essence of the concepts of “competency”, “competence”, “communicative competence”, “professional communicative competence” has
been revealed. The communicative competence of a psychologist as the basic competence of his professional activity has been characterized.
Keywords: competency, competence, communicative competence, professional communicative compete.
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ФЕНОМЕН ҐЕНДЕРНО-РОЛЬОВОЇ ПОВЕДІНКИ
У ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Статтю присвячено дослідженням ґендерно-рольової поведінки у
чоловіків та жінок з різним типом ставлення до сім’ї. З’ясовано сутність понять “ґендер”, “соціальна стать”, “ґендерний стереотип”,
“ґендерна ідентичність”. У результаті емпіричного дослідження з’ясовано співвідношення основних типів гендерно-рольової поведінки (мас
кулінний, фемінінний, андрогенний).
Ключові слова: ґендер, соціальна стать, ґендерний стереотипи,
ґендерна ідентичність, маскулінність, фемінність, андрогінність, ґендерно-рольова поведінка.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Наукова проблема
полягає у тому, що сучасні трансформаційні процеси в українському
суспільстві вимагають зміни сталих поглядів людей на традиційні ролі
чоловіка та жінки. За останні роки соціальні норми та цінності щодо
розподілу ґендерних ролей у суспільстві стають більш гнучкими, хоча
у соціальному досвіді ще стійко відтворюються ґендерні стереотипи минулих років. Так, у зв’язку зі зміною суспільних пріоритетів за
умов трансформації суспільства загострюється потреба у перегляді
© Кошонько Г., Луценко Н.
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стереотипів маскулінності-фемінінності, що відображають очікування, сформовані в суспільній свідомості, щодо соціальної поведінки та
рис і властивостей, які повинні мати жінки та чоловіки, уявлення про
розподіл сімейних і професійних ролей між чоловіками та жінками,
специфіки змісту й умов “чоловічої” та “жіночої” праці тощо.
Дослідження з ґендерної проблематики за останні декілька десятків років починають привертати увагу вчених різних галузей науки,
зокрема таких, як економіка, політика, право, педагогіка та психологія. Слід зауважити, що психологія статі як окрема галузь психологічної науки є відносно новим напрямом дослідження, основним завданням якого є вивчення психологічної статі як окремого особистісного
утворення, а також особливостей її впливу на інші прояви індивіда, та
вікової динаміки становлення статевої ідентичності особистості.
У багатьох країнах світу за останні десятиріччя ХХ століття відбулися істотні зрушення в розумінні рівності між потенційними можливостями чоловіків і жінок та правового забезпечення цієї рівності
в постіндустріальному суспільстві. Особливо це стосується доступу
до економічних, політичних та освітніх ресурсів. Одним із головних
стандартів і найважливішим показником демократизації європейсь
ких країн є прийняття та затвердження ґендерної рівності. Формування особистості жінки й чоловіка, збалансованість між статями у
суспільстві проголошені однією із стратегій розвитку європейських
держав у ХХІ столітті. Статеву демократію складно уявити без змін у
житті як жінок, так і чоловіків, що малоймовірно без модифікацій уявлень суспільства про особливості, інтереси, можливості і ролі чоловіків та жінок. Одними з найважливіших перешкод при зміні уявлень
постають стереотипи, що накладають рамку однобічного сприйняття
дійсності та програмують поведінку людини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Зазначимо, що вивченню ґендерних проблем та психологічній андрогінії присвячені роботи С. Бем. Дослідницька робота Ш. М. Берн присвячена
факторам, що сприяють збереженню традиційних гендерних норм,
а також динаміці соціальної ідентифікації в боротьбі за рівноправність
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і тієї негативної реакції, яку ця боротьба нерідко викликає в суспільст
ві. Також вона – автор книги “Ґендерна психологія”, яка присвячена дослідженням психології статі (ґендеру). Значну увагу вивченню психосексуальному та ґендерному розвитку приділяла Т. В. Говорун, а проб
лемами вивчення ґендерної відмінності займалися Т. В. Виноградова,
С. Ф. Шабанов, Р. М. Масагутов. Значну увагу аналізу ролі ґендерних
стереотипів у суспільстві приділяють такі дослідники: В. Г. Романова,
В. В. Москаленко, В. Ф. Петренко. У результаті засвоєння ґендерних
стереотипів, ролей, установок та інших елементів ґендерної культури
відбувається статево-рольова соціалізація індивідів.
Метою статті є теоретичне обґрунтування та дослідження прояву
стереотипності у ґендерно-рольовій поведінці студентської молоді.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ґендерно-рольова поведінка людини має власну історію. Ґендерні ролі не виникають одразу з народженням дитини, а їхній розвиток залежить від багатьох умов і факторів протягом людського життя. Цей розвиток має свої закономірності та
протиріччя. Від нього залежить спосіб життя, характер життєвого сценарію людини і стратегії її поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях.
Термін “ґендер” з’явився у зв’язку з явними розмежуваннями соціальних, культурних та політичних аспектів в розрізненні чоловічого і жіночого, пов’язуючи їх з поняттями статі і ґендеру [1]. Поняття
“ґендер” є одним з нових у суспільствознавстві. Воно знаходиться на
стадії становлення, збагачення новим змістом, визначення місця в категорійно-понятійному апараті. Даний термін походить з англомовної
літератури, що в перекладі означає стать, рід: відтворює опозицію біологічного/соціального [8].
На відміну від терміну “стать”, термін “ґендер” є амбівалентним і
найточніше може бути переведений як “соціальна стать”. У даному випадку “соціальна стать” на відміну від статі біологічної є результатом
виховання певної статеворольової поведінки, яка відповідає певній
культурі. Отож, проаналізувавши різні трактування терміну “ґендер”,
виділили таке визначення: ґендер – це змодельована суспільством та
підтримувана соціальними інститутами система цінностей, норм і характеристик чоловічої й жіночої поведінки, стилю життя та способу
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мислення, ролей та відносин жінок і чоловіків, набутих ними як особистостями в процесі соціалізації, що фіксує уявлення про жінку та
чоловіка залежно від їх статі [6].
Соціальна стать формується під впливом гендерних стереотипів,
які існують у кожному суспільстві, та виникають шляхом соціального
моделювання статі через політику репрезентації в усіх ідейно значущих та ціннісно контролюючих сферах: релігії, мові, освіті та вихованні, мистецтві, медіа, моді і т. д.
Ґендерні стереотипи є культурно та історично відносними; їх значення та інтерпретація залежать від багатьох соціальних факторів,
таких як клас, вік, раса, етнос та інше. Існує велика кількість соціально-історичних, культурних варіантів та варіацій чоловічого та жіночого характеру і стилю життя, які визначають траєкторії життєвого
шляху та конструюють тим самим певні гендерні ідентичності.
Ґендерна ідентичність формується шляхом ґендерної соціалізації, яка
передбачає засвоєння певної системи статевих ролей з метою досягнення
відповідності визначеним і притаманним даному суспільству правилам та
уявленням щодо поведінки представників чоловічої та жіночої статі [4].
Ґендерна ідентичність визначає ступінь, в якій кожен індивід ідентифікує себе як чоловік, жінка або якогось поєднання того й іншого.
Це внутрішня структура, створювана в процесі розвитку, яка дозволяє індивіду організувати Я-образ і соціально функціонувати відповідно до її (його) більш прийнятною статтю і тендером [7].
Ґендерна ідентичність містить у собі статеве самоусвідомлення та
поведінку. Отже, гендерна поведінка виникає в процесі соціалізації під
впливом ґендерних стереотипів та існує в умовах ґендерної ідентичності. За своєю суттю ґендерна поведінка є статево-типізованою [9].
Т. В. Говорун говорить про те, що “ґендерні стереотипи – це спрощені, стандартизовані, стійкі, емоційно насищенні, ціннісно означені
полярні за знаком оцінки, жорстко фіксовані образи чоловіка і жінки,
які спонукають до певного ставлення” [5]. Дослідниця поділяє ґендерні стереотипи за змістом на чотири групи:
1. Стереотипи маскулінності/фемінності. Чоловікам і жінкам приписують певні психологічні якості, особливості поведінки. Якості, які
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асоціюються з чоловіками, називають інструментальними, оскільки вони
характеризують чоловіків як діячів, що впливають на світ. Якості, що асоціюються з жінками, називають експресивними, бо вони характеризують
емоційне функціонування жінок у сім’ї, ставленні до дітей, чоловіка.
2. Стереотипи, пов’язані з відмінностями у змісті праці статей.
Сферою жінок вважається емоційна, експресивна діяльність, у якій
визначальними є опікуючий, виконавчий та обслуговуючий компоненти. Інструментальну сферу діяльності, яку характеризує творча,
керівна, результативна праця, приписують чоловікам. Поширенню
цього стереотипу в гуманітарних науках сприяли концепції “природної” взаємодоповнюваності статей Т. Парсонса і Р. Бейлза та біологічно детермінованих, вроджених якостей (якою вважається, наприклад,
материнський інстинкт).
3. Стереотипи, які закріплюють сімейні та професійні ролі відповідно до статі. Головними соціальними ролями жінок вважають сімейні (мати, господиня), чоловіків – професійні (керівник, шеф). Чоловіків оцінюють за професійними успіхами, соціальним статусом, а
жінок – за господарськими вміннями, наявністю сім’ї та дітей.
4. Стереотипи, пов’язані з привабливістю, критеріями оцінки зовнішності чоловіка та жінки. Наприклад, він – суцільна сила м’язів,
вона струнка і тендітна. Маскулінність і фемінність є нормативними
уявленнями про соматичні, психічні та поведінкові особливості жінок
і чоловіків [5].
Категорії “маскулінності/фемінінності” – це категорії, які використовуються в гендерних дослідженнях для визначення культурно-символічного змісту “жіночого” і “чоловічого” [3].
Фемінність і маскулінність, як інші ґендерні категорії, не мають
однозначного визначення і передбачають принаймні три різних значення:
1. Маскулінність і фемінність як дескриптивні описові категорії позначають сукупність поведінкових і психічних рис, властивостей і особ
ливостей, об’єктивно притаманних чоловікам, на відміну від жінок.
2. Маскулінність і фемінність як аскриптивні категорії позначають один з елементів символічної культури суспільства, сукупність
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соціальних уявлень, установок і вірувань про те, якими повинні бути
жінка і чоловік, які якості їм приписують.
3. Маскулінність і фемінність як прескриптивні категорії – це сис
тема приписів, яка має на увазі не середньостатистичних, а ідеальних
(справжніх) чоловіка і жінку, це нормальний еталон мужності і жіночності [8].
Ґендерні стереотипи виступають як ґендерні схеми. Ґендерні схеми – це когнітивні категорії ґендера [3]. Вони керують процесами
обробки інформації, що поступає до нас, таким чином, що ми починаємо сприймати, запам’ятовувати й інтерпретувати її відповідно до
наших уявлень про ґендер. На думку К. В. Батаєвої, з кожним роком
вплив ґендерних стереотипів, які використовуються в засобах масової інформації та рекламі, посилюється, а психологічна безпека створюваних образів знижується. Тому у підлітків з’являється проблема з
ґендерною ідентифікацією, занижується самооцінка та погіршується
міжособистісна комунікація [2].
Проводячи дослідження у галузі ґендерної психології, С. Бем експериментальним шляхом довела, що високий інтелектуальний рівень
корелює у дівчаток з виявом маскулінних особливостей, у хлопчиків –
з фемінним. Чим статевотипізованішою була поведінка дорослих, тим
нижчим виявлявся показник їхнього інтелектуального розвитку, креативності, професійних здібностей. Андрогінність вбирає найкраще
з маскулінності та фемінності й відкидає всі їхні негативні аспекти
(агресивність, залежність, емоційну незворушність, нездатність взяти
на себе відповідальність тощо) [4].
Таким чином, при розгляданні теоретичних аспектів дослідження ґендерно-рольової поведінки особистості аналізувались такі поняття: ґендерні стереотипи, маскулінність, фемінність та андрогінія,
наша робота була спрямована на дослідження прояву стереотипності у ґендерно-рольовій поведінці студентської молоді. Для цього ми використовували: методику С. Бем “Психологічна стать”, що
дозволяє визначити психологічну стать індивіда, а саме визначити
рівень вираженості її маскулінно/фемінних показників та розроблену нами анкету, що дозволяє з’ясувати проблему ґендерно-рольових
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стереотипів, яка допоможе нам визначити властиві досліджуваним
ґендерні стереотипи, а саме: стереотипи маскулінності та феміннос
ті, що нав’язують людям певні думки про психічні та поведінкові
якості, характерні для чоловіків і жінок; стереотипи сімейних і професійних ролей, пов’язані з ґендером; стереотипи, пов’язані зі змістом діяльності чоловіків і жінок.
Дослідження проводилось на базі Хмельницького національного
університету в ньому брали участь 30 студентів. Дослідження проводилось в декілька етапів:
1) на першому етапі відбувся відбір методик необхідних для досягнення поставленої мети дослідження;
2) на другому етапі була сформована вибірка, що складалася з 30
студентів. Вік досліджуваних від 18 до 22 років;
3) на третьому етапі було проведене дослідження за обраними методиками;
4) на четвертому етапі відбувалась обробка первинних даних,
вони були проаналізовані та відповідно згруповані та описані;
5) на останньому етапі були створені наочні матеріали, сформовані висновки, що відповідають поставленим меті та завданням.
Для дослідження ґендерного аспекту роботи була обрана методика С. Бем “Дослідження маскулінності-фемінності”. Результати даної
методики подані в табл. 1.
Таблиця 1

Результати дослідження за “Методикою
маскулінності-фемінності” С. Бем
Тип ґендернорольової поведінки

Фемінний
Андрогінний
Маскулінний
∑=

Кількість
жінок

Кількість
чоловіків

Відсотки,
% Ж.

Відсотки,
% Ч.

9
4
2
15

2
3
10
15

60
26,8
13,2
100

13,2
20
66,8
100

Результати дослідження наочно зображенні на рис. 1 та на рис. 2.
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Рис. 1. Результати дослідження за “Методикою маскулінності-фемінності”
С. Бем серед жінок

Рис. 2. Результати дослідження за “Методикою маскулінності-фемінності”
С. Бем серед чоловіків

У результаті дослідження за методикою Сандри Бем було виявлено, що більшість досліджуваних жінок мають фемінний тип ґендерно-рольової поведінки. Типовими фемінними якостями вважаються
емоційність, м’якість, слабкість, турботливість, практичність, консервативність, інтуїтивність, реалістичність, комунікативність, сензитивність, емпатійність. Для такої жінки важливо, щоб її зрозуміли, їй
122

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: психологічні науки

необхідно, щоб хтось розділив її почуття, висловив своє відношення
до неї, психологічні стосунки для жінки важливіші, ніж результат діяльності. Тобто такі якості і такий тип поведінки в суспільстві вважається типово жіночим, тож отримані результати є типовими і очікуваними.
Дуже мало було виявлено жінок маскулінного типу ґендерно-рольової поведінки. Але цей тип був провідним для чоловіків. Типовими
маскулінними якостями вважаються інтелект, раціональність, незалежність, активність, силу (як фізичну, так і психологічну, чи силу характеру), авторитарність, агресивність, стриманість в емоційних проявах, схильність до ризику, здатність до досягнень. Тобто дані риси
вважають “чоловічими”, тому жінок з таким типом поведінки небагато. Вони рідше потребують допомоги, частіше добре просуваються
кар’єрними щаблями та є більш незалежними і самостійними.
Тривалий час вважалося, що маскулінність і фемінність – це протилежні полюси однієї шкали, тобто висока маскулінність розглядається як низька фемінність (і навпаки). У сучасних психологічних
концепціях статі та статево-рольової поведінки ці властивості розглядаються як відносно незалежні один від одного конструкти. Поєднання високого розвитку фемінності та маскулінності в одній людині
(незалежно від її статі) дістало назву андрогінність.
Аналізуючи отримані результати дослідження, було виявлено андрогенний тип ґендерної поведінки у деяких досліджуваних. У психології особистості андрогінія розглядається як особистісна характеристика, не пов’язана з порушеннями статевого розвитку, статевої та
ґендерної ідентичності або статево-рольової орієнтації. Розвинута андрогінія в людини, незалежно від її статі, передбачає багатий арсенал і
гнучкість її ґендерно-рольової поведінки, високі соціально-адаптивні
здібності та інші важливі якості. Наприклад, помічено, що обдарованим людям часто властива висока андрогінія. Крім того, вона може
знімати обмеженість чоловічих і жіночих ґендерних ролей, знижувати
внутрішні конфлікти, пов’язані з неприйняттям своєї другої сутності.
Андрогінна модель статевих і ґендерних ролей має перевагу перед іншими моделями, хоча й вона не досконала.
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Для дослідження проблеми ґендерно-рольових стереотипів була
розроблена анкета. Відповіді на деякі питання відображені в таблицях
та на діаграмах. Результати даної анкети подані нижче.
55,6 % опитуваних вважає, що основна роль жінки в суспільстві
пов’язана з її “природним” призначенням – родина, чоловік діти, а
44,4 % – не погоджуються з тим твердженням.
У табл. 2 наведені найпоширеніші відповіді досліджуваних на запитання: “Які якості ви вважаєте важливими для чоловіків?”.
Таблиця 2

Результати опитування респондентів
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Якості, що найчастіше
зустрічалися у відповідях респондентів

Упевненість, наполегливість
Чесність, щирість
Розум, щедрість
Цілеспрямованість
Сміливість, повага до жінок, справедливість, романтичність
Доброта
Відповідальність, ласкавість, рішучість, уважність, турботливість, вдячність
Чуйність, повага, мужність
Почуття гумору
Мудрість, сила

Рейтинг

21 %
14 %
12 %
11 %
10 %
8%
7%
6%
6%
5%

У табл. 3 наведені найпоширеніші відповіді досліджуваних на запитання: “Які якості ви вважаєте важливими для жінок?”.
Таблиця 3

Результати дослідження за розробленою анкетою
№
з/п
1

1
2
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Якості, що найчастіше зустрічалися у відповідях респондентів
2

Жіночність, чуттєвість, ніжність, доброта
Поступлива, розумна
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Закінчення таблиці 3
1

3
4
5
6
7
8
9

2

Добра, щедра, ласкава, життєрадісна, дбайлива, вдячна
Мудрість, щирість, естетичність
Уважність, турботливість, любов до членів родини
Краса, доброта, привабливість
Рішучість
Чесність, справедливість, сміливість
Стриманість, впертість

3

16 %
15 %
9%
9%
5%
3%
2%

На рис. 3 наочно зображені у відсоткових коефіцієнтах тенденції виборів із варіантів відповідей на традиційне питання про жіночі
якості.

Рис. 3. Результати дослідження за розробленою анкетою

Отже, підсумовуючи результати за даною анкетою, слід зазначити, що більша половина респондентів вказували різні якості для чоловіків та жінок, але цікава тенденція в тому, що найпоширенішою якістю для чоловіка визнали впевненість, а для жінки – чутливість. Понад
70 % досліджуваних вважає, що жоден із перерахованих обов’язків
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не є суто жіночим, а саме: виховання дітей, приготування їжі, підтримка чистоти в домі тощо 55,6 % студентів зазначили, що для них немає
різниці в тому, під чиїм керівництвом працювати: чоловіка чи жінки,
а 0 % респондентів, тобто ніхто із досліджуваних не бажає працювати
під керівництвом жінки. Майже 90 % досліджуваних зазначили, що
робота жінки не здійснює на родину ніякого негативного впливу, а
решта 10 % вважає, що робота здійснює негативний вплив на дітей.
Незначна різниця, але все ж таки присутня у тому, чи поведінка дратує досліджуваних більше, то 55,6 % відповіли, що поведінка жінок, а
решта – чоловіків.
Висновки. Підсумовуючи установку студентів до цінності ґендерної
рівності: на пізнавальному рівні, бачимо нестачу відповідної інформації про значення соціального конструкту; на емоційному рівні – існуюча ґендерна нерівність в декого зумовлює обурену чуттєву настанову; на
біхевіоральному рівні – неготовність до певних змін, оскільки часто не
вистачає попередніх компонентів: не вистачає відповідних умов на пізнавальному рівні, а на емоційному не широко розповсюджена.
Отже, результати опитування дають нам можливість говорити
про те, що отриманий ідеальний образ жінки не відповідає викликам сучасної дійсності, а відображає ґендерні стереотипи традиційної
української родини, які в умовах абсолютної ґендерної некомпетентності сприймаються молодим поколінням як певний стандарт. Така
невідповідність життєвих реалій і ґендерних стереотипів, як ідеальних
зразків наслідування, може призводити як до внутрішньоособистісних, так і міжособистісних ґендерних конфліктів. Важливо відмітити,
що одним із негативних ефектів ґендерних стереотипів маскулінності
та фемінності є гальмування розвитку тих якостей, які не відповідають уявленням про “справжнього” чоловіка або “справжню” жінку.
Жіноча емоційність та чоловіча незворушність є стійкими ґендерними стереотипами, що беруть свій початок від самого народження дитини, коли розпочинається складний процес ґендерної соціалізації.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямі є ґрунтовне дослідження закономірностей гендерних стереотипів у студентсь
кої молоді та розробка інтерактивних форм та методів психологічної
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діяльності з подолання ґендерних стереотипів суспільства у студентсь
кій молоді, що сприятиме засвоєнню студентами знань про ґендерну рівність, розумінню її доцільності, їхніх соціально позитивних цінностей,
якостей, норм поведінки, що є запорукою формування спроможності
особистості протидіяти ґендерним стереотипам.
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Кошонько Г. А., Луценко Н. В. Феномен гендерно-ролевого поведения в психологических исследованиях
Статья посвящена исследованию гендерно-ролевого поведения у мужчин и женщин с разным типом отношения к семье. Выяснено сущность понятий “гендер”, “социальный пол”, “гендерный
стереотип”, “гендерная идентичность”. В результате эмпирического
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исследования установлено соотношение основных типов гендерноролевого поведения (маскулинный, фемининный, андрогенный).
Ключевые слова: гендер, социальный пол, гендерные стереотипы,
гендерная идентичность, маскулинность, фемининность, андрогинность, гендерно-ролевое поведение.
Koshonko G., Lutsenko N. The Phenomenon of Gender Role Beha
viour in Psychological Research
Modern transformational processes in the Ukrainian society require
changes in the persistent views of people on the traditional roles of men
and women which is the scientific problem nowadays. In recent years, social norms and values regarding the distribution of gender roles in society
have become more flexible, although gender stereotypes of past years have
been consistently reproduced in social experience. Thus, in the context of
the change of social priorities due to the conditions of society’s transformation, there is an urgent need for a review of the stereotypes of masculinityfemininity, which reflects the expectations formed in the public consciousness, regarding social behaviour and the characteristics and properties that
women and men are to have, image of the family and professional roles
distribution between men and women, the specifics of the content and conditions of “male” and “female” labour, etc.
Over the past decades of the twentieth century, significant changes in
the sense of equality between the potential possibilities of men and women
and the legal provision of this equality in a post-industrial society have occurred in many countries of the world. Particularly it concerns the access to
economic, political and educational resources. One of the main standards
and the most important indicator of democratization of European countries
is the adoption and approval of gender equality. Formation of the persona
lity of a woman and a man, the balance between the sexes in the society have
been proclaimed one of the strategies of the development of European states
in the XXI century. Sexual democracy is hard to imagine without changes
in the lives of both women and men, which is unlikely without modifications of the ideas of society about the peculiarities, interests, opportunities
and roles of men and women. Stereotypes that impose a frame of one-sided
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perception of reality and program human behaviour are one of the most
important obstacles in changing public views.
The article is devoted to the research of gender role behaviour of men
and women with different attitudes towards the family. The essence of the
concepts of “gender”, “social sex”, “gender stereotype”, “gender identity” have
been revealed. As a result of empirical research, the correlation between the
main types of gender role behaviour (masculine, feminine, androgenic) has
been determined.
Keywords: gender, social gender, gender stereotypes, gender identity,
masculinity, femininity, androgyny, gender role behaviour.
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ПРОГНОСТИЧНІ ВМІННЯ У структурі
професійної діяльності
майбутніх психологів
Стаття присвячена теоретичному аналізу проблеми визначення
ролі прогностичних вмінь у структурі професійної діяльності майбутнього психолога. Розглянута система вмінь, необхідних майбутньому
фахівцю для вирішення типових професійних завдань. З’ясовано сутність понять “прогноз”, “прогнозування”, “прогностичні вміння” та
розкрито сутнісні характеристики прогностичних вмінь. Розкрито
структуру, етапи та принципи прогностичної діяльності психолога.
Ключові слова: прогноз, прогнозування, прогностичні вміння,
структура прогностичної діяльності психолога.
Постановка проблеми у загальному вигляді. На сучасному
етапі розвитку України потрібні високопрофесійні фахівці, що зумовлено стрімкими змінами у соціально-економічній сфері суспільного життя країни. Виникає питання докорінної зміни системи підготовки майбутніх професіоналів, котра має орієнтуватися на виклики повсякдення і передбачати їх непродуктивне розв’язання в
майбутньому. Практика показує, що найбільш значущими вміннями
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конкурентоспроможного фахівця є інтелектуальні вміння, у тому числі вміння прогнозувати події, планувати діяльність груп людей, на основі аналізу ситуації приймати відповідальні рішення. Спеціаліст, у
тому числі і психолог, повинен бути готовим до побудови прогнозів як
результатів діяльності передбачення подій, при тому чи іншому збігу
обставин, виділенню головного і другорядного.
Майбутній психолог має діяти у просторі сучасної культури, уміти
передбачати результат своїх дій, прогнозувати хід процесів та розвиток конкретної ситуації. Для виконання професійної діяльності йому
необхідно володіти сукупністю вмінь, які формуються на базі розумових процесів суб’єкта навчальної діяльності і знань. Характерною
особливістю професійної діяльності психолога є також те, що головними об’єктами пізнання часто виступають події не лише сьогодення,
а й минулого та майбутнього. Зіставляючи минуле й сьогодення, фахівець отримує можливість розкрити об’єктивні причинно-наслідкові
зв’язки, детермінанти розвитку різних явищ, на основі яких з’ясовується інформація про майбутнє.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Рівень
розвитку прогностичних вмінь багато в чому визначає успішність
навчальної та професійної діяльності людини, її ефективність у сфері
міжособистісної взаємодії. Саме цим можна пояснити постійний інтерес вчених до даної проблеми. Різні аспекти прогнозування досліджували В. Вундт, О. Зельц, Ж. Піаже, А. Валлон, Дж. Брунер, А. Бандура,
Х. Хекхаузен, Р. Бернс.
У психолого-педагогічній літературі питання прогнозування і передбачення висвітлені у низці наукових праць: Л. А. Регуш – розвиток здатності до прогнозування в пізнавальній діяльності, І. В. Бестужев-Лада – соціальне прогнозування, Б. С. Гершунський – проблеми
дидактичної прогностики, А. В. Брушлинський – проблеми мислення
та прогнозування, В. А. Лисичкін – теорію і практику прогностики,
Б. Ф. Ломов – антиципацію у структурі діяльності людини.
У роботах педагогів-новаторів Ш. А. Амонашвілі, Є. М. Ільїна,
Д. Б. Кабалевського, С. Н. Лисенкової та інших науковців звертається
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увага на принцип випередження, “забігання вперед” у процесі навчання і виховання, а прогностична здатність названа однією з ключових
умов ефективності праці.
Теоретичні аспекти формування та розвитку прогностичних
вмінь у майбутніх психологів розглядали В. В. Буткевич, В. Г. Демидова, Т. В. Димова, Т. В. Дуткевич, А. В. Захаров, О. В. Савицька, М. С. Севастюк, Н. Ф. Соколова, М. Ю. Краєва, Н. В. Нагорна, Ф. М. Рєкєшева
та інші.
Аналіз наукових досліджень показав, що в теорії і практиці не існує єдиного підходу до розуміння сутності прогностичних умінь, їх
класифікації та умов формування, не розроблена система підготовки
студентів до прогностичної діяльності.
Метою статті є здійснення теоретичного аналізу визначення сутності прогностичних вмінь у структурі професійної діяльності майбутніх психологів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Затребуваність професії психолога в сучасній соціокультурній ситуації України є відповіддю на соціальне замовлення, пов’язане з розвитком і максимальним
використанням ресурсів людини в різних видах соціальної практики.
Безліч складних проблем у різних сферах людської діяльності сьогодні
неможливо вирішити без участі фахівців-психологів.
Для якісного виконання професійної діяльності майбутньому
психологу необхідно володіти сукупністю вмінь, які формуються на
базі розумових процесів суб’єкта навчальної діяльності і знань. Оволодіння прогностичними вміннями дозволить майбутньому психологу
у своїй професійній діяльності моделювати можливі зміни, цілеспрямовано вносити своєчасні корективи, формулювати мету, ураховуючи наявні можливості та отримані попередні результати, планувати
подальшу роботу. Тому формування прогностичних вмінь майбутніх
психологів слід розглядати як один із важливих напрямів поліпшення
професійної підготовки.
Успіх професійної діяльності майбутнього психолога визначається не лише обсягом теоретичних знань у галузі психології та методології їх застосування, а й здатністю на практиці поєднувати досвід
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минулого із сьогоденням та передбачати наслідки власних дій і ставлень до інших людей, з’ясовувати причинні зв’язки спостережуваних
психологічних явищ і прогнозувати їх подальший розвиток, а також
самореалізуватись у складних життєвих умовах.
Прогностичні дії дають можливість психологу вибрати найкраще
рішення в конкретних умовах, оцінити ресурси і можливості, коригувати цілі з планом дій.
Визначення сутності прогностичних вмінь передбачає осмислення такого поняття як “прогноз”. У сучасній науковій літературі термін
“прогноз” трактується як:
результат передбачення, провіщення того, що може відбутися у
майбутньому (Брушлінський А. В.; Гершунський Б. С.);
визначення тенденцій та перспектив розвитку певних процесів і явищ на основі відомих даних про їх минуле і про наявний стан
(Тульчинський Т. Л.);
висловлювання про ще невідомий, але реально можливий стан
речей, дані про яких логічно виводяться з відомих законів і супровідних умов (Бестужев-Лада І. В.; Саркісян С. А.);
особлива форма пізнання, яка вивчає предмет з точки зору внут
рішньої динаміки, потенційних можливостей відображення його майбутніх зв’язків з іншими об’єктами (Лісічкін В. А);
визначення стану, властивостей, ознак об’єкта в окремий майбутній момент часу (Боруха С. Ю.).
Контент-аналіз різних підходів до визначення цієї дефініції дозволяє виділити найбільш суттєві ознаки прогнозу:
подання прогнозованого об’єкта, явища чи події у їх вірогідному
стані у майбутньому, яке знаходить своє вираження в аргументованому і науково обґрунтованому судженні;
для вироблення прогнозу підґрунтям є інформація про наявний
стан прогнозованого об’єкта, суб’єкта, явища, події, а також знання
закономірностей їх розвитку;
прогноз є підставою для прийняття рішення;
у результаті прогнозування настає прогноз, який має ознаки
принципово нового знання про об’єкт;
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порівняльна оцінка того, яка вірогідність настання чи ненастання
прогнозованого об’єкта, події.
Термін “прогнозування” є похідним від поняття “прогноз” і розуміється як розробка останнього. По суті, прогнозування є процесом
оформлення імовірнісного судження про стан явища, що пізнається,
у майбутньому.
Близькими, але не ідентичними за значенням для терміну “прог
нозування” є поняття: “передбачення”, “провіщення”, “передчуття”,
“антиципація”. Прогнозування від перерахованих процесів відрізняється алгоритмізованістю, а результат – інформація про прогнозоване
майбутнє – більш точна, об’єктивна і обґрунтована.
Здійснюючи будь-яку діяльність, людина постійно прогнозує її
результат і передбачає хід подій. Структура діяльності, з визначення
О. М. Леонтьєва, являє собою специфічний набір дій і послідовність
їх здійснення, що може бути представлене так:
1) постановка мети (усвідомлення конкретного завдання);
2) планування роботи (визначення послідовності дій, вибір для
кожної дії відповідних засобів, способів, визначення критеріїв виконання дій і форм контролю);
3) виконання, здійснення діяльності, що супроводжується поточним контролем і перебудовою діяльності за потреби;
4) перевірка й оцінка результатів діяльності;
5) зіставлення отриманих результатів із запланованими, корекція дій.
За О. М. Леонтьєвим, перший і другий компоненти структури
діяльності безпосередньо містять у собі елементи передбачення, яке
пов’язане з цілепокладанням, а поява мети і є передбачення результату діяльності. Відразу ж за постановкою мети йде пошук можливих
варіантів її досягнення, один з яких – оптимальний – лягає в основу
розробки схеми планування, після чого людська діяльність проектується в майбутнє у вигляді розгорнутого плану. Хоча передбачення і
не представлено окремим, самостійним компонентом структури діяльності, воно в цьому процесі відіграє надважливу роль. Певною мірою ефективність діяльності може залежати від вміння передбачати її
кінцевий результат [7].
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У свою чергу В. Г. Демидова наводить такий перелік етапів: складання прогнозів у світлі визначених цілей діяльності, визначення варіантів їх реалізації та перевірка наявності відповідних засобів для
цього, обміркування змісту і послідовності власних дій; виконання
розробленої програми на практиці; оцінювання діяльності, зіставлення отриманого результату із поставленою метою, визначення вірогідності, точності й об’єктивності прогнозу [2].
В. В. Буткевич у процесі прогнозування виділяє цілепокладання
як встановлення ідеального прогнозованого результату діяльності
(виражає суб’єктивну потребу людини оволодіти, домогтися, перетворити); планування як перетворення інформації про майбутнє і
директиви для цілеспрямованої діяльності; програмування, що забезпечує послідовність конкретних заходів для реалізації планів; проектування, що припускає створення конкретних деталей розроблених
програм [1].
Науковець Т. В. Димова вважає, що прогностичні вміння – це
система теоретичних і практичних дій та операцій, що відповідають
логіці розвитку процесу педагогічного прогнозування і надають можливість його реалізації. Т. В. Димова виокремлює такі етапи: перед
прогнозування, прогнозування, постпрогнозування. Дослідниця
виокремлює у процесі прогностичної діяльності більшу кількість
окремих фаз, конкретизуючи їхню сутність: “визначення об’єкта
(суб’єкта) прогнозування та аналіз його вихідного стану; визначення
цілей, завдань та часу, необхідного для здійснення цієї процедури; висування гіпотези; вибір шляхів і методів отримання передпрогнозної
інформації; опрацювання отриманої інформації, її аналіз та відбір у
контексті поставлених завдань; моделювання за допомогою отримання прогнозу, уточнення прогностичних моделей; коригування процесу управління процесом для перетворення об’єкта й суб’єкта прогнозування” [4].
На думку науковця Н. Ф. Соколової, сутнісні характеристики
прог
ностичних вмінь включають: загальні вміння прогнозувати;
вміння прогнозувати розвиток; вміння прогнозувати результати вирішення професійних завдань.
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Загальні вміння прогнозувати містять: постановку цілей, складання планів, побудову базових моделей, висування гіпотез, збір інформації, установку тимчасового інтервалу, екстраполяцію, вміння
проводити уявний експеримент, будувати пошукові моделі.
Уміння прогнозувати розвиток визначаються видом і стилем мислення, якістю розуму, цілісною системою загальноосвітніх і спеціальних знань і вмінь, прагненням до пізнавальної діяльності, виконання
розумових операцій, здатністю встановлювати міжпредметні знання
та вміння, які дозволяють розглядати процеси як цілісні системи в
професійній області.
Уміння прогнозувати результати вирішення професійних завдань
забезпечують здатність інтерпретувати отримані результати, розроб
ляти наслідки прогнозів, вміння здійснювати корекцію і вироблення
рекомендацій для визначення мети, планування, програмування, проектування, визначення умов оптимального функціонування і шляхи
подальшого розвитку процесу.
Н. Ф. Соколова визначила прогнозування як пізнавальну діяльність, що ґрунтується на накопиченому досвіді і поточні припущення щодо майбутнього, основною метою якої є пізнання майбутнього.
Прогностичні вміння вона зводить до таких вмінь: вміння передбачати і науково досліджувати розвиток процесів, а також передбачати
наслідки прогнозів при вирішенні професійних завдань. Нею показано, що формування прогностичних вмінь у студентів проходить три
стадії від “мотиваційно-орієнтаційної” через “формуючу” до стадії
“Я–концепція”. Н. Ф. Соколова визначила такі рівні прогнозування:
цілепокладання, планування, програмування, проектування [9].
Дослідник А. В. Захаров під прогностичними вміннями розуміє
систему теоретичних дій і операцій, спрямованих на отримання випереджаючої інформації про об’єкт (суб’єкт) дійсності, заснованих на
наукових положеннях і методах, а під формуванням прогностичних
вмінь – спеціально організований, цілеспрямований процес з оволодіння всією сукупністю дій, які забезпечують отримання випереджальної інформації про об’єкти або суб’єкти дійсності на науковій
основі [5].
136

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: психологічні науки

Реалізуючи системний підхід у дослідженні прогностичних вмінь,
М. Ю. Краєва розглядає прогностичні вміння як загальні і одночасно
професійні утворення особистості і виділяє в їх структурі емоційний,
когнітивний і поведінковий компоненти. Автор вважає, що прогностичні вміння як системні утворення припускають три рівні розвитку:
I рівень – прогноз на основі відносини, переживання; II рівень – прог
ноз на основі пізнання; III рівень – прогноз зворотного зв’язку, регуляції діяльності.
М. Ю. Краєва до сукупності прогностичних вмінь відносить
“вміння побачити і сформулювати проблему; передбачити та оволодіти матеріалом, необхідним у конкретній діяльності; передбачати результат, хід діяльності; передбачати і вірно спланувати організацію діяльності; передбачати ситуаційні відхилення та ступінь їх імовірності;
проводити повний аналіз змодельованої (прогнозованої) ситуації” [6].
Низка вчених до складу необхідних професійно важливих вмінь
психолога відносять такі вміння: з’ясовувати інформацію, збирати та
інтерпретувати факти, необхідні для аналізу ситуації; шукати та виробляти конструктивні шляхи допомоги [10]; аналізувати та оцінювати попередній досвід; вивчати та з’ясовувати проблеми; виробляти
рішення, спираючись на отримані факти [8]; визначати психологічну
проблему в умовах конкретної ситуації; розробляти шляхи подолання проблеми через постановку низки завдань; знаходити найбільш
ефективні засоби вирішення психологічної задачі; з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки і засоби оптимізації власної професійної діяльності; здійснювати вибір і реалізацію продуктивних моделей, алгоритму і технології діяльності [3].
Теоретичний аналіз різних дослідницьких робіт дав можливість
визначити прогностичну діяльність психолога як вид діяльності, що
складається з таких етапів:
1) орієнтувально-прогностичний: визначення об’єкта (явища,
процесу) прогнозування; складання ідеального прогнозованого результату діяльності; обрання відповідного наукового інструментарію;
здійснення системної діагностики досліджуваного об’єкта (явища,
процесу); збір діагностичної інформації, її систематизація та аналіз;
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2) варіативно-прогностичний: установлення причин, умов, що
впливають на реальний стан об’єкта (явища, процесу); визначення
термінів прогнозування; розробка варіантів прогнозу щодо подальших тенденцій розвитку зазначеного об’єкта (явища, процесу);
3) перспективно-прогностичний: прогнозування шляхів розв’язання визначеної проблеми; обґрунтування наслідків прогнозів; вибір
оптимальної стратегії;
4) проектувально-прогностичний: складання рекомендацій у виг
ляді моделі, проекту, плану досягнення передбачуваного результату;
упровадження розроблених рекомендацій у процес діяльності з метою стимулювання бажаних змін і коригування небажаних проявів у
розвитку об’єкта (явища, процесу).
Прогностична діяльність психолога має ґрунтуватися на таких
універсальних принципах:
1. Варіативності. Сутність прогностичної діяльності полягає у
пошуку оптимального варіанта майбутньої діяльності, розробленого
на підставі достовірної випереджаючої інформації. Беручи до уваги
багатофакторність, багатокритеріальність і складність психічних процесів, їх взаємозумовленість і взаємопроникнення, прогностичну діяльність психолога можна здійснювати тільки на варіативній основі.
Реалізація принципу варіативності дає можливість змінювати окремі елементи стратегії, зберігаючи цілісність розробленої у результаті
проведеного дослідження моделі.
2. Принцип безперервності. Дотримання принципу безперервності
прогнозування означає вивчення об’єкта дослідження у динаміці. Якщо
він не виконується, то з’являється серйозне протиріччя, коли об’єкт, дослідженням якого займаються фахівці, береться у розвитку, з урахуванням
діалектики цього розвитку, а процес його вивчення, навпаки, дискретний.
3. Принцип аналогічності припускає постійне зіставлення властивостей об’єкта (явища) з відомими у даній галузі подібними об’єктами
(явищами), їх моделями з метою пошуку аналога і подальшого викорис
тання знайденої моделі або окремих її елементів при прогнозуванні.
4. Принцип системності, що вимагає взаємопов’язаності елементів об’єкта прогнозування і його прогнозного фону. При здійсненні
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прогностичної діяльності значна увага приділяється проблемі вивчення прогностичного фону, на якому формується особистість.
5. Принцип узгодженості. Вимагає відповідної координації нормативного та пошукового прогнозування. Пошукове прогнозування –
це визначення можливих станів об’єкта в майбутньому. При такому
прогнозуванні здійснюється умовне продовження, перенесення в
майбутнє існуючих у минулому і тепер тенденцій розвитку об’єкта з
припущенням, що протягом прогнозованого періоду не станеться ніяких подій, котрі могли б різко змінити ці тенденції.
6. Принцип дослідницької доказовості. Даний принцип передбачає
обов’язкове обґрунтування прогнозних висновків результатами проведених наукових досліджень. Цей принцип виключає суб’єктивність у
прогностичній діяльності та порушення послідовності дій у її здійсненні. Із даного принципу логічно випливають такі суттєві характеристики
прогностичної діяльності: цілеспрямованість, термінологічна однаковість, об’єктивність, достовірність і точність. Дослідницька доказовість
зазначеної діяльності вимагає точного опису фактів у вигляді теорій,
гіпотез і законів розвитку об’єкта, ретельний теоретичний аналіз його
сутності, залучення за потреби експертів у різних галузях знання.
Таким чином, вищезазначені принципи як універсальних складають сукупність принципів здійснення прогностичної діяльності психолога. Наразі дотримання перерахованих принципів необхідно для
ефективного здійснення прогностичної діяльності, яка враховує різні
варіанти та динаміку розвитку об’єкта (явища, процесу), можливість
та обґрунтування корекційних заходів у випадку надходження нових
даних, а також розглядання об’єкта як системи.
Отже, враховуючи вищевикладене та спираючись на специфіку роботи психолога, визначаємо прогностичні вміння як засвоєний
суб’єктом спосіб виконання розумових та практичних дій, що забезпечують отримання та аналіз випереджальної інформації про досліджуваний об’єкт, перетворення дійсних уявлень про об’єкт прогнозування з метою оптимального вирішення поставлених прогностичних
завдань, контролю та корекції прийнятих рішень на основі свідомого
його застосування у професійно-практичній діяльності.
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Водночас більшість авторів сходяться на думці, вказуючи планування
і прогнозування як обов’язкових умов ефективності і успішності психолога у професійній сфері. Діяльність психолога максимально орієнтована на
майбутнє, на перспективу, тому планування і прогнозування набувають в
ній особливого значення. Отже, дані компоненти необхідно цілеспрямовано розвивати у студентів-психологів у процесі професійної підготовки.
Висновки. Важливість прогнозування у професійній діяльності
майбутніх психологів обумовлює нагальність опанування прогностичними вміннями студентами під час навчання у вищому навчальному
закладі. Їх цілеспрямоване формування доцільно проводити через сис
тему прогностичних задач, які відображають вірогідні психологічні ситуації. Сформовані на високому рівні прогностичні вміння є запорукою
професійного успіху психолога, оскільки дозволяють вирішувати актуальні для функціонування і розвитку професійної діяльності психолога
завдання: передбачення майбутніх змін у розвитку об’єкта; з’ясування
шляхів удосконалення об’єкта; визначення довгострокових перспектив
формування об’єкта; проектування розвитку психологічних процесів;
отримання та координація випереджальної інформації.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямі є інструментарій і технологія формування прогностичних вмінь майбутніх психологів.
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Кошонько Г. А., Поробок О. Прогностические умения в структуре
профессиональной деятельности будущих психологов
Статья посвящена теоретическому анализу проблемы определения
роли прогностических умений в структуре профессиональной деятельности будущего психолога. Выяснено сущность понятий “прогноз”,
“прогнозирование”, “прогностические умения” и определены сущностные характеристики прогностических умений. Раскрыто структуру,
этапы и принципы прогностической деятельности психолога.
Ключевые слова: прогноз, прогнозирование, прогностические умения, структура прогностической деятельности психолога.
Koshonko G., Porobok A. Prognostic Skills in the Structure of Professional Activity of Future Psychologists
At the current stage of development of Ukraine, highly professional
specialists are needed, due to rapid changes in the socio-economic sphere of
the social life of the country. The question arises of the fundamental change
in the training system for future professionals, which should be oriented
to the challenges of everyday life and provide for their productive solution
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in the future. Practice shows that the most significant skills of a competitive specialist are intellectual skills, including the ability to predict events, to
plan the activities of groups of people, on the basis of situation analysis to
make responsible decisions. The specialist, including the psychologist, must
be ready to construct forecasts as the results of the activity of prediction of
events, with one or another coincidence of circumstances, the allocation of
the main and secondary.
The future psychologist must act in the space of modern culture, be able
to foresee the outcome of his actions, to predict the course of processes and
the development of a particular situation. In order to perform his professional activities, he must possess a combination of skills that are formed on
the basis of the mental processes of the subject of educational activity and
knowledge. A characteristic feature of the professional activity of a psycho
logist is the fact that the main objects of knowledge are often the events of
not only present but also the past and future. Comparing past and present,
the expert gets the opportunity to reveal objective causal relationships, determinants of the development of various phenomena, on the basis of which
information about the future becomes clear.
The importance of forecasting in the professional activity of future
psychologists determines the relevance of mastering students’ predictive
skills during their studies at a higher educational institution. It is expedient to carry out their purposeful formation through a system of predictive
tasks that reflect possible psychological situations. Perspectives of further
research in this direction are the tools and technology of forming the predictive skills of future psychologists.
The article is devoted to theoretical analysis of the problem of determining the role of predictive skills in the structure of professional skills of a
psychologist. The system of skills necessary for the future specialist for the
solution of typical professional tasks is considered. The essence of the concepts of “forecast”, “forecasting”, “forecasting abilities” is clarified and the essential characteristics of predictive skills are revealed. The structure, stages
and principles of psychological activity of the psychologist are disclosed.
Keywords: forecast, forecasting, forecasting abilities, structure of predictive skills, prognostic activity of a psychologist.
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НЕСЕННЯ СЛУЖБИ ПРИКОРДОННИМИ НАРЯДАМИ
ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ
Статтю присвячено теоретичному аналізу підходів у психологічній літературі щодо визначення військово-професійної діяльності
загалом та професійної діяльності прикордонних нарядів зокрема. Визначено особливості, мету та зміст правоохоронної діяльності прикордонних нарядів у різних умовах обстановки. Наведено сутність і
зміст поняття «екстремальні умови несення прикордонної служби».
Висвітлено загальні психологічні особливості професійної діяльності
прикордонних нарядів в екстремальних умовах та чинники, які обумовлюють екстремальність професійної діяльності прикордонника.
Ключові слова: екстремальні умови, несення прикордонної служби, професійна діяльність, екстремальні ситуації.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Охорона державного
кордону є особливим видом правоохоронної діяльності, який сьогодні
здійснюється не просто в складних, а в екстремальних умовах, вимагає не
тільки значних психічних та фізичних затрат, а й пов’язаний з ризиком
для життя та здоров’я. Такі обставини висувають особливі вимоги до прикордонника як професіонала. Виконуючи поставлені завдання, прикордонник повинен вміти контролювати свій стан, бути готовим до швидкого
прийняття рішень, адекватно оцінювати ситуацію, долати труднощі.
© Лазоренко О.

№ 2(10)
2018

143

У Стратегії розвитку Державної прикордонної служби України
(далі – ДПСУ), схваленої розпорядженням КМУ від 23 листопада 2015 р.
№ 1189-р, вказується на необхідність підвищення рівня боєздатності органів ДПСУ та їх готовності до виконання завдань із захисту державного
кордону. Це обумовлено виникненням нових видів загроз, зокрема війсь
кової агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації
нею території Автономної Республіки Крим, розпалювання збройного
конфлікту в східних регіонах України. Вищезазначене вказує на те, що
сьогодення вимагає від прикордонного персоналу високого рівня підготовки до діяльності в екстремальних умовах.
Це зумовлює необхідність більш чіткого формулювання поняття
“екстремальні умови несення прикордонної служби”, адже від того,
який зміст вкладається в це поняття, від точного його формулювання
залежить мета, форми та завдання психологічної підготовки прикордонних нарядів до дій в екстремальних умовах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблемою
екстремальних видів діяльності займається відносно молода галузь
психології, яку визначають по-різному: психологія діяльності в екст
ремальних умовах, психологія праці в особливих умовах, екстремальна психологія та екстремальна психопедагогіка. Значний внесок у
розробку понять “екстремальна ситуація”, “діяльність в екстремальних умовах”, вивчення поведінки людей в умовах стресу здійснили
А. Бандурка, М. Д’яченко, Л. Кандибович, В. Пономаренко, Л. Тарас,
К. Сельченок, І. Приходько, Г. Ложкін, О. Долгополова, В. Марищук,
В. Євдокімов, В. Небиліцин та ін. [1; 5; 9 та ін.].
Важливе місце у вивченні діяльності військових та правоохоронних органів в екстремальних умовах та в умовах ризику займають
праці О. Тімченка, М. Корольчука, В. Крайнюка, В. Лефретова, М. Томчука, О. Столяренка та ін. [2‑4; 6‑8; 10‑12 та ін.].
Окремі аспекти діяльності людини в екстремальних умовах розкрито в
дослідженнях вітчизняних і зарубіжних авторів, але сьогодні потребує висвітлення виконання оперативно-службових завдань прикордонними нарядами в екстремальних умовах, що й зумовлює актуальність дослідження.
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Метою статті є визначення сутності і змісту поняття “екстремальні умови несення прикордонної служби” та виявлення чинників,
які обумовлюють екстремальність професії прикордонника.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із видів професійної діяльності є військово-професійна діяльність. У науковій літературі з військових проблем є багато визначень військової діяльності. Однак більшість дослідників визначають, що основними характеристиками
військової діяльності є складність, багатогранність, кваліфікованість,
інтелектуальність, інтенсивність, напруженість та екстремальність (відмінність від звичайних) умов. Як слушно зазначив у своєму дослідженні
В. Стасюк, вона “є такою доцільною професійною діяльністю військово
службовців, у процесі якої з використанням певних сил та засобів забезпечується суспільна потреба в захисті Батьківщини” [10, с. 11].
Відповідно до Законів України “Про державний кордон України”,
“Про Державну прикордонну службу України”, відомчих нормативних
актів особливістю професійної діяльності прикордонних нарядів є чіткий правоохоронний та правозастосовний характер її спрямованості.
З огляду на це необхідно визначити мету правоохоронної діяльності.
Як зазначає О. Бандурка, метою такої діяльності є охорона права спеціально уповноваженими органами через застосування юридичних
заходів впливу в точній відповідності до закону і при неухильному дотриманні встановленого ним порядку [1, с. 8–9]. Особливістю правоохоронної діяльності прикордонних нарядів є те, що вони організують
свою діяльність, спрямовану на недопущення незаконних дій з боку
специфічних правопорушників (диверсійно-розвідувальних груп,
порушників режиму державного кордону, порушників прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску через державний кордон,
контрабандистів, переправників нелегальних мігрантів, їх пособників
тощо), які можуть діяти в різний час доби, пори року, за будь-якої погоди, на різних напрямках та ділянках.
Варто зазначити, що основним видом правоохоронної діяльнос
ті органів та підрозділів охорони державного кордону є оперативно-службова діяльність (далі – ОСД), яка полягає у виконанні ними
правоохоронних завдань переважно правоохоронними методами,
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а при загостренні обстановки – і військовими методами. Відповідно
до Закону України “Про Державну прикордонну службу України”, оперативно-службовою діяльністю є виконання функцій, зазначених у
частині першій статті 2 вказаного закону, а саме:
охорона державного кордону України на суші, морі, річках, озерах
та інших водоймах з метою недопущення незаконної зміни проходження його лінії, забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму;
здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і
пропуску через державний кордон України та до тимчасово окупованої території і з неї осіб, транспортних засобів, вантажів, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх переміщення;
охорона суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні та контроль за реалізацією прав і виконанням зобов’язань у цій зоні інших держав, українських та іноземних юридичних і
фізичних осіб, міжнародних організацій;
ведення розвідувальної, інформаційно-аналітичної та оперативно-розшукової діяльності в інтересах забезпечення захисту державного кордону України згідно із Законом України “Про розвідувальні
органи України”;
участь у боротьбі з організованою злочинністю та протидія незаконній міграції на державному кордоні України та в межах контрольованих прикордонних районів;
участь у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом, а також
припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), організованих груп та злочинних організацій, що порушили порядок перетинання державного кордону України;
участь у здійсненні державної охорони місць постійного і тимчасового перебування Президента України та посадових осіб, визначених у Законі України “Про державну охорону органів державної влади
України та посадових осіб”;
охорона закордонних дипломатичних установ України;
координація діяльності військових формувань та відповідних
правоохоронних органів, пов’язаної із захистом державного кордону
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України та пропуску до тимчасово окупованої території і з неї, а також
діяльності державних органів, що здійснюють різні види контролю
при перетинанні державного кордону України та пропуск до тимчасово окупованої території і з неї або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах
пропуску через державний кордон України та в контрольних пунктах
в’їзду-виїзду.
Безпосередньо здійснюють оперативно-службову діяльність спеціально підготовлені військовослужбовці та працівники ДПСУ, призначені для охорони державного кордону у складі прикордонних нарядів, через сукупність таких дій, як: спостереження, прослуховування, огляд, дистанційний контроль, перевірка документів, опитування,
засідка, пошук, переслідування і затримання. А під час виконання
завдань в умовах різкого загострення обстановки, наявності загрози збройного нападу та вторгнення на територію України, нападу на
прикордонний наряд озброєних злочинців під час організації служби
складом прикордонного наряду ведеться бій.
Кожну із цих дій можна розглядати і як спосіб виконання прикордонними нарядами їх суспільно-значущої діяльності, і як окрему
самостійну діяльність суб’єкта права.
Отже, з урахуванням напрацювань з проблем військової та правоохоронної діяльності силових та правоохоронних відомств [4; 5; 6; 11
та ін.], діяльності особистості в особливих умовах [2; 3; 9], нормативно-правових документів, які регламентують службову діяльність прикордонних нарядів, у психологічному аспекті професійну діяльність
прикордонних нарядів з охорони державного кордону ми будемо розглядати як свідому активність прикордонників під час несення служби в складі прикордонних нарядів, що спрямована на захист інтересів
суспільства і держави від протиправних посягань на державному кордоні України. Це суспільно значуща та соціально необхідна діяльність,
яка за допомогою певних засобів дозволяє гарантувати безпеку особи,
суспільства і держави на державному кордоні.
Метою професійної діяльності прикордонних нарядів є виконання
законодавчо визначених основних функцій ДПСУ, які ми розглядали
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вище. Переважна більшість вищевказаних функцій пов’язана з небезпекою для життя та здоров’я, що і зумовлює необхідність дослідження
екстремальних умов службової діяльності прикордонних нарядів.
Аналіз керівних документів щодо служби прикордонних нарядів дозволяє стверджувати, що завдання, які виконують прикордонні
наряди під час охорони державного кордону, пов’язані з ризиком для
життя та здоров’я охоронців кордону. Найбільш екстремальними серед них є припинення збройних конфліктів та інших провокацій на
державному кордоні України, участь у відбитті вторгнення або нападу
на територію України, виконання заходів територіальної оборони, а
також заходів, спрямованих на додержання правового режиму воєнного і надзвичайного стану. Це підтверджує і сумна статистика. З початку збройного конфлікту на Донбасі загинули 69 прикордонників,
429 отримали поранення, ще 5 зникли безвісти.
Крім специфічних особливостей виконання завдань правоохоронного органу спеціального призначення, аналіз наукової літератури
[7; 8; 11] та досвід служби дозволяє встановити такі загальні психологічні особливості професійної діяльності прикордонних нарядів:
особлива державна та суспільна значимість оперативно-службових завдань, що виконують прикордонні наряди;
постійна необхідність володіння суспільно-політичною, оперативно-службовою, оперативною обстановкою у прикордонних регіонах, країні, суміжних державах та її аналіз;
високий рівень колективної та особистої відповідальності за надійну охорону державного кордону на ділянці відповідальності;
автономність дій, як правило, на значних відстанях, далеко від підрозділів охорони кордону та інших прикордонних нарядів, що потребує
самостійності дій і прийняття рішень відповідно до обстановки;
раптовість, новизна, незвичайність оперативно-службової обстановки;
значні психологічні труднощі при виконанні оперативно-службових завдань;
висока ціна помилок та їхніх наслідків при виконанні оперативно-службових завдань;
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психологічна готовність прикордонного персоналу до негайного
застосування зброї, спеціальних засобів, заходів фізичного впливу за
призначенням при ускладненні обстановки;
ризик, реальна загроза безпеці, життю і здоров’ю прикордонників
та їхнім родинам з боку кримінальних елементів, злочинних груп та їх
пособників;
перешкоди та несприятливі природничі особливості (рельєф місцевості, спека, холод, темрява тощо), дефіцит часу, велика інтенсивність навантажень, неприємні чинники, які травмують психіку;
тривале очікування можливих різких ускладнень оперативно-службової обстановки, що потребує постійної пильності та бойової готовності;
одноманітність та монотонність психологічних подразників протягом тривалого часу виконання оперативно-службових завдань;
конфліктність у багатьох службових ситуаціях, провокування ситуацій “отримання” прикордонниками хабарів та інших благ, активна
протидія законним діям прикордонників з боку правопорушників,
місцевих мешканців;
позмінне несення служби, у т. ч. у нічний час, що призводить до
порушення фізіологічного ритму функціонування психіки прикордонників та високої нервово-емоційної напруги та перевантажень
нервової системи. Ця діяльність вимагає активної роботи всіх систем
організму, але особливого значення набуває вища нервова діяльність.
Зазначені загальні психологічні особливості ОСД прикордонних
нарядів свідчать про те, що їх діяльність насамперед характеризується
високою суспільною значущістю, відповідальністю за надійну охорону державного кордону, напруженістю, небезпекою для життя та здоров’я, що визначає специфічність підготовки персоналу ДПСУ.
Результати наукових праць з досліджуваних проблем [3; 12] дають підстави стверджувати, що залежно від уявлень про механізми
психічного реагування людини на трудові ситуації науковці використовують різні поняття, що характеризують діяльність в особливих
умовах, а саме: екстремальна, важка, складна, проблемна, нештатна,
інтенсивна, аварійна, ризикована, катастрофічна, критична тощо.
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На думку вчених, у деяких фахівців показники діяльності можуть покращуватися або залишатися незмінними порівняно зі звичними умовами, це залежить від активаційних характеристик людини при роботі в екстремальних ситуаціях і від властивостей її нервової системи.
Як зазначають дослідники, серед таких можна назвати роботу
в унікальних умовах; роботу, що пов’язана з небезпекою для життя;
високу “вартість” (відповідальність) прийнятих рішень; ускладнення виконуваних функцій; посилення темпу діяльності; монотонність
роботи при очікуванні сигналу до екстрених дій (праця очікування);
поєднання різних за цілями дій в одній діяльності (поєднана або роздвоєна діяльність); опрацювання великих обсягів і потоків інформації
(перевантаження інформацією); дефіцит часу на виконання необхідних дій; несприятливі чинники робочого середовища тощо [9, c. 162].
Багато авторів екстремальними називають такі умови, за яких на
діяльність людини впливають різні стрес-чинники, що спричиняють
сильні фізіологічні реакції, впливають на стійкість психічних функцій
та поведінку [2; 6; 11]. Зрозуміло, що у цих визначеннях йдеться про
діяльність людини не у звичайних умовах, а в особливих, коли вона
зазнає впливу різноманітних екстремальних чинників, пов’язаних з
небезпекою, новизною обстановки, труднощами, відповідальністю,
дефіцитом інформації, загрозою поразки, загрозою для життя. Однак,
аналіз наукових джерел дозволяє стверджувати, що поняття “особливі
умови” можна вживати щодо тих ситуацій, в яких екстремальні чинники впливають епізодично або є ймовірність їх виникнення, тоді як
за “екстремальних умов” діяльності вплив таких чинників є постійним.
На підставі проведеного аналізу екстремальними умовами несення служби прикордонними нарядами ми будемо називати такі чинники середовища та їх діяльності, які небезпечні для життя та здоров’я
прикордонників та членів їх сімей, суттєво ускладнюють умови виконання ними службових обов’язків, вимагають максимальної мобілізації ресурсів організму для негайних, рішучих та адекватних дій в умовах реального часу. Причини їх виникнення можна поділити на об’єктивні, які не залежать від прикордонників, і суб’єктивні, які залежать
від прикордонників або виникли через їх незадовільну діяльність.
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Під час виконання оперативно-службових завдань на психіку і
поведінку прикордонників впливають певні стрес-чинники. Для їх
визначення ми взяли до уваги результати наукових праць С. Миронця [4], О. Тімченка [11], М. Томчука [12]. З урахуванням думок авторів
щодо правоохоронної діяльності та специфіки діяльності прикордонних нарядів, до чинників, які детермінують екстремальність умов її
перебігу, на нашу думку, можна віднести такі:
висока суспільна та державна значимість завдань, поставлених
перед ДПСУ;
небезпека життю та здоров’ю (особливо у випадках затримки
озброєних правопорушників державного кордону);
значні емоційні навантаження, зумовлені високою відповідальніс
тю за результати діяльності, ступенем ризику для власного життя й
відповідальністю за результати своєї діяльності;
тривале перебування на службі, тобто ненормований робочий
день;
конфліктність спілкування в багатьох службових ситуаціях, можливі образливі та провокуючі висловлювання і дії правопорушників;
раптовість, несподіваність різних ситуацій ОСД;
незвичність та новизна ситуацій, тривале очікування можливих
різких ускладнень обстановки, що потребує постійної пильності й
внутрішньої готовності до активних дій;
дефіцит часу, значна інтенсивність навантажень;
перешкоди та природні особливості (шум, спека або холод, темрява тощо);
неприємні чинники, що травмують психіку.
Як зазначають дослідники [7; 8], вплив цих чинників викликає
позитивні та негативні психологічні реакції. До позитивних психологічних реакцій можна зарахувати такі: активізація почуття обов’язку, змобілізованість і активізація до діяльності, захопленість, азарт,
емоційне піднесення, підвищення пильності, готовність реагувати
на зміни в службовій обстановці, прискорення реакції. До негативних реакцій ми зараховуємо розгубленість, сповільненість реакції,
страх невдачі, безтурботність, зниження активності, наполегливості
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в досягненні мети; ейфорію; відчуття слабкості, втоми, нестачі сил;
занепокоєння, невпевненість, тривожність; підвищене почуття само
збереження, страх за своє життя; нерозуміння того, що відбувається;
психічне перенапруження.
Висновки. Таким чином, виконання прикордонними нарядами
оперативно-службових завдань з охорони державного кордону є складною за своїм змістом та організацією діяльністю. На неї впливає низка
специфічних стрес-чинників, які можуть викликати негативні реакції
та стани прикордонників, різко погіршуючи надійність їх діяльності та
ефективність виконання завдань з охорони державного кордону. Ця діяльність досить часто відбувається в екстремальних умовах, що зумовлює комплекс вимог до психологічної підготовки правоохоронців.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Перспективними напрямами подальших досліджень буде визначення елементів обстановки, які визначають екстремальні ситуації несення служби
прикордонними нарядами.
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Лазоренко О. В. Несение службы пограничным нарядом как деятельность в экстремальных условиях
Статья посвящена теоретическому анализу подходов в психологической литературе по определению военно-профессиональной деятельности в целом и профессиональной деятельности пограничных
нарядов в частности. Определены особенности, цели и содержание
правоохранительной деятельности пограничных нарядов в различных условиях обстановки. Приведены сущность и содержание понятия “экстремальные условия несения пограничной службы”. Освещены общие психологические особенности профессиональной деятельности пограничных нарядов в экстремальных условиях и факторы,
обуславливающие экстремальность профессиональной деятельности
пограничника.
Ключевые слова: экстремальные условия, несение пограничной
службы, профессиональная деятельность, экстремальные ситуации.
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Lazorenko O. Suspension of Border Instructions as Extremely Activities
The article is devoted to the theoretical analysis of the approaches in
the psychological literature concerning the determination and characte
ristics of the extreme environment and activity conditions. The necessity
of the professional extension of the border guard staff that is psychological
preparedness to the extreme conditions of the border guard service performance is based. The psychological essence of the extreme conditions that is
based on destruction of the habitual relationship patterns, transformation
the motivation of the professional activity and standards, which are usually managed by person is determined. It is mentioned that the concept of
“the extreme conditions” except the situation also includes activity aspect
that discriminates “extreme conditions” from “extreme situations” that have
neutral meaning relatively to the activity meaning. On the basic of the scientific sources analysis and the operative-investigative activity of the border
guard mobiles experience the essence and contents of the “extreme conditions of the border guard service performance” is refined. The most dange
rous extreme situations during the border guard on duty service are designated. According to the specifics of tasks and duties of each of the border
guard mobile the main extreme situations that mostly occur during the state
border guard protection discharge are emphasized. The peculiarities of the
border guard on duty activities in the extreme conditions and factors, that
cause the extreme border guard professional activity. It is stated that results
of the border guard mobiles activity in the extreme conditions mostly depends on the level of their psychological training.
Keywords: extreme conditions, border guard service, professional acti
vity, extreme situations.
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ПРОБЛЕМА ЦІННОСТЕЙ У СТРУКТУРІ
ІДЕАЛЬНОГО “Я” ОСОБИ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
Статтю присвячено актуальній проблемі цінностей у структурі ідеального “Я” сучасного підлітка. Останнім часом увага батьків,
вчителів та вихователів, які працюють з підлітками, прикута до питань відсутності цінностей у цієї категорії учнів, до відсутності ідеалів, на які підліток може орієнтуватися. У статті розкрито зміст
ціннісних орієнтацій підлітків та їх місце в структурі ідеального “Я”.
Результати кореляційного аналізу свідчать, що становлення ідеального “Я” підлітка тісно пов’язано з його ціннісною сферою. У процесі
дослідження було виокремлено цінності, які зумовлюють появу певних
рис та якостей в структурі ідеального “Я”.
Ключові слова: цінності, ідеальне “Я” підлітка, ідеали, ціннісні
орієнтації, нормативні ідеали.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Цінністю особис
тості вважається те, що людина особливо цінує в житті те, чому вона
надає особливий, позитивний життєвий сенс. Дослідники виділяють
їх певні групи. Наприклад, М. Рокич виділяє: термінальні цінності –
переконання в тому, що якась кінцева мета індивідуального існування
з особистої або суспільної точки зору варта того, щоб до неї прагнути; інструментальні цінності – переконання в тому, що якийсь образ
© Литвинчук Л.
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дій є з особистої і суспільної точки зору переважаючим в будь-яких
ситуаціях. Термінальні цінності носять стійкіший характер, ніж інструментальні, причому для них характерна менша міжіндивідуальна
варіативність (Rokych, 2009).
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Дослідник
В. П. Тугаринов поділяє цінності на три категорії: 1) духовні (освіта, наука, мистецтво); 2) суспільно-політичні (свобода, братерство, рівність,
справедливість); 3) матеріальні (техніка і матеріальні блага, які можуть
виконувати функцію стимулятора індивідуально-психічного розвитку
лише в сукупності з суспільно-політичними і духовними цінностями)
(Soshyna, 2013). Ключовими параметрами, що дають змогу прогнозувати досягнення особистості та вибір її поведінки, є суб’єктивні цінності
задачі, які визначаються, як “...якість задачі, що збільшує або зменшує
ймовірність її вибору особистістю...” (Eccles, 2005 р. 109).
Вчений Д. О. Леонтьєв (Leontev, 1996) виділяє три форми існування цінностей – суспільні ідеали (вироблені суспільною свідомістю і
наявні в ній узагальнені уявлення про досконалість в різних сферах
суспільного життя); предметно втілені цінності – ціннісні ідеали (реалізуються в процесі людської діяльності, їх втіленням може бути як
сам процес діяльності – діяння, так і об’єктивований продукт діяльності – витвір, їх сукупність формує матеріальну та духовну культуру
людства; цінності особистості – “законсервовані” відносини особис
тості зі світом, які відображають інваріантні аспекти загальнолюдсь
кого досвіду (р. 15–26). Слід зазначити, що однозначного визначення
ціннісних орієнтацій немає, але їх наявніть у сучасного підлітка є дуже
вжливим орієнтиром для становлення його як особистості.
Мета сатті: розкрити суть емпіричного дослідження вивчення наявних цінностей в структурі ідеального “Я” сучасного підлітка, проаналізувати отримані результати і зробити висновки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Досліджуючи структуру ідеального “Я” підлітка, неможливо поза увагою залишити дослідження особистісних цінностей та ідеалів, які, на наш погляд,
є підґрунтям для формування “Я” ідеального. З метою дослідження
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реальних та ідеальних цінностей нами використана методика Шварца
в адаптації та модифікації В. Н. Карандишева, спрямована на вивчення
домінуючих ціннісних орієнтацій підлітків. Для вивчення ціносностей
підлітка було обрано методику Ш. Шварца (Schwartz, 2004). Ціннісний
опитувальник Шварца застосовується для дослідження динаміки змін
цінностей, як у групах (культурах) у зв’язку із змінами у суспільстві,
так і для особистості у зв’язку з її життєвими проблемами. В основі
опитувальника лежить теорія, відповідно до якої всі цінності ділять
на соціальні та індивідуальні. Методика містить 30 термінальних та
27 інструментальних цінностей, які в свою чергу складають 10 цінностей на рівні нормативних ідеалів: конформність, традиції, доброта,
універсалізм, самостійність, стимуляція, гедонізм, досягнення , влада,
безпека. Крім того, тест має 40 коротких описів особистості (1–2 речення), в яких відображаються відповідні цінності.
Наводимо результати дослідження термінальних та інструментальних цінностей підлітків за методикою Ш. Шварца (див. таблицю).
Таблиця

Ієрархія термінальних та інструментальних
цінностей підлітків за методикою Ш. Шварца
Термінальні цінності
1

Середній бал
2

Інструментальні цінності
3

Середній бал
4

Безпека родини
Сенс життя
Справжня дружба
Свобода
Життя, повне вражень

6,3
6,1
6,1
6
5,4

Здоровий
Успішний
Вірний
Вибирає власні цілі
Поважає батьків і старших

5,9
5,7
5,6
5,6
5,4

Мудрість
Самоповага
Зріле кохання
Задоволення
Право на самоту

5,2
5
5
4,9
4,9

Здібний
Цілеспрямований
Чесний
Розумний
Охайний

5,4
5,2
5,2
5,2
5,2

№ 2(10)
2018

157

Закінчення таблиці
1

2

Креативність
Соціальне визнання
Соціальна справедливість
Ввічливість
Мир у всьому світі
Національна безпека
Повага до думки інших
Авторитет
Почуття приналежності
Багатство
Внутрішня гармонія
Духовне життя
Соціальний порядок

4,8
4,8
4,8
4,7
4,7
4,5
4,5
4,5
4,3
4,3
4,1
4,1
4,1

Повага традицій
Єдність з природою
Рівність
Соціальна сила
Мінливе життя

4,1
3,8
3,3
3,3
2,9

3

Насолоджується життям
Відповідальний
Самостійний
Зберігає свій імідж
Схильний прощати
Сміливий
Допитливий
Корисний
Потурає своїм бажанням
Стриманий
Приймає життя
Шляхетний
Відкритий до чужих думок
Слухняний
Скромний

4

5,1
5,1
5
4,9
4,9
4,8
4,7
4,6
4,3
4,1
4,1
4
3,9
3,7
3,3

Серед інструментальних цінностей найбільш важливими для досліджуваних виявилися такі, як здоровий, успішний, вірний, обирає
власні цілі. Водночас опитані підлітки ігнорують такі інструментальні цінності, як шляхетність, відкритість до чужих думок, слухняність,
скромність. Вищеозначений рейтинг, скоріше за все, відображає особистісні особливості підліткового віку, зокрема наявність почуття дорослості як центрального психічного новоутворення, прагнення до
незалежності, пріоритет референтної групи та близьких друзів.
Методика Ш. Шварца містить перелік термінальних та інструментальних цінностей, які складають 12 цінностей на рівні нормативних ідеалів. Відповідно, наступний етап дослідження був спрямований на вивчення нормативних ідеалів підлітків як аспектів
індивідуально-психологічної компоненти їх ідеального “Я”. Нами
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подано узагальнений рейтинг результатів дослідження нормативних
ідеалів у підлітків за методикою Ш. Шварца (див. рисунок).
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Узагальнений рейтинг результатів дослідження нормативних ідеалів
у підлітків за методикою Ш. Шварца
П р и м і т к а: 1 – безпека; 2 – самовизначення; 3 – досягнення; 4 – насолода;
5 – духовність; 6 – зрілість; 7 – соціальність; 8 – конформність; 9 – стимуляція; 10 –
підтримка традицій; 11 – соціальна влада; 12 – соціальна культура.

Як видно з наведеної ієрархії, найважливішими для підлітків є
такі нормативні ідеали безпеки, самовизначення та досягнення, натомість найменш важливими – стимуляція, підтримка традицій, соціальна влада, соціальна культура.
З метою встановлення залежності між показниками тесту та їх
впливу на становлення ідеального “Я” підлітка нами була виконана
процедура кореляційного аналізу із застосуванням коефіцієнта кореляції Пірсона. У результаті проведеного аналізу було встановлено
пряму залежність між бажанням бути більш екстравертованим та
цінностями, що пов’язані із цінуванням досягнень (r=0,59, p=0,05*),
соціальною владою (r=0,56, p=0,05*), стимуляцією (r=0,51, p=0,05*) та
обернену залежність із соціальною культурою (r=-0,54, p=0,05*). Бажання бути більш прихильним позитивно корелює з цінностями підтримки традицій (r=0,54, p=0,05*), соціальності (r=0,52, p=0,05*), безпеки (r=0,50, p=0,05*) та соціальної культури (r=0,49, p=0,05*).
Пряму залежність також встановлено між бажанням розвинути
свій самоконтроль та цінуванням досягнень (r=0,58, p=0,05*), соціальною владою (r=0,56, p=0,05*), конформізмом (r=0,54, p=0,05*), підтримкою традицій (r=0,53, p=0,05*), соціальною зрілістю (r=0,51, p=0,05*)
та соціальною культурою (r=0,50, p=0,05*). Підвищення оцінки
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ідеалу експресивності позитивно корелює з цінностями соціальності
(r=0,51, p=0,05*) та особистісною зрілістю (r=0,49, p=0,05*).
Таким чином, товариськість та напористість у стосунках як риси
ідеального “Я” підлітка безпосередньо пов’язані із прагненням до досягнень та можливістю зайняти місце лідера у соціумі. Водночас, певні
соціальні норми не відіграють при цьому суттєвого значення.
Варто також звернути увагу на те, що наявність в ідеальному
“Я” підлітка таких рис, як доброта, довіра, теплота в стосунках безпосередньо пов’язані із соціальним оточенням, зокрема, з наявністю
певних традицій, прагненням реалізувати себе у соціумі, а не пристосовувати соціум до власних потреб, а також з почуттям безпеки, яке
властиве підлітку. Водночас такі риси, як вміння себе контролювати,
організованість, ґрунтовність, надійність з’являються в ідеальному
“Я” підлітка, перш за все, за умови його соціальної зрілості, схильнос
ті до конформізму, наявності прагнення до досягнень та підтриманні
у соціальному оточенні підлітка певних традицій.
Спонтанність, креативність та відкритість до досвіду як риси ідеального “Я” з’являються в структурі “Я-концепції” підлітка за умови
певного рівня особистісної зрілості дитини та успішної соціалізації.
Пряму залежність було також встановлено між рівнем інтелектуального розвитку та такими цінностями, як досягнення та соціальна
влада, підтримка традицій та соціальність, безпека, особистісна зрілість, соціальна культура та духовність. Таким чином, за умови, якщо
підліток цінує соціально прийнятні традиції, звичаї та намагається
їх зберігати, надає перевагу духовним, а не матеріальним цінностям,
намагається жити у суспільстві, не порушуючи чинних норм, в його
ідеальному “Я” вираженими є риси, що відображають рівень інтелектуального розвитку. Перераховані цінності формуються у підлітка,
насамперед, під впливом найближчого оточення. Відповідно, становлення ідеального “Я” безпосередньо пов’язано із соціальним оточенням дитини.
Пряму залежність було встановлено між характером та такими
цінностями, як конформізм, підтримка традицій, соціальність, зрілість та соціальна культура. Схильність підлітка до розуміння світу,
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сенсу життя, вміння цінувати думку оточення, знаходити з ним спільну мову, вміння і бажання підтримувати традиції впливають на відображення в ідеальному “Я” насамперед рис характеру.
Підлітки, для яких цінністю виступає контроль над іншими, можливість домінувати, задоволення власних бажань, в ідеальному “Я”,
віддають перевагу авторитету та вроді, про що свідчить пряма залежність, установлена між наявністю рис авторитету в ідеальному “Я” та
насолодою і соціальною владою а також між вродою та насолодою і
соціальною владою.
Здібності та впевненість, що виражені в ідеальному “Я” підлітка,
позитивно корелюють із цінностями досягнення, соціальною владою
та конформізмом.
Відображення в структурі Я-ідеального підлітків такої риси, як
поступливість пов’язано з підтримкою традицій ,соціальністю та соціальною культурою. Наявність сміливості в Я-ідеальному досліджуваних позитивно корелює з цінностями насолоди ,соціальної влади та
конформізму .
Було встановлено залежність між захоплюваністю в структурі ідеального “Я” підлітка та цінностями підтримки традицій, соціальності,
безпеки та особистісної зрілості.
Енергійність в структурі ідеального “Я” досліджуваних учнів
основної школи має пряму залежність з цінностями соціальної влади та конформізму. Наявність обережності в ідеальному “Я” підлітка
позитивно пов’язана з такими цінностями, як досягнення, соціальна
влада, конформізм, підтримки традицій, соціальність та безпека.
Пряму залежність було встановлено також між безтурботністю та
конформізмом і соціальною культурою, а також між ентузіазмом як
рисою ідеального “Я” підлітка та насолодою, ентузіазмом та досягненнями. Наявність відповідальності в ідеальному “Я” підлітків позитивно корелює з такими ціннісними орієнтаціями, як досягнення, соціальна влада, конформізм, соціальність, зрілість, духовність. Впертість
як характеристика Я-ідеального учнів основної школи пов’язана лише
з однією цінністю – соціальною владою, що може свідчити про плутанину підлітків у тлумаченні таких рис, як впертість і наполегливість.
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Отже, результати кореляційного аналізу виразно засвідчили:
становлення ідеального “Я” підлітка тісно пов’язано з його ціннісною сферою. Сформовані цінності учня основної школи стають підґрунтям для активізації компонент його Я-ідеального, тобто на тлі
певних домінуючих цінностей формуються відповідні аспекти ідеального “Я” підлітка.
Висновки. Отже, нами було вивчено проблему цінностей в структурі ідеального “Я” сучасного підлітка. З’ясовано, що особливу роль
при цьому відіграють цінності, пов’язані з місцем підлітка у соціумі та
взаємодії із соціальним оточенням.
У структурі ідеального “Я” підлітка найбільш вагомими виявлено
риси, які забезпечують успішну взаємодію з іншими (товариськість,
обов’язковість, відвертість, привабливість, сміливість, урівноваженість, бадьорість, пристрасність, життєрадісність, стриманість), а також якості, що є запорукою успішної діяльності (енергійність, самос
тійність, наполегливість, відповідальність, рішучість, допитливість,
винахідливість, працездатність, послідовність). Не менш вагомим у
структурі ідеального “Я” є самоконтроль, що передбачає наявність таких рис як організованість, ґрунтовність, надійність.
Водночас виразною є тенденція до поєднання суперечливих рис
ідеального “Я” учнів основної школи, на кшталт стриманості і захопливості, відчайдушності тощо. Серед негативних якостей, які підлітки не
сприймають і намагаються не вносити в структуру ідеального “Я”, ми
виокремили повільність, нерішучість, стриманість та нервовість.
Найбільш вагомими термінальними цінностями, що відображені
в ідеальному “Я”, для підлітків є безпека родини, сенс життя, справжня
дружба, свобода, життя, повне вражень та мудрість. Серед інструментальних цінностей найбільш важливими для досліджуваних виявилися наступні: здоровий, успішний, вірний, обирає власні цілі. Цей перелік виразно відображає особистісні особливості підліткового віку.
Установлено, що на становлення ідеального “Я” найбільше впливають
такі цінності, як досягнення, соціальна влада, підтримка традицій, соціальність, безпека, особистісна зрілість, соціальна культура, духовність, конформізм і насолода.
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Перспективи подальших розвідок. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці ефективної пролонгованої програми
для батьків та вчителів щодо формування цінностей у структурі ідеального “Я”.
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Литвинчук Л. М. Проблема ценностей в структуре идеального
“Я” лица подросткового возраста
Статья посвящена актуальной проблеме ценностей в структуре
идеального “Я” современного подростка. В последнее время внимание
родителей учителей и воспитателей, работающих с подростками, приковано к вопросам отсутствия ценностей в этой категории учащихся,
к отсутствию идеалов, на которые ребенок может ориентироваться.
В статье раскрыто содержание ценностных ориентаций подростков
и их место в структуре идеального “Я”. Результаты корреляционного
анализа свидетельствуют, что становление идеального “Я” подростка тесно связано с его ценностной сферой. В процессе исследования
было выделено ценности, которые обусловливают появление определенных черт и качеств в структуре идеального “Я”.
Ключевые слова: ценности, идеальное “Я” подростка, идеалы,
ценностные ориентации, нормативные идеалы.
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Litvinchuk L. The Problem of Values in the Structure of the Ideal “I”
of the Person of the Adolescent Age
The article is devoted to the actual problem of values in the structure
of the ideal “I” of a modern teenager. Recently, the attention of parents of
teachers and educators working with adolescents is focused on issues of lack
of values in this category of students, the lack of ideals that the adolescent
can focus on. Problems of development and formation of ideals and values
of adolescents studied both classical and modern psychologists. Scientific
developments of teenagers focused on the importance for adolescents of
models for imitation, that is, ideals, the acquisition of a person of sustainable
landmarks for the further construction of his “I”. The article reveals the content of the value orientations of adolescents and their place in the structure
of the ideal “I”. In the theoretical part of the study were used methods of
analysis and synthesis of psychological literature on this problem. Applied
general scientific methods – comparison, systematization, generalization,
interpretation. To solve the problem, a set of empirical research methods
was used, namely questionnaires and statistical methods. The results of the
study of normative ideals of adolescents as aspects of the individual-psychological component of their ideal “I” are presented. It is noted that the results
of the correlation analysis show that the formation of the ideal “I” teen is
closely related to its value sphere. The formed values of the pupil of the main
school become the basis for activating the components of his N-ideal, that
is, against the background of certain dominant values, the corresponding
aspects of the ideal “I” teenager are formed. In the course of the research,
the values that determine the appearance of certain features and qualities
in the structure of the ideal “I” were identified. In the structure of the ideal
“I” teenager, the most significant features of the successful interaction with
others (communicative, compulsive, openness, attractiveness, courage, ba
lance, cheerfulness, partisan, cheerfulness, restraint), as well as quality, are
the key to successful success activity (energetic, autonomy, persistence, responsibility, determination, curiosity, ingenuity, efficiency, sequence). No
less important in the structure of the ideal “I” is self-control, which involves
the presence of such features as organization, thoroughness, reliability.
At the same time, there is a clear tendency to combine the contradictory
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features of the ideal “I” of the pupils of the main school, such as restraint and
excitement, desperation, etc. Among the negative qualities that teenagers
do not perceive and try not to make into the structure of the ideal “I”, we
have highlighted slowness, indecision, restraint and nervousness. Thus, we
studied the problem of values in the structure of the ideal “I” of a modern
teenager. Particular role is played by the values associated with the place of a
teenager in society and interaction with the social environment.
Keywords: values, ideal “I” of a teenager, ideals, value orientations, normative ideals.
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Артем МАКОВСЬКИЙ,
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

ЗАХОДИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО
ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ МІСЦЕВОГО
НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ
Стаття є дослідженням соціально-психологічного впливу на поведінкові реакції місцевого населення в умовах особливого періоду.
Ключові слова: екстремальна поведінка, нервово-психічна нестійкість, реакції, психологічний вплив, особливий період, емоції, психіка.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Соціальні потрясіння, які переживає українське суспільство протягом останніх чотирьох
років сприяє виникненню різного характеру впливів, які негативно
відбуваються на психоемоційному стані та викликають неадекватну
поведінку у населення. Громадянські протести, загроза життю, спостереження за насильницькою смертю, непередбачуване переселення людей, бойові поранення – надзвичайно травмуючі фактори, які викликають стрес, що стає психотравмою, спричиняє розвиток посттравматичних стресових розладів. У відповідь на потреби сьогодення стала
потреба осмислення й узагальнення отриманого практичного досвіду
роботи відповідно до тих реалій, які є на території нашої держави.
Дослідниками [1; 3; 7] встановлено, що поки людина знаходиться у
звичній для неї ситуації, її поведінка є стабільною, проте в екстремальних ситуаціях, коли виникає загроза для життя та здоров’я, в неї спрацьовує інстинкт самозбереження, оскільки її психіка тісно пов’язана
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з безпекою власної життєдіяльності. В екстремальній ситуації на мозок людини безперервно діють чисельні, різноманітні за кількістю і
якістю, подразники з внутрішнього та зовнішнього середовища, які
викликають створення нових рефлекторних поведінкових реакцій .
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Незважаючи
на значний інтерес дослідників до феномену факторів впливу на поведінку людини в умовах особливого періоду, проблема їхнього впливу
на психоемоційні та поведінкові реакції населення залишається малодослідженою. Досвід зарубіжних країн, який став основою для розроблення ефективних шляхів психологічної допомоги людям, не зміг
вирішити усіх завдань, які постали перед українськими фахівцями на
сучасному етапі. Підтвердженням цієї думки є те, що в сучасній науково-психологічній літературі практично відсутні праці, в яких розглянуто динаміку впливу на психоемоційний стан людини перебування в умовах військової загрози.
Аналіз літературних джерел [2; 6] свідчить, що окремі проблемні питання розглядали у своїх працях такі дослідники: Т. Шибутані,
Н. Смелзер, Г. Олпорт (вивчення феномену чуток), О. Столяренко (дослідження екстремальної поведінки населення), Г. Андрєєва, Д. Ольшанський, А. Назаретян (аналіз впливу чуток на розвиток паніки),
Г. Андрєєва, Б. Поршнєв (розгляд механізмів циркуляції чуток в суспільстві).
Метою статті є вивчення особливостей заходів соціально-психологічного впливу на поведінкові реакції місцевого населення в умовах
особливого періоду.
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливе місце у сучасних наукових дослідженнях займає питання про динаміку психогенних розладів в умовах особливого періоду, а значить – у надзвичайних умовах.
Ситуація, яку переживає Україна впродовж останніх чотирьох років, є такою, що виходить за межі звичайного, нормального людського
досвіду: громадянські протести і намагання їх придушити, інформаційні атаки і військові дії і т. п. – усе це спричинило значне порушення
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життєдіяльності людей, шкоду їх здоров’ю, великі людські жертви,
значні матеріальні збитки тощо. Таку ситуацію науковці зазвичай класифікують як екстремальну (надзвичайну) [4]. В умовах особливого
періоду, зокрема воєнного, для населення, крім небезпеки загрози
життю, велику роль відіграють фактори інформаційної необізнанос
ті, фізичної загрози життю близьких та знайомих, ламання основних
життєвих стереотипів, фізична та емоційна виснаженість й т. ін. У багатьох випадках, і це доведено трагічними ситуаціями, які продовжуються на Сході країни, життя людини стає залежним не від умов, а від
нових факторів – уміння вижити без допомоги інших людей, держави,
уникнути фізичної розправи та захистити своїх близьких.
У період воєнної загрози населення перебуває в постійній психологічній стресовій ситуації, яка зумовлена насамперед загрозою власному життю та життю близьких. Велику роль відіграють і ситуації
раптової загибелі близьких, знайомих. що зумовлює розвиток неспецифічних, психогенних реакцій, основу яких становить страх різної
інтенсивності. Тому часто спостерігаються випадки неконтрольованої
паніки.
У ситуації, коли окремі райони Луганської та Донецької областей
перебувають під контролем незаконних воєнізованими формувань,
частина населення цих територій переживає простійний страх, час
тина перебуває в “ейфорійному” стані, у частини починається “нормальне життя в надзвичайних умовах”. У цей час спостерігаємо роль
особливостей особистості постраждалих, а також усвідомлення ними
не тільки тривалої надзвичайної ситуації, але й нових стресових впливів, таких як втрата рідних, роз’єднання сімей, втрата будинку, майна,
фізичне та психологічне залякування та ін.
Важливими елементами стресових ситуацій у цей період є також
очікування повторних негативних впливів, розбіжність очікувань із
результатами. Психологічна та емоційна напруга переходить у стан
підвищеної втомлюваності та депресії.
У ситуації, коли населення евакуйовується із захоплених територій, у багатьох, за спостереженнями, відбувається складна емоційна переоцінка ситуації, власних переживань і відчуттів. При цьому
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набувають актуальності фактори, які пов’язані зі зміною життєвого
стереотипу, проживанням у місцях евакуації. Стаючи хронічними, ці
фактори сприяють формуванню стійких емоційних, а подекуди і психічних розладів.
У період особливого стану перед психологами постають різні питання не тільки безпосереднього зняття негативних станів, що
загострилися в даних умовах, але й оцінки психічних особливостей
постраждалих, які опинились в осередку ведення військових дій та
отримали фізичне та моральне насилля. Це необхідно в ряді випадків
для запобігання панічних реакцій, виявлення та психокорекції особ
ливостей, які сприяють виникненню небажаних форм поведінки, що
вносять ускладнення у взаємини окремих груп потерпілих і учасників
бойових дій.
Спеціальний аналіз та власні спостереження дозволяють простежити певну динаміку виникнення й розвитку окремих психопатологічних проявів у постраждалих, які залежать від етапу раптово розвиненої екстремальної ситуації.
Безпосередньо після впливу, коли з’являються ознаки небезпеки,
у людей виникають розгубленість, нерозуміння того, що відбувається.
За цим коротким періодом при реакції страху ми спостерігаємо помірне підвищення активності: рухи стають чіткими, ощадливими, збільшується м’язова активність, що сприяє переміщенню багатьох людей
у безпечне місце. Порушення мовлення обмежуються прискоренням
його темпу, голос стає сильним, дзвінким. Відзначається мобілізація
волі, уваги.
У внутрішньо переміщених осіб в цей період спостерігаємо зниження фіксації на навколишньому світі, нечіткі спогади того, що
відбувалося навколо них у певний час, однак у повному обсязі вони
запам’ятали власні дії й переживання в екстремальних ситуаціях. Характерним для них є і зміна відчуття часу, плин якого уповільнюється
і тривалість гострого періоду уявляється збільшеною в декілька разів.
Події, які примусили людей “зірватися” з облаштованих місць, настільки виходять за межі нормального життя, що переживаються як надзвичайно стресові для всіх, хто опинився в таких ситуаціях (незважаючи
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на те, чи від’їжджали вони через тривожні відчуття, чи через поширені чутки, чи через реальну загрозу життю під час розгортання війсь
кових дій). Потрібно зважати на те, що населення яке переселяється
опиняється у стресових умовах щонайменше декілька разів: до переселення, під час переселення і після свого переселення.
Розглядаючи суспільний досвід життя людей можна стверджувати, що чутки які виникають навколо незрозумілих подій, відіграють
роль або регуляторів зниження напруги в суспільстві, або навпаки –
створюють панічну ситуацію. Аналізуючи експресивну характеристику чуток в умовах особливого періоду варто зазначити, що вони перш
за все спрямовані на те, щоб збуджувати або заспокоювати нервові
процеси в організмі людини та є необхідними для короткочасного
сплеску емоцій.
Слід враховувати, що в різних людей один і той самий сюжет чутки в залежності від ситуації може викликати різні емоційні реакції.
Зважаючи на це важливо звертати увагу не стільки на предметний
зміст чутки, скільки на ту реакцію, яку вона може викликати у маси
людей. Враховуючи все вище зазначене можемо зробити висновок про
те, що чутки в екстремальних ситуаціях, зокрема в особливий період,
впливають на психоемоційний стан людини та викликають у неї екстремальну поведінку.
Оскільки ми підійшли до терміну “екстремальна поведінка”, потрібно уточнити суть даного поняття. Згідно з визначенням професора В. Андросюк [8] екстремальна поведінка – це форма активності,
детермінована зовнішніми та внутрішніми ситуативними чинниками,
яка супроводжується психоемоційною напруженістю і призводить до
мінливих чи тривалих негативних психічних станів та регулятивних
механізмів поведінки.
Прибічники різних підходів аналізують екстремальну поведінку
з позиції функціонування психіки на рівні вищої нервової діяльності
та її динаміки. Як приклад, успішність діяльності людини як в звичайних, так і в екстремальних умовах визначається або за рахунок опрацювання індивідуального стилю діяльності (Є. Клімов, В. Мерлін),
або ж актуалізацією компенсаторних природних функціональних
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відношень між властивостями нейро- та психодинаміки (А. Карпова,
О. Фукін, В. Білоус); здійснення діяльності в умовах екстремальності
опосередковується цілісним механізмом емоційної регуляції, який
має багатокомпонентний склад та багаторівневу структуру (О. Дашкевич); в екстремальних ситуаціях особи, схильні до психосоматичних
порушень, замість перегляду доцільних способів поведінки придушують негативні переживання, свідомовідкидають негативний досвід
(А. Кондратьєва).
Як видно з практики [5], характер поведінкових та емоційних реакцій залежить від особливостей впливу чуток на свідомість людини.
Ефективність даного впливу обумовлена особливостями людської
психофізіології, її соціалізації. В ситуації напруги, очікування, збудження та невизначеності люди здебільшого відчувають схожі емоційні стани, що спонукає їх об’єднуватися в групи для пошуку відповідей,
у результаті чого народжуються різні версії, починають циркулювати
чутки, що призводить до ще більшої напруги й збудження, внаслідок
чого виникає емоційна індукція, яка виливається в стихійні форми
масової поведінки.
Як свідчать дані наукових досліджень, на сьогодні, в основному,
використовуються три напрями вивчення психічних станів і психопатологічних проявів у потерпілих внаслідок різних екстремальних
(катастрофічних) ситуацій.
По-перше, визначення феноменів, що становлять особливості індивідуальних і колективних реакцій на надзвичайну ситуацію. По-друге, вивчення частоти й структури психічних порушень. По-третє, розробка питань організації профілактики й спеціалізованої медичної та
психологічної допомоги.
Висновки. Як свідчить досвід, у різних надзвичайних ситуаціях запобігання паніці складається із попереднього навчання людей
діям у критичних ситуаціях, правдивої і повної інформації на всіх
етапах розвитку надзвичайної події, спеціальної підготовки активних лідерів, здатних у кризовий момент очолити людей, які розгубилися, спрямувати їх дії на самопорятунок та порятунок інших
потерпілих.
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Маковский А. О. Меры социально-психологической влияния на
поведенческие реакции местного населения в условиях особого периода
Статья представляет собой исследование социально-психологического воздействия на поведенческие реакции местного населения в
условиях особого периода.
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Makovskiy А. Measures of Socio-Psychological Influence on Beha
vioral Reactions of Local Citizens in Conditions of a Special Period
The article reveals socio-psychological influence on behavioral reactions of local citizens in conditions of a special period.
Given the expressive and informational characteristics of socio-psychological influence, it has been found that they are emotionally stained and
the most powerful means of influencing the human psyche and behavior. It
is emphasized that different people may have the same influence, depending
on the situation, on different emotional and behavioral reactions, the nature
of which depends on the characteristics of the influence of rumors on their
consciousness and internal psychological factors: the psychological inclinations of the individual and the specific states of his body.
It is concluded that the psychological influence of social-psychological
influence can have a varied character: to help individual individuals to get
rid of uncertainty, to complete an incomplete picture of reality, to contribute
to the formation of group identity, to cause antisocial behavior of the population. Attention is paid to the peculiarities of human behavior in extreme
situations; the dynamics of changes in their states and reactions is followed.
The attention is focused on the fact that in an emergency a person is covered
by fear, therefore, in its behavior, reactive psychosis may occur, represented
mainly by affective and shock reactions that develop instantly and proceed
in various forms.
Keywords: emotions, psyche, extreme behavior, neurological-psychological instability, reactions, psychological influence, emergency situation.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СОЦІАЛЬНОГО,
ПСИХОЛОГІЧНОГО, КРЕАТИВНОГО
ТА ПРЕДМЕТНОГО КОМПОНЕНТІВ
З ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИМ
КОМПОНЕНТОМ ВИКЛАДАЧІВ
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У житті кожної людини професійна діяльність займає важливе
місце. Становлення і розвиток професіонала нерозривно пов’язані з логікою розвитку індивіда в процесі його життєдіяльності. Тому сьогодні, як ніколи, зросла потреба у викладачі, здатному удосконалювати
зміст своєї діяльності за допомогою критичного, креативного, творчого осмислення і застосування передових педагогічних та інформаційних технологій.
Перспективним є розгляд позначених напрямів при підпорядкуванні їхнього аналізу виділенню таких психологічних механізмів, які
забезпечують високий позитивний результат соціальної активності
людини, відносно взаємозв’язку соціального, психологічного, креативного та предметного компонентів з індивідуально-психологічним компонентом та їх показниками викладачів закладів вищої освіти.
Ключові слова: показники соціальної, психологічної, креативної
та предметної компонентів, предметно-педагогічні здібності, індивідуально-психологічні властивості.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Пріоритетним
завданням сучасного етапу розвитку країни є становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий освітній простір.
Цей процес супроводжується дослідженням розвитку здібностей
особистості, що тісно пов’язано з оптимізацією сучасного життя українського суспільства, його різних аспектів та розвитку індивідуальності як безперервного процесу, який відбувається протягом всього
життя людини.
Аналіз проблеми розвитку здібностей наукової літератури дозволяє констатувати, що вирішальний вплив на логіку розвитку дорослої людини справляє професійна діяльність і специфіка індивідуальної життєдіяльності. У професійній психології розвиток індивідуальності працівника розглядається з позицій його професійного
становлення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Переважна більшість дослідників говорить про взаємний вплив особистості
працівника і професійної діяльності, оскільки ключовою фігурою, що
формує якість освіти, безумовно, є викладач закладу вищої освіти,
оцінка якості професійної діяльності якого в світлі нових уявлень і
вимог висувається на перший план. Тому сьогодні, як ніколи, зросла
потреба у викладачі, здатному удосконалювати зміст своєї діяльності
за допомогою критичного, креативного, творчого осмислення і застосування передових педагогічних та інформаційних технологій [1; 7].
Перспективним буде конкретніше розглянути позначені напрями, підпорядковуючи їх аналіз виділенню таких психологічних механізмів, які, на думку дослідників, забезпечують високий позитивний
результат соціальної активності людини, узагальнити наявні думки
відносно взаємозв’язку соціального, психологічного, креативного та
предметного компонентів з індивідуально-психологічним компонентом викладачів закладів вищої освіти.
Комплексний підхід до вивчення здібностей викладача передбачає їх розгляд як цілісну систему, яка характеризується багатокомпонентністю та ієрархічністю, функціонуючи у рамках великої системи,
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мегасистеми – інтегральної індивідуальності людини. Індивідуальність розглядається при цьому як цілісна характеристика людини, що
містить індивідуально-психологічні властивості особистості, які перебувають між собою у певній залежності [3].
У ході теоретичного аналізу філософської, психологічної та історичної літератури проаналізовано базові методологічні підходи до
аналізу визначеної проблеми взаємозв’язку індивідуально-психологічних компонент викладачів закладів вищої освіти.
Цікавий підхід до дослідження особистісного і професійного
розвитку в період зрілості особистості у різноманітних концепціях
розглядається у контексті взаємного впливу індивідуальних особ
ливостей і соціокультурного середовища. Зрілість особистості розглядається як умова і компонент успішного професійного становлення (особливо в професіях у сфері “людина-людина”). З іншого
боку, особистісний розвиток багато у чому залежить від особливостей процесу професіоналізації. Причому в професії онтогенез більш
активно протікає у зрілі роки, а особистісний у періоди дитинства,
отроцтва і юності також насичений і динамічний, як і у наступні
періоди [4; 5].
Професійний шлях людини та її основних етапів нерозривно
пов’язані з віковим розвитком і загальним становленням особистості
людини. Більшість людей проходить через певні стадії розвитку у різні подібні вікові періоди, причому їм відповідають і стадії професійного розвитку. Отже, необхідно розглядати професійне дозрівання як
процес, що триває все життя, або професійний шлях людини та її основних етапів нерозривно пов’язані з віковим розвитком і загальним
становленням особистості [6].
Тобто, люди мають певні здібності, інтереси і властивості
особистості, на основі чого приходять до ряду професій. Залежно від
часу і досвіду міняються як об’єктивні, так і суб’єктивні умови професійного розвитку, що обумовлює множинний професійний вибір.
Професійний розвиток тісно пов’язаний з формуванням Я-концепції, має ряд послідовних стадій і фаз, його особливості визначаються соціально-економічним рівнем батьків, властивостями індивіда,
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його професійними можливостями і тощо. Задоволеність професією
залежить від того, наскільки адекватні надані професійною ситуацією можливості здібностям, інтересам, властивостям особистості
працівника [2].
Розвиток професіонала тісно пов’язаний не лише з логікою його
професійного становлення, психологічними закономірностями вікового розвитку, але й з особливостями життєдіяльності індивіда, з логікою його індивідуального становлення.
Будь-яка проблема розвитку найтіснішим чином переплітається з
питанням про здібності. Це висловлення можна віднести і до професійного розвитку. Даючи загальну характеристику людини як суб’єкта
трудової діяльності, можна зазначити, що вищою інтеграцією суб’єктивних властивостей є творчість, а найбільш узагальненими ефектами (а разом з тим і потенціалами) – здібності і талант. Отже професійний розвиток неможливо розглядати поза розвитком професійних
здібностей [7].
Аналіз розвитку здібностей викладача в процесі його професійної
діяльності здійснювався за трьома напрямами: вивчення предметних
здібностей; вивчення педагогічних здібностей; вивчення взаємозв’язків педагогічних і предметних здібностей та компонент: соціальної,
психологічної, креативної та предметної з індивідуально-психологічною компонентою викладачів закладів вищої освіти.
Метою статті є вивчення взаємозв’язків педагогічних і предметних здібностей та компонент: соціальної, психологічної, креативної,
предметної з індивідуально-психологічною компонентою викладачів
закладів вищої освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження. На першому етапі
дослідження був проведений порівняльний аналіз взаємозв’язків показників предметно-педагогічних і педагогічних здібностей із показниками індивідуальності викладачів з різним досвідом роботи гуманітарного профілю.
Представниками гуманітарного профілю нами обрані викладачі
“Української мови і літератури”, у вибірці взяли участь викладачі від
5–10 років та 15–20 років стажу роботи. У результаті кореляційного
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аналізу в обох вибірках виявлено статистично достовірні зв’язки показників соціальної, психологічної, креативної та предметної компонент предметно-педагогічних і педагогічних здібностей з показниками
компоненти індивідуально-психологічні властивості. Показники цієї
компоненти, за даними аналізу літератури, мають три групи напряму:
нейродинамічний, психодинамічний та особистісні властивості.
Порівняльний аналіз показує, що найбільшу кількість зв’язків з
показниками нейродинаміки мають у вибірці викладачів з досвідом
роботи 5–10 років організаторські вміння (3 зв’язки: сила, врівноваженість, рухливість нервової системи за Я. Стреляу), у вибірці викладачів із стажем 15–20 років – показник рівня розвитку педагогічних здібностей (3 зв’язки: слабість, інактивованість нервової системи за електроенцефалограмою та інертність нервових процесів).
Найбільшу кількість зв’язків із психодинамічними властивостями
викладачів з досвідом роботи 5–10 років мають: показник педагогічної культури (3 зв’язки: пластичність за Д. М. Узнадзе; показники
активності вольової регуляції цілеспрямованої діяльності – коректурна проба), у викладачів із стажем 15–20 років – показник організаторських вмінь має 2 зв’язки: тривожність та низьку імпульсивність. Найбільшу кількість зв’язків зі властивостями особистості виявлено в організаторських вміннях (9 зв’язків) та емпатії (5 зв’язків)
у вибірці викладачів з досвідом роботи 5–10 років, і показників рівня
розвитку педагогічних здібностей (13 зв’язків), емпатії (9 зв’язків),
задоволеності педагогічною діяльністю (7 зв’язків) і комунікативних вміннях (7 зв’язків) у вибірці викладачів із стажем 15–20 років.
Серед показників властивостей особистості викладачів з досвідом
роботи 5–10 років найбільша кількість зв’язків виявлена у фактора
А за Р. Кеттеллом (4 зв’язки) і по 3 зв’язки у факторів С, F, H, Q4; у
викладачів із стажем 15–20 років – по 5 зв’язків у факторах А, В, С,
по 4 зв’язки у факторах Е, L.
Отож, для професійного викладача характерні товариськість і
добросердність (А); емоційна стабільність (С); активність, життєрадісність (F); сміливість і рішучість (Н); деяка розслабленість (Q4). Для
викладачів зі стажем 15–20 років, крім товариськості та емоційної
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стійкості (А, С), характерні високий рівень інтелектуального розвитку (В); домінантність, прагнення до самостійності (Е) і проникливість,
критичність (L). Педагогічні здібності викладачів з досвідом роботи 5–10 років пов’язані з інтернальністю, тобто внутрішнім локусом
контролю, а педагогічні здібності викладачів із стажем 15–20 років –
як із внутрішнім, так і із зовнішнім локусом контролю. Примітно, що
зовнішній локус контролю стосується виробничих відносин (3 зв’язки) і сфери здоров’я і хвороби (1 зв’язок). При цьому ті самі педагогічні здібності (емпатія, оригінальність, творчість, прогнозування,
педагогічна культура, комунікативні вміння) пов’язані з інтернальніс
тю, тобто вмінням прийняти відповідальність за події свого життя, у
сфері сімейних відносин та екстернальністю, схильністю приписувати
відповідальність за усі події зовнішнім факторам, у сфері виробничих
відносин.
Виявлено статистично значимі зв’язки предметно-педагогічних здібностей представників гуманітарного профілю на рівні
нейродинаміки з показниками слабкості (6 зв’язків – студенти,
11 зв’язків – викладачі) та інактивованості (12 зв’язків – викладачі
із стажем 5–10 років, 7 зв’язків – викладачі із стажем 15–20 років)
нервової системи за електроенцефалограмою. На рівні психодинаміки – з 3 показниками активності вольової регуляції у викладачів
із стажем 5–10 років і 2 показниками емоційної збудливості у викладачів із стажем 15–20 років. Звертає на себе увагу різке збільшення
кількості достовірних зв’язків компонент предметно-педагогічних
та креативних здібностей представників гуманітарного профілю з
показниками властивостей особистості у викладачів (6 зв’язків –
викладачів із стажем 5–10 років, 87 зв’язків – викладачів із стажем
15–20 років). Причому кількість зв’язків із властивостями особис
тості у показників здібностей до літератури більше, ніж у показників здібностей до мови. Тобто, здібний до філології викладачі
із стажем 5–10 років відрізняється прагненням до самостійності
(Е), розсудливістю (М), чутливістю і природністю (N), незалежністю (Q2). Для здібного викладача із стажем 15–20 років характерні чуйність і доброта (А), самостійність (Е), проникливість (L),
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самоконтроль (Q3), художнє сприйняття світу (I), життєрадісність
(F) і розвинутий інтелект (В).
Отриманий емпіричний матеріал ілюструє вплив професійної
діяльності на педагогічні здібності викладача-гуманітарія, що проявляється у закріпленні і стабілізації наявних зв’язків, зникненні
старих і появі нових. При цьому предметно-педагогічні здібності
викладачів із стажем 5–10 років більшою мірою обумовлені властивостями особистості, предметно-педагогічні здібності викладачів
15–20 років – властивостями нейродинамічного рівня. У процесі
педагогічної діяльності відбувається значне збільшення ролі особистісного фактора в опосередкуванні предметно-педагогічних і
педагогічних здібностей викладачів. За результатами факторного
аналізу у вибірці викладачів із стажем 5–10 років перший фактор,
названий „предметно-педагогічні здібності”, обумовлений комплексом індивідуальних властивостей: слабість та інактивованість
нервової системи, активність вольової регуляції цілеспрямованої
діяльності. Вочевидь, слабість нервової системи забезпечує підвищену чутливість викладача-гуманітарія, інактивованість – більш
опосередковує активність, що припускає наявність компенсаторних механізмів і врахування своїх індивідуальних особливостей
для досягнення успіху у діяльності, а активність вольової регуляції
цілеспрямованої діяльності, як видно, є своєрідним компенсаторним механізмом.
У вибірці викладачів зі стажем 15–20 років виділено два провідних фактори. Перший фактор “предметно-педагогічні здібності викладача-гуманітарія” обумовлений слабкістю і рухливістю нервової
системи, що забезпечують підвищену чутливість і пластичність викладача-гуманітарія, і великим комплексом показників властивостей
особистості. Другий фактор “філологічні здібності викладача” обумовлений слабкістю та інактивованістю нервової системи, які, імовірно, є
природними детермінантами філологічних здібностей викладача. До
цього фактора входять також показники властивостей особистості –
розвинутий інтелект (В) і м’якість, витонченість, вишуканість, творчість, оригінальність, художнє сприйняття світу (I).
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Порівняльний аналіз виділених факторних структур показує як
закріплення і стабілізацію підструктури філологічних здібностей викладача, так і зміну, об’єднання двох факторів, що характеризують
педагогічні здібності викладачів із стажем 5–10 років у фактор “предметно-педагогічних здібностей” викладачів зі стажем 15–20 років, що
інтегрує предметно-педагогічні і педагогічні здібності.
На другому етапі дослідження, для виявлення характеру взаємо
зв’язків компонент педагогічних здібностей з індивідуальними
властивостями викладачів негуманітарного профілю, був проведений кореляційний аналіз. Як викладачі негуманітарного профілю
нами обрані математики – найбільш вагомі представники цього профілю. У результаті виявлені великі статистично значимі зв’язки педагогічних здібностей викладачів зі стажем 5–10 років і викладачів зі
стажем 15–20 років з показниками усіх властивостей індивідуальнос
ті. Так, в обох групах виявлено по 4 зв’язки педагогічних здібностей
із властивостями нейродинаміки, причому і у викладачів зі стажем
5–10 років, і у викладачів зі стажем 15–20 років задоволеність педагогічною діяльністю пов’язана зі слабкістю нервової системи (елект
роенцефалограма). У викладачів зі стажем 5–10 років виявлено
11 зв’язків педагогічних здібностей з показниками психодинаміки,
у викладачів зі стажем 15–20 років – 3 зв’язки. В обох вибірках виявлена обумовленість педагогічних здібностей показниками пластичності. Із властивостями особистості у вибірці викладачів із стажем 5–10 років виявлено 30 зв’язків, у вибірці викладачів із стажем
15–20 років – 41 зв’язок. Найбільша кількість зв’язків серед показників педагогічних здібностей викладачів зі стажем 5–10 років виявлена
у комунікативних вміннях, педагогічній культурі та творчості і соціо
номічних вміннях; у викладачів зі стажем 15–20 років, крім комунікативних вмінь, виявлено велику кількість зв’язків у показника рівня розвитку педагогічних здібностей. Отже, педагогічно обдаровані
викладачі зі стажем 5–10 років відрізняються рішучістю, сміливістю,
емоційною стабільністю, товариськістю, добросердістю, м’якістю
характеру, довірливістю, щирістю. Педагогічно обдаровані викладачі зі стажем 15–20 років – розвиненим інтелектом, товариськістю,
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організованістю, умінням добре контролювати себе, великою уявою,
емоційною стабільністю. Виявлені також зв’язки педагогічних здіб
ностей з таким показником соціально-психологічних властивостей як локус контролю (6 зв’язків – викладачі зі стажем 5–10 років,
8 зв’язків – викладачі зі стажем 15–20 років). Причому у вибірці
математиків виявилася та ж особливість, що й у вибірці філологів:
у викладачів зі стажем 5–10 років педагогічні здібності пов’язані з
інтернальністю, у викладачів зі стажем 15–20 років і з інтернальніс
тю, і з екстернальністю. Тобто викладачі стали вважати, що не все в
їхньому житті залежить від них, почали шукати зовнішні фактори
(інші люди, випадок, доля тощо) і приписувати їм відповідальність
за частину подій свого життя.
На основі отриманих у вибірках математиків і гуманітаріїв даних
можна стверджувати, що товариськість, добросердість (А) та емоційна стійкість (С) відрізняють гарного педагога, незалежно від досвіду
його роботи і навчальної дисципліни, що викладається ним. Специфічним для усіх викладачів зі стажем 5–10 років виявився зв’язок
педагогічних здібностей зі сміливістю, рішучістю. Лише у викладачів
зі стажем 15–20 років виявлений зв’язок педагогічних здібностей із
зовнішнім локусом контролю (екстернальністю), що, на наш погляд,
носить захисний характер. Вкрай цікавим є зростання ролі інтелекту
в опосередкуванні педагогічних здібностей, що виявилося в обох групах викладачів.
Отже, на основі викладеного вище можна констатувати вплив
професійної діяльності на характер взаємозв’язку професійних здіб
ностей викладача математики із властивостями його індивідуальнос
ті. При цьому педагогічні здібності викладачів зі стажем 5–10 років
і викладачів зі стажем 15–20 років найбільшою мірою обумовлені
властивостями особистості. Предметно-педагогічні (математичні)
здібності викладачів зі стажем 5–10 років тісніше пов’язані із властивостями нейродинаміки, предметно-педагогічні (математичні) здібності викладачів зі стажем 15–20 років, зберігаючи тісні зв’язки з
нейродинамікою, здобувають великі зв’язки із властивостями особистості.
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У результаті факторного аналізу предметно-педагогічних здібностей і
індивідуально-психологічних властивостей особистості у вибірці викладачів зі стажем 5–10 років виділилося три провідних фактори (див. таблицю).
Таблиця

Взаємозв’язок компонент та їх показників
з індивідуально-психологічними властивостями
особистості викладачів негуманітарного профілю
Викладачі
5–10 років

Показники
1

F1
2

Психологічний компонент Емпатія
Комунікативні вміння
Спрямованість на себе
Спрямованість на завдання
Потреба у досягненні
Інтернальність загальна
Інтернальність у сфері невдач
Інтернальність у виробничих відносинах
Інтернальність у міжособистісних
відносинах
Креативний компонент
Здібності до інтуїції
Оригінальність
Прогнозування та асоціативність
Творчість
Соціальний компонент
Організаторські вміння
Задоволеність педагогічною професією
Педагогічна культура
Рівень розвитку педагогічних зді- 0,4475
бностей
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F2
3

0,6689

0,5512
0,4404
0,4472

Викладачі
15–20 років
F3
4

0,4453
–0,463
0,4419
0,4426

0,5576
0,4455

0,7877
0,4425

F1
5

F3
7

0,543
0,538
0,436

0,714 0,424
0,4518

0,619
0,873
0,915

0,540

0,517
0,4418 0,470

0,5593

F2
6

0,440
0,368
0,371
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1

Розвиток педагогічної діяльності
Предметний компонент
Просторово-логічне мислення
Індуктивне мислення
Практичне математичне мислення
Рівень розвитку математичних
здібностей
Професійність з математики
Вміння мислити математичними
символами
Схоплювання формальної структури
Узагальнення математичного матеріалу
Згортання процесу математичного
міркування
Гнучкість розумових процесів
Раціональність рішення
Швидкість переключення
Оперування символами
Математична пам’ять
Компонента індивідуально-психологічні властивості
Сила НС (ЕЕГ. показник 1)
Сила НС (ЕЕГ, показник 2)
Активованість НС
(ЕЕГ, показник 3)
Активованість НС
(ЕЕГ, показник 4)
Активність вольової регуляції
Сила процесу збудження
(за Стреляу)
Сила процесу гальмування
(за Стреляу)
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2

3

0,4441

Продовження таблиці

4

5

6

7

0,894
0,853
0,813
0,942

0,5520
0,9963
0,7777
0,8895

0,516

0,8868

0,673

0,8889

0,643

0,8894

0,714

0,9920
0,8881
0,8867
0,8863
0,9932

0,550 0,386
0,702
0,436 0,424
0,388
0,464 0,475

–0,506 0,748
–0,430 0,720
0,435

–0,374

–0,470
0,5513
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1

Рухливість нерв. процесів
(за Стреляу)
Імпульсивність
Пластичність (за Узнадзе)
Екстраверсія (за Айзенком)
Фактор А (за Кеттеллом)
Фактор В (за Кеттеллом)
Фактор С (за Кеттеллом)
Фактор Е (за Кеттеллом)
Фактор F (за Кеттеллом)
Фактор G (за Кеттеллом)
Фактор H (за Кеттеллом)
Фактор I (за Кеттеллом)
Фактор M (за Кеттеллом)
Фактор N (за Кеттеллом)
Фактор O (за Кеттеллом)
Фактор Q1 (за Кеттеллом)
Фактор Q2 (за Кеттеллом)
Фактор Q3 (за Кеттеллом)
Фактор Q4 (за Кеттеллом)

2

3

0,6643
0,4424
0,4405
0,4471

0,4474

0,4496
0,6642
0,6669

–0,452

–0,544

4

Закінчення таблиці
5

6

7

0,612

0,408 0,411
0,757
0,770
0,613
0,614
0,779
0,817
0,832
531 –481
0,695
0,782
0,752
0,834
0,804

П р и м і т к а. Для викладачів 5–10 років – F1 – предметно-педагогічні здібності,
F2 – здібності до педагогічно доцільного спілкування та організаторської діяльності,
F3 – cпецифічна чутливість і задоволеність педагогічною діяльністю, для викладачів
15–20 років – F1 – здібності викладача до математичної комунікації, F2 – здібності
до організації процесу математичної діяльності, F3 – мнемодинамічні характеристики
професійних здібностей викладача математики.

Перший фактор “предметно-педагогічні здібності” обумовлений
комплексом таких індивідуально-психологічних властивостей: інактивованість, лабільність нервової системи і домінантність. Інактивованість нервової системи, цілком ймовірно, забезпечує викладачу математики специфічну активність планувального характеру, лабільність обумовлює динаміку розумової діяльності, а домінантність, що припускає
напористість, самостійність, виступає компенсаторним механізмом, що
дозволяє викладачеві математики досягти ефективності у діяльності.
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Другий фактор “здібності до педагогічно доцільного спілкування та
організаторської діяльності” обумовлений таким комплексом індивідуальних властивостей: сила збудження, рухливість, пластичність, екстраверсія, комплекс властивостей особистості і високий рівень суб’єктивного контролю. Третій фактор “cпецифічна чутливість і задоволеність
педагогічною діяльністю” обумовлений слабкістю нервової системи,
спрямованістю на завдання, потребою досягнення і низько вираженою
спрямованістю на себе.
У вибірці викладачів зі стажем 15–20 років у результаті факторного аналізу виділено три провідних фактори. Перший фактор “здібності викладача до математичної комунікації” обумовлений такими
індивідуальними властивостями: сила, активованість, лабільність
нервової системи (електроенцефалограма), великий комплекс показників властивостей особистості (за Р. Кеттеллом) та інтернальність у
сфері міжособистісних відносин. Ймовірно, властивості нервової системи (сила, активованість, лабільність) є природними передумовами
математичного інтелекту, а властивості особистості й міжособистісна
інтернальність забезпечують педагогічно доцільну математичну комунікацію викладача зі студентами. Другий фактор “здібності до організації процесу математичної діяльності” обумовлений властивістю психодинаміки – імпульсивністю, властивістю особистості – відкритістю,
прямолінійністю, чутливістю і природністю (N), на психологічному – інтернальністю. Третій фактор “мнемодинамічні характеристики
професійних здібностей викладача математики” обумовлений комплексом індивідуальних властивостей: активованість, сила і рухливість
нервових процесів, імпульсивність та активність вольової регуляції
цілеспрямованої діяльності, потреба у досягненні та інтернальність.
Порівняльний аналіз факторів викладачів показує, що у викладачів
гуманітарного профілю зі стажем 5–10 років основним є один фактор,
до якого входить більшість показників предметно-педагогічних і педагогічних здібностей (1 фактор), а у викладачів негуманітарного профілю
показники предметно-педагогічних і педагогічних здібностей входять до
усіх трьох факторів, створюючи інтегровані підструктури. Таке об’єднання може свідчити про зріст професійної майстерності викладача.
186

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: психологічні науки

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, на
підставі викладеного вище можна зробити висновок про те, що
предметно-педагогічні здібності викладачів гуманітарного профілю
детерміновані властивостями індивідуальності та розвитком показників компонент: соціальної, психологічної, креативної, предметної
та індивідуально-психологічної. При цьому предметно-педагогічні
здібності викладачів зі стажем 5–10 років більшою мірою обумовлені властивостями особистості, предметно-педагогічні здібності
викладачів 15–20 років – властивостями нейродинамічного рівня.
У процесі педагогічної діяльності відбувається значне збільшення
ролі особистісного фактора в опосередкуванні предметно-педагогічних і педагогічних здібностей викладачів. Професійна педагогічна
діяльність впливає на структуру і ступінь виразності педагогічних
здібностей викладача. Причому виявлені як зміни, що пов’язані із
загальними вимогами педагогічної діяльності, так і зміни, обумовлені своєрідним впливом навчальної дисципліни, що викладається.
Предметно-педагогічні (математичні) здібності викладачів зі стажем 5–10 років тісніше пов’язані із властивостями нейродинаміки,
предметно-педагогічні (математичні) здібності викладачів зі стажем
15–20 років, зберігаючи тісні зв’язки з нейродинамікою, здобувають
великі зв’язки із властивостями особистості.
Порівняльний аналіз факторів викладачів гуманітарного і негуманітарного профілів показує, що у викладачів гуманітарного профілю
зі стажем 5–10 років основним є один фактор, до якого входить більшість показників предметно-педагогічних, і педагогічних здібностей
(1 фактор), а у викладачів негуманітарного профілю показники предметно-педагогічних і педагогічних здібностей входять до усіх трьох
факторів, створюючи інтегровані підструктури, ураховуючи вивчення взаємозв’язків педагогічних і предметних здібностей та компонент:
соціальної, психологічної, креативної та предметної з індивідуально-психологічною компонентою викладачів закладів вищої освіти.
Таке об’єднання може свідчити про зростання професійної майстерності викладача. Тобто у процесі педагогічної діяльності відбувається
розвиток педагогічних і предметних здібностей викладачів.
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Мамичева Е. В. Взаимосвязь социального, психологического,
креативного и предметного компонентов с индивидуально-психологическим компонентом преподавателей учреждений высшего
образования
В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место. Становление и развитие профессионала неразрывно связаны с логикой развития индивида в процессе его жизнедеятельности. Поэтому сегодня, как никогда возросла потребность в преподавателе, способном совершенствовать содержание своей деятельности посредством критического, креативного, творческого осмыс
ления и применения передовых педагогических и информационных
технологий. Перспективным является рассмотрение обозначенных
направлений, подчиняя их анализ выделению таких психологических
механизмов, которые обеспечивают высокий положительный результат социальной активности человека, в отношении взаимосвязи социального, психологического, креативного и предметного компонентов
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с индивидуально-психологическим компонентом и их показателями
преподавателей учреждений высшего образования.
Ключевые слова: показатели социальной, психологической, креативной и предметной компонентов, предметно-педагогические способности, индивидуально-психологические свойства.
Mamicheva O. Interaction of Social, Psychological, Creative and
Substantive Components with Individual and Psychological Component
of Teachers of Higher Educational Institutions
Professional activity occupies an important place in the life of every
person. The formation and development of a specialist are inextricably
linked with the logic of the individual’s development in the process of his
life. Therefore, today, more than ever, the need for a teacher who is able
to improve the content of his activities through critical, creative, creative
thinking and the use of advanced pedagogical and information technologies
has increased.
The consideration of the denoted areas is urgent, subordinating their
analysis to the allocation of such psychological mechanisms that provide a
high positive result of social activity of a person, in relation to the interaction of social, psychological, creative and subject components with indivi
dual psychological component and their performance of teachers of higher
educational institutions.
An integrated approach to the study of the abilities of the teacher involves their consideration as a whole system, which is characterized by
multicomponent and hierarchy functioning within a large system of integral individuality of the person. Individuality is considered as an integral
characteristic of a person, containing individual psychological properties
of the person, which are in a certain interaction. In the course of theoretical analysis of philosophical, psychological and historical literature, the basic methodological approaches to the analysis of a certain problem of the
relationship of individual psychological components of teachers of higher
education institutions are analyzed.
An interesting approach to the study of personal and professional development in the period of maturity of the individual in a variety
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of concepts is considered in the context of the mutual influence of individual
characteristics and social and cultural environment. The maturity of a person is considered as a condition and component of successful professional
development (in professions in the field of “man-man”). On the other hand,
personal development largely depends on the characteristics of the process
of professionalization. Moreover, in the profession, ontogenesis is more active in adulthood, and personal in childhood. Depending on the time and
experience, both objective and subjective conditions of professional deve
lopment change, which determines the professional choice.
The problem of the development is closely intertwined with the question of ability. This statement can be attributed to professional development.
Giving a general description of a person as a subject of labor activity, it can
be noted that the highest integration of subjective properties is creativity,
and the most generalized effects are abilities and talent. Therefore, professional development cannot be considered outside of the development of
professional abilities.
The analysis of the development of teacher’s abilities in the course of
his professional activity is carried out in three directions: – study of subject abilities; – study of pedagogical abilities; – study of the relationship of
pedagogical and substantive abilities and components: social, psychological,
creative and subject interaction with the individual and psychological component of teachers of institutions of higher education.
Keywords: indicators of social, psychological, creative and subject components, subject and pedagogical abilities, individual psychological properties.
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ВОЛЬОВЕ ПІДГОТУВАННЯ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У статті розкрито питання вольового підготування військово
службовця Державної прикордонної служби України з метою його впровадження в систему професійної підготовки персоналу прикордонного
відомства України, а також аналізу топографії вольового зусилля, яке
визначається структурою психомоторної дії та її фізичними властивостями, пошуком оптимального способу вирішення психомоторного
завдання. Цей пошук конкретизується найближчою і подальшою мотивованими цілями.
Вирішення завдань навчального заняття визначається подальшою мотивацією мети, тому що складність керування навчання полягає в узгодженні мотивації та вольових зусиль.
Ключові слова: психологічне підготування, військовослужбовці
Державної прикордонної служби України, психомоторика, топографія
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вольового зусилля, автономна саморегуляція, психічне вимірювання,
нарізне вольове зусилля, стан олімпійського чемпіона.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Розрізняють дві основні групи труднощів, перешкод, що виникають на шляху людини
до мети і потребують вольових зусиль для їх подолання. Це об’єктивні труднощі: зовнішні, в яких невідоме міститься в обставинах дії, та
суб’єктивні, в яких невідоме перебуває всередині людини (у підсвідомості, свідомості або психомоториці).
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. У сучасному навчанні традиційно застосовують вихідні одиниці вимірювання,
пов’язані зі звичайними метричними вимірюваннями. Вони, як правило, частіше використовуються в службовій діяльності, ніж у навчанні. У
них еталони точності задано геометрією фінальної частини дії.
Педагоги давно усвідомили, що вихідні одиниці вимірювання –
метри, кілограми, секунди та їх похідні – не завжди задовольняють
вимогам контролю ефективності навчання. Розроблено безліч конт
рольних тестів, що стали додатковими заходами й еталонами станів
людини. Найменше це стосується психологічного аспекту навчання і
вдосконалення психічної регуляції рухів.
Метою статті є з’ясувати вольове підготування військовослужбовця Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ).
Виклад основного матеріалу дослідження. Вольовий військово
службовець виявляє себе сміливими діями. Він наполегливо домагається своїх цілей, що перебувають на межі його дійсних можливостей.
Щоб розвивати і виявляти волю, потрібно у навчанні спеціально створювати складні умови-завдання, доведені до кульмінації психічної напруженості.
У навчанні, тренуванні воля переважно пов’язана з пізнавальними, моральними та естетичними почуттями і становить з ними нерозривну єдність. Осмислення суперечностей активізує інтелектуальні
процеси, а ставлення до суперечності викликає почуття. До того ж пізнавальні, моральні й естетичні почуття для підвищення своєї активності потребують своєрідних зусиль волі та взаємного регулювання.
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А якість цих вольових зусиль визначається тими завданнями дії, що
ставить перед підлеглим та керівником.
Щоб з’ясувати, як розвивається вольове зусилля, потрібно розглядати дане питання через призму оптимізацій відносин. Зниження
рівня психічної напруженості на основі об’єктивної оцінки ситуації
створює сприятливі умови для зосередження всіх сил на успішному
подоланні труднощів. Для цього від людини вимагається вияв волі –
діяльної сторони розуму і морального почуття.
З визначення діалектичних зв’язків волі, образів і дії випливає,
що воля не є безособовим агентом, що розпоряджається рухами. Це
діяльнісна сфера розуму і морального почуття, що керує рухами заради певного бажання, часто навіть всупереч почуттю самозбереження.
“Діяльнісна сфера розуму” керується моральним почуттям, спрямо
вує поточний рух і створює соціально значущу мотивацію.
Воля, використовуючи енергію почуттів, підсилює або послабляє
плин рухів та їх інтенсивність. Топографія вольового зусилля визначається структурою психомоторної дії та її фізичними властивостями,
пошуком оптимального способу вирішення психомоторного завдання. Цей пошук конкретизується найближчою і далекою мотивованими цілями.
Вирішення завдань навчального заняття визначається далекою
мотивацією мети. Складність керування навчання полягає в узгодженні мотивації та вольових зусиль:
найближча мотивація і вольові зусилля, що замикаються на способі
вирішення психомоторного завдання, виконують тактичні функції;
далека мотивація, що виходить за межі регуляції системи рухів і
спрямована на створення позитивних зрушень в органах і системах
організму, виконує стратегічні функції.
Узгодження тактичних і стратегічних функцій мотивації та вольових зусиль є головною умовою розширення можливостей регуляції
системи рухів. Іншими словами, мета навчального заняття не в його
змісті, не в системі рухів, її складових, а спрямована на одержання
прогресивних змін у психіці, свідомості та створюваних на занятті
психомоторних діях.
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У загальному вигляді наслідками реалізації мети є ланцюг про
цесів, що описуються формулою:
становлення > зміна > рух > розвиток > творчість.
Отже, мета і мотивація дій та пов’язана з ними система вольових
зусиль мають чітко виражену спеціалізацію:
доцільні вольові зусилля, пов’язані з “боротьбою мотивів”;
вольові зусилля й мотивація, спрямовані на оптимізацію способу
вирішення психомоторного завдання і психомоторної творчості.
На практиці іноді вольові зусилля концентруються тільки на
психомоторній дії, створюючи непомірні труднощі для вирішення
психомоторного завдання. Ці завдання ставляться, щоб виявляти
максимальні сили, швидкість, витривалість та інші якості військово
службовця ДПСУ.
Як наслідок, непосильні завдання здебільшого не виконуються, а
для розвитку волі немає нічого гіршого. Коли людині створюють труднощі, які не мають нічого спільного із вирішенням психомоторного
завдання, тобто побічні завдання типу: “виявити сміливість”, “як можна довше терпіти”, “показати характер” тощо, то вона потрапляє у стан
безсистемної мотивації вольових зусиль, що не мають предметного
характеру і руйнують образ рухів, вносять в рухи інтерференції.
Виявляючи вольове зусилля, військовослужбовець ДПСУ прагне
того, щоб образ рухів був адекватним рухам, а рухи – образу, а також
щоб на кожному навчальному занятті одержати мінімальний приріст
якості для вирішення психомоторного завдання. Причому доцільним
вольовим зусиллям є завжди вибіркове зусилля – предметне і спрямоване на конкретні властивості рухів.
Доцільну спрямованість набувають у поєднанні з вольовими зусиллями моральні, пізнавальні та естетичні почуття. Культура почуттів, уяви й мислення полягає у тому, що людина переживає та обмірковує вирішення завдання, де завжди існує невідоме, яке перетворюється на відоме. Якщо на це спрямовано розумові сили, то виникає
сенсибілізація органів почуттів, загостреність сприйняття.
Культура почуттів, мислення та уяви не мають нічого спільного з
тим, що породжує безсистемна мотивація – дифузне, розлите по всьому
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тілу збудження, так звана спортивна злість, яка іноді спричиняє аморальні вчинки.
Вміло насичене яскравими почуттями (моральними, пізнавальними та естетичними) навчально-виховний процес привертає увагу людини до змісту психічного відображення рухів і зацікавлює її в активному
їх проектуванні. Воля в її доцільних формах пов’язана зі зміною будови
та змісту втілюваного задуму в матеріальну конструкцію системи рухів.
Тепер потрібно спробувати визначити дійсний стан військово
службовця ДПСУ:
1) стан межі стомленості та втоми – від першої до п’ятої спроби
руки піднімаються все вище. Це означає, що людина перебуває у критичному стані. Якщо ж підвищити навчальне навантаження, то настане ще гірший стан – втома. Механізми відновлення і нагромадження
енергії працюють нормально, але недостатньо енергії, щоб підняти
руки вище і довше їх цією силою утримувати;
2) стан стійкої стомленості – тонічна активність знижується, руки
піднімаються дедалі важче (крива, що позначає стан людини, стрімко
падає донизу);
3) стан на межі норми і патології – крива стану зливається з горизонтальною лінією – настає втома, яка переростає у перевтому.
Випробування потужності: а) механізму відновлення витраченої
енергії, б) механізму нагромадження енергії, в) здатності під час психомоторних дій нагромаджувати потенціал енергії визначає критерії
для оцінювання дієздатності людини. Рівень посилення функції послідовного психомоторного образу свідчить про енергопотенціал людини – її здатність до розвитку психомоторики та особистості в цілому.
На підставі цих досліджень визначають домінуючі психічні стани.
“Стан олімпійського чемпіона” визначається показниками енергетичного прибутку внаслідок дії, виражається тривалістю послідовного образу (понад 1 хв 30 с) і є мірою здатності до максимального
темпу розвитку.
Після завершення дії військовослужбовець збагачується досвідом
вирішення завдання, досвідом вольових зусиль, що подолали переш
коди.
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“Свіжий слід”, що залишився в пам’яті, містить матеріал для врахування позитивних змін і помилок і є підставою для корекції рухів, дає змогу
досягти успіху в черговій дії та занятті у цілому. Водночас енергетично збагачується вирішення майбутнього психомоторного завдання дії.
Військовослужбовець ДПСУ здатний впізнати в новому русі минулі вирішення завдання, але впізнання не гарантує точного їх відтворення, оскільки є лише результатом дії, тоді як її зміст, формулу, вихідну умову згадати неможливо. І досить часто трапляються випадки,
коли військовослужбовець, запам’ятавши вирішення завдання з високим для себе результатом, місяцями намагається знайти ті відчуття
дії, які загублено безповоротно.
Керівник та його підлеглий, усвідомлюючи сутність навчально-виховного процесу, користуються такими моделями:
науковим знанням, що описує рухи й дії та прогнозує їхній розвиток;
продуктивною моделлю заняття, що розподіляє в часі інтервали
активності та “оперативного спокою”, дозує напруженість діяльності,
зумовлює прогресивні зміни;
рецептурною моделлю й розпорядженнями, що містять досвідне
знання, отримане в індивідуальній практичній дії.
Тренер має певну систему знань про психіку людини, природні
закони, властиві її мислячому тілу. Використання цих моделей є перетворенням наукового знання – дискурсивно-логічного на чуттєво-інтуїтивне відображення в систему рухів людини. Але є ще технологія
тренування, яка відповідає на питання: що виконувати, як і для чого
здійснювати певну вправу. Для успішної роботи потрібна поточна схема тренування, що описує істотними ознаками усі процеси розвитку
психомоторики.
Вольове зусилля доцільне, якщо воно не суперечить природній
системі рухів, можливостям конструкції тіла людини. Універсальність
рухів базується на анатомо-фізіологічній конструкції тіла та психіки,
які дають змогу активно будувати складну траєкторію рухів. Наприк
лад, око на зразок руки “обмацує” предмети, оббігаючи їхні контури,
“вимірює кути”, під якими вони розташовані в просторі, виконує й
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інші вимірювальні операції. Що ж стосується вимірювальних, “обмацувальних” рухів, що стежать і регулюють функції сенсорної системи,
то порівняно із зоровою системою вони ще мало вивчені.
Коли йдеться про універсальність людського руху, то мають на
увазі можливість великої кількості рухів, що різняться за формою та
змістом. Проте лише гармонійні форми рухів дають високу результативність, тому їх потрібно знаходити і закріплювати, а нераціональні – відкидати. Сприйняття та запам’ятовування цих форм рухів бажано упереджати думками і вибірковими впливами на регуляцію їх
тілесних властивостей, що відповідають природній саморегуляції.
М’язова система людини як орган пізнання й орган рухів природно спеціалізована на сприйняття механічного навантаження в дії на
неї фізичних сил природи. Для неї механічне навантаження – не силовий подразник, а предмет, який вона відображає у всьому обсязі його
внутрішнього змісту. За допомогою цієї сенсорної системи визначаються інтенсивність механічного навантаження, час і простір рухів, з
яких знімаються їхні “зліпки”, “еталони”, “зразки”, “мірки”, і відповідно
до них регулюються подальші рухи.
Крім того, моторний аспект сенсорної системи має особливу властивість – автономну саморегуляцію. Подібно до того, як зіничний
рефлекс автоматично регулює кількість світла, що надходить на сітківку ока (за надто яскравого освітлення зіниця звужується, а за слабкого – розширюється), оскільки механічне навантаження на м’язову
систему автоматично регулює напруження і скорочення м’язів, що
протистоять йому, щоб зберегти цілісність органів рухів.
Для м’язової системи характерна ще одна властивість, якої немає в
інших сенсорних системах, – механізм рекуперації енергії, її ресорна властивість. Природа оснастила м’язову систему пристосуваннями, що дають
людині змогу в психомоторній дії здійснювати свій намір. Наприклад:
реагування на механічне навантаження м’язової синергії не має
латентного періоду, вплив і відповідний рух не розділені часом; фізичне навантаження автоматично залучає до роботи м’язову синергію:
сила, що впливає на м’язову систему, автоматично спричиняє
пропорційне м’язове напруження; мінімальне м’язове напруження
№ 2(10)
2018

197

зумовлює сила тяжіння Землі, визначаючи тонус м’язів, а максимальне – механічне навантаження, що залежить від енергоємності м’язів;
здатність сили, що діє на м’язи, перетворювати на енергію м’язове
напруження і повертати її у тих самих кількостях тому предмету, що
впливає на м’язову синергію. Якщо м’язова синергія відтворює форму
і зміст фізичного силового впливу – предмета, то її робота регулюється формою та змістом того самого механічного впливу. Тому в навчанні потрібно застосовувати аналогові механічні навантаження на
м’язові синергії, а логіка механізму регуляції створюватиметься само
організацією рухів. Військовослужбовцю ДПСУ (курсанту) потрібно
запам’ятовувати, виділяти властивості цієї предметної діяльності –
ознаки способу витрати енергії, підвищуючи керованість рухами.
На основі цієї природної властивості можна успішно будувати
механізм психічної регуляції рухів. Психічне відображення містить
інформацію про способи витрати енергії для досягнення мети дії.
Висновок. Щоб стати вольовим військовослужбовцем ДПСУ, пот
рібно насамперед у навчанні вибірково виявляти свою волю стосовно
властивостей рухів, вирішувати завдання, пов’язані з роботою діяльнісної сфери розуму і морального почуття – волі. Воля формується в
дії, у ній вона зміцнюється і загартовується. Це одна з основних ознак
потреб, що повинна правильно формуватися з перших днів проходження служби і стати головним спонукальним мотивом в діяльності
військовослужбовця ДПСУ та у разі виникнення кризових ситуацій
вміло і оперативно реагувати на них та ліквідовувати негативні нас
лідки.
Перспективами подальших розвідок за визначеним напрямом
є розробка конкретних пропозицій щодо реформування чинної системи професійної підготовки, а саме зміна традиційного підходу до
методики фізичної підготовки військовослужбовців ДПСУ.
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Мельников В. В., Сливинский А. Я., Рефель В. И. Волевая подготовка военнослужащих Государственной пограничной службы
Украины
В статье раскрыты вопросы волевой подготовки военнослужащего Государственной пограничной службы Украины с целью его внед
рения в систему профессиональной подготовки персонала пограничного ведомства Украины, а также анализа топографии волевого усилия, которое определяется структурой психомоторного действия и
физических свойств, поиском оптимального способа решения психомоторной задачи. Этот поиск конкретизируется ближайшей и последующей мотивационными целями. Решение задач учебного занятия
определяется последующей мотивацией цели, потому что сложность
управления обучения состоит в согласовании мотивации и волевых
усилий.
Ключевые слова: психологическая подготовка, военнослужащие Государственной пограничной службы Украины, психомоторика, топография волевого усилия, автономная саморегуляция, психическое измерения, нарезное волевое усилие, состояние олимпийского
чемпиона.
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Melnikov V. V., Slivinsky O. Y., Refel V. I. Voluntary training of servicemen of the State Border Guard Service of Ukraine
The article deals with the volitional preparation of the serviceman of
the State Border Guard Service of Ukraine with a view to its introduction
into the system of professional training of the personnel of the border
authority of Ukraine, as well as the analysis of the topography of volitional effort, which is determined by the structure of psychomotor action
and its physical properties, the search for an optimal method for solving
the psychomotor problem. This search is specified by the nearest and farmotivated goals. Solving the tasks of the classroom is determined by the
distant motivation of the goal, because the complexity of the management
of learning is to coordinate motivation and volitional efforts.
Keywords: psychological preparation, servicemen of the State Border Guard Service of Ukraine, psychomotor, topography of volitional force,
autonomous self-regulation, mental measurements, cessation of volitional
effort, state of the Olympic champion.
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ
СИЛ УКРАЇНИ ДО ВИКОНАННЯ БОЙОВИХ
ЗАВДАНЬ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ
У статті викладено результати теоретичного аналізу з проблеми психологічної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України до виконання бойових завдань. Розкрито сутність психологічної
підготовки до виконання бойових завдань в екстремальних умовах.
Зазначено, що поведінка військовослужбовця в екстремальній ситуації
детермінована рівнем його психологічної готовності, адаптивності,
стресостійкості, мотивації та саморегуляції. Проаналізовано досвід
психологічної підготовки військовослужбовців провідних країн світу.
Визначено нагальну необхідність оптимізації і удосконалення системи
психологічної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України.
Ключові слова: адаптивність, військовослужбовець, екстремальна ситуація, саморегуляція, стресостійкість, психологічна готовність, психологічна підготовка.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Ситуація збройного конфлікту на Сході країни актуалізувала питання підготовки
© Поливанюк В., Поливанюк В.
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військовослужбовців Збройних Сил України до ведення бойових дій
в екстремальних умовах проведення Операції Об’єднаних сил (ООС).
Аналіз сучасних військових конфліктів вказує на значне підвищення
вимог саме до психологічної підготовки військовослужбовців. Екстремальні умови і постійний психологічний стрес, в якому знаходяться
військовослужбовці, впливають на виникнення у них негативних психічних станів, а це зумовлює необхідність оптимізації і удосконалення
системи психологічної підготовки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опираються автори.
Помітний внесок у становлення та розвиток військової психології
внесли В. С. Корольчук, П. П. Криворучко, В. І. Осьодло, О. Д. Сафін,
В. В. Стасюк, О. Ф. Хміляр. Серед зарубіжних вчених варто зазначити
А. В. Барабанщикова, А. Д. Глоточкина, І. Ф. Феденко, А. Г. Караяні,
Ч. Брея, Д. Уолфа, У. Карра, М. Кроуфорда, Р. Гане, У. Бойля. Коротко
їхні погляди можна звести до таких постулатів: а) здатність солдата
вести тривалі бойові дії визначається його рівнем стресостійкості,
спроможністю переборювати негативні психологічні стани в бою;
б) бойовий дух американського солдата прямо залежить від стилю
військового управління; в) активність солдата в бою безпосередньо
залежить від міжособистісних відносин у його підрозділі.
Особливе місце серед екстремальних ситуацій займають локальні
військові конфлікти, до яких можна віднести події на Сході України. До
подібних ситуацій військовослужбовці мають готуватися завчасно, в ході
процесу військового навчання, одним із ключових елементів якого є психологічна підготовка. В екстремальних ситуаціях між сприйняттям обстановки i дією дуже часто немає навіть не те що хвилини, а навіть секунди.
За результатами психологічної діагностики військовослужбовців,
які отримали бойові фізичні та психічні травми, значній більшості
було поставлено медичний діагноз гострої реакції на стрес і більше
ніж 80 % може бути поставлені діагнози “гострого стресового розладу” та “посттравматичного стресового розладу” [8].
Результати багатьох досліджень, присвячених особистісним змінам у військовослужбовців, які брали участь в бойових діях, указують
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на негативний характер змін структури психологічних характеристик
людини, які згодом можуть трансформуватися в “хронічні зміни особистості після переживання катастрофи” (ця рубрика представлена в
міжнародній класифікації хвороб (МКБ-10) або як окрема діагностична категорія “посттравматичні стресові розлади” (ПТСР) в DSM-ІІІ
(1980), які в останній час є предметом дослідження багатьох вчених у
різних країнах. Ознаки різноманітних психогенних розладів обумовлюють широке коло різноманітних порушень, які авторами описуються як бойові психічні травми, гострі реакції на стрес, соціально-стресові розлади, ПТСР та ін. [14].
Психологічна підготовка військовослужбовців має проводитися
з урахуванням того, що в бойовій обстановці основними причинами
психологічного стресу є загроза життю, відповідальність за виконання завдання і життя підлеглих, недостатність інформації, що надходить, дефіцит часу при прийнятті рішення та його реалізації, ізоляція
від своїх основних сил, а також тривала нестача їжі, води, відпочинку тощо. Ефективне виконання бойового завдання з мінімальними
втратами – одне з основних завдань військ. Сучасна бойова діяльність
пов’язана з великими фізичними і психічними навантаженнями, що
знижують її успішність, дестабілізуючими психіку воїнів, що негативно позначається на результатах виконання бойових завдань загалом.
Сучасна військова справа вимагає високої підготовки і професіоналізму воїнів, висуває більш високі вимоги до формування стійкості
складних навичок, умінь, інших психічних утворень, підтримання їх
тривалий час і в різних умовах.
Мета статті. У даній статті ми викладемо результати наших теоретичних досліджень з визначення особливостей психологічної підготовки військовослужбовців до виконання бойових завдань в екстремальних умовах Операції Об’єднаних сил (ООС) на Сході України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Військові психологи
Ю. О. Бабаян, Л. О. Грішман, А. Г. Караян, І. В. Сиромятников проводили фундаментальні дослідження, спрямовані на дослідження різних
аспектів функціонування та підготовки військовослужбовців до дій в
екстремальних умовах [15]. Військова психологія – прикладна галузь
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психології, яка вивчає закономірності й механізми функціонування
психіки людини, зумовлені її залученістю до військової діяльності,
а також психологічні закономірності становлення конкретних видів
військової діяльності.
За даними С. В. Литвінцева та ін., тільки 25 % військовослужбовців, які беруть участь у збройних конфліктах і локальних війнах,
адекватно реагують на бойову обстановку і спроможні вести активні
бойові дії [12].
У Збройних Силах України психологічна підготовка проводиться
відповідно до наказу Генерального штабу Збройних Сил України від
16.11.2012 № 240 “Про впровадження психологічної підготовки особового складу в навчальний процес підготовки органів управління та
військ (сил)”, розпорядження заступника начальника Генерального
штабу Збройних Сил України від 18.12.2012 № 348/2575, на виконання
якого Головним управлінням морально-психологічного забезпечення Генерального штабу Збройних Сил України розроблено стандарт
індивідуальної підготовки І-СТ-4 з психологічної підготовки, де визначено, що психологічна підготовка – це цілісний і організований
процес формування у військовослужбовців психічної стійкості та
психологічної готовності до дій у бою, у складних і небезпечних умовах, в обстановці, яка різко змінюється, під час тривалої нервово-психологічної напруги, подолання труднощів, пов’язаних із виконанням
військового обов’язку як у воєнний, так і у мирний час.
Сучасні умови, у яких знаходяться українські військовослужбовці, можна повною мірою назвати екстремальними, тому що вони
супроводжуються значними психоемоційними навантаженнями: високою відповідальністю за прийняті рішення; достатньою складністю
виконуваних функцій; прискореним темпом діяльності; об’єднанням
неоднакових за метою дій в одній діяльності; обробкою значної за обсягом інформації; дефіцитом часу на прийняття рішення. Адже діяльність військовослужбовців супроводжується обґрунтованим ризиком
для життя.
У ході підготовки військовослужбовця передбачено формування
широкого спектра необхідних для виконання професійної діяльності
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якостей, а саме: психологічної готовності до виконання бойових зав
дань, адаптивності, мотивації, стресостійкості та саморегуляції як
чинників психологічної підготовки до виконання бойових завдань в
екстремальних умовах.
У літературі часто використовується поняття “екстремальна ситуація”, яке відображає вплив на людину небезпечних і шкідливих факторів, що призвели до нещасного випадку чи надмірного негативного
емоційно-психологічного впливу. Часто людина перестає правильно
сприймати навколишню дійсність, приймати правильні рішення для
виходу зі сформованої ситуації [17].
Екстремальна або надзвичайна ситуація – це порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території. Екст
ремальні ситуації вимагають підвищеної адаптивності організму до
умов навколишнього середовища, а недостатній розвиток адаптивних
здібностей людини може призвести до посттравматичного стресового
розладу, адаптивних розладів, а також до деструктивних форм кризового реагування, а саме алкоголізму, наркоманії чи суїциду [1].
Тривалий вплив екстремальної ситуації зумовлює виникнення
специфічних емоційних станів, серед яких найчастіше зустрічаються: стрес (травматичний стрес, посттравматичний стресовий розлад), афект, фрустрація. Сам факт переживання травматичного стресу може стати причиною виникнення у людини посттравматичного
стресового розладу (далі – ПТСР). ПТСР – важкий психічний стан,
різновид тривожного розладу (неврозу), що виникає в результаті одиничної або повторюваних психотравмуючих ситуацій, як, наприклад,
військовими діями, важкою фізичною травмою або загрозою смерті. При ПТСР проявляється група характерних симптомів, таких як
часте, повторне нагадування, уявлення і переживання травматичних,
стресових ситуацій [4].
Науковиця Л. Д. Бітехтіна, досліджуючи поведінку військово
службовців в екстремальних ситуаціях, дійшла висновку, що вона багато у чому зумовлена їх індивідуальними особливостями. На сприйняття військовослужбовцем ситуації та оцінки ступеня її складності, екстремальності впливають такі чинники: ступінь позитивності
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самооцінки, упевненість у собі, рівень суб’єктивного контролю, адаптивність, наявність позитивного мислення, вираженість мотивації досягнення успіху тощо. Поведінка військовослужбовця в екстремальній ситуації детермінована рівнем його стресостійкості [3, с. 43].
Стійкість до стресу – важливий чинник збереження нормальної
працездатності, ефективної взаємодії з оточенням і внутрішньої гармонії людини у важких, екстремальних стресових умовах. При вив
ченні стресостійкості насамперед необхідно визначити це поняття.
Слід зазначити, що існує безліч визначень стресостійкості, у яких вона
визначається як: емоційна стійкість, психологічна стійкість, стійкість
особистості, психофізіологічна стійкість, моральна стійкість, морально-психологічна стійкість, емоційно-вольова стійкість. Отже, можна
говорити про те, що до теперішнього часу категорія стресостійкості не
набула однозначного трактування, незважаючи на те, що вона давно
і систематично досліджується у зарубіжній і вітчизняній психології.
У контексті сучасних досліджень найбільш повним є визначення,
дане М. І. Тишковою. На її думку, стресостійкість – це: 1) здатність витримувати інтенсивні або незвичайні впливи, що являють собою сигнал небезпеки і ведуть до змін у поведінці; 2) здатність витримувати
надмірне збудження та емоційне напруження, що виникає під впливом стресорів; 3) здатність витримувати без перешкод для діяльності
високий рівень активації [18].
Ю. О. Бабаян, Л. О. Грішман, А. Г. Караян, І. В. Сиромятников розглядають бойову стресостійкість як багаторівневий процес адаптацій
ної активності людського організму в умовах бойової обстановки, що
супроводжується напругою механізмів саморегуляції та формуванням пристосувальної поведінки; механізм комплексної мобілізації організму для дій у небезпечних умовах [15].
Адаптаційні можливості людини являють собою стійкі резистентні характеристики індивідуально-типологічного та особистісного рівня людської індивідуальності, які забезпечують спроможність
успішно адаптуватись до різноманітних вимог життєдіяльності і виявляються як у фізіологічному плані (від біохімічного рівня до рівня безумовно- та умовно-рефлекторної регуляції діяльності), гак
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і (найголовніше) у психологічному плані, спрямовуючи поведінку особистості. Адаптивність – це природжена та набута здатність до адаптації, тобто пристосування до всієї багатоманітності життя при будьяких умовах (В. І. Гарбузов).
Суттєвим компонентом адаптаційних можливостей людини можна розглядати поняття особистістю адаптаційного потенціалу, який
характеризує рівень розвитку взаємопов’язаних психологічних характеристик, що найбільш значущі для регуляції психічної діяльності й
процесу адаптації, і зумовлює величину діапазону факторів зовнішнього середовища, до яких організм може пристосуватись (А. Г. Мак
лаков). Адаптаційні можливості людини характеризує здатність
швидко й ефективно ліквідувати або компенсувати дію несприятливих факторів навколишнього середовища.
Дії в екстремальних ситуаціях (нерідко бойові дії), загроза для
життя вимагають від військовослужбовця психологічної стійкості,
мотивації, ініціативності та дисципліни. За даними В. Н. Смирнова,
у психологічно підготовлених військовослужбовців у бойовій обстановці з’являється характерне бойове збудження, що загострює увагу,
пам’ять і мислення, що сприяє активності та цілеспрямованості дій.
У військовослужбовців, недостатньо підготовлених у психологічній і
професійній сферах, під впливом виниклих в екстремальній ситуації
негативних почуттів і загального стану психіки можуть: сповільнюватися реакція, порушуватися координація та стійкість рухів і дій,
послаблюватися увага та пам’ять. Це знижує й ставить під загрозу результативність їхньої діяльності [19, с. 48].
В науці сформувалося значне число різних підходів до розуміння організації та проведення психологічної підготовки. Розрізняють загальну,
спеціальну та цільову психологічну підготовку. Так, в ході загальної психологічної підготовки, яка здійснюється у процесі навчання військово
службовця, формуються необхідні для бою професійно важливі якості
(мужність, героїзм, хоробрість тощо), які повинні відповідати загальним
цільовим установкам і вимогам, що висуваються до особового складу
Збройних Сил. Спеціальна психологічна підготовка менш пов’язана з
навчанням і більш наближена до самостійної психологічної підготовки
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до виконання поставленого завдання. Їй у більшій мірі притаманні специфічні методи (тренажі, ідеомоторні тренування, вивчення основних
ознак цілей тощо). У ході спеціальної психологічної підготовки вирішуються питання з усвідомлення бойового завдання, переконання воїнів у
необхідності беззаперечного його виконання, активізації в цих цілях психологічної готовності та інших специфічних професійно важливих якос
тей. Саме в ході спеціальної психологічної підготовки в найбільшій мірі
вирішуються питання щодо зниження елементів невідомості в загальній
системі майбутніх дій, формуються і активізуються специфічні якості,
необхідні саме для виконання даного завдання. Цільова психологічна
підготовка проводиться до конкретного бою, до конкретного польоту,
походу, пуску тощо. Вона найменш пов’язана з навчанням і спрямована
на підйом активності особового складу, мобілізацію їхньої психіки на виконання поставленого завдання.
Л. С. Нерсесян та А. Ц. Пуні пояснювали готовність через сукупність мотиваційних, пізнавальних, емоційних і вольових якостей особистості, як її загальний психофізіологічний стан, що забезпечує актуалізацію можливостей; як спрямованість особистості на виконання
певних дій. Поняття “готовності” до високопродуктивної діяльності
у певній галузі суспільного життя Б. Г. Ананьєв визначав як “прояв
здібностей”. В. А. Крутецький пропонував називати готовністю до діяльності весь “ансамбль”, синтез властивостей особистості як значно
ширше поняття, ніж здібності [2].
Реалізацію професійного рівня підготовки в екстремальних умовах
із найменшими психологічними втратами забезпечує стан психологічної
готовності. Процес задіяння стану психологічної готовності до діяльнос
ті становить собою послідовність взаємопов’язаних процедур і дій:
усвідомлення своїх потреб, вимог суспільства, колективу чи поставленого іншими людьми завдання;
усвідомлення цілей виконання завдань, вирішення котрих призведе до задоволення потреб або виконання поставленого завдання;
осмислення та оцінка умов, у яких будуть протікати майбутні події, актуалізація досвіду, пов’язаного з вирішенням завдань і виконанням вимог подібного роду;
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визначення на основі досвіду та оцінки майбутніх умов діяльності
найбільш раціональних і можливих (допоміжних) способів вирішення завдань чи виконання вимог;
прогнозування прояву своїх інтелектуальних, емоційних, мотиваційних і вольових процесів, оцінка співвідношення своїх можливостей, рівня домагань і необхідності досягнення певного ре
зульт ату;
мобілізація сил, відповідно до умов і завдань, самонавіювання
віри в успішне досягнення мети [20].
Учені розділяють поняття “готовність” і “підготовленість”. Підготовленість можна розуміти як перший щабель, як започаткування
формування психологічної готовності. А. Д. Ганюшкін доповнює дане
тлумачення тим, що визначає чотири рівні психологічної готовності:
стан повної готовності (висока впевненість, стійкість до перешкод);
готовність, наближена до повної (недооцінка сил, надмірна самовпевненість, недостатня стійкість до перешкод); стан неповної готовності
(стійкі психологічні бар’єри); стан непідготовленості [6].
Стан готовності у вирішальній мірі обумовлений стійкими психічними особливостями, притаманними даній людині. Але він не являє собою перенесення якостей і станів в нову ситуацію, просту їх актуалізацію.
На стан психологічної готовності впливають і ті конкретні умови, в яких
здійснюється діяльність. До числа зовнішніх і внутрішніх умов, що обумовлюють психологічну готовність, слід віднести: зміст завдань, їх складність, новизну, творчий характер; обстановку діяльності, приклад поведінки оточення; особливості стимулювання дій і результатів; мотивацію,
прагнення до досягнення того чи іншого результату; оцінку ймовірності
його досягнення; самооцінку власної підготовленості; попередній нервово-психічний стан; стан здоров’я і фізичне самопочуття; особистий досвід мобілізації сил для рішення завдань підвищеної складності; уміння
контролювати і регулювати рівень свого стану готовності; уміння створювати оптимальні внутрішні умови для майбутньої діяльності.
Психологічна готовність – це націленість і змобілізованість психіки на подолання майбутніх труднощів, яка забезпечує результативність виконання завдань, адекватність їх складності, значущості та
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важливості. У структурі психологічної готовності до життєдіяльності
в екстремальних умовах розрізняють такі компоненти: мотиваційний;
орієнтаційний; пізнавально-оперативний; емоційно-вольовий; психофізіологічний; оцінюючий. Підготовку до життєдіяльності в особливих умовах треба розглядати в контексті розвитку особистості [16].
Загалом психологічна готовність розглядається як одна з базових характеристик особистості, як її стійка особливість – як показник психологічних можливостей людини на певному етапі її розвитку,
який здатен визначити зміст цього періоду.
У Збройних Силах України психологічна підготовка проводиться відповідно до наказу Генерального штабу Збройних Сил України
від 16.11.2012 № 240 “Про впровадження психологічної підготовки
особового складу в навчальний процес підготовки органів управління
та військ (сил)”, розпорядження заступника начальника Генерального
штабу Збройних Сил України від 18.12.2012 № 348/2575, на виконання
якого Головним управлінням морально-психологічного забезпечення
Генерального штабу Збройних Сил України розроблено стандарт індивідуальної підготовки І-СТ-4 з психологічної підготовки. У ньому
визначено, що психологічна підготовка – це цілісний і організований
процес формування у військовослужбовців психічної стійкості та
психологічної готовності до дій у бою, у складних і небезпечних умовах, в обстановці, яка різко змінюється, під час тривалої нервово-психологічної напруги, подолання труднощів, пов’язаних із виконанням
військового обов’язку як у воєнний, так і у мирний час.
Об’єктом психологічної підготовки є військовослужбовець, військові
підрозділи. А суб’єктом психологічної підготовки є командири (начальники), офіцери по роботі з особовим складом, інструктори, викладаць
кий склад навчальних закладів (підрозділів). Сутністю психологічної підготовки є: створення сприйняття військовослужбовцями психотравмуючих чинників бою як знайомих, звичних, очікуваних (тобто адаптування
до умов бою); оволодіння військовослужбовцями необхідними знаннями
та досвідом у подоланні службово-бойових психологічних навантажень;
розвиток у особового складу здатності швидко перебудовувати свою психіку відповідно до бойових (службових) обставин.
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Тобто, в цих нормативних документах визначено, що психологічна підготовка як цілісний і організований процес сприятиме формуванню у військовослужбовців психічної стійкості, психологічної
готовності, стресостійкості та адаптивності до екстремальних і небезпечних умов. Нами було проаналізовано досвід психологічної підготовки військовослужбовців країн НАТО, а саме: США, Великої Британії, Франції, Німеччини та Ізраїлю [13]. Військовослужбовці цих країн
мають досвід локальних війн і збройних конфліктів.
Наприклад, військове керівництво США приділяє значну увагу
психологічній підготовці військовиків. Так, рівень психогенних втрат
під час війни в Кореї склав 12 %, у В’єтнамі – 10 % від особового складу, що брав участь у бойових діях; недостатньо розвинута психологічна готовність до ведення бойових дій в умовах сучасної війни. Згідно з
публікаціями наукових видань, у В’єтнамі з 320 тисяч американських
військовослужбовців 58 880 вели бойові дії “добре”, 23 5280 – “посередньо”, 25 920 – “погано”. За даними зарубіжних військових ЗМІ, в
американських військах у Кореї кількість дезертирів з 1951 по 1953 рік
зростала щомісяця з 14,3 до 22,3 чоловіка на кожну тисячу військово
службовців. У В’єтнамі в 1965–1973 роках – уже з 15,7 до 62 [9].
Під час досліджень було виявлено фактори, які негативно впливають на морально-психологічний стан американських солдатів: зверхність у ставленні до противника; переоцінка власних сил; висока “комфортолюбність”; можлива втрата ініціативи, якщо бойові дії розвиваються “не за планом”; прояви расизму; зловживання алкоголем, наркотиками; сексуальні домагання до жінок-військовослужбовців [7].
Під психологічною підготовкою американські психологи розуміють процес прищеплення особовому складу здатності ефективно виконувати бойові завдання в умовах сучасної війни, витримувати будьякі фізичні та психічні навантаження [9]. Найточніше окреслив мету
психологічної підготовки Р. Рігг: “Привчати солдатів до диявольської
атмосфери вогню і смерті, домогтися, щоб вони почувалися серед вогню, диму як у звичайній обстановці і просто воювали” [10]. Важливим елементом системи психічної підготовки в них також є підготовка офіцерів. У військових коледжах майбутні командири обов’язково
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отримують знання з психології та психіатрії, які дозволяють в подальшому посідати лідерські позиції, не допускати серед підлеглих проявів
страху чи паніки [9].
Досвід Великої Британії в напрямі психологічної підготовки говорить, що бойовий дух воїна формується під впливом кількох факторів: загальнокультурного, до якого відносять етнопсихологічні
особливості військовослужбовця, рівень освіти, наявність бойового
досвіду і рівень підготовки; психологічних особливостей особистості
(фізичний стан, переконаність у своїй правоті, довіра до командування, товаришів по службі, озброєння і військової техніки); особливостей військової ситуації – наступ чи оборона, інтенсивність і тривалість бойових дій, якість тилового забезпечення, кількість втрат [5].
Британські військові психологи провели аналіз військових операцій,
здійснених британською армією в 1942, 1944 та 1982 роках. На початковому етапі операції на Мальті 1942 року (оборонному) британські
війська не змогли нічого протиставити бомбардуванням фашистсь
ких “Люфтваффе”, відтак їх охопило почуття безпорадності і безнадії. Моральний дух упав, частка стресових втрат склала більше 25 %.
Висадка в Нормандії (1944 рік) проводилася у зовсім інших умовах.
Моральний дух британського десанту був відносно високим протягом шести-семи тижнів, а частка стресових втрат не досягала 20 %.
А Фолклендська кампанія 1982 року була успішною, моральний дух
військ виявився досить високим. Незважаючи на кількісну перевагу
збройних сил Аргентини, впевненість тих, хто атакував, у своїй правоті, висока підготовка офіцерів і солдатів обумовили те, що кількість
стресових втрат не перевищила 10 % загального числа втрат.
Узагальнивши отримані дані, британські психологи дійшли висновку, що чим вищий моральний дух військ, чим вищою в них є мотивація до перемоги, тим менше психогенних втрат, і навпаки. Вони
зазначили, що високий рівень бойової підготовки, впевнене командування і злагодженість дій сприяють поліпшенню психологічного
стану особового складу. Для досягнення цього психологи пропонують
методи зміцнення морального духу особового складу збройних сил,
які ґрунтуються на традиціях британської армії.
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Отже ми можемо констатувати таке: на психологічний стан і психологічну готовність військовослужбовців до екстремальних умов
впливають як негативні, так і позитивні чинники. До негативних
можна віднести: зверхність у ставленні до противника; переоцінку
власних сил; високу “комфортолюбність”; можливу втрату ініціативи,
якщо бойові дії розвиваються “не за планом”; прояви расизму; зло
вживання алкоголем, наркотиками; низький рівень стресостійкості та
мотивації. А до позитивних чинників належать: здатність ефективно
виконувати бойові завдання в умовах сучасної війни; здатність витримувати будь-які фізичні та психічні навантаження, тобто адаптивність
і стресостійкість; достатній рівень освіти; наявність бойового досвіду
і якісний рівень підготовки; переконаність у своїй правоті; мотивація
до перемоги; довіра до командування і товаришів по службі.
Аналіз змісту психологічної підготовки у збройних силах країн
НАТО дозволяє зробити такі висновки.
У системі психологічної підготовки чітко виокремлюються напрями: формування і розвиток у військовослужбовців високих професійних якостей; позитивної мотивації до військової служби; виховання у
особового складу почуття патріотизму, вірності національним ціннос
тям; формування навичок виживання у полоні і підготовка до ведення
тривалих бойових дій в екстремальних умовах; заняття з фізичного
виховання особового складу.
Особливостями психологічної підготовки є: наявність відповідного апарату практично у всіх структурах організаційної побудови збройних сил; розгалуженість і сувора підпорядкованість різних служб та
органів; наявність у розпорядженні органів управління психологічною
підготовкою потужної матеріальної і фінансової бази та висококваліфікованих кадрів; чітко визначені ідейно-теоретичні та методологічні
основи психологічної підготовки; комплексний підхід до вирішення
завдань; нерозривне поєднання навчання і виховання [11].
Отже, фахова психологічна підготовка особового складу збройних сил України готуватиме військовослужбовців до адекватного
сприйняття та реагування на екстремальні умови та психотравмуючі
фактори сучасних бойових дій.
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Висновки. Психологічна підготовка військовослужбовців – це
система цілеспрямованих впливів, що має на меті формування і закріплення у воїнів психологічної готовності і стійкості, переважно на
основі самовдосконалення особистісних і розвитку професійно важливих якостей, набуття досвіду успішних дій в модельованих екстремальних умовах бойової обстановки.
Психологічна готовність військовослужбовця – один із основних
компонентів готовності до бойових дій. Вона припускає, по-перше, усвідомлення військовим відповідальності за долю Батьківщини, рідних,
близьких, упевненість у собі, своїх товаришах, бойовій техніці і зброї.
По-друге, бажання боротьби, прагнення випробувати себе, долати свої
слабкості, домагатися перемоги над супротивником. На психологічний
стан і психологічну готовність військовослужбовців до екстремальних
умов впливають як негативні, так і позитивні чинники. До позитивних
чинників, які необхідно враховувати при психологічній підготовці, належать: здатність ефективно виконувати бойові завдання в умовах сучасної війни; здатність витримувати будь-які фізичні та психічні навантаження, тобто адаптивність і стресостійкість; достатній рівень освіти;
наявність бойового досвіду і якісний рівень підготовки; переконаність
у своїй правоті; мотивація до перемоги і здатність до саморегуляції; довіра до командування і товаришів по службі.
Фахова психологічна підготовка особового складу Збройних Сил
України готуватиме військовослужбовців до адекватного сприйняття
та реагування на екстремальні умови та психотравмуючі фактори сучасних бойових дій.
Перспективи подальших досліджень полягають у розробці програми психологічної підготовки військовослужбовців до бойових дій
в екстремальних умовах; практичних засад та методичних рекомендацій, які необхідно врахувати на етапі психологічної підготовки війсь
ковослужбовців до виконання бойових завдань.
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Поливанюк В. В., Поливанюк В. В. Особенности психологической
подготовки военнослужащих Вооруженных Сил Украины к выполнению боевых задач в экстремальных условиях
В статье изложены результаты теоретического анализа по проб
леме особенностей психологической подготовки военнослужащих
вооруженных сил Украины к выполнению боевых задач. Раскрыта
сущность психологической подготовки к выполнению боевых задач в
экстремальных условиях. Отмечено, что поведение военнослужащего
в экстремальной ситуации детерминировано уровнем его психологической готовности, адаптивности, стрессоустойчивости, мотивации и
саморегуляции. Проанализирован опыт психологической подготовки
военнослужащих ведущих стран мира. Определена необходимость
оптимизации и совершенствования системы психологической подготовки военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Ключевые слова: адаптивность, военнослужащий, экстремальная ситуация, саморегуляция, стрессоустойчивость, психологическая
готовность, психологическая подготовка.
Polivanyuk V. V., Polivanyuk V. V. Features of Psychological
Preparation Military Personels of Ukraine’s Armed Forces to Carry Out
Combat Missions in Extreme Conditions
The situation in the armed conflict in the East of the country has highlighted the issue of the training of servicemen of the armed forces of Ukraine
to engage in hostilities in the extreme conditions of an anti-terrorist operation. The analysis of modern military conflicts indicates a significant increase
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in the requirements precisely in the psychological training of servicemen.
Extreme conditions and constant psychological stress, in which the servicemen are located, affect the emergence of their negative mental states, which
determines the need for optimization and improvement of the system of psychological training.
The article presents the theoretical analysis of the problem of the psychological military training of Ukraine’s armed forces in carrying out combat missions. The essence of psychological preparation for combat missions
in extreme conditions is revealed. It is noted that the behavior of a serviceman in an extreme situation is determined by the level of his psychological
readiness, adaptability, stress-resistance, motivation and self-regulation. The
experience of psychological training of servicemen of the leading countries
of the world is analyzed. The necessity of introduction of the psychological training system for the servicemen of the Armed Forces in Ukraine is
determined.
The psychological readiness of a serviceman is one of the main components of readiness for combat. It implies, first, awareness of military responsibility for the fate of the Motherland, relatives, relatives, self-confidence,
their comrades, military equipment and weapons. Secondly, the desire to
struggle, the desire to test oneself, to overcome their weaknesses, to seek
victory over the enemy. Both the negative and the positive factors influence
the psychological state and psychological readiness of the servicemen to
extreme conditions. The positive factors that need to be taken into account
in psychological training include: the ability to effectively carry out combat
tasks in conditions of modern warfare; the ability to withstand any physical
and mental stress, that is, adaptability and stress resistance; sufficient level
of education; presence of combat experience and qualitative level of training; conviction in its own right; motivation for victory and ability to selfregulation; trust in command and comrades.
Keywords: adaptability, military personal, extreme situation, self-regulation, stress-resistance, psychological readiness, psychological preparation.
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ПОЗИТИВНИЙ ІМІДЖ ФАХІВЦЯ
ЯК РЕЗУЛЬТАТ СУМЛІННОЇ ПРАЦІ
ТА УСПІШНОЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ
У статті розглядається позитивний імідж фахівця як результат
сумлінної праці та успішної самопрезентації. Обґрунтовано сутність
та зміст поняття “позитивний імідж фахівця”. Здійснено аналіз складових професійного іміджу, зокрема зовнішнього вигляду, використання
вербальних і невербальних засобів спілкування, внутрішньої відповідності образу професії. Уточнено та систематизовано ознаки іміджу
фахівця за чинниками фізичної привабливості (охайність та доглянутість фахівця, його фігура та постава), інтелектуально-світоглядної привабливості (високий рівень інтелектуальних і професійних
здібностей, активної життєвої позиції та прагнень), морально-психологічної привабливості (морально-психологічні властивості та якості), а також стійкості до фізіологічної та психічної залежності (від
азартних ігор, алкоголю, ліні, наркотиків, прокрастинації та садизму). З’ясовано, що важливим компонентом формування позитивного
іміджу є самопрезентація фахівця (стиль його одягу, манера поведінки,
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демонстрація ставлення до людей та сумлінна праця). Майбутній
фахівець під час навчання повинен усвідомити зміст та значущість
феномену професійного іміджу, його особистісні детермінанти, шляхи
формування, створення позитивного образу обраної професії.
Ключові слова: позитивний імідж, фахівець, сумлінна праця,
успішна самопрезентація, чинники привабливості фахівця.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Як свідчить практика, професійний успіх фахівця суттєво залежить від його позитивного іміджу. Адже він є не тільки способом комунікації, а й способом
задоволення таких основоположних людських потреб, як потреба в
приналежності та любові, у визнанні та схваленні, в самореалізації і
самоактуалізації. Це означає, що кожний, хто будує кар’єру, мріє досягнути успіху, дістати професійних висот, повинен формувати власний позитивний професійний імідж. Правильно побудований імідж є
фундаментом професійного успіху. Це комплексне уявлення оточення
про зовнішній вигляд, внутрішній світ, людські та професійні властивості та професійний досвід фахівця. При його формуванні існує певна закономірність: спочатку професіонал працює на свій імідж, потім
вдало побудований імідж працює на професіонала, допомагає йому
досягти успіху та соціального визнання. Звідси виникає потреба у
вивченні цього явища та виявленні ефективних форм та методів його
формування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Усебічне
вивчення науково-психологічної літератури дозволило нам з’ясувати,
що теоретичні та практичні засади іміджелогії розглядали такі науковці: Н. Барна, Л. Браун, Ю. Палеха, Г. Почепцов, Г. Сорокіна, Л. Хавкіна та ін. [1; 3; 6; 8; 9; 10]. Окремі аспекти феномену іміджу фахівця
вивчали: В. Бондаренко (формування професійного іміджу майбутніх фахівців технологічного профілю) [2], М. Мазоренко (психологічна структура іміджу професіонала) [3], В. Попова (професійний
імідж) [7] та ін. Водночас розглядання психологічних рис та особливостей фахівця як суб’єкта позитивного іміджу ще не було предметом окремого дослідження. Саме тому виникає потреба у визначенні
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психологічних чинників професійної привабливості фахівця та пошуку ефективних форм та методів формування його позитивного
іміджу. У цьому аспекті становить особливий інтерес виявлення характерних рис та особливостей людини, які сприяють її позитивному
іміджу, та ефективних шляхів професійної самопрезентації. Зважаючи на це метою даної статті є розгляд позитивного іміджу фахівця як
результату сумлінної праці та успішної самопрезентації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчення та аналіз
наукової літератури [1–10] дає підстави стверджувати, що поняття
“імідж” відображає цілеспрямовано сформований образ (будь-якого
явища, предмета), що вирізняє його певні ціннісні характеристики і
котрий покликаний здійснити емоційно-психологічний вплив на людину з метою популяризації, реклами і т. п. Звідси можна стверджувати, що імідж є ціннісним образом будь-чого, що створюється з метою
емоційно-психологічного впливу. Імідж має усвідомлення та підсвідомі соціально-психологічні джерела. Завдання будь-якого фахівця
полягає в тому, щоб зробити власний імідж позитивним, привабливим за зовнішніми та внутрішніми ознаками. Зважаючи на це, серед
дослідників прийнято “імідж фахівця” розтлумачувати як комплекс
не уявлення оточення про зовнішній вигляд, внутрішній світ, людсь
кі та професійні властивості й професійний досвід фахівця [2; 6; 8].
Ними виділяється три підходи до іміджу: функціональний, при якому
можна виділити різні його типи, з урахуванням різного типу функціонування; контекстний, при якому ці типи ми знаходимо в різних
контекстах реалізації; порівняльний, при якому має місце порівняння
схожих іміджів. Логіка вивчення типології іміджу потребує виявлення
його критеріїв.
У науковій літературі [1–11] зустрічаються різноманітні критерії
для класифікації іміджу. Залежно від того, для виникнення яких емоцій він створюється, виділяють: позитивний і негативний. За механізмом формування і розповсюдження слід розрізняти імідж, що виникає у масовій свідомості стихійно, та імідж, що сформований штучно,
цілеспрямовано впроваджуваний у масову свідомість за допомогою
різного інструментарію. Ці класифікації переплітаються, утворюючи
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такі типи іміджу: стихійний позитивний, стихійний негативний,
штучний позитивний, штучний негативний.
Варто підкреслити, що великий інтерес для сучасної іміджелогії
становить гуманістична теорія особистості, у якій А. Маслоу відоб
разив ієрархію базових людських потреб [4]. До їхнього переліку дослідник включив фізіологічну потребу, потребу в безпеці, потребу в
приналежності і любові, а також потребу людини у визнанні та самоактуалізації. Він вважав, що кожна людина потребує стійкої та, як правило, високої оцінки власних чеснот, схвалення оточення та відчуття
власної гідності. Надважливими є також бажання і прагнення людини, пов’язані з поняттям “досягнення”. Це поняття відображає відчуття особистістю власної могутності, адекватності, компетентності,
упевненості і свободи.
Слід звернути увагу на те, що А. Маслоу виділяє потребу людини
у визнанні. Він розтлумачує це явище як повагу оточення, увагу, славу, визнання заслуг. Зауважимо, що його досягнення неможливе без
створення адекватного, позитивного оцінюваного іміджу, відповідного очікуванням і уявленням оточення. Задоволення потреби в оцінці
та повазі породжує у особистості почуття впевненості в собі, у своїх
силах, власної значущості, адекватності.
Цікавим у цьому контексті видається міркування А. Маслоу про
цінності і самоактуалізацію людини, в основі яких перебуває “її філософське ставлення до життя, прийняття соціального життя і фізичної
реальності”. На думку А. Маслоу, поняття “базове прийняття життя” –
це те, що об’єднує всіх самоактуалізованих людей, незалежно від типу
культури: культурні взаємини з реальністю; почуття спільності; базова задоволеність і її феномени, такі, як відчуття благополуччя, достатку тощо [4]. Як бачимо, це є вдалою адаптацією особистості до дійсних
умов, талановите виконання тієї ролі, яка детермінована соціальним
статусом індивіда.
Прагнучи визнання, кожна людина намагається досягати його
по-своєму. Одні раціонально приймають рішення, продумують і
розраховують кроки, інші покладаються на зовнішні обставини, не
можуть прийняти чіткого плану дій. Вочевидь у кожної особистості
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безліч можливостей для самоствердження та визнання, хоча вони й
обмежені нормативністю, соціальними очікуваннями, саморегулятивними механізмами. Своєрідність особистості проявляється в тому, як
вона бачить свій життєвий світ після успіху або невдачі, які форми
активності вона обирає (на які життєві вибори буде здатна), від яких
життєвих сценаріїв відмовиться, зрозумівши, що вони не сприяють
отриманню суспільного визнання та слави.
За визначенням Г. Почепцова [9], імідж є синтетичним образом,
який складається у свідомості людей щодо конкретної особи, організації чи іншого соціального об’єкта, містить у собі значний обсяг емоційно забарвленої інформації про об’єкт сприйняття і спонукає до певної
соціальної поведінки. Таке визначення, на нашу думку, має дещо узагальнений характер і потребує певного уточнення. Однак варто враховувати те, що дослідник дає інтерпретацію іміджу загалом, а не професійного іміджу. Зважаючи на те, що термін “синтетичний” вказує на
властивість з’єднувати окремі елементи, частини в єдине ціле, можемо
зробити висновок про імідж як феномен, що поєднує в собі низку особ
ливостей та рис фахівця, які детальніше розглянемо нижче.
Досліджуючи проблему іміджу як з’єднуючої ланки між людиною
та аудиторією, Г. Сорокіна відмічає, що імідж створюється з конкретною метою – справити враження, щоб сформувати у людей потрібну
думку про себе, а звідси і відношення. Водночас це не лише картинка
нас, а й обіцянка відповідності зовнішнього вигляду внутрішньому
змісту, певній моделі поведінки [10].
На думку Л. Мітіної, імідж професіонала слід розглядати як складне утворення, до якого входять певні компоненти, а саме: зовнішні
(зовнішність, манери, мова, голос, міміка, хода тощо); внутрішні (інтелект, спосіб мислення, ідеї, інтереси, ерудиція тощо); процесуальні
(форми спілкування, темперамент, професіоналізм, виразність, темп,
традиції); образ (який виникає під час появи людини і залишається при її зникненні) [5]. Погоджуючись з такою думкою, ми водночас не бачимо у відображених компонентах показників іміджу саме
професіонала. Дослідниця чомусь нехтує, наприклад, показниками
праці фахівця, які здатні суттєво впливати на його імідж. Крім того,
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не відображено такого важливого чинника іміджу, як здатність не піддаватися впливу шкідливих звичок та безрозсудній одержимості.
Дослідник психологічної структури іміджу професіонала М. Мазоренко [6] до складових компонентів іміджу професіонала відносить
зовнішні компоненти іміджу: професійну спрямованість; професійну
компетентність; професійно-важливі психофізіологічні особливості;
професійно важливі властивості особистості. Проте імідж професіонала складається з двох частин: уявлення про нього з боку оточення;
уявлення професіонала про себе.
Варто зазначити, що уявлення про професіонала з боку оточення
пов’язане з поняттям соціальної перцепції, зі складом інформації (характеристикою суб’єкта) та особливостями процесу соціальної перцепції.
Зовнішній вигляд повинен відповідати сучасним професійним вимогам
(дрес-коду професії), віку та особливостям зовнішності, соціально-культурним особливостям оточення, ситуації, гендерному статусу.
Важливо підкреслити, що зовнішніми компонентами іміджу є: фізична характеристика; одяг та зачіска; особливості поведінки – манери, рухи, міміка, жести; мовлення та голос – розвиненість та швидкість
мовлення, тембр голосу; запах. Важливу роль відіграє тембр голосу,
інтонації і модуляції голосу, швидкість мовлення. Якщо швидкість
менша, людина втрачає інтерес, якщо людина говорить швидше, – час
тина інформації втрачається.
Фахівець-культуролог Н. Барна пропонує структуру особистісного
іміджу, у якій провідні компоненти розташовані у напрямку від зовнішніх
мінливих проявів до внутрішніх стабільних якостей: зовнішній вигляд
(портретні характеристики): фізичні дані (зріст, вага, фігура), костюм
(одяг, взуття, аксесуари), зачіска, манера поведінки і мова, жести, погляд
і міміка, особливості голосу, запах; іміджева символіка: – ім’я, особисті
символи (колір, числа, герб, логотип, марка), особиста атрибутика (деталі
й ознаки зовнішнього вигляду, що повторюються), символи соціального
престижу (гроші, статусу у суспільстві, професія, посада тощо); соціально-рольові характеристики – репутація (громадська думка про людину,
що ґрунтується на особистих досягненнях), амплуа (соціальна роль, яку
виконує людина), легенда (історія життя людини, представлена в іміджі);
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індивідуально-особистісні властивості: професійно-важливі якості, домінуючі індивідуальні характеристики, стиль взаємостосунків з людьми,
пропаговані ідеї, базові цінності [1, с. 132–133].
Розглянувши різні підходи до розуміння поняття “імідж”, можна
виокремити його основні характеристики: імідж – це в першу чергу уявлення, думка, сприйняття, оцінне судження, що виникає на основі образу, сформованого в свідомості інших людей. Він заснований на оціночних судженнях учасників процесу його формування. У його формуванні
велика роль належить стереотипу, стандартному судженню; з плином
часу імідж схильний до трансформаційних змін; завжди має емоційну
забарвленість і маніпулятивну природу. Він може бути як позитивним,
так і негативним. Отже імідж є відображенням зовнішнього образу, який
становить собою найбільш ефективну подачу суб’єкта. Саме тому однією
з важливих характеристик іміджу стає його комунікативна складова.
Імідж фахівця має характер стереотипу, тобто спрощеного, небагатогранного образу. Він не повинен володіти великою кількістю
характеристик. На нашу думку, його вивчення має здійснюватися за
схемою з обмеженим числом компонентів:
а) вияви особистісних рис й особливостей фахівця;
б) поведінка і характер взаємин у трудовому колективі;
в) результати професійної діяльності.
Важливо зазначити, що імідж є емоційно забарвленим образом, тому
при його вивченні необхідно звертати увагу на емоційні реакції людей.
Важливі прояви взаємин, які описуються інтегральними неструктурованими оцінками (“подобається” – “не подобається”, “добрий” – “злий”,
“хороший” – “поганий” і т. ін.). Це пов’язано з тим, що, формуючи свій
індивідуальний ефективний імідж, будь-який фахівець повинен орієнтуватися не тільки на “своє” оточення, а й на не значну його частину, на яку
імідж фахівця впливає на рівні емоційних реакцій [3; 9].
Створюючи власний імідж, фахівцеві необхідно врахувати, що імідж
може бути як позитивним, так і негативним. Завдяки іміджу можна скласти враження про людину, її характер, освіченість, інтелект, рівень культури,
поведінки і погляди, враження, думки про людину можуть бути сформовані на підставі безпосередньої інформації, яка формує імідж [7; 8].
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Серед дослідників слід виділяти три основні складові іміджу фахівця: зовнішній вигляд; використання вербальних і невербальних засобів спілкування; внутрішню відповідність образу професії – внут
рішнє “Я”. Зовнішній вигляд допомагає людині привернути до себе
увагу, створити позитивний настрій для себе, здатися не тільки симпатичною людиною, але і гарним фахівцем [1; 3; 6]. Результати нашого
дослідження свідчать про те, що чинник фізичної привабливості людини відображає певні зовнішні форми, пропорції і запах тіла: нормальна вага, зріст, постава, голова, зачіска, вуха, очі, зуби, підборіддя,
плечі, груди, живіт, руки, ноги, фігура та приємний тембр голосу. У
цьому контексті доцільно зазначити, що людям, які не слідкують за
своєю зовнішністю, досить важко сформувати позитивний професійний імідж, але можливо.
Вербальні та невербальні засоби спілкування також є важливими
складовими іміджу. Що і як людина говорить, чи вміє словом викликати позитивні емоції та схвалення, які жести і пози при цьому демонструє, що відбувається з мімікою, як сидить, стоїть і ходить – усе
це впливає на сприйняття фахівця іншими людьми. Для підвищення
свого іміджу будь-якому фахівцеві необхідно звернути увагу і на вміння презентувати себе оточенню найбільш вигідним чином [1; 5; 7].
Для уточнення чинників, від яких залежить позитивний імідж
фахівця, ми залучили 48 осіб, серед яких були викладачі вищих нав
чальних закладів, психологи, лікарі, працівники державних органів та
бізнесмени (таблиця).
Таблиця

Результати виявлення основних чинників, що
впливають на позитивний імідж фахівця
Чинники привабливості

Учасники опитування (48 осіб), %

Чинник фізичної привабливості
Чинник інтелектуально-світоглядної привабливості
Чинник морально-психологічної привабливості
Чинник стійкості до фізіологічної та психічної залежності

87,5 %
100 %
100 %
75 %
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За результатами опитування було виявлено, що 100 % учасників
до таких чинників відносять чинники інтелектуально-світоглядної та
морально-психологічної привабливості. При цьому ними акцентувалася увага на здатності фахівців виявляти високий рівень інтелектуальних і професійних здібностей, активної життєвої позиції та прагнень, а також морально-психологічних властивостей.
Що стосується чинника фізичної привабливості, то 87,5 % вказали на його важливе значення для позитивного іміджу фахівця. Варто
підкреслити, що, на думку учасників дослідження, особливу увагу тут
привертає охайність та доглянутість фахівця, його фігура та постава.
Як бачимо, позитивний імідж фахівця виявляється завдяки дії
зовнішніх і внутрішніх чинників. До перших належить зовнішня
привабливість – не лише природжена, а й та, якої набуває фахівець
за рахунок професіоналізму, загальна культура, управління поведінкою, вміння самовдосконалюватись, стежити за собою. До внутрішніх
чинників належить наявність у фахівця високого життєвого тонусу,
який виявляється у активності, цілеспрямованості, відповідальності,
виваженості, стриманій реакції на життєві труднощі, толерантності.
На думку учасників опитування, фахівцеві з позитивним іміджем
притаманні риси власної гідності, самоповаги, відповідальності за
себе та інших, висока професійна самооцінка, потреба в самореалізації, гнучкість у пошуку творчих альтернатив у педагогічному процесі. Він характеризується привабливим зовнішнім виглядом, активною громадянською позицією, загальною культурою та професійною
майстерністю. Такого фахівця вирізняють: позитивний настрій, турботливість, тактовність, душевність, доброзичливість, привітність,
розумна вимогливість, справедливість, поблажливість, неупередженість, обережність, людяність, чутливість, делікатність, привітність,
толерантність і самовладання, а також візуальна привабливість, охайність, шляхетність, ввічливість, вишуканість у манерах, елегантність,
гарний смак, чарівність тощо.
До регулятивних якостей учасники опитування віднесли емоційну стабільність, рішучість, витривалість, наполегливість, цілеспрямованість, дисципліну, самоконтроль і пластичність.
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Щодо комунікативних якостей фахівця, то до таких належить доброзичливість, привітність, емпатія, ненав’язливість, товариськість,
щирість, вміння тримати дистанцію, незалежність, об’єктивність.
Крім перерахованого вище, сюди ще можуть входити й вміння викликати інтерес, подобатись іншим, вміння впливати на власну аудиторію. До складу комунікативних якостей учасники опитування віднесли комунікабельність фахівця, розвиненість та нормативність його
мовлення.
Досить значний відсоток опитаних (75 %) відділили ще такий
чинник, як стійкість фахівця до фізіологічної та психічної залежності.
Вочевидь це є відображенням прагнень людини мати справу з фахівцем, який здатний не піддаватися впливу шкідливих звичок та безрозсудній одержимості. У процесі уточнення цієї думки з’ясувалося,
що учасники опитування до переліку таких здатностей відносили
стійкість до залежності від азартних ігор, алкоголю, ліні, наркотиків,
прокрастинації та садизму.
Отже позитивний імідж фахівця є комплексною характеристикою, що інтегрує в собі його особистісні та професійні властивості
та якості. Важливим компонентом формування позитивного іміджу
є самопрезентація фахівця. Основною мотивацією самопрезентації є
прагнення до розвитку конструктивних міжособистісних стосунків в
колективі, самоствердження, професійне визнання.
Варто підкреслити, що самопрезентація фахівця виявляється через стиль його одягу, манеру поведінки, демонстрацію ставлення до
людей та сумлінну працю. У цьому процесі дослідники виділяють
імідж подачі та імідж сприйняття. Імідж подачі є комплексом парамет
рів, за якими фахівця оцінює його професійне оточення, соціальна
група. Насамперед, тут мова йде про високий рівень професіоналізму,
відповідальності, здатності своєчасно та якісно виконувати професійні завдання. Імідж сприйняття – це реальні параметри іміджу.
Напрями оптимізації шляхів формування позитивного іміджу
фахівця потребують визначення ефективних підходів, зокрема компетентнісного, системного та особистісно-діяльнісного. Найбільш поширеним з підходів є компетентнісний, який передбачає формування
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у майбутнього фахівця системи компетенцій, інтегроване поєднання
яких складає сутність і зміст професійної підготовленості спеціаліста
(В. Бондаренко) [2]. У будь-якому випадку важливо, щоб майбутній
фахівець під час навчання мав змогу усвідомити зміст та значущість
феномену професійного іміджу, його особистісні детермінанти, шляхи формування, створення позитивного образу вибраної професії. У
цьому аспекті особливого значення набуває формування позитивної
мотивації щодо самовдосконалення, створення моделі бажаного професійного іміджу.
Висновки. У процесі дослідження нами з’ясовано, що імідж фахівця є комплексним уявленням оточення про зовнішній вигляд,
внутрішній світ, людські та професійні властивості й фаховий досвід
людини, що володіє спеціальними знаннями й навичками в певній
галузі. Зовнішній вигляд характеризує фізичну привабливість за зов
нішніми формами, пропорціями і запахом тіла. Людські та професійні
властивості характеризують інтелектуально-світоглядну та морально-психологічну привабливість за інтелектуальними та професійними здібностями, життєвими позиціями та прагненнями, а також за
морально-психологічними властивостями. Крім того, імідж фахівця
суттєво детермінується його стійкістю до фізіологічної та психічної
залежності, зокрема, до залежності від алкоголю, ігроманії, ліні, прокрастинації, садизму та ін.
Процес формування позитивного іміджу фахівця передбачає
наполегливу та постійну діяльність індивіда, покликану гармонізувати свої особистісні та професійні якості, а також зовнішні характеристики особистості у відповідь на очікування професійного
оточення та власні самовідчуття. Таким чином позитивний імідж
фахівця є результатом його сумлінної праці та успішної самопрезентації.
Перспективи подальших розвідок. Зважаючи на перспективність такого дослідження, потребують подальшого вивчення психологічні шляхи активізації діяльності фахівця як суб’єкта формування
власного позитивного професійного іміджу. Саме це ми вбачаємо перспективою нашої подальшої роботи.
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Потапчук Е. М., Потапчук Н. Д. Позитивный имидж специа
лис
та как результат добросовестного труда и успешной само
презентации
В статье рассматривается позитивный имидж специалиста как результат добросовестного труда и успешной самопрезентации. Обос
нованно сущность и содержание понятия “позитивный имидж специалиста”. Осуществлен анализ составляющих профессионального
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имиджа, в частности внешнего вида, использование вербальных и
невербальных средств общения, внутреннего соответствия образу
профессии. Уточнены и систематизированы признаки имиджа специалиста за факторами физической привлекательности (опрятность и
ухоженность специалиста, его фигура и осанка), интеллектуально-мировоззренческой привлекательности (высокий уровень интеллектуальных и профессиональных способностей, активной жизненной позиции и стремлений), морально-психологической привлекательности
(морально психологические свойства и качества), а также стойкости
к физиологичной и психической зависимости от азартных игр, алкоголя, лени, наркотиков, прокрастинации и садизма. Выяснено, что
важным компонентом формирования позитивного имиджа является
самопрезентация специалиста (стиль его одежды, манера поведения,
демонстрация отношения к людям и добросовестный труд). Будущий
специалист во время учебы должен осознать содержание и значимость феномена профессионального имиджа, его личностные детерминанты, пути формирования, создания позитивного образа выбранной профессии.
Ключевые слова: позитивный имидж, специалист, добросовестный труд, успешная саморезентация, факторы привлекательности
специалиста.
Potapchuk Y. М, Potapchuk N. D. The Positive Specialist’s Image as a
Result of Conscientious Work and Successful Self-Presentation
The article deals with the problem of forming a positive image of a specialist. The author of the article substantiates the essence and content of the
concept of “positive image of a specialist”, as well as analyzing the components
of a professional image: appearance, use of verbal and nonverbal means of
communication, internal conformance to the image of the profession.
The author of the article argues that in the formation of the image a
stereotype, a standard judgment, which always has an emotional color and
manipulative nature, plays a big role. It can be both positive and negative.
The article was specified and systematized the signs of a specialist’s
image on the factors of physical attractiveness (cleanliness and well-being
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of a specialist, his figure and posture), intellectual and ideological attractiveness (a high level of intellectual and professional abilities, active life
positions and aspirations), moral and psychological attractiveness (moralpsychological properties and qualities), as well as resistance to physiological and psychological dependence (from gambling, alcohol, laziness, drugs,
procrastination and sadism).
The author of the article conducted a survey of 48 people to determine
the factors that affect the positive image of a specialist. The survey was attended by teachers of higher educational institutions, psychologists, doctors, government officials and businessmen.
As a result of the survey, the author of the article concluded that an
important component of the formation of a positive image is the self-presentation of a specialist (style of his clothes, manner of behavior, demonstration of attitude to people and conscientious work). The author of the
article clarified that the future specialist during training should understand
the meaning and significance of the phenomenon of professional image, his
personal determinants, ways of forming, creating a positive image of the
chosen profession.
Keywords: positive image, specialist, conscientious work, successful selfpresentation, factors of attractiveness of a specialist.

№ 2(10)
2018

231

УДК 159.9.072
Юлія ТЮРІНА,
Військовий інститут Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, м. Київ

ШЛЯХИ підвищення РІВНЯ адаптації
КУРСАНТІВ-ЖІНОК до навчання У вищому
ВІЙСЬКОВОМУ навчальному закладі
Обговорюються шляхи підвищення рівня адаптації курсантів-жінок до навчання у вищому військовому навчальному закладі. У ході
дослідження проведено апробацію комплексу заходів щодо підвищення рівня адаптації курсантів-жінок до навчання в ВВНЗ. Визначено
психокорекційні заходи та етапи соціально-психологічного тренінгу
курсантів-жінок.
Ключові слова: адаптація, навчання, курсант, психокорекційні
заходи, соціально-психологічний тренінг, вищий військовий навчальний заклад.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Проблема підвищення ефективності процесу адаптації курсантів-жінок до навчання
у вищому військовому навчальному закладі (далі – ВВНЗ) потребує
кардинальної зміни методологічних підходів щодо організації соціально-психологічного супроводу. Поєднання процесу формування
професійно важливих особистісних якостей майбутніх військових
фахівців та процесу вдосконалення умов навчання є шляхом підвищення якості їх професійної підготовки. На наш погляд, проблему
підвищення адаптації курсантів до навчання в ВВНЗ необхідно вирішувати комплексно і системно, із запровадженням відповідних
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організаційних та психологічних заходів. На підставі результатів емпіричного дослідження автором запропоновано основні напрями реалізації комплексу заходів щодо підвищення рівня адаптації курсантів-жінок до навчання в ВВНЗ.
Мета статті – ознайомити із результатами апробації комплексу
заходів щодо підвищення рівня адаптації курсантів-жінок до навчання в ВВНЗ .
Виклад основного матеріалу дослідження. Комплекс заходів
щодо підвищення рівня адаптації курсантів-жінок до навчання в
ВВНЗ побудований на системному поєднанні психокорекційних заходів та елементів соціально-психологічного тренінгу. Поетапний соціально-психологічний тренінг планується для проведення на весь час
адаптації курсантів до навчання в ВВНЗ.
Важливим напрямом реалізації комплексу заходів щодо підвищення рівня адаптації курсантів-жінок до навчання в ВВНЗ є проведення поетапного соціально-психологічного тренінгу. Принципи побудови тренінгових програм та психотренінгові технології в системі
підготовки фахівців ризиконебезпечних професій ґрунтовно розроб
лені В. Лефтеровим [2–5]. Планування та реалізація завдань тренінгу
здійснюється на основі результатів зрізів аналізу адаптаційного процесу, що визначається динамікою функціонального стану, успішності
навчання, служби та груповою динамікою, один раз на семестр. Завдання соціально-психологічного тренінгу у 1-му семестрі спрямовані на
зниження дезадаптаційних проявів курсантів, включення механізмів
психічної саморегуляції шляхом активізації навчально-пізнавальної
діяльності. Аналіз результатів емпіричного дослідження свідчить, що
найбільш вразливі щодо впливу дезадаптаційних чинників є курсанти
з високим рівнем тривожності, які значно знижують її рівень через сумісну діяльність. На наш погляд, необхідно використовувати цей результат для підвищення ефективності соціально-психологічного тренінгу, пов’язуючи його із залученням даних осіб до робочих груп при
підготовці семінарів, практичних занять, надавати їм підтримку при
службі в наряді. Важливою є роль у даний період молодшого командира. Для того, щоб молодший командир був надійним помічником
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у справі забезпечення адаптації курсантів, необхідно проводити їх
навчання методам психосоціальної роботи. Курсантам, що потребують додаткового психологічного спостереження, надається психологічна допомога методами індивідуального консультування та індивідуальної психокорекції. У 2-му семестрі соціально-психологічний
тренінг спрямовується на забезпечення позитивної групової динаміки у курсантських підрозділах. Важливим нововведенням на даному
етапі може стати введення ротації курсантів в межах спеціальності.
На наш погляд, критеріями ротації повинні бути не стільки показники розвитку здібностей, скільки показники особистісного зростання
та адаптивності. Періодичне перекомплектування навчальних груп у
межах спільної спеціальності навчання дозволить здійснювати психологічне спостереження за процесом особистісного зростання курсантів, розвитком професійних якостей курсантів, проводити відповідну
психокорекційну роботу та своєчасно надавати психологічну допомогу. У груповій динаміці оптимізація складу навчальних груп у кількості 20 осіб і систематична ротація відповідно знижує вірогідність
виникнення мікрогруп, розвиток дезінтеграційних тенденцій у малих
групах. З урахуванням результатів емпіричного дослідження при перекомплектуванні навчальних груп необхідно підтримувати гендерний паритет, який полягає у зберіганні співвідношення курсантів чоловіків і жінок, що склалося на початок навчання на першому курсі.
Ротація не стосується молодших командирів: в умовах перекомплектування навчальних груп необхідно зберігати структуру управління
в межах спеціальності. Створення динамічної системи малих груп з
оптимальним співвідношенням курсантів чоловіків та жінок в межах
спеціальності сприяє відновленню гендерного балансу, підвищує референтність корпоративних професійних цінностей для курсантів за
спеціальністю навчання, знижує ймовірність і впливовість групових
цінностей, що формуються структурою мікрогруп у постійних малих групах чисельністю понад 25 осіб. Метою цих заходів є створення
для позитивного конкурентного простору без статевих та гендерних
обмежень, підвищення мотивації досягнення курсантів як чоловіків, так і жінок. Як результат – прогнозоване підвищення успішності
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навчання в цілому за спеціальністю. На наш погляд, організаційні заходи формуванні навчальних груп методом ротації необхідно проводити тільки після завершення процесу первинної адаптації курсантів
до умов навчання, орієнтовно – з початку 2-го семестру навчання. Запровадження ротації курсантів з початком навчання на першому курсі може виявитися додатковим чинником дезадаптації, у тому числі в
процесі гендерної адаптації.
Беручи до уваги результати емпіричного дослідження при проведенні психокорекційних заходів, головними акцентами визначено:
підтримання гендерного балансу, гендерної рівноваги; корегування
гендерних ролей з “примірювання чоловічої гендерної ролі” на “взаємодію” та “взаємоповагу”; проведення заходів із курсантами чоловіками та жінками в групі; не виокремлення, а зміну середовища, формування мети та постановка завдань незалежно від гендеру.
З метою апробації зазначених методологічних підходів було
проведено психологічний аналіз впливу запропонованого комплексу заходів на підвищення рівня адаптації до навчання в ВВНЗ. Для
досягнення мети було сформовано дві групи: експериментальну та
контрольну. Групи включали по 10 курсантів-чоловіків та по 10 курсантів-жінок однакового віку, які навчалися у своїх навчальних групах за спеціальностями “Фінанси” (6 осіб), “Політологія” (4 особи),
“Переклад” (4 особи), “Психологія” (6 осіб). Кількість досліджуваних
була визначена з урахуванням питомої ваги у загальній кількості курсантів, що навчаються. Кількість жінок та чоловіків за спеціальностями була однакова. За спеціальностями “Фінанси” та “Психологія”
було включено по одній парі (чоловік-жінка) курсантів, що вступили
в ВВНЗ на контрактній службі, але тільки першого контракту. Також
у кожній групі за спеціальностями навчання було представлено по одному випускнику військового ліцею.
З курсантами експериментальної та контрольної груп проводились планові заходи соціально-психологічного супроводу у складі
навчальних груп.
Було запроваджено такий варіант надання консультативної допомоги із урахуванням всіх вимог проведення консультативної бесіди.
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Базова структура консультації містить підготовчий, діагностичний, корекційний і заключний технічні етапи.
На підготовчому етапі відбувається попереднє знайомство і
встановлення контакту психолога і клієнта, збирання формальних
відомостей, виявлення очікувань клієнта та роз’яснення реальних
можливостей психологічної допомоги, а також укладання контракту.
Діагностичний етап умовно складається з двох фаз. Під час першої фази консультант збирає необхідну інформацію про проблему
клієнта і про нього самого, надаючи йому можливість “виговоритися”,
одночасно тестуючи його; працює зі скаргою клієнта і пропонує йому
власні інтерпретації. Під час другої фази психолог і клієнт визначають
бажаний результат і разом формулюють його у формі запиту.
На корекційному етапі психологом і клієнтом проробляються різні варіанти розв’язання проблеми і здійснюється вибір серед альтернатив. Цей етап може бути тривалішим.
Заключний етап – це етап узагальнення, перехід від навчання до
дії. На цьому етапі психолог має приділити особливу увагу висновкам
і сприяти закріпленню мотивації клієнта до зміни думок, дій і почуттів у його повсякденному житті. На заключному етапі необхідно провести процедуру “відокремлення” консультанта і клієнта.
Етап перший – підготовчий. Кожна людина розуміє, що у неї існує
певна проблема, і вона бажає її розв’язати. Що робить така людина?
Варіантів може існувати безліч.
Збирання відомостей і встановлення контакту. Зрозуміло, будьякий психолог, до якого звернуться з подібним проханням, зацікавлений в одержанні деяких відомостей про клієнта: ім’я і прізвище, вік,
професія й освіта, сімейний статус, ким направлений на консультацію, чи має досвід спілкування з психіатром чи психологом. Наявність
подібної формальної інформації до першої зустрічі звільнить робочий
час психолога і клієнта для змістовної роботи.
Людина, що приходить на консультацію, як правило, нервується й
зовсім не знає, як поводитися і про що говорити. Час, який психолог
витратить на те, щоб заспокоїти клієнта, допомогти йому зосередитися на причині свого приходу, називають установленням контакту.
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Попереднє знайомство, збирання інформації, встановлення контакту – усе це відбувається на першому, підготовчому етапі, що містить
у собі ще, щонайменше, дві складові: виявлення очікувань клієнта та
укладання контракту.
Виявлення очікувань. Уявимо, що клієнт заявляє: “Зробіть так,
щоб я жив один” чи “нехай усі, хто мене образив, попросять вибачення”. Подібні заяви звучать тоді, коли людина не зовсім розуміє сутності психологічної допомоги й очікує, що психолог буде виконувати ту
чи іншу роль:
вирішить проблему за нього (“Рятівник”);
дасть розумну пораду (“Авторитет”);
пошкодує і поспівчуває (“Гарна людина”);
бачить клієнта наскрізь і сам знає, що тому треба для щастя (“Чарівник”);
поставить діагноз і випише ліки (“Доктор”);
засудить і винесе суворий вирок тим, хто його кривдить (“Суддя”). Щоб уникнути подібних непорозумінь, краще відразу пояснити
клієнту, що таке “психологічне консультування” і хто такі “консультанти”, що основним методом роботи психолога-консультанта є вербальний контакт, точніше – консультативна бесіда.
Укладання контракту. Е. Ейдеміллер і В. Юстискіс вважають, що
обговорення психотерапевтичного контракту – це одна з найважливіших частин проведення консультування. У першу чергу, вони пропонують обговорити розподіл відповідальності: Консультант звичайно
відповідає за умови безпеки консультації, за технологію доступу до
вирішення проблем клієнта, а клієнт відповідає за власну активність,
щирість, бажання здійснити зміну своєї рольової поведінки і т. д. Під
час обговорення першого пункту контракту доречно звернути увагу
клієнта на конфіденційність розмови, оскільки тільки гарантуючи
збереження в таємниці отриманої інформації й особистих секретів
клієнта, консультант може розраховувати на його відкритість і щирість у процесі консультування.
Третій пункт контракту містить у собі обговорення умов оплати
або надання клієнту інформації про те, скільки це може коштувати,
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якщо консультування здійснюється в державній бюджетній установі.
Таке обговорення, по-перше, дозволяє знайти компроміс між вартістю послуг консультанта і можливостями клієнта, по-друге, сприяє посиленню мотивації клієнтів до терапевтичних змін. Разом з тим, у разі,
коли клієнт не зможе оплатити наданих послуг, необхідно прийняти
рішення, яке б не принизило гідності людини і не позбавило останньої
необхідної психологічної допомоги.
Нарешті, важливо обговорити можливі санкції за порушення сторонами умов контракту.
Контракти мають свої обмеження. Існують фактори, за яких укладання угоди неможливе:
1) коли клієнт внутрішньо не готовий до майбутніх змін, наприк
лад, клієнт хоче притлумити заздрість до успішного колеги;
2) коли контракт полягає у зміні інших людей;
3) коли досягнення результату призводить до деструктивних наслідків (невротичні клієнти просять терапевтів схвалювати їх само
зневажливу поведінку);
4) коли відсутній критерій досягнення результату. За таких умов
контракт має бути укладений довічно, що саме по собі є антитерапев
тичним;
5) коли консультант не може гарантувати конфіденційність. Консультант не має права гарантувати клієнту конфіденційність, якщо
відомості, висловлені клієнтом, можуть нести загрозу життю інших
людей. Це дуже делікатне етичне питання, що найчастіше залишається на совісті клієнта.
Етап другий – діагностичний. Цей етап умовно можна назвати
діагностичним, бо основні завдання, що стоять перед психологом,
мають діагностичний характер. З одного боку, це вивчення скарги, з
якою звернувся клієнт, кінцева мета – сформулювати запит чи інакше – визначити бажані результати. А з другого боку, вивчення особис
тості самого клієнта, щоб при розробці способів розв’язання проблеми максимально врахувати його індивідуальні особливості. Умовно
цей етап можна розділити на дві фази. Перша фаза характеризується
тим, що консультанту надто мало відомо про клієнта і йому необхідно
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“задовольнити інформаційний голод”, тобто завдання психолога – зіб
рати максимально повну інформацію про клієнта і його скаргу. Головне завдання другої фази – на підставі робочих гіпотез, що виникають
у консультанта, виявити реальну проблему клієнта і сформулювати
запит.
Перша фаза: клієнт говорить, консультант слухає. Основна характеристика першої фази – клієнт говорить, консультант слухає. На
думку Дж. Б’юдженталя, “слухання – це такий спосіб ведення бесіди,
при якому основне навантаження в розмові припадає на пацієнта, тоді
як психотерапевт обмежується підбадьоренням, прийняттям і спостереженням (для себе). Психолог повинен не просто слухати, він повинен ще й чути клієнта, осмислювати те, що клієнт говорить; розуміти і
приймати його думки і переживання; підтримувати і заохочувати відвертість і відкритість, стимулювати його подальшу розповідь; сприяти цілеспрямованому розвитку бесіди”.
Тестування. Нагадаємо, що одне із завдань, яке стоїть перед психологом, – це вивчення особистості клієнта. Можливості консультування значно збагачуються за допомогою психологічних тестів.
Робота зі скаргою. Здавалося б досить запитати у клієнта: “Що вас
до мене привело? Що вас тривожить?”, і ось він – запит на консультацію. У практиці таке буває рідко. Частіше люди не знають про те,
що їх тривожить, доти, поки вони не починають говорити, а іноді виявляється, що первинно визначена проблема – усього лише підтекст,
“фасадна” скарга, а клієнт насправді стурбований іншою проблемою,
але без допомоги консультанта нездатний її визначити.
Розпитування клієнта. Ми пропонуємо модель розпитування, запропоновану короткостроковими терапевтами, яку, безперечно, можна використовувати в консультації:
1. Коли з’явилася проблема?
2. Де виникає проблема?
3. Як зовні виглядає ця проблема?
4. У чиїй присутності з’являється проблема?
5. Які бувають винятки з проблеми?
6. Що клієнту доводиться робити інакше через проблему?
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7. Як клієнт пояснює проблему і в яких категоріях?
Друга фаза: консультант і клієнт формулюють запит. У ході розповіді клієнта, із приводу тих чи інших його висловлювань, у психолога з’являються робочі гіпотези. Ю. Альошина вказує, “що одне
з найважливіших завдань психологічного консультування полягає в
тому, щоб, показавши клієнту, що його позиція неконструктивна й у
чому саме вона неконструктивна, допомогти йому продумати більш
конструктивну позицію у своїй життєвій ситуації, а потім реалізувати її в житті” [8].
Клієнт говорить, консультант перевіряє гіпотези, що у нього виникли, – це початок другої фази діагностичного етапу.
Уявіть собі, що в консультацію звернувся молодший сержант: “У
мене проблема: новоприбулий солдат ніяк не хоче виконувати мої вказівки. Що я тільки не робив! Кричав, умовляв, просив, навіть карав, а
він все одно не слухає. Як мені бути?”.
Уже цю фразу клієнта психолог може проінтерпретувати так: “Ви
звернулися до мене, тому що хочете знайти ще якісь способи впливу
на військовослужбовця?”.
Робота з почуттями. У процесі консультування, як тільки клієнт
починає усвідомлювати свої реальні проблеми, він найчастіше відчуває потребу в емоційній розрядці, у прийнятті його почуттів консультантом і визнанні їх важливими.
Робота з почуттями припускає різні форми емоційного поводження консультанта:
від активного реагування до нейтрального спокою. Наприклад,
якщо людина починає плакати, то, як правило, краще дати їй можливість виплакатися, не намагаючись зупинити її завчасно. Не треба
боятися сліз, практика не знає випадку, щоб клієнт не перестав плакати;
від заохочення і підтримки до обмеження і заборони. Наприклад,
якщо люди, звернувшись до консультанта, відтворюють колишні моделі поведінки, вони кривдять себе й інших, перевіряють межі того, як
далеко вони можуть зайти, намагаються маніпулювати іншими, варто
обмежити їхні емоції.
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Підсумовуючи все наведене вище, можна виділити такі завдання
психолога на діагностичному етапі:
дати клієнту можливість виговоритися, вислухати його;
осмислити, зрозуміти і прийняти думки і переживання клієнта;
заохотити і підтримати щирість і відкритість клієнта;
стимулювати розповідь клієнта і сприяти цілеспрямованому розвитку бесіди;
визначити (за необхідності) прихований зміст скарги;
сформулювати робочі гіпотези і запропонувати клієнту власні інтерпретації;
допомогти клієнту в усвідомленні неконструктивних позицій у його
життєвій ситуації й здобутті “нового погляду на знайомі проблеми”;
сформулювати запит (бажаний результат).
Етап третій – корекційний. Цей етап найбільш важливий для подальшого зростання і розвитку клієнта. Умовно його можна назвати
корекційним чи реорієнтаційним, бо завдання психолога – змінити,
розширити уявлення клієнта про себе і про інших, допомогти йому
подивитися на свою проблему, нібито відсторонившись, “очима іншої
людини” і знайти альтернативні варіанти її вирішення. На цьому етапі,
з одного боку, аналізуються неконструктивні патерни поведінки, що
призвели до життєвих труднощів; з другого – розглядаються можливі варіанти вирішення цих труднощів. За образним висловлюванням
О. Бондаренка, “це етап прощання з собою колишнім і повернення до
себе справжнього”.
Зрозуміло, що саме усвідомлення клієнтом визначених протиріч
вже багато в чому визначає перший крок до початку пошуку способів
досягнення бажаних результатів. Психолог на цьому етапі підкріплює
прагнення клієнта до особистісних переорієнтацій і допомагає справитись з особистою і ситуативною тривогою, що викликана змінами
життєвого середовища.
Можливості і технічні прийоми психокорекційного впливу. Які
все-таки можливості здійснення психокорекційного впливу, чи існують якісь технічні прийоми, використання яких у консультації може
сприяти вирішенню цього завдання?
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Одним зі способів вирішення такого завдання є здатність клієнта
ширше подивитися на ситуацію та інакше оцінити свою роль в ній.
Визначення реєстру рішень і вибір серед альтернатив. Визначення реєстру рішень – це найскладніший для клієнта етап консультації.
Краще, якщо клієнт знайде рішення самостійно. Водночас психолог
може допомогти клієнтові визначити деякі варіанти рішень. І тільки
після спільно знайдених варіантів психолог може запропонувати клієнтові власне бачення вирішення проблеми. Важливо, щоб кількість
варіантів консультанта не перевершувала кількості варіантів клієнта.
Стимулювати клієнта до пошуку альтернативних рішень і вибору
серед альтернатив можна так:
Як, по-вашому, ще можна вчинити?
Як би поводилися в цій ситуації ваші знайомі?
Що можна зробити зараз-таки?
Що буде, якщо ви так зробите?
Що буде, якщо ви цього не зробите?
Як ви почуватиметеся, якщо це збудеться?
Як ви будете поводитися тоді?
Що ви придбаєте?
Що, по-вашому, можна ще отримати з цієї ситуації?
Який час вам може знадобитися для зміни ситуації?
Етап четвертий – заключний. У практиці консультування відомий
феномен, характерний не лише для нашої країни, але й поширений
практично скрізь: більшість клієнтів, які вперше звертаються по психологічну допомогу, орієнтовані на разовий прийом. Багато хто з них
розраховує отримати допомогу і змінити ситуацію за відведені на зуст
річ 1–2 години. Насправді практика показує необхідність ще одного,
заключного етапу консультації, на якому відбудеться: 1) узагальнення висновків щодо зміни поведінки клієнта, 2) закріплення мотивації
клієнта до змін і 3) обговорення питань, що стосуються подальших
відносин клієнта з консультантом.
Узагальнення висновків щодо зміни поведінки клієнта:
наприкінці бесіди консультант має підвести підсумок, узагальнити отриману інформацію, вибудувати основну логічну послідовність
242

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: психологічні науки

цієї зустрічі; узагальнення передбачає план зміни подальшої поведінки клієнта;
надати клієнту можливість відреагувати на закінчення бесіди, витримавши хоча б деяку паузу після того, як підсумок підведений.
Закріплення мотивації клієнта щодо змін:
нагадування клієнту про почуття персональної відповідальності
за зміни;
гарантування успішності процесу змін без допомоги психолога;
підтримка цієї мотивації після завершення консультації.
Для вирішення цього завдання може бути застосована популярна
техніка, що використовується в сімейній психотерапії, – “екологічна
перевірка”. Консультант пропонує клієнтові уявити себе в подібній ситуації через 5–10 років і досліджувати свій стан чи поведінку.
Клієнт зобов’язаний пам’ятати, що консультант відповідає тільки
за свої дії стосовно клієнта, але не за дії самого клієнта. Усі зміни, що
відбуваються з клієнтом, – продукт його власних зусиль, і тільки він
здатний впливати на своє життя.
Обговорення питань, що стосуються подальших відносин клієнта з
консультантом. Наближаючись до завершення консультування, психолог
спрямовує зусилля на “страхування результату”. Це пов’язано з тим, що
іноді клієнти потребують деяких дій, що сприяють формуванню впевненості під час засвоєння нових шаблонів поведінки. Вони можуть отримати від консультанта будь-яке домашнє завдання, запрошення на повторну
консультацію через певний час для обговорення отриманих результатів.
Результати психологічного вивчення курсантів чоловіків та жінок експериментальної та контрольної груп, проведеного під час сесій
індивідуального консультування, дозволили підтвердити найбільш
характерні дезадаптаційні прояви у курсантів, що були визначені раніше під час емпіричного дослідження. В експериментальній групі додатково було проведено соціально-психологічний тренінг.
Запропонована програма соціально-психологічного тренінгу базувалася на таких складових:
1) моделювання. Цей спосіб пропонує демонстрацію прикладів
адекватної поведінки особам, які не мають базових соціальних умінь.
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Мета його – усунення неадекватних емоційних реакцій, відпрацювання умінь соціальної перцепції, поглиблення самопізнання;
2) рольові ігри. Суть методу полягає в розігруванні ролей, уявленні себе в ситуаціях, коли необхідна реалізація базових умінь. Учасники тренінгу грають ролі, що дозволяють їм повністю виражати свої реальні почуття і думки. Усвідомлення призводить до дії, а її виконання
веде до розширеного усвідомлення самого себе;
3) встановлення зворотного зв’язку. Даний механізм є однією із
найважливіших складових власного “Я”, важливою ланкою в пізнанні
інших людей та оточення. Зворотний зв’язок може бути вербальним
чи невербальним, оціночним та без оцінки, загальним чи специфічним стосовно поведінки особистості, емоційно забарвленим і нейтральним. Важливою умовою продуктивності зворотного зв’язку є
його невідкладність;
4) перенесення навичок з навчальної ситуації в реальну життєву обстановку. У процесі спрямованого психологічного впливу
відбувається відпрацювання нових прийомів і способів поведінки
на основі змін в пізнавальній сфері і проектування їх в життєві ситуації.
Розширення сфери усвідомлення своїх проблем у процесі соціально-психологічного тренінгу відбувається через усвідомлення мотивів поведінки, своєї ролі у виникненні різних конфліктних ситуацій,
більш глибоких причин виникнення тих чи інших закономірностей,
способів поведінки та емоційного реагування.
Емоційне реагування включає вільний прояв власних емоцій: розуміння і розкриття своїх проблем з відповідними їм переживаннями,
отримання емоційної підтримки, емоційну корекцію власних стосунків, модифікацію способу переживань і емоційного реагування.
Розуміння свого “Я” у процесі соціально-психологічного тренінгу
відбувається на декількох рівнях:
усвідомлення учасником того, як він сприймається іншими, яким
він виступає в міжособистісних ситуаціях (яким мене бачать інші?);
усвідомлення власних стратегій і тактик, що застосовуються в
поведінці тривалий час (яким я сприймаю себе?);
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усвідомлення мотивів, що лежать в основі того чи іншого стилю
поведінки (чому я дію саме так?);
розуміння учасником того, як протягом його життя виробилися
відповідні способи поведінки (які глибинні причини лежать в основі
моєї поведінки?).
Базуючись на вищевикладених теоретичних положеннях, ми
адаптували програму тренінгу, яка сприяє зниженню тривожності,
агресивності, депресивності особистості. Курс тренінгу складається із
8 зустрічей, кожна з яких має своє призначення. Періодичність зустрічей – два рази на тиждень.
В основі програми тренінгу лежить принцип поетапності розвитку групи, його наступності і в більш глибокому розумінні кожним
учасником самого себе, своєї психологічної сутності. Кожна зустріч
логічно витікає із попередньої і є основою для наступної.
Найбільш суттєвим результатом тренінгу повинно стати розуміння
досліджуваними власних психологічних особливостей, причин, механізмів
формування агресивності, ворожості; а також способів формування стійкої мотивації до саморозвитку та стійких позитивних соціальних навиків.
Існують такі етапи тренінгу.
1-й етап (організаційній):
орієнтація в специфіці тренінгу як методі навчання;
первинна діагностика очікувань учасників і труднощів у реалізації адекватної поведінки;
виявлення і корекція мотивації учасників.
2-й етап (перша-друга зустрічі):
самовизначення учасників тренінгу і визначення групою мети
своєї роботи;
створення в групі атмосфери, яка сприяла б самопізнанню і саморозкриттю особистості;
дестабілізація стереотипних уявлень про себе і мотиви своєї поведінки.
3-й етап (третя-четверта зустрічі):
переосмислення уявлень про себе на основі зворотнього зв’язку,
аналізу діяльності в групі, рефлексії;
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розширення сфери усвідомленого в розумінні вчинків іншого;
формування чутливості до невербальних засобів спілкування; відпрацювання ефективних способів поведінки.
4-й етап (п’ята-шоста зустрічі):
проектування і конструювання кожним учасником ефективних
засобів поведінки (емпатійне розуміння, вміння відтворювати зворотній зв’язок тощо);
відпрацювання індивідуальних стратегій і тактик ефективної
адекватної поведінки.
5-й етап (сьома-восьма зустрічі):
рефлексія змін, що відбулися в учасників і в групі за час тренінгу;
прогнозування майбутніх життєвих планів.
Через певний час після проведення тренінгу нами було проведено
повторне тестування експериментальної та контрольної груп за Фрайбурзьким особистісним опитувальником (FPI).
Результати повторного тестування показали, що рівень депресивності у курсантів-жінок в експериментальній групі знизився (див. рис. 1).
4,3

Середнє значення Депресивність

4,2

4,1

4,0

3,9

3,8
Перший

Другий

Етапи експериментальної групи

Рис. 1. Порівняння середніх значень показника “депресивність”
у курсантів-жінок експериментальної групи
246

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: психологічні науки

Ефективність використання запропонованих засобів психопрофілактики підтверджується в ході дослідження і спостерігається на
прикладі порівняння результатів статистичних даних контрольної та
експериментальної груп. Аналіз графіків свідчить, що в групі, у якій
застосовувався комплекс психопрофілактичних засобів, рівень депресивності знизився і, навпаки, у групі, де такі заходи не застосовувалися, рівень депресивності залишився майже незмінним. Найбільш
наочно цю динаміку можна спостерігати на графіку (рис. 2).
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Рис. 2. Порівняння середніх значень показника “депресивність”
у контрольній та експериментальній групах

Висновки. 1. Проблему підвищення рівня адаптації курсантів-жінок до навчання в ВВНЗ необхідно вирішувати комплексно і системно, із запровадженням відповідних організаційних, виховних та психологічних заходів.
2. Удосконалення підготовки військових фахівців є однією із умов
реалізації завдання підвищення рівня адаптації курсантів-жінок до
навчання в ВВНЗ. Вирішення цієї проблеми потребує зміни підходів
до гендерної рівності щодо можливості навчання в ВВНЗ.
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3. Реалізація комплексу заходів підвищення рівня адаптації курсантів-жінок до навчання в ВВНЗ дозволяє створити сприятливі психологічні умови для формування конкурентного простору в процесі їх
навчання. Основні компоненти комплексу заходів підвищення рівня
адаптації курсантів-жінок до навчання в ВВНЗ спрямовані на сприяння формуванню професійно важливих якостей майбутніх офіцерів в
процесі фахової підготовки в ВВНЗ.
4. Важливим напрямом підвищення рівня адаптації курсантів-жінок до навчання в ВВНЗ є створення комплексних превентивних програм за стандартами та досвідом вищих навчальних закладів армій
провідних країн світу.
Перспективи подальших досліджень. Подальші напрями досліджень – створення комплексних превентивних програм за стандартами та досвідом армій провідних країн світу.
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Тюрина Ю. В. Пути повышения уровня адаптации курсантовженщин к обучению в высшем военном учебном заведении
Обсуждаются пути повышения уровня адаптации курсантовженщин к обучению в высшем военном учебном заведении. В ходе
исследования проведена апробация комплекса мероприятий по повышению уровня адаптации курсантов-женщин к обучению в вузе.
Определены психокорекционные меры и этапы социально-психологического тренинга курсантов-женщин.
Ключевые слова: адаптация, обучение, курсант, психокоррек
ционные мероприятия, социально-психологический тренинг, высшее
военное учебное заведение.
Tyurina Yu. Ways of Increasing the Level of Adults of KursantsWomen to Training in the Higher Military Training Unit
There are discussed ways to increase the level of adaptation of female
students to study at a higher military educational institution. In the course
of the study, an approbation of a set of measures to improve the level of
adaptation of female students to study at the Secondary School. Psychocorrections and events and stages of the socio-psychological training of female
cadets were determined.
The problem of increasing the level of adaptation of female cadets to
study at the Internal Affairs Center should be solved in a complex and systematic manner, with the introduction of appropriate organizational, educational and psychological measures.
Improvement of the training of military specialists is one of the conditions for the implementation of the task of increasing the level of adaptation
of female students to study at the Secondary School. Solving this problem
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requires a change in the approaches to gender equality regarding the possibility of studying in the high schools.
The implementation of a set of measures to increase the level of adaptation of female students to study at the Secondary School of Ukraine can
create favorable psychological conditions for the formation of a competitive
space in the process of their training. The main components of a series of
measures to increase the level of adaptation of female cadets to study at the
IVVZ are aimed at promoting the formation of professional qualities of future officers in the process of professional training in the Secondary School.
An important direction for increasing the level of adaptation of female
students to study at the Secondary School is the creation of comprehensive
preventive programs in accordance with the standards and experience of
the higher educational institutions of the armies of the leading countries of
the world.
Keywords: adaptation, training, cadets, psycho-corrective measures, social psychological training, higher military educational institution.
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ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-ЗВ’ЯЗКІВЦІВ
В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ: ЗАЛЕЖНІСТЬ
ВІД СТРЕСОСТІЙКОСТІ
У статті проведено науково-теоретичний аналіз поняття стресостійкості особистості. Обґрунтовано залежність особливостей
діяльності військовослужбовців-зв’язківців в екстремальних ситуаціях від їх стресостійкості. Визначено основні стрес-чинники, які впливають на якість виконання службових обов’язків в умовах бойових
дій. Розроблено психолого-діагностичний інструментарій проведення
професійно-психологічного відбору військовослужбовців за критерієм
їхньої стресостійкості.
Ключові слова: стресостійкість, особистість, військовослужбовець-зв’язківець, стрес-чинники, професійно-психологічний відбір.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Російська інтервенція до АР Крим, неоголошена війна на Сході України призводить
до високого рівня стресового навантаження військовослужбовців,
службовий обов’язок яких пов’язаний із забезпеченням зв’язку військ
(сил) операції Об’єднаних сил (далі – ООС) у бойових умовах. Професійна діяльність військовослужбовців-зв’язківців вимагає високої
швидкості розумових процесів, специфічної зосередженості, переключення та розподілу уваги, розвинених сенсомоторних навичок,
© Шестопалова М.
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високої нервово-психічної стійкості та мотивованості, адже якісний
зв’язок – основа успішного управління військами. В умовах постійного дефіциту часу, високих вимог до якості каналів зв’язку автоматизованих систем управління військами, їхнього перенавантаження
великим обсягом інформації – стан високої психічної напруженості
військовослужбовців стає безперервно діючим фруструючим чинником службової діяльності [1, c. 113].
Психічні стани, що набуті при виникненні екстремальних ситуацій, належать до групи так званих психогенних розладів. Найчастіше
це різноманітні невротичні і патохарактерологічні реакції, неврози і
реактивні психози. Загальна особливість усіх цих розладів полягає в
тому, що вони мають ситуативно зумовлений характер. Їхня інтенсивність залежить від характеру патогенних обставин, зокрема від специфіки факторів обстановки, гостроти й сили їхнього впливу, а також
смислового змісту психотравми [9, c. 187–188].
Аналіз стану військовослужбовців-зв’язківців, які виконували службові обов’язки в зоні проведення антитерористичної операції в період
2014–2016 років, доводить, що при значних психоемоційних навантаженнях, викликаних існуванням реальної вітальної загрози, вплив психогенних чинників викликає негативні зміни в структурі особистісних якостей
та психічному стані військовослужбовців. Найбільш ураженою є емоційна сфера, після чого, враховуючи особистісні особливості військово
службовців, порушується регуляція пізнавальної та поведінкової.
Низький рівень адаптаційних можливостей, і в першу чергу, низька стресостійкість – основна суб’єктивна причина, що викликає емоційні порушення військовослужбовців та призводить до зниження фізіологічної та психічної резистентності в екстремальних умовах. У той
час як вплив психотравмуючих ситуацій може бути причиною дезадаптивних та психосоматичних розладів військовослужбовців-зв’язківців, високий рівень стресостійкості дозволяє попередити ці негативні наслідки шляхом мобілізації внутрішніх ресурсів: стратегій і
моделей копінг-поведінки [1, с. 114].
Проведення якісного професійно-психологічного відбору війсь
ковослужбовців-зв’язківців за критерієм їхньої стресостійкості для
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виконання службових обов’язків у бойових умовах є актуальною
проблемою, адже від рівня стресостійкості залежить надійність професійної діяльності військовослужбовців. Наукових напрацювань у
військовій психології за даною темою немає.
Метою статті є науково-теоретичний аналіз поняття стресостійкості особистості; обґрунтування залежності особливостей діяльності
військовослужбовців-зв’язківців у бойових умовах від їх стресостійкості; визначення основних стрес-чинників, що впливають на якість
виконання службових обов’язків в екстремальних умовах; розроблення психолого-діагностичного інструментарію для проведення професійно-психологічного відбору військовослужбовців за критерієм
їхньої стресостійкості.
Виклад ocнoвнoгo мaтeрiaлу дослідження. Проаналізувавши
публікації українських, радянських і зарубіжних науковців про дослідження природи стійкості до стресу, необхідно вказати, що вивчення феномену стресостійкості у психології відображає різноманітність
концептуальних основ наукових досліджень, яскравим прикладом є
особистісний адаптаційний потенціал, який визначає стійкість людини до екстремальних факторів (О. Г. Маклаков) або – особистісний потенціал (Д. О. Леонтьєв на основі синтезу філософських ідей
Е. Фромма та В. Франкла). Контекст, який відображає різні аспекти
особистісного потенціалу, в психології позначається такими поняттями, як воля, сила Его, локус контролю, орієнтація на дію, прагнення
знайти сенс тощо. На думку Д. О. Леонтьєва, поняттю особистісний
потенціал у зарубіжній психології відповідає поняття “hardiness” –
“життєстійкість”, введене С. Р. Мадді, яке виникло у зв’язку із розробкою проблем творчого потенціалу особистості й регулювання
стресу. [3, с. 221–222]. Основні положення концепції особистості
В. С. Мерліна дозволяють розглядати стресостійкість як багаторівневу
систему взаємопов’язаних психологічних характеристик особистості,
що демонструють відношення свідомості до зовнішніх та внутрішніх
стимулів різної інтенсивності [4, с. 8].
У сучасній психології здійснюються спроби цілісного осмислення особистісних характеристик, відповідальних за успішну адаптацію
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та подолання життєвих труднощів. У цьому випадку, стресостійкість – це складна інтегральна властивість особистості, яка забезпечує індивіду можливість переносити значні розумові, фізичні, вольові та емоційні навантаження, зберігаючи при цьому ефективність
функціонування. На переконання А. О. Андрєєвої, стресостійкість –
це комплексна властивість особистості, що характеризується необхідною адаптацією особистості до впливу зовнішніх і внутрішніх
чинників у процесі діяльності, забезпечує успішне досягнення мети і
реалізується за допомогою засобів співвласної поведінки в емоційній,
мотиваційній, когнітивній та поведінковій сферах діяльності особистості [5, с. 12]. На думку О. Д. Сафіна, стресостійкість – це індивідуальна здатність збереження соціальної адаптації та нормальної працездатності під час дії стресора [11, c. 196]. В. А. Бодров відкриває
стресостійкість, як таку властивість особистості, яка характеризує
ступінь її адаптації до впливу екстремальних чинників зовнішнього
та внутрішнього середовища, визначається рівнем функціональної
надійності суб’єкта діяльності та має прояв у активації функціональних ресурсів та оперативних резервів організму і психіки, а також
у зміні працездатності і поведінці людини, спрямованих на попередження функціональних та емоційних розладів [6, с. 158]. Збереження або підвищення стресостійкості особистості пов’язане з пошуком
ресурсів, що допомагають їй у подоланні негативних наслідків стресових ситуацій. Під ресурсами маються на увазі внутрішні і зовнішні
змінні, що сприяють психологічній стійкості у стресогенних ситуаціях.
Стійкість особистості до дії стресогенних факторів як інтегральна властивість психічного розвитку формується у процесі онтогенезу
людини на основі генетично зумовлених характеристик в умовах конкретного соціального оточення. Чим вищими є показники первинної
стресостійкості, тим в більш жорстких умовах людина може успішно
й активно діяти, чинити опір і долати стрес, тим вищою є вірогідність
збереження працездатності і здоров’я після впливу екстремальних
факторів зовнішнього середовища. За наявності мінімального рівня
первинної стресостійкості (відповідних типологічних особливостей)
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розвиток стресостійкості практично не можливий [10, c. 160–161].
В. М. Крайнюк, М. С. Корольчук у дослідженнях стресостійкості війсь
ковослужбовців використовують поняття “нервово-психічна нестійкість” (далі – НПН), під яким розуміє схильність до зривів нервової
системи людини при значних фізичних і психічних навантаженнях.
Крім соціальних, до стресогенних чинників належать фізіологічні особ
ливості організму, які зумовлюють ненадійність адаптаційних і компенсаторних механізмів [7, c. 204–211]. Автори вважають, що НПН як
інтегральний показник психічного стану піддається динаміці і може
змінюватися під впливом накопичення індивідуального досвіду, у процесі якого формуються мотиваційні, вольові, емоційні, інтелектуальні
та особистісні характеристики [2, с. 7]. Рівень стресостійкості у такому разі формується в динаміці професійного становлення, зростаючи
із підвищенням рівня професійної компетентності. Так, стресостійкість
особистості військовослужбовця формується на основі багаторазового
повторення його зіткнення зі стресогенними чинниками під час тактико-спеціальних навчань, тренувань розгортання апаратних станцій
зв’язку у польових умовах з імітацією бойових дій. Це зіткнення проявляється у складному процесі, що містить:
оцінку стресової ситуації;
регуляцію діяльності у стресогенних умовах;
долання стресу або копінг-поведінку;
вплив на особистість травматичних подій;
пропрацювання травматичного досвіду [8, с. 503].
Мета діяльності військовослужбовців-зв’язківців розділяється
на специфічну (організація та підтримка стійкості зв’язку) та неспецифічну (безпосереднє знищення ворога в реальному або умовному бою), але досягається, як правило, в умовах опосередкованої
взаємодії з ворогом, його живою силою та бойовою технікою. Специфічність діяльності проявляється в оцінюванні її результатів: зв’язок або є, або відсутній. Від виконання завдань у процесі бойового
застосування засобів зв’язку безпосередньо залежить управління
військами (силами) Збройних Сил України. Відповідно, перевага
мотиву забезпечити зв’язок у найкритичніших умовах (навіть до
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відмови від самооборони в інтересах передачі бойової інформації) –
є психологічною особливістю професійної діяльності військово
службовців-зв’язківців.
У межах емпіричного дослідження за допомогою методу експертного опитування, проведеного з військовослужбовцями-зв’язківцями
учасниками бойових дій, ми визначили основні групи стрес-чинників, які мають безпосередній та опосередкований вплив на психіку
військовослужбовців та негативно впливають на якість виконання
професійної діяльності в зоні проведення ООС:
1. Психофізіологічна (загроза життю та фізичній цілісності, поранення, контузії, каліцтва, стан втоми і перевтоми, надмірні світло-шумові навантаження, сексуальна дисгармонія, порушення ритмів сну
та бадьорості, монотонія, переробка великого обсягу інформації, помилки техніки рухів при переключенні каналів зв’язку, дефіцит часу
та вогневий вплив противника, погані гігієнічні умови).
2. Психосоціальна (помилки командування, міжособистісні конфлікти з товаришами по службі та цивільним населенням, дисциплінарна практика (стягнення/заохочення), опосередкована/безпосередня взаємодія з ворогом, незадоволеність соціальним (матеріальним) забезпеченням, інформаційна ізоляція або інформаційне перенавантаження, тривала групова ізоляція, професійне вигорання, побутові проблеми, стресори бойових виїздів, стресори сімейного життя
та розлучення).
3. Особистісна (стресори морально-етичного характеру: патріотичні переконання, національна (державна) приналежність, відповідальність за забезпечення безперервним зв’язком військ (сил) ООС,
а також за життя невинних людей, мотивація на досягнення успіху,
індивідуально-характерологічні особливості: низька самооцінка, висока тривожність).
Досліджені стрес-чинники дозволяють визначити особливості
особистості військовослужбовця-зв’язківця, спроможного успішно
виконувати професійну діяльність в умовах бойових дій:
перевага мотиву забезпечити зв’язок у найкритичніших умовах
(до відказу від самооборони в інтересах передачі бойової інформації);
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психологічна готовність замінити командира військового підрозділу;
розуміння залежності дисципліни зв’язку від особистої дисциплінованості;
психологічна стійкість до аритмії впливу стресорів бойової діяльності, обумовленої підвищеною та нерівномірною щільністю інформаційного потоку в системі управління війсь (сил) ООС;
сумісність виконання декількох дій та швидке переключення на
неспецифічні дії;
мобілізація психологічних резервів, що обумовлена хронічним
впливом стресового навантаження в процесі застосування засобів
зв’язку.
Так, стресостійкість військовослужбовця-зв’язківця дозволяє витримати екстремальні впливи бойової діяльності, які багаторазово
повторюються, та сприяє активному та безпомилковому виконанню
завдань щодо бойового та навчально-бойового застосування засобів
зв’язку. Визначальними характеристиками первинної стресостійкості
є швидкість переробки інформації, лабільність нервових процесів, надійність, витривалість, точність і продуктивність діяльності. Низький
рівень стресостійкісті має прояв у коливанні ефективності професійної діяльності, помилкових діях і рішеннях забезпечення бойового застосування сил і засобів зв’язку.
Ефективність професійної діяльності військовослужбовцівзв’язківців в умовах бойових дій можна підвищити, якщо проводити професійно-психологічний відбір за критерієм стресостійкості.
Кінцевим результатом відбору є якісне комплектування підрозділів
зв’язку Збройних Сил України, зменшення плинності кадрів, що передусім здійснює позитивний вплив на бойову й мобілізаційну готовність особового складу та їх здатність до виконання завдань за
призначенням.
Психологічна діагностика індивідуально-психологічних якостей
військовослужбовців-зв’язківців у системі професійно-психологічного вивчення:
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№
з/п
1

Психологічний інструментарій
Назва методики
2

1

БОО
“Адаптивність-200”

2

Методика експрес-діагностики властивостей нервової системи
“Тепінг-тест”
Методика
“Нахил кривої”
(В. Д. Нєбиліцин)

258

Призначення методики
3

Призначена для вивчення соціально-психологічних і психологічних характеристик особистості, що відображують інтегральні особ
ливості психічного і соціального розвитку
Шкали:
Шкала поведінкової регуляції призначена для
вивчення рівня нервово-психічної стійкос
ті
військовослужбовця і його толерантності до
несприятливих дій професійної діяльності.
Шкала комунікативного потенціалу – для
вивчення комунікативних можливостей
війсь
ковослужбовця і вміння побудувати
міжособистісні відносини у колективі.
Шкала моральної нормативності – для вив
чення здатності військовослужбовця дотримуватись моральних норм поведінки, уміння
підкорятися груповим і корпоративним вимогам.
Шкала військово-професійної спрямова
ності – для вивчення рівня професійної мотивації і спрямованості обстежуваного на
продовження професійної діяльності.
Шкала схильності до девіантних форм поведінки спрямована на виявлення ознак аддиктивної і делінквентної поведінки.
Шкала суїцидального ризику – для виявлення осіб, схильних до суїцидальної поведінки

Для вивчення сили нервових процесів, що є
показником працездатності людини
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1

2

4

Методика виявлення комунікативних
та організаторських
схильностей
“КОС-2”

5

Методика діагностики самооцінки
психічних станів
(адаптований варіант методики
Г. Айзенка)
Методика діагностики мотивації
Т. Елерса

6

7

8

9

Методика діагностики ступеня готовнос
ті до ризику
Г. Шуберта
“Тест життєстійкос
ті” С. Мадді
(адаптація
Д. О. Леонтьєва)
Проективна методика “Дерево” Д. Лампена (адаптація
Л. П. Пономаренко)

3

Для виявлення комунікативних та організаторських схильностей особистості (вміння
швидко налагоджувати ділові та товариські
стосунки з людьми, прагнення розширювати
контакти, брати участь у групових заходах,
вміння впливати на людей, прагнення проявляти ініціативу)
Для діагностики психічних станів (тривожність, фрустрація, агресивність та ригідність),
які тісно пов’язані з працездатністю людини

Для діагностики двох видів мотивації особистості:
мотивація до досягнення успіху;
мотивація до ухилення від невдач
Дозволяє виміряти тенденцію особистості
до ризику в умовах фізичної небезпеки
Для діагностики компонентів особистісного
потенціалу:
залученість;
контроль;
прийняття ризику
Для діагностики рівня самооцінки особис
тості, визначення її адаптаційного потенціалу та мотиваційної спрямованості

Стресостійкість є найважливішою інтегральною властивістю особистості, що забезпечує ефективність та надійність професійної діяльності військовослужбовців-зв’язківців в умовах бойових дій. Високий рівень їхньої стресостійкості дозволяє попередити дезадаптивні
та психосоматичні розлади шляхом мобілізації внутрішніх ресурсів,
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за допомогою попередньо опрацьованих стратегій і моделей поведінки в екстремальних умовах професійної діяльності.
Висновки. Проведений аналіз наукової літератури свідчить про
те, що поняття стресостійкості є поширеним, але його особливості
залишаються недостатньо вивченими та обґрунтованими. Потрібне
подальше вивчення особливостей проявів стресостійкості, вдосконалення методичного апарату дослідження, розробка нових підходів
її формування та розвитку в процесі життєдіяльності особистості та
підготовки професіоналів.
Аналіз стану українських досліджень у галузі проблеми розвитку
стресостійкості продемонстрував необхідність комплексного підходу
у вивченні стресостійкості, яка визначається як складна інтегральна
властивість особистості, що і забезпечує індивіду можливість переносити значні розумові, фізичні, вольові й емоційні навантаження, зберігаючи при цьому ефективність функціонування.
У формуванні стійкості до стресу велику роль відіграють спадкові (генетичні) властивості організму. Визначальними характеристиками первинної стресостійкості є швидкість переробки інформації,
лабільність нервових процесів, надійність, витривалість, точність і
продуктивність діяльності. Серед чинників індивідуального (онтогенетичного) розвитку організму найбільше значення підвищення рівня
стресостійкості має досвід, набутий військовослужбовцем в екстремальних умовах.
Важливою характеристикою ефективності діяльності військово
службовців є категорія надійності, яка багато в чому визначається
стійкістю до дій стрес-чинників: психофізіологічних, психосоціальних, особистісних. Тому проблема стресостійкості військовослужбовців в екстремальних умовах професійної діяльності є ключовою для
розуміння психологічних механізмів її ефективності та зумовлює проведення професійно-психологічного відбору.
Перспективами подальшого дослідження є запровадження розробленого психолого-діагностичного інструментарію для проведення
професійно-психологічного відбору за критерієм стресостійкості у
підрозділах зв’язку Збройних Сил України.
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Шестопалова М. Ю. Профессиональная деятельность военнослужащих-связистов в условиях боевых действий: зависимость от
стрессоустойчивости
В статье проведен научно-теоретический анализ понятия стрессоустойчивости личности. Обоснована зависимость особенностей деятельности военнослужащих-связистов в экстремальных ситуациях от их
стрессоустойчивости. Определены основные стресс-факторы, которые
влияют на качество выполнения служебных обязанностей в условиях боевых действий. Разработан психолого-диагностический инструментарий
проведения профессионально-психологического отбора военнослужащих по критерию их стрессоустойчивости.
Ключевые слова: стрессоустойчивость, личность, военнослужащий-связист, стресс-фактор, профессионально-психологический отбор.
Shestopalova M. Professional Activity of Communication-Servicemen During the Warfare: Dependence on Stress Resistance
The topicality of the article lies in the fact that the low level of adaptation possibilities and primarily the low stress-resistance are the main
subjective causes of emotional disorders of servicemen and decreasing of
physiological and psychological resistance during the warfare. The high
level of stress-resistance helps to prevent the disadaptive and psychosomatic disorders of communications servicemen during their professional
activity in extreme conditions but the psychological peculiarities of stressresistance development are still insufficiently studied and require further
studying and researching therefore this article is scientifically grounded.
The article “Professional activity of communication-servicemen during
the warfare: dependence on stress resistance” provides a scientific-theoretical analysis of the concept of stress resistance of the individual. The dependence of the specifics of the communication-servicemen activity in extreme
situations on their stress resistance is substantiated. The main stress-factors
that influence the quality of duties performance during the warfare are determined. The psychologic-diagnostical tools for professional-psychological
selection of servicemen according to their stress resistance criterion are developed.
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An important characteristic of the servicemen effectiveness is the cate
gory of reliability, which is greatly determined by the resistance to stressfactors, such as: psychophysiological, psychosocial, personal. Therefore, the
problem of stress resistance of servicemen in extreme conditions of their
professional activity is a key to understand the psychological mechanisms of
its effectiveness and predetermines the professional psychological selection,
the final result of which is the qualitative manning of communications units
of the Armed Forces of Ukraine, reduction of personnel turnover. This will
have positive impact on the combat and mobilization readiness of personnel
and its ability to perform the assigned tasks.
The specific scientific approaches used in the article reflects the variety of conceptual foundations of scientific researches of the development
of stress resistance nature, confirms that stress resistance as a characteristic
of psyche reflects the ability of a person to carry out the necessary activity
(livelihoods) under difficult conditions successfully and proves the expediency of stress resistance development through qualitative professional and
psychological selection of communication-servicemen according to the criterion of stress resistance. The psychological tools for diagnosing the individual psychological qualities of communication-servicemen in the system
of professional psychological study are proposed. The fact that stress resistance is the most important integral characteristic of the individual, which
ensures the efficiency and reliability of the professional activity of communication-servicemen during thе warfare is emphasized in the article.
Keywords: stress resistance, personal, communication-servicemen,
stress-factors, professional-psychological selection.
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Вимоги до оформлення статей
Структурні параметри
Статті повинні містити такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор;
мета статті; виклад основного матеріалу дослідження; висновки; перспективи подальших розвідок у даному напрямі; список використаної
літератури.
Анотації
Анотації (500–600 знаків) українською та російською мовами з
назвою статті та ключовими словами (5–8 слів).
Анотація розширена (2 500–3 000 знаків) англійською мовою з
назвою статті та ключовими словами (5–8 слів) має містити актуальність проблеми, результати дослідження та висновки. Обов’язковим є
якісний переклад.
Технічні параметри
Загальний обсяг: 8–14 сторінок.
Мова публікації: українська, російська.
Стандарти: шрифт Tіmеs Nеw Rоmаn, кегль (розмір шрифту) – 14,
міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, усі поля – 2 см,
редактор Wоrd, тип файла – документ Wоrd 97–2003 (обов’язково).
Пробіли між цифрами, ініціалами і прізвищем мають бути нерозривними.
Обов’язкове дотримання правил вживання тире (–) і дефіса (-).
Список літератури – у порядку появи в тексті (не більше 20 найменувань).
Формули оформляються через редактор формул MаthTypе, розмір
символів – 10, довжина формул не повинна перевищувати 80 мм. Формули набираються у формульному редакторі MаthTypе латинськими
символами або англійськими з клавіатури, кирилиця не допускається.
Рисунки, виконані векторною графікою, мають бути розміщені
одним об’єктом або згруповані.
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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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Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: психологічні науки

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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