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АНОТАЦІЯ
Кузіна В. Д. Перфекціонізм як чинник розвитку професійної ідентичності
офіцера Збройних Сил України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах
рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
за спеціальністю 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах». –
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ,
2018.
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та практичне розв’язання
наукової проблеми впливу перфекціонізму офіцера на розвиток його
професійної

ідентичності,

визначення

їх

змістових

характеристик

й

обґрунтування психологічних засобів розвитку.
Проведений аналіз стану дослідження феномена перфекціонізму як
особистісної риси офіцера дозволив визначити, що перфекціонізм офіцера є
багатовимірним

особистісним

конструктом,

поєднує

індивідуально-

психологічні якості та особистісні характеристики, котрі детермінують
встановлення занадто високих особистісних стереотипів та стандартів
військово-професійної діяльності, прагнення до надмірної досконалості й
доведення результатів діяльності до найвищих зовнішніх еталонів.
Узагальнення

теоретичних

підходів

до

проблеми

дослідження

професійної ідентичності показало, що професійна ідентичність офіцера є
результатом процесу усвідомленого ототожнення себе з професією та
військово-професійним
професійної

середовищем,

компетентності,

передбачає

самоефективності,

розвинене
цілісності,

відчуття
оволодіння

смислами військово-професійної діяльності.
Дослідження показників перфекціонізму як особистісної риси офіцера та
його професійної ідентичності проводилось на основі розробленої моделі їх
взаємозв’язку за критеріями:
когнітивно-рефлексивний критерій характеризують такі показники:
рівень

розвитку

перфекціонізму

особистості

(орієнтованого

на

себе,
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адресованого

іншим,

соціально

приписаного),

перфекціоністські

самопрезентації, професійна обізнаність («образ професії»), ставлення до
професійної спільноти (професійна приналежність), уявлення про себепрофесіонала (професійний «образ-Я»), уявлення про професійну спільноту;
суб’єктно-особистісний критерій вивчався за показниками: переживання
професійної затребуваності, самоставлення до себе як компетентного та
авторитетного

професіонала,

сприйняття

ставлення

інших

до

себе-

професіонала, цілісність професійного «Я-образу», самоповага, професійна
самооцінка;
операційно-регуляційний

критерій

характеризують

такі

показники:

змістові характеристики перфекціонізму (завищені стандарти діяльності й
домагання, високі очікування інших, порівняння себе з більш успішними
колегами, оцінка результату за принципом «все або нічого», негативна селекція,
самозвинувачення, залежність від оцінок оточення), задоволеність реалізацією
професійного

потенціалу;

домагання, професійні

стилі

цілі,

професійної

ідентичності,

професійні

мотиваційна тенденція досягнення

успіху

(уникнення невдачі);
дослідження

результативно-діяльнісного

критерію

проведено

за

показниками: професійна компетентність, професійні досягнення, професійна
ефективність,

функціонально-рольова

поведінка,

уміння

розв’язувати

професійно-зумовлені задачі, професійний авторитет, оцінка результатів
професійної діяльності.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше:
обґрунтовано
розвитку

й

професійної

експериментально
ідентичності

перевірено

офіцера

від

залежність
рівня

ступеня

прояву

його

перфекціонізму на основі на основі розробленої моделі за когнітивнорефлексивним,

суб’єктно-особистісним,

операційно-регуляційним,

результативно-діяльнісним критеріями;
виявлено
структури

специфіку

перфекціонізму

взаємозв’язків
особистості

психологічних

офіцера

з

характеристик

особливостями

його
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професійної ідентичності, які знаходять відображення у інформаційному,
нормативному та дифузному стилях;
розроблено програму професійно-психологічного тренінгу розвитку
конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності офіцерів;
удосконалено:
критерії

та

показники

дослідження

змістових

характеристик

перфекціонізму, як чинника розвитку професійної ідентичності офіцера, які
конкретизовані за такими показниками як: перфекціонізм орієнтований на себе,
адресований іншим, соціально приписаний, демонстрація досконалості,
професійні домагання та вимоги до себе, стандарти діяльності, мотивація
досягнення, професійна затребуваність, професійна обізнаність, професійна
приналежність й самоставлення, професійний «образ-Я», стиль професійної
ідентичності та прихильність (відданість);
комплекс

психодіагностичних

методик

дослідження

змістових

характеристик перфекціонізму особистості офіцера та ступеня розвитку його
професійної ідентичності;
дістали подальшого розвитку теоретичні положення про структуру та
змістові

характеристики

перфекціоністських

настанов

і

професійної

ідентичності офіцера, які доповнені такими важливими характеристиками як
професійні компетентність та авторитет, професійні результативність та
ефективність,

функціонально-рольова

поведінка,

уміння

розв’язувати

професійно-зумовлені задачі, що проявляються в специфічних умовах
виконання військово-професійних завдань.
Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому
що, результати дослідження дають змогу вивчати і прогнозувати особливості
військово-професійного становлення офіцерів в особливих умовах діяльності.
Виявлені специфічні взаємозалежності перфекціоністських настанов та стилів
професійної ідентичності досліджуваних можуть бути використані як підґрунтя
для проведення діагностичної, психопрофілактичної та психокорекційної
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роботи для формування професійної суб’єктної позиції й досягнутої
ідентичності офіцерів у процесі виконання ними професійної діяльності.
Застосування програми професійно-психологічного тренінгу розвитку
конструктивного

перфекціонізму

та

професійної

ідентичності

офіцерів

дозволяє сформувати у них реалістичні стандарти та конструктивні вимоги до
себе

й

оточення,

навички

ефективної

професійно-рольової

взаємодії,

особистісно-професійної рефлексії, диференційований професійний «Я-образ»,
професійну ефективність та потенціал, почуття самодетермінації особистіснопрофесійного розвитку, професійної причетності, здатність вибудовувати,
оцінювати

та

коригувати

шляхи

досягнення

бажаного

професійного

майбутнього.
Розроблений
розвитку

та

впроваджений

конструктивного

професійно-психологічний

перфекціонізму

та

професійної

тренінг

ідентичності

офіцерів Збройних Сил України структурно складався з вступної частини, 4-х
блоків

(«когнітивно-рефлексивного

розвитку»,

«суб’єктно-особистісного

розвитку», «розвитку операційно-регуляційних характеристик», «розвитку
результативно-діяльнісних характеристик»), заключної частини. Під час
психотренінгової роботи відбувалися: оптимізація наявного рівня та структури
перфекціонізму, формування адекватних стандартів та конструктивних вимог
до себе й оточення, розвиток навичок ефективної професійно-рольової взаємодії,
відчуття задоволення досягнутим, толерантного ставлення до професійних
помилок та невдач, формування адаптивної поведінки з урахуванням професійних
вимог, розвиток особистісно-професійного потенціалу та самооцінки, здатності до
осмислення

своїх

перспективних професійних

можливостей

та завдань,

стимулювання потреби особистісно-професійного саморозвитку, професійної
причетності, розвиток усвідомленого ставлення до свого професійного
майбутнього,

навичок

його

планування

та

моделювання,

подолання

професійних труднощів, управління цілепокладанням, прогнозування та
оцінювання здобутих результатів.
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Теоретичні положення та організаційно-методичні засоби, покладені в
основу професійно-психологічного тренінгу, є релевантними засобами розвитку
змістових

характеристик

конструктивного

перфекціонізму

офіцерів

та

досягнення ними більш високого рівня професійної ідентичності. Емпіричні
показники за когнітивно-рефлексивним, суб’єктно-особистісним, операційнорегуляційним

та

результативно-діяльнісним

критеріями

підтверджують

статистичну достовірність розвитку змістових характеристик конструктивного
перфекціонізму як чинника розвитку професійної ідентичності офіцерів
Збройних Сил України.
Ключові слова: перфекціонізм, професійна ідентичність, особистість
офіцера, вплив, стильові особливості, суб’єкт, військово-професійна діяльність,
особливі умови, розвиток, професійно-психологічний тренінг.

ANNOTATION
Kuzina V. D. Perfectionism as a factor in the development of the professional
identity of an officer of the Armed Forces of Ukraine. – Qualifying research paper on
the rights of a manuscript.
Thesis for a Candidate Degree in Psychological Studies, Specialty 19.00.09 –
Psychology of Activity Under Specific Conditions. – National Defence University of
Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv, 2018.
The thesis is devoted to theoretical generalization and practical solution of a
scientific problem of officer’s perfectionism on the development of his\her
professional identity, substantiation of psychological means development.
The analysis of the state of research of the perfectionism phenomenon as a
personal characteristic of the officer has made it possible to determine the officer’s
perfectionism as a multidimensional personal construct, that combines individual
psychological qualities and personal characteristics that determine the establishment
of too high personal stereotypes and standards of military professional activity, the
desire for excessive perfection and bringing the results of activity to the highest
external standards.
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The generalization of theoretical approaches to the problem of professional
identity has showed that the professional identity of an officer is the result of a
process of consciously identifying himself with the profession and the military
professional environment, presupposes a developed sense of professional
competence, self-efficacy, integrity, mastering the meanings of military professional
activity.
The research of perfectionism features as officer’s personal characteristic and
his\her professional identity has been carried out on the basis of the developed model
of the relationship between criteria:
cognitive-reflexive criterion is characterized by the following indicators: the
level of the personality’s perfectionism development (oriented to himself\herself,
addressed to others, socially attributed), perfectionistic self-representations,
professional awareness («image of profession»), attitude to the professional
community (professional affiliation), the notion of a professional (professional «Selfimage»), the idea of a professional community;
subject-personal criterion is studied according to such indicators: experience
of professional demand, self-conception as a competent and authoritative
professional, perception of the attitude of others towards yourself as a professional,
integrity of the professional «Self-image», self-esteem, professional self-evaluation;
operational-regulatory criterion is characterized by the following indicators:
content characteristics of perfectionism (overestimated standards of activity and
claims, high expectations of others, comparison with more successful colleagues,
evaluation of the result on the principle of «all or nothing», negative selection, selfcondemnation, dependence on environmental ratings), satisfaction with the
implementation of professional potential; styles of professional identity, professional
claims, professional goals, motivational tendency to succeed (avoidance of failure);
productive-activity criterion is carried out according to such indicators:
professional competence, professional achievements, professional efficiency,
functional-role behavior, skills to solve professionally-determined tasks, professional
authority, evaluation of professional activity results.
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The novelty of the obtained result is:
for the first time: the dependence of degree of development of the professional
identity of the officer on the level of manifestation of his\her perfectionism on the
basis of the developed model in accordance with cognitive-reflexive, subjectpersonal, operational-regulatory, productive-activity criteria was substantiated and
experimentally verified;
the specific of relations of psychological characteristics of the perfectionism
structure of officer’s personality with peculiarities of his\her professional identity,
which are observed in informative, normative and diffusive styles, were found out;
the program of professional and psychological training of the development of
constructive perfectionism and professional identity of officers was developed;
improved:
criteria and indicators of research’s content characteristics of perfectionism as
a factor of officer’s professional identity, which are specified according to the
following indicators : perfectionism oriented to yourself, to others, socially assigned,
demonstration of perfection, professional claims and requirements to yourself,
activity standards, achievement motivation, professional relevance, professional
awareness, professional affiliation and self-renouncement, professional “Self-image”,
style of professional identity and devotion;
complex of psychodiagnostic methods of research of content characteristics of
perfectionism of officer’s personality and development level of his\her professional
identity;
the further investigation got the following:
theoretical provisions on the structure and content characteristics of
perfectionistic

instructions

and

officer’s

professional

identity,

which

are

supplemented by important features as professional competence and authority,
professional efficiency and effectiveness, functional-role behavior, skills to solve
professionally-determined tasks, which are revealing under specific conditions of
military professional tasks performance.
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The practical importance of gained results is implementation of the research
results in order to study and to predict peculiarities of military and professional
formation of officers’ activity under specific conditions. The revealed specific
interdependences of perfectionistic instructions and styles of professional identity
those under investigation can be used as a basis for carrying diagnostic,
psychoprophylactic and psychocorrective work for formation of professional subject
position and achieved identity of officers in the process of execution of professional
activity.
The implementation of the program of professional and psychological training
of constructive perfectionism development and professional identity of officers
allows to form realistic standards and constructive demands to yourself and
surroundings, the skills of effective professional-game interaction, the personalprofessional reflection, the differentiated professional «Self-image», professional
efficiency and potential, the sense of self-determination of personal-professional
development, the ability to construct, to evaluate and to correct ways of achievement
of desired professional future.
The developed and implemented professional and psychological training for
the development of constructive perfectionism and the professional identity of
officers of the Armed Forces of Ukraine. Structurally, the training consisted of the
introductory part, 4 blocks («cognitive-reflexive development», «subject-personal
development», «development of operational and regulatory characteristics»,
«development of performance-activity characteristics»), and the final part. During
psycho-training work, there was an optimization of the existing level and structure of
perfectionism, the formation of adequate standards and constructive requirements for
themselves and others, the development of skills for effective professional-role
interaction, a sense of satisfaction with what was achieved, a tolerant attitude to
professional mistakes and failures, the formation of adaptive behavior with regard to
professional requirements, the development of personal and professional potential
and self-esteem, the ability to comprehend their promising professional capabilities
and tasks, stimulating the needs of personal professional self-development,
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professional involvement, the development of a conscious attitude to their
professional future, skills of its planning and modeling, overcoming professional
difficulties, goal setting management, forecasting and evaluation of obtained results.
The theoretical provisions and organizational and methodical means are the
basis of professional and psychological training and relevant means of development
of content characteristics of officers’ constructive perfectionism and achievement
more higher level of professional identity by them. The empirical indicators
according to cognitive-reflexive, subject-personal, operational and regulatory
characteristics, performance-activity characteristics criteria confirm statistical data
verification of content characteristics of officers’ constructive perfectionism as a
factor of development of professional identity of officers of the Armed Forces of
Ukraine.
Key words: perfectionism, professional identity, officer’s personality,
influence, stylistic features, subject, professional military activity, special conditions,
development, vocational-psychological training.
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ВСТУП
Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах реформування та
розвитку сектору безпеки і оборони держави все більше уваги приділяється
проблемам підвищення рівня професіоналізації, стимулювання особистісного
удосконалення, забезпечення особистісно-професійного зростання офіцерського
корпусу. Існуючі виклики та загрози висувають нові, підвищені вимоги як до
змісту та напрямів військово-професійної діяльності з урахуванням специфічних
особливостей функціонування військової організації, так і особистісних
характеристик офіцерів Збройних Сил (ЗС) України. Стратегічним оборонним
бюлетенем України, введеним у дію Указом Президента України від 6 червня
2016

року

№ 240/2016,

однією

зі

стратегічних

цілей

визначено

професіоналізацію сил оборони та створення необхідного військового резерву з
метою комплектування ЗС України професійно підготовленими, мотивованими
військовослужбовцями, здатними якісно вирішувати складні військовопрофесійні завдання у мирний час та особливий період. Державна програма
розвитку ЗС України на період до 2020 року, затверджена Указом Президента
України від 22 березня 2017 року № 73/2017, передбачає професіоналізацію
особового складу, у тому числі наукових та науково-педагогічних кадрів, на
основі передових методик підготовки.
Для виконання поставлених державою завдань сучасний офіцер повинен
мати

високий рівень кваліфікованості, сумлінність, бути результативним,

повністю відданим військовій справі, ототожнювати себе з військовою
організацією в цілому. Саме тому дослідження індивідуально-психологічних
якостей та особистісних рис, які зумовлюють якісне виконання офіцером
функціональних завдань за призначенням, набуває особливої актуальності нині,
у період важливих суспільно-історичних перетворень в Україні та світі.
Важливе

значення

у

структурі

особистості

офіцера

мають

перфекціоністські настанови, відображені у прагненні відповідати високим
стандартам військово-професійної діяльності, функціональної результативності
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та постійного особистісно-професійного самовдосконалення. Розбіжності в
поглядах

учених

щодо

структури

перфекціонізму

(Т. Грубі,

І. Гуляс,

Л. Данилевич, О. Кононенко, О. Лоза, Р. Слейні, Х. Стампф, Г. Флетт, Р. Фрост,
М. Холендер, П. Х’юїтт, Г. Чепурна) та його дихотомічного впливу на
особистість (Н. Гаранян, Є. Ільїн, Дж. Ешбі, О. Золотарьова, А. Пахт, Л. ТерріШорт,

Д. Хамачек,

суперечності

щодо

А. Холмогорова,

Т. Юдеєва)

з’ясування

його

меж

ускладнюють

позитивних

та

наявні

негативних

характеристик, екстраполяції результатів досліджень на військово-професійну
діяльність

та

вибору

релевантного

діагностичного

інструментарію

за

психотехнічними характеристиками.
Водночас військова служба як особливий вид професійної діяльності,
потребує від офіцера усвідомлення важливості покладених на нього завдань та
високої відповідальності за якість виконання функціональних обов’язків, що
передбачає сформованість смислових і регуляторних основ військовопрофесійної діяльності, професійної ідентичності через розвинену рефлексію
себе як військового професіонала, професійну самооцінку та самоставлення,
функціонально-рольову

поведінку,

повноцінну

інтеграцію

у

військово-

професійне середовище.
У психологічній науці достатньо уваги приділено дослідженню процесу й
детермінант

самопізнання

та

ідентифікації

особистості

(Б. Ананьєв,

О. Бондаренко, І. Данилюк, Е. Еріксон, А. Коваленко, І. Кон, О. Леонтьєв,
Б. Ломов,

С. Рубінштейн,

В. Столін),

професійної

самосвідомості

(М. Боришевський, В. Бочелюк, Л. Карамушка, Г. Ложкін, С. Максименко,
Дж. Мід, В. Рибалка, М. Савчин, Г. Теджфел, Н. Чепелєва), професійного
становлення та професійної ідентичності (Г. Балл, Н. Волянюк, Е. Зеєр,
Є. Клімов,

О. Кокун,

С. Максименко,

В. Медведєв,

В. Осьодло,

Ю. Поварьонков, М. Пряжніков, О. Чебикін, Л. Шнейдер). Втім, незважаючи на
наявність значної кількості досліджень військово-професійної діяльності, ролі в
ній

індивідуально-психологічних

особливостей

офіцера

(Н. Агаєв,

В. Алещенко, В. Барко, С. Василенко, В. Вінтоняк, М. Кoрoльчук, В. Лефтеров,
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Г. Лoжкiн, Н. Мілорадова, С. Миронець, В. Невмержицький, В. Осьодло,
O. Caфiн,

В. Стасюк,

О. Тімченко,

М. Томчук,

О. Хайрулін)

феномен

перфекціонізму ще не став предметом самостійного дослідження як з позиції
його сутнісних характеристик, так і конструктивного та/або деструктивного
впливу на особистісно-професійний розвиток офіцера та його професійну
ідентифікацію.
Прагнення офіцера до надмірної досконалості, встановлення зависоких
особистих та професійних еталонів може виявлятися у формі ірраціональних
переконань, дисфункційних установок, фіксації у свідомості неуспіху та
помилок, зниженні професійної мотивації, призводити до зміни професійної
ідентичності. На сьогодні ЗС України потребують збалансованих, виважених,
максимально ефективних управлінських рішень військових керівників, що
мають базуватися на професійній суб’єктній позиції, міцній професійній
ідентичності, релевантних існуючим загрозам суверенітету, незалежності та
територіальної цілісності України.
Отже, актуальність порушеного питання, його недостатня розробленість у
сучасній психологічній теорії та практиці й окреслені суперечності зумовили
вибір теми дисертаційного дослідження – «Перфекціонізм як чинник розвитку
професійної ідентичності офіцера Збройних Сил України».
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами,

грантами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науководослідної роботи лабораторії психології особистості імені П. Р. Чамати
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України «Психологічні
технології самодетермінації розвитку особистості» (державний реєстраційний
номер 0116U004812).
Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Інституту
психології імені Г. С. Костюка НАПН України (протокол № 11 від 24 листопада
2016 року) та погоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації наукових
досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології Національної академії
педагогічних наук України (протокол № 2 від 28 березня 2017 року).
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Об’єкт дослідження – професійне становлення особистості.
Предмет дослідження – структурні та змістові особливості впливу
перфекціонізму офіцера Збройних Сил України на розвиток його професійної
ідентичності.
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити
психологічні особливості впливу перфекціонізму офіцера на розвиток його
професійної ідентичності під час військово-професійної діяльності.
Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:
1. Проаналізувати

стан

дослідження феномену перфекціонізму як

особистісної риси офіцера Збройних Сил України в сучасній науці, визначити
його змістові характеристики.
2. На основі аналізу наукових джерел узагальнити теоретичні підходи до
проблеми дослідження професійної ідентичності офіцера під час військовопрофесійної діяльності.
3. Обґрунтувати і розробити методику дослідження та емпірично виявити
вплив змістових характеристик перфекціонізму на розвиток професійної
ідентичності офіцера під час військово-професійної діяльності.
4. Розробити програму професійно-психологічного тренінгу розвитку
конструктивного

перфекціонізму

та

професійної

ідентичності

офіцера

Збройних Сил України, визначити її ефективність.
Теоретико-методологічну

основу

дослідження

становлять

концептуальні положення щодо взаємозумовленості внутрішніх і зовнішніх
компонентів психологічного ресурсу в детермінації особистісно-професійного
розвитку

людини

(Г. Балл,

О. Бондаренко,

Г. Костюк,

С. Максименко,

В. Осьодло, В. Татенко та ін.); ролі суб’єктного досвіду та самодетермінації в
активності людини (О. Лактіонов, С. Максименко, О. Саннікова, Т. Титаренко,
О. Чебикін та ін.); засади активних форм групової психологічної роботи
(Т. Альберт, К. Роджерс, К. Рудестам, К. Фопель, М. Форверг, Т. Яценко та ін.).
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Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань було
використано

комплекс

взаємопов’язаних

теоретичних,

емпіричних

і

статистичних методів, а саме:
теоретичні – аналіз, синтез, порівняння, класифікація, узагальнення та
систематизація теоретичних засад і сутності основних понять дослідження;
узагальнення теоретичних підходів дослідження перфекціонізму та професійної
ідентичності особистості офіцера у професійному середовищі;
емпіричні – експеримент (констатувальний – для визначення показників
та взаємозв’язків змістових характеристик перфекціонізму та професійної
ідентичності офіцерів; формувальний – для здійснення коригуючого впливу
показників перфекціонізму та професійної ідентичності офіцерів засобами
професійно-психологічного

тренінгу;

контрольний

ефективності

тренінгової

програми),

розробленої

–

для

перевірки

психодіагностичні

–

опитування, анкетування, оцінка результатів діяльності, тестування (з
використанням методик: «Багатовимірна шкала перфекціонізму» П. Х’юїтта і
Г. Флетта – для виявлення рівня прояву та співвідношення компонентів
перфекціонізму, «Шкала перфекціоністської самопрезентації» в адаптації
О. Золотарьової

–

самопрезентації,
А. Холмогорової

для

визначення

«Опитувальник
в

адаптації

структури

перфекціонізму»

Т. Завади

–

для

перфекціоністської
Н. Гаранян

виявлення

і

структури

перфекціонізму, «Професійна затребуваність особистості» Є. Харитонової,
Б. Ясько – для визначення виразності компонентів професійної затребуваності,
«Опитувальник стилів ідентичності» М. Берзонскі в адаптації О. Белинської та
І. Броніна – для визначення стилів ідентичності, «Дослідження самооцінки за
методикою Дембо-Рубінштейн у модифікації А. Прихожан» в адаптації
В. Осьодла – для вивчення компонентів професійного «Я-образу», Методика
«Мотивація успіху і страх невдачі» А. Реана – для виявлення мотиваційної
тенденції досягнення, Розв’язування професійно-зумовлених задач – для
визначення професійної компетентності та ефективності й результативності
досліджуваних офіцерів);
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статистичні – методи описової статистики, одновибірковий критерій
Колмогорова-Смірнова,

Стьюдента

t-критерій

для

незалежних

вибірок,

кореляційний аналіз, регресійний аналіз. Математичну обробку отриманих
даних,

побудову

графіків,

діаграм

і

гістограм

виконано

на

базі

стандартизованих пакетів комп’ютерних програм: Microsoft Office Excel 2007,
IBM SPSS Statistics – 21.0.
Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося на базі
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, у
якому брали участь 198 офіцерів-слухачів, серед них 135 офіцерів Сухопутних
військ, 42 офіцери Повітряних сил, 21 офіцер Військово-Морських сил ЗС
України.
Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що:
вперше:
обґрунтовано
розвитку

й

професійної

експериментально
ідентичності

перевірено

офіцера

від

залежність
рівня

ступеня

прояву

його

перфекціонізму на основі розробленої моделі за когнітивно-рефлексивним,
суб’єктно-особистісним, операційно-регуляційним, результативно-діяльнісним
критеріями;
виявлено
структури

специфіку

перфекціонізму

професійної

ідентичності,

взаємозв’язків
особистості
які

психологічних

офіцера

з

відображаються

характеристик

особливостями
в

його

інформаційному,

нормативному та дифузному стилях;
розроблено програму професійно-психологічного тренінгу розвитку
конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності офіцерів;
удосконалено:
критерії

та

показники

дослідження

змістових

характеристик

перфекціонізму як чинника розвитку професійної ідентичності офіцера, які
конкретизовано за показниками перфекціонізму орієнтованого на себе,
адресованого іншим, соціально приписаного, демонстрування досконалості,
професійних домагань та вимог до себе, стандартів діяльності, мотивації
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досягнення, професійної затребуваності, професійної обізнаності, професійної
належності й самоставлення, професійного «образу-Я», стилю професійної
ідентичності та прихильності (відданості);
комплекс

психодіагностичних

методик

дослідження

змістових

характеристик перфекціонізму особистості офіцера та ступеня розвитку його
професійної ідентичності;
набули подальшого розвитку
теоретичні положення про структуру та змістові характеристики
перфекціоністських настанов і професійної ідентичності офіцера, які доповнено
такими важливими характеристиками, як професійні компетентність та
авторитет, професійні результативність та ефективність, функціональнорольова поведінка, уміння розв’язувати професійно зумовлені задачі, що
виявляються у специфічних умовах виконання військово-професійних завдань.
Практичне значення результатів дослідження полягає в можливості за
їх допомогою вивчати і прогнозувати особливості військово-професійного
становлення офіцерів в особливих умовах діяльності. Виявлені специфічні
взаємозалежності

перфекціоністських

настанов

та

стилів

професійної

ідентичності досліджуваних можуть бути використані як підґрунтя для
проведення діагностичної, психопрофілактичної та психокорекційної роботи,
що сприятиме формуванню професійної суб’єктної позиції, досягненню
ідентичності офіцерів у процесі виконання професійної діяльності.
Застосування програми професійно-психологічного тренінгу розвитку
конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності офіцерів дає
змогу сформувати у них реалістичні стандарти та конструктивні вимоги до себе
й оточення, навички ефективної професійно-рольової взаємодії, особистіснопрофесійної рефлексії, диференційований професійний «Я-образ», професійну
ефективність, почуття самодетермінації особистісно-професійного розвитку,
професійної причетності, здатність вибудовувати, оцінювати та коригувати
шляхи досягнення бажаного професійного майбутнього.
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Результати дисертаційного дослідження впроваджено в освітній процес
Харківського національного університету внутрішніх справ (акт № 659 від
14.08.2018); Національного університету оборони України імені Івана
Черняховського (акт № 182/158 від 21.08.2018); Військового інституту
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (акт № 39 від
27.08.2018).
Особистий внесок здобувача. У науковій статті [149], виконаній у
співавторстві з В. Осьодлом, здобувачка розглянула психологічні особливості
впливу неконструктивного перфекціонізму на розвиток рівнів професійної
ідентичності особистості офіцера.
Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати
дослідження було оприлюднено в доповідях на наукових, науково-практичних
конференціях та семінарах:
міжнародних – «Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми,
досвід, перспективи» (Київ, 10–11 лютого 2017 р.); «Сучасні тенденції та
перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту у Збройних Силах
України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на
шляху до євроатлантичної інтеграції України» (Київ, 29–30 листопада 2017 р.);
«Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи»,
(Київ, 2–3 березня 2018 р.); «Організаційна та економічна психологія в Україні:
сучасні проблеми та перспективи розвитку», (Київ, 12–13 квітня 2018 р.);
«Соціально-психологічні технології розвитку особистості» (Херсон, 19–20
квітня 2018 р.); «Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми
підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах», (Київ, 7
червня 2018 р.);
всеукраїнських та міжвідомчих – «Психологія діяльності в особливих
умовах: стан, проблеми, перспективи» (Черкаси, 22 лютого 2017 р.); «Cучасний
стан психологічного забезпечення професійної діяльності сил охорони
правопорядку» (Харків, 29 вересня 2017 р.); «Національна безпека України:
актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (Одеса, 24 листопада 2017 р.);
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Науково-практичному круглому столі «Сучасні виклики психологічного та
соціологічного забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових
формувань. 170 років Одеської школи права 20-річчя Національного
університету «Одеська юридична академія» (Одеса, 14 грудня 2017 р.);
Всеукраїнському науково-практичному круглому столі «Актуальні проблеми
психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства», (Ірпінь,
6 березня 2018 р.).
Результати дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях
лабораторії психології особистості імені П. Р. Чамати Інституту психології
імені Г.С. Костюка НАПН України (2016–2018).
Публікації. Зміст і основні результати дослідження відображено в 17
публікаціях, серед яких: 7 статей у наукових фахових психологічних виданнях
України (з них 3 – у наукометричних виданнях), 1 стаття в науковому журналі,
що входить до міжнародних наукометричних баз, 9 – у збірниках тез доповідей
на наукових конференціях.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку
використаних джерел (285 найменувань, із них 46 – іноземною мовою), 6
додатків на 41 сторінці. Загальний обсяг дисертації становить 243 сторінки,
основний текст роботи наведено на 160 сторінках. Робота проілюстрована 14
таблицями та 7 рисунками.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ ЯК ЧИННИКА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ ОФІЦЕРА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
1.1. Дослідження перфекціонізму як особистісної риси офіцера в
сучасній науці
Останнім часом феномен перфекціонізму все частіше стає предметом
інтенсивних наукових розробок як зарубіжної так і української наукової
спільноти.

Перфекціонізм,

як

прагнення

слідувати

надмірно

високим

стандартам, розглядається через багатовимірний особистісний конструкт, втім
питання про його конкретну психологічну структуру залишається дискусійним.
Також складність використання цього специфічного теоретичного конструкту
пов’язана з тим, що феномен практично не вивчався за допомогою
експериментальних методів в контексті теорії мотивації досягнення [29].
Перфекціонізм (від латин. – perfectus; франц. – perfectіon) – абсолютна
досконалість, переконаність у тому, що вдосконалювання, як власне, так і
інших людей, є тією метою, до якої повинна прагнути людина. Феномен
перфекціонізму виник ще в протестантському середовищі XІX століття, пізніше
трансформувався

в

класичний

перфекціонізм

І. Канта,

Г. Лейбніца,

марксистського вчення і мав на увазі, насамперед, внутрішнє вдосконалення в
моральності, розвиток талантів і чеснот. Ніцшеанську філософію надлюдини
також можна вважати різновидом перфекціонізму. На побутовому рівні
перфекціонізм проявляється в надмірному прагненні до досконалості,
схильності пред’являти самому собі й оточенню дуже високі вимоги, втім з
психологічної точки зору перфекціонізм – особистісна риса з достатньо
складною структурою [29; 69].
На сьогоднішній день дослідниками виявлено, що такі «перфекціоністські
установки»

обумовлені

амбівалентними

компонентами,

які

одночасно
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стимулюють до саморозвитку й самореалізації (Є. Ільїн, І. Гуляс, О. Лоза,
Г. Флетт, Р. Фрост, Д. Хамачек) та детермінують психоемоційні розлади
(Н. Гаранян, А. Холмогорова, Т. Юдеєва, М. Холендер). Дуалізм існуючих
підходів виявляється у розумінні перфекціонізму як потенційної сили, що
породжує інтенсивну фрустрацію і повне безсилля з одного боку, або ж
неймовірну задоволеність власною діяльністю і творчі досягнення – з іншого, в
залежності від рівня особистісного розвитку та сукупності рис, які визначають
індивідуальний стиль життєдіяльності.
Очевидною складністю в наукових дослідженнях перфекціонізму є той
факт, що на даному етапі ще відсутнє єдине бачення змістового навантаження
феномену. Його розуміння операціоналізується зважаючи на суперечність
трактувань вітчизняними та зарубіжними психологами, які прагнуть збагатити
явище новими аспектами і розробити авторські концепції психологічної
структури перфекціонізму. На тлі відсутності аналогічних досліджень серед
військовослужбовців даний феномен надмірного прагнення до досконалості у
поєднанні з психічним здоров’ям та благополуччям сучасного офіцера є
достатньо актуальним для вивчення.
Необхідно відзначити, що безліч визначень перфекціонізму залежать, у
свою чергу, від того, описують вони перфекціонізм як одномірний або
багатомірний конструкт, тобто яку його структуру мають на увазі. Початково
перфекціонізм, як психологічний конструкт, містив один параметр – тенденцію
особистості встановлювати надмірно високі стандарти, і, як наслідок,
неможливість

відчувати

задоволення

результатами.

Одномірний

підхід

акцентував свою увагу на когнітивних факторах перфекціонізму в формі
ірраціональних переконань або дисфункційних установок. У подальшому вчені
додали параметр вибіркової концентрації на реальних і минулих помилках.
Відзначалася також схильність перфекціоністів до генералізації стандартів у
всіх галузях життєдіяльності [29; 117; 235].
Існують різні погляди вчених (Т. Грубі [39], І. Гуляс [42], О. Кононенко
[81; 82; 84;85], О. Лоза [117], Г. Чепурна [219]) на періодизацію та підходи до
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дослідження перфекціонізму. Проведений аналіз наукових джерел з даної
проблеми показав, що серед наукових підходів в дослідженнях перфекціонізму
особистості

доцільно

виділити

психоаналітичний

та

персонологічний

(інтерперсональний), когнітивно-біхевіористичний, типологічний підходи.
Так психоаналітичний та персонологічний (інтерперсональний) підходи
охоплюють дослідження починаючи з 30-х років XX ст., коли дане поняття ще
не було визначене, але у роботах вчених (А. Адлера, А. Маслоу, З. Фрейда,
О. Феніхеля, К. Хорні) розглядались етимологічно близькі поняття, які на нашу
думку й були згодом взяті за основу послідовниками.
Витоки дослідження феномена перфекціонізму дослідники знаходять в
психоаналітичних концепціях З. Фрейда [205] та А. Адлера [4], які розглядали
прагнення особистості до досконалості в якості провідного мотиватора.
Зокрема психологічний захисний механізм компенсації за З. Фрейдом [205] міг
стати однією з детермінант розвитку перфекціоністських настанов особистості,
втілюючи її підсвідоме прагнення до подолання власних недоліків. За
А. Адлером [4] прагнення до досконалості (переваги) могло бути природно
обумовлене задля подолання вродженого комплексу неповноцінності. У цьому
контексті гіперкомпенсація неповноцінності відбувається шляхом постійного
самовдосконалення на тлі підвищення вимог до себе та постійного порівняння
себе зі значущими іншими особами. У якості конструктивного засобу
досягнення переваги вчений визначає прагнення до успіху, здобуття першості
через саморозвиток власних здібностей, умінь та навичок. Однією з форм
конкретизації прагнення до переваги А. Адлер називає прагнення до влади.
А. Маслоу [133] також вважав, що прагнення до активного самовдосконалення
є показником здоров’я особистості на противагу невротичному розвитку.
У своїх дослідженнях К. Хорні [213; 215] зазначає про ключові
характеристики особистості з патологічним прагнення до досконалості
(перфекціонізмом), серед яких хронічний поганий настрій, самовідчуження та
стагнація розвитку особистості, що обумовлені втіленням у реальність
недосяжного «ідеалізованого образу Я». Штучно породжені статичні ідеали за
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невротичного сценарію розвитку є не метою досягнення, а фіксованою ідеєю,
прихильність до якої не втрачається з часом, тому свої перфекціоністські
потреби невротична особистість не може задовольнити. Такі особистісні
стандарти є ригідними, жорсткими та неадаптивними, оскільки недосяжні в
реальності.

Кожне

невдале

виконання

завдання

закріплює

почуття

незадоволення собою, а досягнення завищеної мети, навпаки, закріплює
неадекватне підтвердження власної значущості та поглиблює почуття
відчуження «істинного Я». Існує суттєва відмінність між «істинним ідеалом»
(прагненням самовдосконалення), що стимулює розвиток, та «невротичним
ідеалізованим образом себе» (потреба «здаватися досконалим»), що пригнічує,
заперечує недоліки й перешкоджає розвитку [213].
За О. Феніхелем існує зв’язок між перфекціоністськими настановами та
соціальною тривогою. Відтак прагнення до досконалості супроводжується
постійним страхом зазнати критики, покарання, почуттям сорому. Це
обумовлює постійну підвищену увагу та пильність до оцінок оточенням власної
поведінки, що детерміновані автоматизованими ригідними реакціями СуперЕго та неповним установленням принципу реальності, про що може свідчити
нездатність особистості передбачити можливі реакції оточення [200].
Безпосередньо психоаналітичний підхід був втілений у дослідженнях
М. Холлендера,

В. Міссілдіна,

А. Пахта,

Б. Соротцкіна,

Л. Сільверман,

О.Т. Соколової та ін., втім в окремих дослідженнях погляди М. Холлендера,
В. Міссілдіна відносять до когнітивного підходу [40].
Саме М. Холлендер [258] одним з перших ввів поняття перфекціонізму,
під яким розумів особистісну рису характеру, яка обумовлює повсякденне
прагнення до досконалості й тенденцію встановлювати високі особисті
стандарти виконання діяльності, що відображається в підвищених вимогах до
своєї діяльності, ніж це зазвичай необхідно, прагненні бездоганно виконувати
завдання. Вчений вважав провідну роль перфекціонізму в подоланні
психологічних захворювань та в прагненні досягти вдалого результату задля
визнання оточення на противагу нарцисичному задоволенню іміджу бути
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найкращим, досконалим. Він пов’язував перфекціонізм з культом акуратності,
порядку, організованості та пунктуальності. В. Міссілдін [265] також розглядав
перфекціонізм як висування надмірно високих стандартів у діяльності, після
вдалого досягнення яких значно зростає рівень позитивної самооцінки
особистості.
У

дослідженні

А. Пахта

[267]

перфекціонізм

показаний

з

психопатологічним акцентом у вигляді деструктивної риси, що детермінує
досягнення недосяжної мети. Важкість проблеми автор визначав зв’язком
перфекціонізму з такими психологічними і фізичними розладами особистості,
як алкоголізм, неврози, депресія тощо.
У контексті особистісних проблем та психопатології також розглядав
перфекціонізм Б. Соротцкін [278], як прагнення до надмірної та неіснуючої
досконалості та довершеності, пов’язуючи його з постійною психоемоційною
напругою, психосоматичними хворобами та відхиленнями (мігрені, депресія,
анорексія і булімія, суїцид тощо). Вчений виокремив два типи перфекціонізму:
невротичний та нарцисичний, що базуються на зниженні самооцінки та почутті
сорому. За невротичного типу невідповідність вимогам «Над-Я», яке має
захищати від почуття провини, призводить до зниження самооцінки, а за
нарцисичного типу – порушення самооцінки на тлі нереалізованого прагнення
відповідати ідеальному «образу-Я» є його причиною.
За Л. Сільверман [273] перфекціонізм є формою втілення потреби у
самовдосконаленні,

як

спонукальної

сили,

що

проявляється

через

невідповідність того, якою особистість є в реальності, та її прагнення стати
тією, якою вона має бути. Культурна детермінація феномену перфекціонізму в
конкурентному суспільстві обумовлює або визнання прояву перфекціонізму
через прагнення до досконалості, що сприяє розвитку здатності змагатися в
суспільно визнаній галузі, або ж неприйняття такої здатності оточенням й
засудження, якщо сфера діяльності, на думку оточення, є невідповідною.
З точки зору О. Соколової [182] нарцисичний перфекціонізм є формою
соціокультурної патології в суспільстві споживання з його виразною культурою
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нарцисизму. Перфекціонізм при цьому є життєвим стилем нарцисичної
особистості, у якому поєднуються спотворена мотиваційна спрямованість з
когнітивною недиференційованістю, імперативністю, ігноруванням обмежень,
нездатністю до аналізу на тлі надузагальнення. В сукупності такі особливості
сприяють

системним

порушенням

емоційно-регуляторної,

пізнавальної,

комунікативної діяльності особистості [40; 183].
Відмінною рисою психоаналітичного підходу є дослідження сутності
ґенези та механізмів деструктивності перфекціонізму, як прояву нарцисичної
особистісної організації, захисту від важких емоційних переживань, порушень
саморегуляції й самоідентичності та прагнення відповідати завищеним вимогам
«Супер-Его» [81].
Серед

представників

когнітивно-біхевіористичного

підходу

слід

відмітити Д. Барнса, Р. Фроста, П. Х’юїтта й Г. Флетта, Р. Слейні та Дж. Ешбі,
Р. Хілла, К. Седікідеса та М. Люк, у дослідженнях яких відбувся остаточний
перехід до багатовимірного розуміння феномену перфекціонізму, розроблені
його відповідні типологічні та структурні моделі.
У

дослідженнях

Д. Барнса

[245]

перфекціонізм

був

доповнений

когнітивним та інтерперсональним компонентами й визначений, як особлива
«мережа когніцій», що включає очікування, інтерпретації подій, оцінки себе й
інших. Перфекціоністи, на думку вченого, спираючись на надмірно високі
стандарти схильні мислити в категоріях «все або нічого», концентруватися на
минулих та реальних помилках, генералізуючи такі стандарти в різні сфери
власного життя. Вони вважають себе винятковими на основі полярної оцінки
продуктивності досягнень надреальних цілей, до яких прагнуть компульсивно.
Автор розрізняє такі

види перфекціонізму:

моралістичний, у роботі,

ідентичності, емоційний, романтичний, відносин, сексуальний, зовнішності.
У моделі канадських дослідників П. Х’юїтта і Г. Флетта [69; 255; 256]
перфекціонізм визначений як прагнення бути в усьому досконалим, а структура
перфекціонізму представлена чотирма параметрами:
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1) «Я-адресований перфекціонізм» – широкий особистісний стиль, в
якому співіснують афективні, поведінкові і мотиваційні компоненти. Включає
виснажливо високі стандарти, постійне самооцінювання і цензурування власної
поведінки, а також мотив прагнення до досконалості. Проявляється у тенденції
встановлювати для себе завищені межі у виконанні чого-небудь на тлі
нездатності приймати і пробачати свою недосконалість, помилки.
2) «перфекціонізм, адресований іншим людям» – переконання та
очікування відносно здібностей інших людей, що передбачає нереалістичні
стандарти для значущих людей з близького оточення, очікування досконалості
та постійне оцінювання інших. Він породжує часті звинувачення, дефіцит
довіри й відчуття ворожості на адресу інших людей.
3) «перфекціонізм, адресований світу в цілому» – переконаність в тому,
що в світі все повинно бути точно, акуратно, правильно, причому всі проблеми
повинні отримувати вірне і своєчасне рішення.
4) «соціально

приписаний

перфекціонізм»

–

відображає

потребу

відповідати стандартам і очікуванням значущих інших. Цей параметр
перфекціонізму відображає суб’єктивне переконання в тому, що інші люди не
реалістичні в своїх очікуваннях, схильні жорстко оцінювати і тиснути на
індивіда з метою змусити бути досконалим [69, c. 77–78].
Відтак

за

спрямованістю

перфекціонізм

може

бути

суб’єктно-

орієнтованим (на себе), об’єктно-орієнтованим (на інших) та соціальнонаказовим (відповідати соціальнім нормам, щоб отримати схвалення та
прийняття) [256].
Багатовимірна модель у британській концепції Р. Фроста [250; 251]
визначає перфекціонізм як взаємозв’язок надмірно високих стандартів
діяльності і схильності надто критично оцінювати себе, що супроводжується
підвищеною тривогою та невпевненістю, обумовленою помилками у власних
діях та переконаннях. Модель передбачає шість компонентів у структурі
перфекціонізму:
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1) «особисті стандарти», що виявляються в схильності висувати
надвисокі стандарти разом з надмірним прагненням їм відповідати, які
детермінують нестійку самооцінку та постійну невдоволеність діяльністю;
2) «заклопотаність помилками», як занепокоєння, негативна реакція на
власні помилки та схильність бачити в них невдачу;
3) «порядок та організованість», що відображає суб’єктивну цінність
порядку й організованості для особистості;
4) «невпевненість та сумніви в діях», як повсякденні сумніви та
невпевненість щодо якості в діяльності;
5) «батьківські очікування», що відображають сприйняття своїх батьків
такими, які мають дуже високі очікування до особистості;
6) «батьківська критика», як сприйняття своїх батьків такими, хто
надмірно критикує [250; 251].
В американській концепції перфекціонізму Р. Слейні та Дж. Ешбі [275;
276] параметрами розрізнення адаптивного і дезадаптивного перфекціонізму
початково були визначені: 1) «високі особистісні стандарти», 2) «схильність до
порядку», 3) «тривога під час виконання завдань», 4) «прокрастинація»
(схильність відкладати початок діяльності на «потім») 5) «проблеми в
інтерперсональних

відносинах».

Уточнена

модель

доповнена

базовим

параметром «розбіжності», як сприйняття своїх невдач на тлі прагнення
слідувати

високим

стандартам,

водночас

було

виключено

«тривогу»,

«проблеми в інтерперсональних відносинах», «прокрастинацію». Врешті
модель стала тривимірною: 1) «високі особистісні стандарти», 2) «схильність
до порядку» адаптивні аспекти, 3) «невідповідність», як дезадаптивна складова
перфекціонізму.
У моделі перфекціонізму Р. Хілла відображені такі компоненти, поєднані
у два фактори вищого порядку [39; 270]:
1) адаптивний, добросовісний перфекціонізм, у складі якого: прагнення
до досконалості та бездоганно високих результатів, організованість, ретельне
обдумування та планування, високі стандарти для інших;
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2) дезадаптивний, самооцінювальний перфекціонізм, що складається зі
стурбованості помилками (дистресу), потреби у визнанні та схваленні
оточенням, румінації (нав’язливої турботи щодо минулих або майбутніх
помилок, неідеального результату) і батьківського тиску – робити все
бездоганно задля їх схвалення.
Модель К. Седікідеса та М. Люк базується на розходженні мотивів
підвищення самоцінності (стимулює підтримку, захисту та збільшення
позитивного характеру Я-концепції) та самоперевірки (запускає підтримку,
захист і підвищення точності Я-концепції), що можуть бути як адаптивними так
і дезадаптивними. Мотив самоперевірки провокує самокритику (сумнів,
«самокопання») на тлі переваги точності над позитивністю та намагання
зрозуміти себе. За умови переважання самокритики над прагненням до
підвищення самоцінності проявляється перфекціонізм, як дезадаптивний
феномен [39; 270].
Окремо

варто

виділити

концепції

позитивного

і

негативного

перфекціонізму, відображені в дослідженнях Дж. Стоєбера та К. Отто, Л. ТерріШорта, П. Слейда та Р. Оуенса, В. Паркера, Х. Стампфа, Д. Хамачека.
Д. Хамачеком

[254]

вперше

було

відокремлено

нормальний

та

невротичний типи перфекціонізму на основі використання клінічного досвіду.
Вчений визначив відмінності між ними на основі шести критеріїв: депресії,
переконання «я повинен/змушений», почуття сорому й провини, поведінки,
спрямованої на захист свого престижу, сором’язливості і зволікання,
самоосуду. Так, за нормального перфекціонізму для особистості характерні:
глибоке задоволення від виконаної роботи, що сприяє підвищенню самооцінки
на основі досягнутих результатів, адекватна оцінка ресурсів та обмежень в
діяльності, мотивація успіху на тлі легкого хвилювання, активність та
концентрація на власному потенціалі й правильному виконанні завдання.
Невротичний

перфекціоніст

відрізняється

відчуттям

незадоволення

результатом, що має бути краще, високими очікуваннями до себе, мотивацією
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уникнення невдачі на тлі сорому, тривоги та провини, пасивністю,
концентрацією на своїх недоліках та уникненні помилок [254].
Л. Террі-Шорт зі співавторами розглядають модель позитивного і
негативного перфекціонізму щодо розладів харчування у спортсменів, яка
заснована на принципах позитивного та негативного підкріплення [283].
Виокремлюють

особистісний

та

соціальний

типи

перфекціонізму,

за

складовими розділені на позитивний, як результат зв’язку позитивного
підкріплення з попередньою перфекціоністською поведінкою та негативний –
негативними підкріпленнями.
П. Слейд та Р. Оуенс досліджуючи подвійний процес перфекціонізму
розрізняли прагнення до успіху, майстерність, схвалення та задоволення, з
одного боку, і уникнення невдачі, пересічність, несхвалення і незадоволеність, з
іншого [274]. Відтак перфекціонізм може мати і негативні, і позитивні наслідки.
Негативний перфекционизм є «функцією» уникнення негативних наслідків
(неуспіху, несхвалення оточення), а позитивний – «функцією» досягнення
позитивних наслідків (досягнення цілей, схвалення оточенням) [244].
За даними Дж. Стоєбера та К. Отто перфекціонізм є невід’ємним
елементом розвитку особистості, корелює з сумлінням та витривалістю,
екстраверсією, академічними успіхами, задоволенням від життя, втім надмірне
прагнення бути довершеною призводить до негативних для неї наслідків [279].
У дослідженні Х. Стампфа й В. Паркера показано, що структура
перфекціонізму буде залежати від конкретної ситуації його розгляду, серед
яких особливості соціальної поведінки або емоційних, особистісних проблем,
культурного контексту [280].
Дослідниками багаторазово порушувалося питання нормального або
патологічного впливу рис перфекціонізму на особистість. Вчені у цьому
контексті описували дві різні полярні його форми: нормальний та невротичний
(Д. Хамачек, О. Золотарьова), нормальний та патологічний (К. Дебровскі,
T. Пічовски,

С. Петерс,

О. Золотарьова),

здоровий

та

нездоровий

(дисфункціональний), нон-перфекціонізм (Х. Стампф, В. Паркер, Дж. Стоєберг,
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K. Oттo), здоровий та патологічний (Н. Гаранян, А. Холмогорова, Т. Юдєєва),
позитивний та негативний (Л. Террі-Шорт, П. Слейд, Г. Оуенс, Дж. Ешбі,
Р. Слейні), активний та пасивний (K. Адкінс, В. Паркер, К. Мур, С. Пфайфер,
П. Бушвальд, В. Малш, Ц. Торвестен), адаптивний та дезадаптивний (Р. Слейні,
Дж. Ешбі, В. Ясная, С. Єніколопов), функціональний та дисфункціональний
(Л. Данилевич).
За даними Н. Гаранян [27] та О. Кононенко [81] актуальність проблеми
підкріплюється критикою використанням наявних моделей та інструментів
дослідження патологічного перфекціонізму для розуміння та діагностування
його здорових компонентів замість розроблення диференційованих критеріїв
здорового та патологічного перфекціонізму особистості.
В дослідженнях С. Петерса показано, що для високих досягнень та
розвитку особистості необхідною є схильність ставити перед собою більші цілі,
котрі вимагають відповідно більших зусиль та завзяття, втім може мати як
позитивний так і негативний вплив на життя [268]. К. Паркер і В. Адкінс
вважають прагнення досконалості невротичним за встановлення особистості
нереалістично високих стандартів [240]. Водночас за С. Петерсом у контексті
розгляду полярності перфекціонізму з можливими аутодеструктивними
наслідками, доцільно зважати на прагнення досконалості у обдарованих осіб,
адже розвиток здібностей повною мірою є реально важливим та значущим для
їх існування [268]. На нашу думку, для військовослужбовців цей аспект також є
не менш значущим.
За Д. Хамачеком [254] нормальний перфекціоніст встановлює для себе
високі стандарти, але при цьому не занадто педантичний і відрізняється
гнучкістю, може пристосовувати свої стандарти до існуючої ситуації,
адаптивний, одержує задоволення від зусиль. Невротичний перфекціоніст
встановлює для себе завищені стандарти й не залишає собі можливості
допускати помилки, у нього ніколи не буває відчуття, що щось зроблено
достатньо добре.
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В

окремих

зарубіжних

дослідженнях

відзначається

зв’язок

перфекціонізму з благополуччям та неблагополуччям особистості [201; 260].
Відтак, автори розрізняють дві незалежні одна від одної форми перфекціонізму:
«пасивний перфекціонізм» і «активний перфекціонізм». Пасивна форма прояву
перфекціонізму особистості пов’язана з негативними результатами діяльності,
обумовлює

формування

мотивації

уникнення

невдачі,

схильність

до

«самоперешкоджальної» поведінки; водночас активна форма перфекціонізму –
навпаки є сприятливим чинником для розвитку особистості на тлі підвищення
ефективності її діяльності, мотивації досягнення успіху [266].
Так,

на

нашу

думку,

пошук

відмінностей

між

дезадаптивним

(невротичним) та адаптивним (нормальним) перфекціонізмом спонукав появу
нового напряму в його дослідженнях – типологічного підходу, до якого можна
віднести сучасні українські та зарубіжні дослідження перфекціонізму. Вони
уособлюють сукупність набутих знань розглянутих вище наукових шкіл та
прагнуть визначити типологію й структуру перфекціонізму особистості, а
також

систематизувати

психодіагностичний

інструментарій

для

його

ефективного дослідження. В рамках даного підходу доцільно згадати
дослідження

Н. Гаранян,

О. Золотарьової,

Т. Грубі,

Є. Ільїна,

І. Гуляс,

О. Кононенко,

Л. Данилевич,
О. Лози,

А. Дьоміної,

А. Холмогорової,

Г. Чепурної, Т. Юдеєвої, В. Ясної та С. Єніколопова.
За Н. Гаранян, особистісний чинник «перфекціонізм» є складним
психологічним конструктом, що поєднує надмірно високі стандарти очікуваних
результатів

діяльності

і

домагання,

порушення

соціальних

когніцій

(приписування оточенню надмірно високих очікувань), персоналізацію,
пов’язану з постійним порівнянням себе з ними, поляризироване мислення за
бінарним принципом оцінювання результатів діяльності та її планування («все
або нічого»), відбір негативної інформації про результати своєї діяльності.
Мотиваційною основою перфекціонізму, на думку вченої, є інтенсивний
«конфлікт досягнення», за якого мотиви «прагнення до успіху» і «уникнення
невдачі» є однаково виразними [29].
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Є. Ільїн визначає перфекціонізм як прагнення суб’єкта до досконалості,
високі особисті стандарти, прагнення людини доводити результати будь-якої
своєї діяльності до відповідності найвищим еталонам (моральним, етичним,
інтелектуальним), потреба в досконалості продуктів своєї діяльності [69, с. 75].
У дослідженні Н. Гаранян і А. Холмогорової [31] автори розглянули
«здоровий перфекціонізм» та «патологічний перфекціонізм», в якому виділили
«нарцисичний» (домінування мотивації досягнення досконалості, одержання
схвалення та захоплення на шкоду всім іншим мотивам, перетворення
досягнення та визнання у головний сенс життя) та «обсесивно-компульсивний»
(коли ідеалізований «образ Я» слабше витісняє всі інші мотиви та суттєві
інтереси) проміжні типи. За «нарцисичного перфекціонізму» характерними є
відсутність інтересу до змісту діяльності, акцентування на її результатах і увазі
до них з боку оточення, а за «обсесивно-компульсивного перфекціонізму»
зберігається зацікавленість в діяльності та її результатах.
Виразний патологічний перфекціонізм наповнює життя особистості
негативними переживаннями, воно супроводжується постійним порівнянням
себе і своїх дій з досягненнями інших та концентрацією на невдачах, що веде до
посилення депресії, тривоги, страху, а також ігнорування позитивних моментів.
Здорове ж прагнення до високих стандартів передбачає здатність особистості
концентруватися на високій цінності діяльності, не фіксуючись на результаті,
прийняття як неминучості помилок (невдач) на шляху досягнення успіху,
здатність рухатися невеликими кроками і при цьому цінувати навіть незначні
результати [31] .
Т. Юдеєва у загальному вигляді позначає термін перфекціонізму через
прагнення особистості бездумно слідувати високим стандартам діяльності і
нездатність відчувати від неї задоволення. Автором встановлено множинні
позитивні зв’язки між параметрами перфекціонізму та дисфункційними
особистісними рисами, що є неоднорідними за кількістю цих зв’язків:
найбільше їх число встановлено для когнітивних параметрів, найменше – для
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параметрів

«високих

домагань»

і

«високих

стандартів»,

а

також

з

нарцисичними рисами [235].
Дослідники відмічали особливості адаптивного та дезадаптивного
перфекціонізму.

За

даними

В. Ясної

та

С. Єніколопова

[238],

для

дезадаптивного перфекціонізму характерні: нездатність відчувати задоволення
від роботи, нереалістично завищені та жорсткі стандарти, страх невдачі, акцент
на помилках, тривожно-напружене ставлення до завдань, висока розбіжність
між стандартами та їх виконанням, зв’язок з відтягуванням діяльності,
мотивація уникнення негативних наслідків, досягнення цілей для підвищення
власної значущості, пов’язаний з жорсткою самокритикою неуспіх, «чорнобіле» мислення (довершеність проти неуспіху), переконаність про необхідність
довершеності, «компульсивні» тенденції та сумніви.
Адаптивний

перфекціонізм

відзначається

здатністю

відчувати

задоволення, зміною стандартів у відповідності з ситуацією, досяжністю
стандартів, їх підлаштуванням до власних сил та обмежень, прагненням успіху,
фокусуванням на правильному та вчасному виконанні завдань, спокійним
ретельним ставленням до діяльності, розумною відповідністю між досяжною
якістю її виконання та стандартами, незалежністю свого Я від виконання
діяльності,

мотивацією

досягнення

позитивного

зворотного

зв’язку,

досягненням суспільно-значущих цілей, пов’язаним з розчаруванням та
породжуючим нові зусилля неуспіхом, урівноваженим мисленням, сильним
бажанням досягти довершеності, розумною впевненістю у власних діях.
О. Золотарьова [63] виокремила нормальний і патологічний типи
перфекціонізму, які відрізняються специфічними детермінантами, серед яких:
життєстійкість, почуття зв’язності, осмисленість життя, оптимізм, задоволення
життям,

особистісний

динамізм,

самодіяльність,

толерантність

до

невизначеності, контроль за своїми діями, рефлексія та почуття одинокості.
Нормальний тип перфекціонізму є психологічним ресурсом, який відображає
прагнення особистості до досконалості, активну життєву позицію, здатність
шукати нові шляхи вирішення завдань, прагнення до реалізації цілей, визнання
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та

прийняття

власних

ресурсів

і

обмежень,

незалежність,

почуття

безперервного саморозвитку та реалізації свого особистісного потенціалу.
Неспецифічними детермінантами перфекціонізму обох типів є планування та
самостійність, саморегуляція, орієнтація на дійсне та позитивне минуле.
Патологічний перфекціонізм, вчена вважає пов’язаним з порушеннями
саморегуляції особистості, з прагненням до недосяжних стандартів, відчуттям
безпорадності у складних життєвих ситуаціях, відчуттям невдоволення собою і
своєю діяльністю, відсутністю чіткої часової перспективи, розчаруванням у
собі, у своїх силах, переживанням неконтрольованості життя, відсутністю
відчуття особистісного прогресу [63].
У дослідженнях І. Гуляс перфекціоністські настанови представлено як
прагнення до самовдосконалення, що є особистісним смислом, інтегральною
диспозицією, яка детермінує постійний розвиток, самоактуалізацію людини в
суспільно корисній діяльності. Перфекціонізм проявляється в структурі
готовності до професійної діяльності у формах: самовиховання (моральноетичний

перфекціонізм),

перфекціонізм),

розвиток

самоосвіта
професійних

(інтелектуально-компетентнісний
досягнень

(акмеологічний

перфекціонізм). Ці настанови є гармонічним проявом динамічної єдності таких
характеристик особистості, як мотивація досягнення, рефлексивні здібності,
професійно важливі якості та функцій емоційно-ціннісного спонукання,
когнітивно-вольового забезпечення та професійно-особистісної самореалізації
[41].
А. Дьоміна

вважає

головним конструктом перфекціонізму високі

особистісні стандарти, які в своїй основі розглядаються як позитивні, якісні
аспекти особистості, і лише у поєднанні з деякими характеристиками,
набувають негативного прояву. До основних характеристик перфекціоніста
вчена відносить: високі вимоги до виконання власної діяльності, нездатність
отримувати задоволення від виконаної роботи, страх неуспіху, жорстку
самокритику помилок, мислення в категоріях «все або нічого», постійне
відкладання виконання роботи (прокрастинацію) тощо [44].
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В

своєму

перфекціонізм,

дослідженні
як

Г. Чепурна

інтегративна

прийшла

особистісна

до

висновку,

характеристика,

що

визначає

прагнення до досконалості, встановлення високих стандартів виконання
діяльності, високих вимог до себе й інших, тісно пов’язаний з ціннісномотиваційною,

когнітивною,

емоційною,

поведінковою

сферами

та

визначається компонентами їх характеристик, впливає на соціальну адаптацію
та міжособистісну взаємодію [219].
О. Лоза визначає перфекціонізм як особистісну рису, що виражається у
прагненні особистості досягати досконалості в різних сферах життєдіяльності,
може проявлятися як у конструктивних, так і в деструктивних формах.
Структурну модель перфекціонізму розглянуто у двох компонентах: високі
особистісні стандарти (відображають бажання бути досконалим) та поляризація
мислення (характеризує жорстке ставлення до помилок). У дослідженні
показано високий і низький рівні виразності особистісних стандартів та
поляризації мислення, як складових перфекціонізму, та чотири його форми:
гіперперфекціонізм,

конструктивний

перфекціонізм,

деструктивний

перфекціонізм і гіпоперфекціонізм [117, c.154].
За

Л. Данилевич

структурованою

якістю,

функціональній

та

перфекціонізм
що

є

багатовимірною

проявляється

дисфункціональній.

у двох

та

ієрархічно

формах

поведінки:

Функціональний

перфекціонізм

втілюється

через високі особисті стандарти (результативності

діяльності,

своїх

організованість

якостей,
(наявна

здібностей,

орієнтації

організованість

та

на

важкі

прагнення

власної
цілі)

до

та
неї).

Дисфункціональний перфекціонізм складається з нетерпимого ставлення до
помилок, тривожності з приводу результатів діяльності, відкладання дій через
сумніви

у

відповідності

своїм

високим

стандартам,

переживання

невідповідності між бажаною та реальною досконалістю, відсторонення від
інших [43].
Т. Грубі зазначає, що перфекціонізм є психологічним конструктом, у
якому

поєднуються

прагнення

суб’єкта

до

досконалості

з

високими
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особистісними стандартами й прагненням доводити результати своєї діяльності
до найвищих моральних, естетичних, інтелектуальних стандартів. Основними
чинниками розвитку перфекціонізму автор вважає особистісні якості, сімейні
чинники – на макрорівні; навчальні заклади, організацію, робочий колектив –
на мезорівні; соціально-культурні чинники, ЗМІ – на макрорівні [38].
О. Кононенко визначила перфекціонізм, як складний психологічний
конструкт, що поєднує вкрай високі стандарти очікуваних результатів
діяльності та домагання, порушення соціальних когніцій (приписування
оточенню надмірно високих очікувань), персоналізацію, пов’язану з постійним
порівнянням себе з оточенням, поляризоване мислення за бінарним принципом
оцінювання результатів та планування діяльності («все або нічого»), відбір
негативної інформації про результати власної діяльності. Мотиваційною
основою перфекціонізму вчена вважає інтенсивний «конфлікт досягнення», за
якого мотиви «прагнення до успіху» та «уникнення невдач» однаково сильно
виразні [81].
У структурній моделі О. Кононенко [82] перфекціонізм базується на тому,
що прагнення людини до високих стандартів не є патологічним саме по собі та
передбачає

задоволення

від

наполегливої

праці,

саморозвитку

та

самовдосконалення, покращення результатів діяльності, успіх підвищує та
підтримує самооцінку на тлі задоволення результатами. Вчена виділяє
глобальний (поділяється на автентичний, компенсаторний та невротичний
підвиди) та парціальний (поділяється на інтерперсональний, аддиктивний
підвиди та екзоперфекціонізм) види перфекціонізму, як єдності процесів
диференціації та інтеграції.
Глобальний

автентичний

перфекціонізм

передбачає

усвідомлення

переживань та почуттів та їх адекватне втілення у спілкуванні, здійснення себе
на основі здібності відчувати глибоке задоволення від досягнень, легкого
залучення до виконання завдання з урахуванням власних ресурсів та обмежень,
азарту та концентрації уваги на своїх ресурсах [82].
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Компенсаторний перфекціонізм бере початок з почуття неповноцінності в
основі з несвідомими спробами подолання реальних або уявних недоліків,
підтримки певного рівня «надійності», може бути як соціально прийнятним або
ні, прямим (спроба добитися успіху в тій сфері, де відчувається недолік), і
непрямим [82]. Може проявлятися в обсесивних повторних перевірках власної
діяльності, компульсивному пошуку підтримки і схвалень з боку оточення,
постійному прагненні поправляти інших або надмірно тривало роздумувати
перед ухваленням рішення, прокрастинації або уникнення початку діяльності,
бо результат на початку бачиться незадовільним [82].
За невротичного перфекціонізму поведінка спонукається страхом невдачі,
виразною прокрастинацією, супроводжується перманентним переживанням
сорому, тривоги, провини на тлі занадто високих очікувань від себе й фіксацією
уваги на недоліках і думках про помилку. Це призводить до нездатності
відчувати задоволення від зробленого, навіть коли робота об’єктивно виконана
добре, будь-яке завдання перетворюється на загрозливий виклик – нескінченне
коло саморуйнівних надзусиль. Тому для невротичного перфекціоніста
характерна перманентна невдоволеність зробленим [82].
Парціальний перфекціонізм вчена визначає як неспівпадіння виразності
окремих психологічних властивостей перфекціонізму в різних сферах
життєдіяльності особистості, що може стосуватися навколишніх людей,
референтного оточення та світу в цілому. Інтерперсональний парціальний
перфекціонізм спрямований на інших людей, проявляється у підвищених
вимогах до них, нереально завищених стандартах, очікуваннях досконалості та
постійному оцінюванні інших. Відповідно детермінує часті звинувачення на
адресу інших, дефіцит довіри до них і почуття ворожості. Аддиктивний
перфекціонізм

базується

на

потребі

особистості

відповідати

високим

стандартам і очікуванням значущих інших, визначає психологічну залежність
від них (суб’єктивне відчуття «примусу до досконалості»). Екзоперфекціонізм
спрямований в цілому до світу та визначається ставленням особистості до
середовища, всього, що їй протистоїть [82].
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Проведений аналіз показує багатовекторність та комплексність прояву
перфекціонізму в офіцерів, враховуючи складність їх військово-професійної
діяльності, дослідження якої та впливу нa цeй прoцec пcихoлoгiчних чинникiв
вiдoбрaжeно у низці дocлiджeнь сучасних українських вчених (В. Алещенко [5],
В. Бараннік [9], С. Василенко [22], В. Вінтоняк [24], М. Кoрoльчук [86],
Г. Лoжкiн [114], С. Миронець [136], В. Невмержицький [9; 145], В. Осьодло
[148; 160], Є. Потапчук [159], O. Caфiн [179], В. Стасюк [186; 187],
О. Тімченко [196], М. Томчук і Ю. Овчаренко [197], О. Хайрулін [209],
О. Хміляр [160; 187], В. Ягупов [237] тa iн.).
Військова професія є санкціонованим державою різновидом суспільно
необхідної діяльності, що постійно виконується в умовах мирного та воєнного
часу [24; 148]. Військова служба є специфічним видом діяльності, що охоплює
військове навчання, бойове чергування, варту, караульну і внутрішню служби,
обслуговування, перевірку і ремонт військової техніки, безпосередні бойові
операції та дії [197]. Військово-професійна діяльність сучасного офіцера
належить

до

діяльності

характеризується

в

суворою

особливих,

екстремальних

нормативністю,

умовах.

Вона

регламентованістю

і

контрольованістю процесу здійснення та відбувається з певними обмеженнями
(моральними, соціальними, часовими, просторовими) [24, с. 68].
Військово-професійна діяльність офіцерів відбувається як у звичайних
так і екстремальних, бойових умовах безпосереднього виконання завдань за
призначенням. У звичайних умовах вона поділяється на навчально-бойову
(процес повсякденного навчання і служби, підготовка військовослужбовців до
виконання

завдань

службово-бойової

діяльності)

та

службово-бойову

(передбачає виконання офіцерами нелегких функцій, що пов’язані з високою
оперативністю,

динамічністю

дій

підрозділів,

обслуговуванням

і

використанням складної техніки, автоматизованих систем управління, обробки
інформації і розвідки) [197, с. 58–59].
Військово-професійна діяльність характеризується високими вимогами до
особистості офіцера, серед яких: раптовість, несподіваність виникнення подій,
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загроза життю і здоров’ю, невизначеність та суперечливість обстановки,
надмірність інформації, дефіцит часу, висока відповідальність за результат та її
усвідомлення, тривалі труднощі та дискомфорт, що в сукупності закономірно
відображаються на психічній організації офіцерів у вигляді тривожності,
страхів, стресів, дистресів тощо [86; 114; 136; 148; 160 179; 187; 197; 237].
Такі

специфічні

соціально-психологічні

особливості

детермінують

ускладнення психологічної структури діяльності особистості сучасного
офіцера, що проявляється у високій суспільній, державній значущості,
надмірній фізичній, інтелектуальній та емоційній напруженості високому темпі
діяльності, більш жорсткому правовому нормуванні та регламенті взаємин між
її учасниками, порівняно з іншими професіями, високому ступені колективності
та відповідальності діяльності, різновекторності організації взаємодії по
вертикалі і по горизонталі, постійній зміні дій та видів діяльності в оперативній
обстановці, непередбаченому впливі зовнішнього середовища, кліматичних та
погодних умов [197, с. 64].
Враховуючи специфіку військово-професійної діяльності сучасного
офіцера, як особливого виду діяльності, віднесеного до особливих умов
(невизначеності, неповної поінформованості, дефіциту часу, обмеженого
ресурсу, складного вибору за динамічної непередбачуваної зміни поточної
ситуації, загрозах особистому життю та здоров’ю та підлеглого особового
складу) особистісними рисами офіцера, схильного до перфекціонізму, можемо
вважати наступні:
– завищений рівень домагань і висока вимогливість до себе;
– високі стандарти діяльності й орієнтація на «найбільш успішних»;
– сприйняття інших людей як вимогливих, таких, що постійно
критикують;
– постійне порівняння себе з навколишніми;
– оцінка й планування діяльності за принципом «усе або нічого»
(поляризоване мислення);
– фіксація уваги на власних невдачах і помилках.
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Прагнучи довести будь-яку справу до ідеалу, «шліфуючи» кожний
дріб’язок, офіцери-перфекціоністи постійно відчувають сумніви та вагання
щодо виконання завдань за призначенням у повсякденній діяльності, вкрай
чутливі до критики командирів та колег, практично не мають можливості
відчувати

задоволення

від

отриманих

результатів

власної

військово-

професійної діяльності через переконання, що вона виконана недостатньо
добре.

Негативні

спілкуванні,

прояви

прийнятті

перфекціонізму
рішень,

визначатимуть

повільність,

труднощі

трудологізм,

в

надмірну

самокритичність, занепокоєння, тривожність, нав’язливі сумніви та страх.
Спираючись на положення зарубіжних вчених [249] можемо зазначити,
що для визначення досяжних та реалістичних цілей з їх подальшим
досягненням забезпечуватиме емоційне включення офіцерів в діяльність,
відчуття ними задоволення й відповідно до цього підвищення продуктивності
та якості військово-професійної діяльності, досягнення високих значущих
результатів.
В даному контексті слушними є результати досліджень ургентної
залежності О.Л. Шибко [227; 228], причинами якої можуть бути висування
великої кількості задач за незавершення попередніх; попадання в ситуацію,
коли потрібно вирішити кілька задач у обмежений час, що приводять до страху
не встигнути виконати; часта зміна цілей; невдалі прогнози щодо розвитку
ситуації,

спрямування

людини

в

цейтнот.

На

нашу

думку,

вказані

характеристики відносяться і до військово-професійної діяльності. Вчена
зазначає, що ургентна аддикція частіше спостерігається у чоловіків періоду
пізньої дорослості і серед жінок середнього віку [228]. На нашу думку, це
найбільш продуктивний вік для офіцерів з точки зору набутого досвіду та
займаної посади.
Плануючий ургентний аддикт ініціативний у постановці цілей, але йому
важко визначити, наскільки прийнята ціль відповідає реальним умовам
її досягнення. Немоделюючий ургентний аддикт активно висуває цілі і прагне
їх

реалізувати, але не враховує при цьому внутрішні умови та зовнішні
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обставин діяльності. Негнучкий ургентний аддикт відрізняється високим
ступенем самоорганізації, легко включається до виконання поставлених перед
ним або сформульованих самостійно задач, проявляє ініціативу, увагу до
деталей, втім відчуває труднощі в розробці програми дій у відповідності з
конкретною ціллю діяльності [227; 228]. На нашу думку такі стильові
характеристики можуть бути притаманними і в співвідношенні стильових
проявів нормального та деструктивного перфекціонізму офіцерів.
Таким чином, феномен перфекціонізму сучасного офіцера доцільно
розглядати як багатовимірний особистісний конструкт, що поєднує в собі
індивідуально-психологічні якості та особистісні характеристики, котрі
детермінують встановлення занадто високих особистісних стереотипів та
стандартів

військово-професійної

діяльності,

прагнення

до

найвищої

досконалості та результатів за прийнятим зовнішнім еталонними зразком.
Він

може

виявлятися

у

неконструктивній

формі

ірраціональних

переконань або дисфункційних установок, концентрації на реальних і минулих
помилках, схильності до генералізації решти життєвих стандартів. Такі
деструктивні

особливості

прояву

перфекціонізму

в

індивідуально-

психологічних якостях та вплив на особистість офіцера можуть негативно
позначатися не тільки на ефективності його повсякденної військовопрофесійної діяльності, а й ставити під загрозу професійне довголіття, життя та
здоров’я.
1.2. Психологічні особливості професійної ідентичності особистості
офіцера
Поняття ідентичності достатньо ґрунтовно вивчалося у психології, одним
з перших надав йому наукове обґрунтування Е. Еріксон [243], який розглядав
феномен ідентичності як соціалізовану частину «Я», складне особистісне
утворення з багаторівневою структурою. У сучасній науковій літературі увага
дослідників зосереджена на вивченні структури ідентичності, проблемі
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становлення ідентичності в різних сферах діяльності, у тому числі й
професійній.
Серед основних наукових підходів в дослідженнях проблематики
ідентичності

особистості

різні

автори

виділяють

психоаналітичний,

символічний інтеракціонізм, біхевіористичний (ситуативний), когнітивноорієнтований, екзистенційно-гуманістичний підходи.
Так психоаналітичний підхід (Е. Еріксон, Дж. Марсіа, A. Уотерман,
Дж. Адамс, М. Берзонскі, Р. Гротевант) визначає ідентичність через показник
зрілості

особистості,

безперервності

відчуття

особистості,

особистісної

лінійність

процесу

тотожності,
розвитку

історичної
ідентичності

особистості на життєвому шляху. Зокрема за Е. Еріксоном [243] ідентичність
включає усвідомлення власної протяжності в часі, що забезпечує спадкоємність
всіх аспектів власного «Я» у минулому, сьогоденні і майбутньому; відчуття
глибокої функціональної єдності, унікальності і неповторності власної
особистості, що обумовлюють відчуття безперервної самототожності; відчуття
прихильності соціальним ідеалам і цінностям тієї групи, до якої відносить себе
особа, відчуття соціальної підтримки і визнання. В межах цього підходу
феномен ідентичності має динамічний і структурний характер, що тісно
пов’язаний з безперервним процесом розвитку особистості.
Символічний інтеракціонізм (Е. Гоффман, Ч. Кулі, Дж. Мід, Ш. Струкер,
Р. Фогельсон, Ю. Хабермас) на основі ідеї «дзеркального Я» (сформованого з
елементів: як мене сприймають інші; як вони реагують на те, що бачать у мені;
як я реагую на їх сприйняття мене). Ч. Кулі передбачає, що соціальне оточення
є визначальним фактором розвитку ідентичності. Представники даного підходу
в цілому розглядали вплив соціального оточення на уявлення людини про себе.
Вчені

біхевіористичного

(ситуативного)

підходу

(М. Шериф,

Д. Кемпбелл) спрямували свою увагу на вивчення ролі ситуації в розвитку
міжгрупових процесів, мінімізуючи особистісний рівень аналізу міжгрупової
взаємодії. Ідентичність виступала наслідком усвідомлення людиною своєї
причетності до соціальної групи, що обумовлювало прийняття групових норм й
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відповідно провідний вплив соціальних чинників на поведінку людини,
порівняно з особистісними.
В рамках когнітивно-орієнтованого підходу (Дж. Брейкуел, Г. Теджфел,
Дж. Тернер) ідентичність розглядають як когнітивну систему, що діалектично
об’єднує соціальний і особистісний аспект та виявляється в самоописах,
самооцінці, самокатегоризації. Саме потреби в соціальній орієнтації й
приналежності до соціальної спільноти змушують індивіда категоризувати себе
та своє оточення.
Екзистенційно-гуманістичний підхід (Е. Фромм, К. Роджерс) підкреслює
роль особистості в становленні ідентичності, яка є результатом індивідуації від
сил природи і соціуму. Природна потреба зв’язку з суспільством обумовлює
добровільне самоототожнення людини з соціальними установками, ідеями,
цінностями, що веде до кризи і втрати ідентичності.
Проблематика особистісної ідентичності широко вивчалася в контексті
досліджень самосвідомості (Н. Антонова, С. Дроздова,

І. Кон, В. Столін,

І. Чеснокова, О. Шорохова) та самовизначення особистості (К. АбульхановаСлавська, Л. Божович, Л. Виготський, Ю. Поварьонков, С. Рубінштейн).
Але спільним, як для всіх цих підходів, так і поглядів окремих науковців,
є бачення феномену ідентичності, як багатомірного, інтегрального та складного
соціально-психологічного конструкту.
Феномен ідентичності Е. Еріксон розглядав на основі трьох рівнів аналізу
природи людини, зокрема на першому – індивідному рівні, ідентичність
визначається як результат усвідомлення людиною власної часової протяжності;
на

другому

–

особистісному

рівні,

ідентичність

визначається

через

усвідомлення власної неповторності, унікальності свого життєвого досвіду, що
обумовлює

певну самототожність;

на

третьому

–

соціальному рівні,

ідентичність визначається через особистісний конструкт, що відображає
внутрішню солідарність із соціальними, груповими ідеалами й стандартами,
чим допомагає процесу «Я-категоризації» (поділу оточення в спільноті на
схожих і не схожих на самого себе) [243].
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В статусному підході Дж. Марсіа ідентичність визначено як внутрішню,
здатну до самотворення, динамічну організацію потреб, здібностей, переконань
й індивідуальної історії особистості, що феноменологічно проявляється через
спостерігаємі патерни «вирішення проблем». Основними параметрами моделі
ідентичності є: 1) наявність або відсутність кризи (стани пошуку ідентичності),
2) наявність або відсутність одиниць ідентичності (особистісно значущих цілей,
цінностей і переконань). При цьому Дж. Марсіа виділив чотири стани, або
статуси ідентичності: досягнута ідентичність (індивід пройшов через період
кризи, зробив вибір і узяв на себе певні зобов’язання), мораторій (індивід
переживає період кризи, активного дослідження і боротьби за вибір
альтернативи), передчасна ідентичність (індивід ще не пережив кризу, але вже
зробив вибір), дифузна ідентичність (переживається індивідом, який або не
переживав, або вже пережив кризу, при цьому вибір ним так і не був
здійснений). Наявність статусу дифузної ідентичності може при цьому
обумовлюватися або відсутністю взятих зобов’язань в докризовий період, або ж
за «посткритичної дифузної ідентичності» – якщо індивід пережив кризу, втім
не взяв зобов’язань і не зробив відповідного вибору [67, c. 16–17].
В дослідженнях А. Уотермана ідентичність розглянута в контексті
ціннісно-вольових аспектів самовизначення на основі вибору цілей, цінностей
та переконань, що є провідними в житті людини [67; 284]. Важливим аспектом
в процесі формування ідентичності є вибір індивідом засобів ідентифікації та
відбору цінностей, цілей та переконань, як майбутніх елементів ідентичності з
одного боку, а також їх сутнісний зміст – з іншого, що мають розглядатися в
єдності. При цьому автор виокремлює такі найбільш значущі сфери життя для
формування

ідентичності:

професійне

життя,

моральні

та

релігійні

переконання, політичні погляди та соціальні й статеві ролі [67, с. 18.]
Цінним є положення про неусвідомлюваний та усвідомлюваний рівні
ідентичності, сформованої в ході соціальної взаємодії, під якою Дж. Мід
розуміє здатність людини до цілісного сприйняття себе і соціального світу, що
й обумовлює не просто єдність елементів ідентичності, а й їх взаємозв’язки між

50
собою і з цілим. Так в процесі набуття ідентичності відбувається перехід від
неусвідомлено прийнятих норм та ролей до осмисленого ставлення до себе й
поведінки [264].
Зазначимо, що механізм ідентифікації особистості досліджувався ще
З. Фрейдом, який розглядав ідентифікацію, як механізм процесу соціалізації
індивіда, інтеріоризацію соціальних вимог та заборон, що переживає індивід,
як тиск протистояння вродженим сексуальним та агресивним потягам.
Ідентифікація здійснюється через емоційний зв’язок з іншим особами та
супроводжується прагненням людини походити на значущого ближнього.
Завдяки ідентифікації відбувається формування поведінки та властивостей
особистості, взятих за зразок [203; 204].
В. Столін розглядав ідентичність як самосвідомість особистості з
багатогранною структурою, що включає виявлення індивідом своєї соціальної
цілісності, унікальності і сенсу свого буття, формування і зміну уявлень про
своє майбутнє, минуле і сьогодення. Прояви активності суб’єкта діяльності на
різних рівнях обумовлюють формування адекватного суспільному і діяльному
існуванню особистості образу самого себе (феноменологічного Я) [189]. В
свою чергу в уявленнях І. Кона про ідентичність (самість), як проблему «Я» –
«Его» (суб’єктність) і «образ Я», «Его» є тим регулятивним механізмом, що
визначає спадкоємність психічної діяльності і наявність інформації про себе, а
«образ Я» вибудовує і одночасно коректує її [80].
Н. Антонова

узагальнюючи

дослідження

ідентичності

в

різних

парадигмах та концепціях визначає її як динамічну структуру, що має соціальну
основу, нелінійно і нерівномірно розвивається впродовж всього життя людини,
проходить через подолання

криз ідентичності,

що

може

йти

як

в

прогресивному, так і в регресивному напрямі [7, c. 142].
Ю. Поварьонков розглядає ідентичність як цілісну, інтегральну якість
особистості, що виявляється у формі певних емоційних станів, реалізується як
деяка психологічна структура елементів, та розвивається через актуалізацію
механізму ідентифікації [155].
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На

думку

Л. Шнейдер,

ідентичність

–

це

складний

соціально-

психологічний феномен, складна психічна реальність, що включає міфологічні і
сучасні

рівні

філогенетичні

свідомості, індивідуальні
основи.

Ідентичність

і
не

колективні,
може

онтогенетичні

належати

і

людині

субстанціонально, оскільки не є вродженою, але й не може належати
акцидентально, адже коли вона з’являється, то не може остаточно зникнути.
Тому це поняття пов’язане з багатовимірністю інтеграційного психологічного
феномену, що забезпечує людині цілісність, тотожність і визначеність.
Ідентичність є самореферентністю – відчуття і усвідомлення унікальності свого
«Я» в його екзистенції і неповторності особистісних якостей, за наявності своєї
приналежності до певної соціальної реальності [232].
В

свою

чергу,

Н. Ковальова

використовує

поняття

«суб’єктної

ідентичності», як компоненту особистісної ідентичності, розкриваючи його
через почування індивідом неповторності та унікальності власного потенціалу,
способу життєдіяльності, досягнень, умінь та досвіду, що відображається в
ототожненні себе з самим собою, як суб’єкта свого життя та діяльності [191,
c.195–196].
В дослідженнях І. Субботіна ідентичність розуміється, як сукупність
уявлень суб’єкта про себе, свій власний шлях розвитку, що супроводжується
відчуттям власної безперервності, тотожності, якісної визначеності, дає
можливість суб’єктові сприймати своє життя, як досвід безперервності та
єдності свідомості, цілісності життєвих цілей і послідовності дій. При цьому
переживання ідентичності актуалізується саме в професійній сфері людського
життя. Професійна ідентичність у зв’язку з цим представлена різновидом
соціальної ідентичності [190].
В. Острова визначає проспективну ідентичність, як цілісне когнітивноафективне утворення, соціокультурно обумовлений динамічний компонент «Яконцепції» особистості. Вона втілена у системі уявно-вірогіднісних смислових
конструктів суб’єкта, віднесених у власне майбутнє, відображена в сукупності
рис, особистісних якостей, соціальних ролей та статусів, що в сукупності
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забезпечує суб’єкту орієнтацію у соціумі, знаходження свого місця в ньому і
формування перспектив подальшого саморозвитку [146]
Вчені зазначають, що професійна ідентичність формується в процесі
праці,

включає

спеціалізацію,

професійну

компетентність,

розвиток,

самосприйняття та рольову поведінку, етику, а також відображається у
цінностях уміннях та навичках, набутих суб’єктом в процесі трудової
діяльності [169; 169; 285].
Н. Іванова в психологічній структурі соціальної ідентичності визначає
єдність когнітивних, мотиваційних та ціннісних компонентів, в поєднанні яких
виникають

функціональні

блоки:

базисний

(вузько

локалізована

самоідентифікація, пов’язана з мотивацією самозахисту і прагненням укріпити
свої

позиції

на

рівні

етнічної,

індивідуально-особистісний

регіональної

(виявляється

в

і

родинної

мотивації

спільності),

самоповаги

і

спрямованості на опанування вимог культури співтовариства) та професійноділовий (виявляється в прагненні до самореалізації, розширення суб’єктивного
простору, аналізу змін в суспільстві) [66].
А. Сергеєва досліджує поняття інтегральної ідентичності особистості, яке
визначає як психічне явище з складною ієрархічною структурою (включає
формально-динамічний,
імперативний

якісний,

(нормативний)

змістовно-особистісний

рівні)

та

характеризується

та

соціально-

цілісністю

й

унікальністю особистості, усвідомленням власної зрілості та цінності, змісту
існування, розумінням вимог суспільства, прагненням їм відповідати без втрати
ідентичності.

Вчена

визначила,

що

формально-динамічний

рівень

представлений сукупністю властивостей, що відображують форму і динаміку
розвитку ідентичності особистості (стійкість, потреба в ідентичності, легкість,
гнучкість, широта, безперервність, активність в побудові ідентичності);
змістовно-особистісний рівень охоплює показники, пов’язані зі спрямованістю
ідентичності

(родинно-батьківська,

соціально-рольова,

професійна,

рефлексивна); соціально-імперативний рівень представлений соціокультурною
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ідентичністю, статусами ідентичності в релігійній, національній і гендерній
сферах соціальних стосунків [180].
Ґрунтовні

дослідження

феномену

В. Козлова, О. Мазур зі співавторами

ідентичності

К. Патирбаєвої,

показали, що ідентичність є сферою

самосвідомості особистості, що зосереджує уявлення про себе, власний шлях
розвитку

та

характеристик

є

складним

як

інтегративним

тотожність,

цілісність,

феноменом,
визначеність.

синтезом

таких

Ідентичність

є

особливим психічним станом – динамічним, рухливим, процесуальним.
Інтегральний емоційний процес ідентифікації через самоототожнення включає
психологічні та соціальні механізми, що обумовлюють досягнення ідентичності
я стану, пошуку основ для досягнення цього стану [67, c. 86–87].
Як

зазначає

Ю. Поварьонков

[155],

існує

достатньо

велика

різноманітність думок в тлумаченні особистісної та соціальної ідентичностей, а
також в поясненні їх співвідношення. Зокрема, розуміння ідентичності, як
результату переживання та усвідомлення своєї приналежності до соціальної
групи, розглядалась ще Е. Еріксоном та отримала своє продовження в працях
Дж. Міда, Г. Теджфела, Дж. Тернера [7; 64; 155; 282]. Розглядаючи поняття
особистісної ідентичності, вводиться поняття соціальної ідентичності й
вважається, що особистісна ідентичність формується на основі ідентифікації
фізичних, інтелектуальних і моральних якостей, а соціальна ідентичність є
результатом ідентифікації людини з конкретною спільністю (за расою, статтю,
національністю, професійною групою) [155].
В своїх дослідженнях Л. Шнейдер характеризує професійну ідентичність,
як специфічну інтеграцію особистісної і соціальної ідентичності в професійній
реальності [229, с. 48]. Водночас спробу визначити місце професійної
ідентичності в континуумі «соціальний – особистісний» здійснили Н. Іванова і
О. Конєва [65]. З одного боку професійна ідентичність концептуально
відображає уявлення людини про своє місце в професійній групі (спільноті), а з
іншого – в процесі ідентифікації це уявлення, під впливом суб’єктивного
ставлення до власної професійної приналежності, супроводжується ціннісно-
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смисловими установками, і професійна ідентичність набуває рис особистісного
утворення. Професійна ідентичність, як підвид соціальної ідентичності є
особистісною

якістю,

проявляється

в

ході

особистісно-професійного

становлення й впливає на різні сфери життя людини. Тому, на думку
К. Патирбаєвої, В. Козлова, О. Мазур зі співавторами, професійну ідентичність
доцільно розглядати як вид соціальної ідентичності, а не особистісної, оскільки
ціннісно-смисловий

компонент

ідентичності

супроводжує

сприйняття

групового членства і додає даній психологічній категорії особистісного
характеру [67, с. 77–78]. Слушною в рамках нашого дослідження є позиція, що
професійну ідентичність доцільно розглядати як продукт самосвідомості
(частину професійного Я особистості), психологічну категорією, що є
результатом визначення людиною своєї позиції в системі професійних взаємин
[185, с. 26].
Потреба конкретизації поняття професійна ідентичність зумовлена й тим,
що професійне становлення особистості є провідною формою набуття
(розвитку та формування) її ідентичності [67; 156; 158].
Так, А. Маркова визначає професійну ідентичність як багаторівневу
особистісну

динамічну

структуру,

що

включає

усвідомлювані

і

неусвідомлювані аспекти, забезпечує тотожність особистості на всіх етапах
професійного розвитку, а також спадкоємність і стійкість в часі [132].
Важливим акцентом у змісті професійної ідентичності за Г. Андрєєвою є
прийняття

на

всіх

рівнях

індивідом

професійно-ціннісних

позицій,

санкціонованих в професійному просторі [6].
Ґрунтовні дослідження професійної ідентичності в контексті соціальної
реалізації

професіонала

проведені

ідентичність

визначено

психологічної

відповідності

О. Єрмолаєвою,

комплексною
суб’єкта

в

яких

характеристикою

діяльності

професійну
внутрішньої

соціально-професійному

середовищу, як компонента особистості, що базується на компетентності,
професійній придатності та інтересі до роботи у балансі з цим середовищем [49,
с. 40].
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У своїх дослідженнях Л. Шнейдер визначає професійну ідентичність з
одного боку через усвідомлення та оцінку власної приналежності до професії та
професійного середовища [231, с. 113], з іншого – через відчуття професійної
компетентності, самостійності й самоефективності, як переживання своєї
професійної цілісності й визначеності [231, с. 120]. Зокрема вчена пов’язує
феномен

профідентичності

з

проблемами

професійної

самосвідомості,

професійної повсякденності, інтерсуб’єктивності і розвитку професійної
міжособистісної комунікації [232]. Так, професійна ідентичність, як об’єктивна
і

суб’єктивна

єдність

з

професійною

групою,

справою,

обумовлює

спадкоємність професійних характеристик (норм, ролей, статусів) особистості
[229, с. 64].
За Г. Ложкіним у вузькому тлумаченні професійна ідентичність є
самосвідомістю, системою уявлень про себе, як суб’єкта життєдіяльності, у
широкому тлумаченні вона є поняттям, у якому проявляються концептуальні
уявлення людини про своє місце в професійній спільноті (групі) та
супроводжується визначеними ціннісними і мотиваційними орієнтирами [115].
Професійна ідентичність є компонентом цілісної ідентичності, як результат
професійного

самовизначення

відображається

через

усвідомлення

себе

представником професії та професійної спільноти, тобто ідентифікацію [113].
Набуття професійної ідентичності, на думку І. Хамітової вкрай важливе в
професійній діяльності, оскільки надалі професійна ідентичність служить
стабільною системою координат для набуття сенсу в роботі і житті [210].
За М. Пряжніковим [162] професійне самовизначення є знаходженням
сенсів виконуваної роботи й передує професійній ідентичності, яку в даному
контексті Л. Шнейдер [230] визначає, як усвідомлене оволодіння смислами
виконуваної роботи. Професійне самовизначення у цьому контексті є
проектуванням, а профідентичність – вибудовуванням трудового та в цілому
життєвого шляху, при цьому самовизначення матиме логічним продовженням
виникнення профідентичності, яка в свою чергу неможлива без нього.
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Тому, у дослідженнях Е. Зеєра професійна ідентичність й втілена у
професійному «Я-образі» та включає професійні стереотипи та унікальність
власного «Я», характеризується усвідомленням своєї тотожності з професійним
«Я-образом» [59, с. 167]. Зокрема професійний «Я-образ» також розглядається
як когнітивна складова професійної «Я-концепції» в структурі професійної
ідентичності особистості, він є усвідомлюваним показником приналежності
особистості до професії в багаторівневій системі уявлень про себе як
професіонала [24]. Тип та ступінь розвитку професійного «Я-образу»
(гармонійний, конвенціональний, узагальнений, розмитий, квазіобраз) у
процесі саморегуляції й саморефлексії зумовлює розвиток типу ідентичності
особистості фахівця (завершений, автономний, передчасний, конформний,
дифузний) [176].
Важливим аспектом в набутті професійної ідентичності Є. Клімов [75]
вважає вибудовування у свідомості суб’єкта діяльності картини професійного
світу за допомогою так званих «стоп-кадрів», в результаті чого в загальному
потоці

інформації

фіксуються

значущі

стійкі

елементи

професійного

середовища, які у подальшому складають основу професійного мислення
фахівця. У сукупності такі елементи можуть свідчити про стереотипність,
знеособленість їх носіїв, як типових представників певної професії, виду
діяльності. «Ідентичним собі» або унікальним й неповторним у професії стає
лише фахівець, здатний діяти відповідно до власного бачення проблеми на
основі здібностей та досвіду, що відрізняють його від усталеного зразка та є
свідченням його продуктивності [75].
Професійна

ідентичність

за

Ю. Поварьонковим,

як

інтегральна

характеристика особистості, не може бути зведена ні до соціальної
ідентичності, оскільки не вичерпується прийняттям відповідних професійних
ролей і функцій, ні до самоідентичності, оскільки ставлення до себе як
професіонала є лише одним з показників сформованості професійної
ідентичності. Тому в структурі професійної ідентичності представлені обидві
форми ідентичності. Людина задає собі цей стан, прагне до нього, а
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ідентифікаційна активність спрямовується на пошук необхідних особистості
ідентифікаційних характеристик в професійній діяльності [155; 157].
В окремих дослідженнях розрізняють поняття професійної ідентичності
(соціальний конструкт і внутрішній психологічний процес усвідомлення
суб’єктом себе як працівника) [120; 169], організаційну ідентичність
(когнітивний образ індивіда, як члена організації, визначення на цій основі
цілей діяльності та ступеня ідентифікації з ними) [58; 169; 247; 262; 272],
корпоративної ідентичності (відчуття приналежності до організації, де працює
суб’єкт, наявність ціннісного ставлення роботи в ній, емоційної прихильності
до значущої для суб’єкта спільноти) [120; 169; 261].
Аналіз структурних
О. Радзімовською

у

мотиваційно-ціннісний,

одиниць професійної

таких

ідентичності

визначено

компонентах:

когнітивно-рефлексивний;

емоційно-вольовий;

проектно-поведінковий;

діяльнісно-практичний [169, с. 27–28].
Вчені також виділяють у структурі професійної ідентичності особистості
рівні:

особистісний,

поведінковий,

ціннісно-смислової

і

мотиваційно-

потребової сфер [153]; репродуктивний (низький), адаптивний (середній),
локально-моделюючий (достатній), творчий (високий) [118, с. 25].
Спираючись

на

дослідження

Ю. Поварьонкова

[158],

професійну

ідентичність О. Кокуном [79, с. 22–23] визначено як характеристику рівня
значущості професії та професіоналізації для суб’єкта в цілому. Вона показує
ступінь прийняття ним професії та професіоналізації, як засобу задоволення
своїх потреб й самореалізації, а також ступінь прийняття себе, як професіонала,
прийняття системи цінностей, що відповідають професійній спільноті.
Розглядаючи поняття професійної ідентичності у контексті розвитку
професіонала, Г. Ложкін і Н. Волянюк зазначають, що її досягнення можливе за
умови ідентифікації фахівця у професійній діяльності, яка є провідною, коли за
наявності перетворюючого психологічного потенціалу ця діяльність є основним
чинником психологічного благополуччя особистості [26; 116].
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Дослідження К. Патирбаєвої, В. Козлова, О. Мазур зі співавторами
показали,

що

професійна

ідентичність

багаторівневим

психологічним

самовизначення

особистості,

явищем,
що

є

системним,

динамічним,

результатом

виявляється

в

професійного

усвідомленні

себе

представником певної професії і соціально-професійного співтовариства
(групи), ототожненні себе з ними, із справою і «значущими іншими». Вона
відображає концептуальне уявлення свого місця у професійній спільноті,
ціннісно-смисловий компонент супроводжує сприйняття себе в цій спільноті й
надає особистісний характер [67, с. 87].
Науковці визначили професійну ідентичність, як сферу самосвідомості
особистості,

динамічну

психологічну

категорію,

що

є

результатом

професійного самовизначення, виявляється в конструюванні знання власної
приналежності

до

певного

соціально-професійного

співтовариства,

усвідомлення і переживання себе як професіонала, що впливає на успішність
самореалізації в професії, психологічне благополуччя і особистісний розвиток
професіонала [67, с. 88].
В. Кириченко наголошує на інтегральності утворення ідентичності, як
результату взаємодії особистості та соціального середовища. На думку автора
складна система ідентичностей формується в результаті високої особистісної
активності,

втілюючись

у

розгалужену

сукупність

образів

«Я»,

що

розкриваються через рольові патерни, ціннісні утворення, уміння та здібності,
підтримуючи цілісність самої особистості у взаємодії з іншими на основі
«власного бачення себе». Тому ідентичність особистості й забезпечує
індивідуальну репрезентацію себе суб’єктом професійних відносин [73, c.15–
16].
В рамках нашого дослідження цінними є напрацювання А. Борисюк, яка
визначає професійну ідентичність як інтегративне поняття, що поєднує в собі
компоненти

особистісної

та

соціальної

ідентичностей,

самосвідомість,

сформовану в результаті професійного самовизначення суб’єкта праці,
характеристики ставлення особистості до себе-професіонала, до професії та
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професійної спільноти, сформоване у професійній взаємодії з навколишнім
світом. Таким чином автор також підкреслює пролонгованість та тривалість
процесу професійної ідентифікації суб’єкта професійної діяльності [17; 18].
Важливим є висновок Т. Козирєвої про особливий вплив екстремальних
чинників зовнішнього середовища на розвиток кризової ідентичності, як
різновиду психологічної ідентичності фахівців, які працюють в особливих
умовах. Зокрема необхідність постійної адаптації до нових вимог професійної
діяльності в особливих умовах визначає зміни у змісті емоційного, ціннісносмислового

та

поведінкового

компонентів

психологічної

ідентичності

особистості, проявляючись в трансформуванні конфліктної, травмованої та
кризової ідентичності [77, с. 427].
За В. Осьодло професійна ідентичність є провідною характеристикою
суб’єкта праці й слугує основним критерієм професійного розвитку його
особистості

під

час

професійного

становлення.

Формуючись

на

базі

індивідуально-культурного і діяльнісного досвіду, вона проявляється у
здатності особистості офіцера самостійно осмислювати свою діяльність,
знаходити її значення і шляхи вдосконалення себе в цій діяльності [147; 148, c.
236–237; 151, с. 207].
В дослідженнях І. Субботіна [190] під професійною ідентичністю офіцера
визначено багатовимірний інтегративний психологічний феномен, що є
результатом когнітивно-емоційно-поведінкового процесу ототожнення себе з
професією офіцера і військово-професійним середовищем, що веде до
самостійного вибудовування свого військово-професійного майбутнього. У
зв’язку з цим професійна ідентичність офіцерів передбачає: високу готовність
смислових і регуляторних основ поведінки; здійснення особистісного,
інструментального

і

ситуативного

самовизначення

(набуття

досвіду);

інтеграцію у військово-професійне середовище; формування і рефлексію
уявлення про себе як офіцера (сформований адекватний професійний «образ
Я») [190].
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За Н. Мілорадовою набута професійна ідентичність є результатом
формування професійного типу особистості, зі специфічними поведінкою,
спілкуванням,
професійним

інтересами,
стилем.

позиціями,

Вона

індивідуальним

формується

як

та

результат

своєрідним
позитивного

професіогенезу особистості, «посилення» особистісних структур і особистості в
цілому, на тлі узгодження складних колізій особистісно-професійного розвитку,
супроводжується набуттям професіоналізму, професійної самореалізації та
професійної зрілості [138]. Професійна ідентичність є продуктом тривалого
особистісно-професійного розвитку, складовою особистості, домінантним
фактором професійної кар’єри (базується на профпридатності, компетентності,
професійному інтересі), що забезпечує успішну професійну адаптацію, є
одночасно індикатором наявних проблем суб’єкта в середовищі та основою
подолання труднощів професійної соціалізації [121].
В цілому зазначимо, що більшість дослідників професійної ідентичності
вважають її основним критерієм професійного розвитку особистості та
провідною характеристикою суб’єкта праці [17; 20; 59; 61; 148; 185].
Розглядаючи структуру професійної ідентичності особистості сучасного
офіцера, варто відмітити, що структурними компонентами можуть бути різні
елементи та психологічні утворення. Ще в дослідженні А. Уотермана [284]
такими одиницями розглянуто цілі, цінності, переконання, покладені в основу
визначення сенсу життя, відповідно й професійного у тому числі.
У роботах Л. Шнейдер [229; 231] структура професійної ідентичності
представлена компонентами, що в «Я-концепції» визначені сукупністю
установок на себе: когнітивним (професійні знання та переконання), емоційним
(емоційно-оцінне ставлення до професійних переконань і знань, до самого себе
як «діяча»), поведінковим (відповідна реакція, що виражається в поведінці).
При цьому професійна ідентичність структурується смислами, хронотопами,
цінностями

і

прототипами,

в

динамічному аспекті

її

«вибудовують»

персоналізація, самовизначення, самоорганізація і рефлексія, характеризують
тотожність, визначеність і цілісність.
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В

структурі

професійної

ідентичності

О. Єрмолаєва

визначає

інструментальний (вимірюється за критерієм володіння суб’єктом операціями,
навичками, знаннями), ментальний (за критерієм психологічного прийняття
суб’єктом правових і ціннісно-етичних норм і адекватності особистості цим
нормам) та соціальний (за критерієм соціальної адекватності професійних
вчинків) компоненти. Автор наголошує на актуалізації у професіонала
особистісно-професійної, функціонально-діяльнісної, соціально-професійної і
глобально-професійної ідентичностей [49].
Особистісно-професійна

ідентичність

характеризується

якісно

визначеною стійкою професійно-ментальною позицією (необхідний компонент
особистісної і соціальної ідентичності), що акумулює етапи і результат
розвитку

професіонала

у

взаємопов’язаних

характеристиках

його

самототожності, як суб’єкта діяльності [49, с. 74].
Сформована функціонально-діяльнісна ідентичність за О. Єрмолаєвою
забезпечує необхідну для виконання інструментальної функції професії ступінь
стійкості

професійних

професійної діяльності;

навичок

і

універсальності

основних

способів

інваріантність виконання професійних функцій

соціокультурному середовищу, умовам, засобам і інформаційній основі
діяльності; автономність (операційну, соціальну, мотиваційну); надійність
досягнення високого професійного результату в професії; системність
охоплення професійних проблем у взаємозв’язку компонентів; збалансовану
стабільність і гнучкість професійно-діяльнісних стереотипів [49, с. 74].
Соціально-професійна ідентичність проявляється в прихильності до
інтересів загального блага у виконанні соціальної функції професії. Глобальнопрофесійна ідентичність відображає сутність справжнього професіоналізму як
надситуативного, наднаціонального і надкультурного явища [49, с. 75].
В

своєму

дослідженні

С. Камінська

розглядає

структурними

компонентами інтегративного поняття професійної ідентичності особистості
взаємозв’язок когнітивних, мотиваційних і ціннісних характеристик, що
зорієнтовують в професійному світі, професійному співтоваристві, широкому
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соціальному оточенні й дозволяють не тільки повно реалізовувати особистісний
потенціал у професійній діяльності, а також робити прогноз можливих
наслідків професійного вибору, планувати перспективи професійного розвитку
[71].
В

запропонованій

структурними

А. Борисюк

компонентами

ціннісно-мотиваційний)

та

моделі

визначено:

2) соціальний

професійної

1) особистісний

ідентичності
(когнітивний,

(операційно-дієвий,

афективно-

оцінний), що інтегруються в життєвий та професійний досвід через утворення,
що об’єднані у три підсистеми: ставлення до себе як до професіонала,
ставлення до професії, ставлення до професійної спільноти [17; 18].
Відмітимо, що когнітивний компонент професійної ідентичності за
Д. Завалишиною складає засвоєння особистістю норм, цінностей, традицій
відповідної професійної групи [55].
Українські науковці (Г. Балл, В. Зливков, С. Копилов зі співавторами)
визначають потреби, інтереси, установки, переконання та інші структурні
характеристики особистості серед елементів професійної ідентичності, що
поєднуються в когнітивні, мотиваційні та ціннісні компоненти. При цьому
когнітивний компонент планово поєднується із мотиваційним, оскільки
особистість професіонала повинна спершу засвоїти норми професійної групи, а
потім – реалізувати їх у взаємодії. Вчені в структурі професійної ідентичності
окрім рівня професіоналізму, навичок та умінь також показують комунікативні
здібності, сформованість емоційно-вольової сфери, діалогічність, акмеологічну
орієнтованість особистості, цілеспрямованість, рішучість [185, с. 33–34].
І. Субботін визначив компонентами професійної ідентичності офіцера:
когнітивний (знання, уявлення про особливості військово-професійного
середовища, групи і усвідомлення себе її членом на основі професійнодиференційованих ознак, складові – образ професії (професійна обізнаність) і
«образ Я» в професії (професійна самосвідомість і самоназивання), емоційнооцінний (самооцінка себе як професіонала, оцінка своєї і чужих професійних
груп, самоставлення до себе-професіонала, ставлення до своєї і чужих
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професійних груп), поведінковий (механізм прояву себе членом військовопрофесійної групи, побудова системи стосунків і дій в професійній взаємодії
(функціонально-рольова поведінка). За позитивної професійної ідентичності
офіцера світ сприйматиметься ним збалансованим, таким, що узгоджується з
його уявленнями [190].
Таким чином, професійну ідентичність офіцера ми розглядаємо, як
багатовимірний, інтегративний психологічний конструкт, що є результатом
процесу усвідомленого ототожнення себе з професією офіцера і військовопрофесійним середовищем та веде до самостійного вибудовування ним свого
військово-професійного майбутнього. Вона передбачає розвинене відчуття та
наявність професійної компетентності, самостійності й самоефективності,
професійної цілісності й визначеності, усвідомлену інтеграцію у військовопрофесійне середовище та оволодіння смислами

військово-професійної

діяльності. Професійна ідентичність формується у процесі професійного
розвитку та є одним із важливих показників становлення особистості
військового професіонала, як суб’єкта військово-професійної діяльності й
більш повно розкривається в досягненні професійної суб’єктної позиції, що
характеризує його тотожність, визначеність і цілісність.
1.3. Вплив перфекціонізму на розвиток професійної ідентичності
особистості офіцера
Як показали проведені теоретичні пошуки, професійна ідентичність
офіцера втілюється у професійному «Я-образі», включаючи професійні
стереотипи, унікальність власного «Я», ототожнення з професійним «Яобразом». Система уявлень офіцера про себе – військового професіонала, як
когнітивна складова професійної Я-концепції уособлюється в професійному
«Я-образі», в структурі його професійної ідентичності. Відтак ступінь розвитку
професійного «Я-образу» сучасного офіцера зумовлює розвиток типу його
професійної ідентичності.
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Функціональне

навантаження

професійного

«Я-образу»

офіцера

забезпечує досягнення особистістю внутрішньої узгодженості, визначає
специфіку інтерпретації набутого професійного досвіду, як джерело очікувань
щодо самого себе в професійній діяльності, регулюючи таким чином соціальну
поведінку в цілому [24].
Функціонування

системи

компонентів

професійного

«Я-образу»

детерміноване взаємодією «Я-реального» (установки, пов’язані з власними
актуальними професійними здібностями, ролями і статусами) та «Я-ідеального»
(установки, пов’язані з уявленням про здібності, ролі, статус ідеального
професіонала) [11; 24; 45; 165]. Професійне «Я» особистості офіцера, як
змістовна характеристика професійного «Я-образу», потребує узгодження
бачення себе-професіонала з професіоналами-іншими, закладаючи вектор
розвитку професіонала-ідеального («Я-ідеального») [24, c. 30].
Останні

дослідження

О. Філатової,

О. Пчолкіної,

спираючись

на

положення М. Холендера, показують, що співвідношення реального та
ідеального «Я» відіграють важливу роль у формуванні перфекціонізму,
напруження між цими структурами може стати детермінантою розвитку
почуття неповноцінності, зниження самооцінки особистості. Якщо ж особа
вважає, що здатна наблизитися до ідеалів і цінностей, самооцінка стає вищою,
з’являється упевненість в собі та своїх можливостях [201; 258]. Разом з тим, Яідеал може становити архаїчний та недосяжний образ досконалості, що не
відповідає реальності, а его-перфекціоністські настанови при цьому є
результатом неправильного розв’язання Едіпового комплексу [244]. Такі
висновки

вчених

показують,

що

уособлений

в

особистісних

рисах

перфекціонізм у різних варіантах прояву впливає на процес розвитку та
досягнення професійної ідентичності особистості.
Зокрема, нездатність втілити в реальність «Я-ідеальне» може призводити
не тільки до негативних емоційних станів, а й порушень у розвитку,
самовідчуження, руйнування індивідуальності [214]. Розузгодження «Яактуального» з «Я-ідельним» мотивуватиме особистість до подолання цієї
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невідповідності й може стати причиною емоційного виснаження [257]. У цьому
ключі М. Абдуллаєва визначає операціоналізацію професійної ідентичності
через семантичну близькість конструктів «Я сам» (уявлення про те, який я
професіонал насправді), «Я ідеал» (яким би я хотів стати), «можливе Я» (яким я
можу стати) [1].
Спираючись на положення концепції перфекціонізму Г. Флетта і
П. Х’юїтта зазначимо, що важливим в цьому контексті є те, що у
перфекціоніста існують суттєві розбіжності між актуальним і ідеальним
професійними «Я-образами», між реальним рівнем цілей і високими ідеалами,
які відображають перфекціоністські настанови. Виявлення таких розбіжностей
між реальним та ідеальним образами детермінує процес когнітивної румінації
власних помилок (нав’язливе переживання про причини минулих або майбутніх
помилок, неідеального результату) і недосконалості перфекціоністом [248].
Як показали дослідження І. Грачової, у осіб з високим рівнем
перфекціонізму ідеали є найбільш складні та диференційовані, а у осіб з
низьким його рівнем ідеальний образ є результатом зовнішніх впливів та менш
відрефлексований, для них більш важливими виявилися фізичні ознаки,
водночас більш важливі для осіб з низьким рівнем перфекціонізму [37].
Дослідження

Я. Жебрун

свідчать

про

подвійність

Я-концепції

перфекціоніста, що виявляється у високих оцінках здатності до самоконтролю і
організації діяльності, з одного боку, та суттєвій залежності від соціальної
оцінки поведінки та діяльності, невпевненості у собі й самокритичності, з
іншого [51].
Дослідження О. Філатової, О. Пчолкіної показали, що перфекціонізм
особистості пов’язаний з її «Я-ідеальним», особливості якого є індикаторами
визначення типу перфекціонізму [201; 258]. Результати емпіричних досліджень
І. Шагарової, В. Нагайцевої свідчать, що характеристики перфекціонізму
виступають у якості особистісних детермінант вибору стратегій копінгповедінки в професійних стресових ситуаціях. При цьому перфекціонізм,
орієнтований на себе, позитивно впливає на стратегію «активний копінг» і
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негативно – на стратегії «пошук активної суспільної підтримки» і «ментальне
відсторонення». Перфекціонізм, орієнтований на інших, впливає на стратегію
«планування», а рівень загального перфекціонізму впливає на стратегію
«ментальне відсторонення» [224].
Також суттєвим аспектом впливу перфекціонізму на становлення та
розвиток професійної ідентичності є неконструктивний характер взаємозв’язків
перфекціонізму

та

окремих

особистісних

властивостей,

виявлених

А. Распоповою. Вчена зазначає, що занижена самооцінка й суттєва розбіжність
між домаганнями й оцінкою власних можливостей є наслідком схильності
висувати нереалістичні вимоги до себе й навколишніх людей (колег). Прямий
взаємозв’язок перфекціонізму, орієнтованого на інших, і показника розбіжності
самооцінки й рівня домагань указує на прояв перешкоджально-домінантної
реакції. Схильність пред’являти високі вимоги до себе й оточення пов’язані з
заниженою самооцінкою, сильною розбіжністю між рівнем домагань і
самооцінкою, мотивацією уникнення невдач, ситуативною тривожністю. Усі ці
чинники відображають нестійкість самооцінки, недостатньо сформовані
уявлення про себе, особистісну незрілість [173].
С. Камінська пише, що професійна ідентичність є внутрішньою схемою,
що відображає уявлення фахівця яким він повинен бути, його уміння та
поведінку в професійній спільноті задля досягнення ефективної професійної
реалізації, тобто уявлення про себе, як професіонала, свою компетентність,
роль професії в суспільстві [71, c. 19].
Враховуючи позицію О. Єрмолаєвої [48; 49] про професійну ідентичність,
як продукт тривалого особистісно-професійного розвитку в певних соціальних
умовах, що складається на високому рівні оволодіння професією, зазначимо,
що перфекціоністські настанови, закладені на ранніх етапах розвитку оптанта є
первинними і впливатимуть на подальший процес професійної ідентифікації й
набуття професійної ідентичності офіцера. На думку вчених (О. Єрмолаєвої [48;
49], С. Максименка [124], В. Осьодла [124; 147] й ін.) професійна ідентичність
виконує функцію стабілізації забезпечуючи необхідний рівень професійного
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центризму і стійкої професійно-ментальної позиції, перетворюючу функцію, що
спрямовує суб’єкта на розвиток і зміну професійної позиції. При цьому саме
реалізація перетворюючої функції професійної ідентичності виявляється у
ступені ідентифікації суб’єктом себе із професією, що у поєднанні з
стабілізуючою функцією забезпечує професійне самовизначення і подальший
розвиток професіонала.
Однією з функцій професійної ідентичності є розвиток «професійного
почуття», що проявляється в прийнятті себе-професіонала в конкретній справі,
усвідомленні

відповідної

ментальності,

впевненості

у

професійній

компетентності, самостійності і ефективності, переживанні своєї професійної
цілісності та визначеності [13].
В. Осьодло, спираючись на дослідження Дж. Соненфельда [277] також
наголошує на розвитку ідентичності в процесі професіоналізації, як важливому
показникові становлення особистості військового фахівця. Під час кар’єрного
зростання офіцера відбувається динамічна зміна різних видів ідентичності й
перехід від часткових та віддалених ідентифікаційних характеристик до
набуття концептуальної професійної ідентичності [148, с. 229–230].
На думку М. Заковоротної становлення ідентичності відбувається в
процесі важкого вибору між легко набутим «Я-запозиченим», скопійованим і
«Я-власним», створеним своїми зусиллями та стараннями [57]. На нашу думку,
з таких міркувань перфекціоністські настанови особистості неодмінно
впливатимуть на процес ідентифікації особистості під час набуття нею
професійної ідентичності.
Дослідження науковців показують, що перфекціоністські орієнтації
починають формуватися ще в ранньому шкільному віці та навіть ще раніше, і
провідними в цьому є чинники сімейного виховання [69]. Невротичний
перфекціонізм детермінований дитячим досвідом взаємодії з батьками, які не
схвалюють або недостатньо проявляють задоволення, чия любов залежить від
результатів діяльності дитини. В першому випадку, дитина прагне стати
досконалим не тільки для того, аби уникнути невдоволення інших, а й щоб
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зрештою прийняти себе через надмірні зусилля та грандіозні досягнення. В
другому випадку, дитина починає усвідомлювати, що тільки хороше виконання
діяльності робить її цінною [254]. Батьки сприяють розвитку перфекціонізму
надмірною критикою, вимогливістю і наданням дитині значно менше
підтримки в цілому, при цьому дитина змушена бути «безпомилковою», щоб
задовольнити батьківські очікування та уникнути критики [246; 254; 258; 267;
271].
Отже, процес професійної ідентифікації відбувається на тлі певного
рівня розвитку перфекціоністських настанов особистості офіцера, закладених
раніше в процесі соціалізації. Невротичний, патологічний перфекціонізм може
блокувати процес ідентифікації. Зокрема деструктивні поведінкові стратегії
можуть бути зумовлені високими стандартами у поєднанні із забороною на
помилку і невдачу, оскільки патологічний перфекціонізм визначає такі
дезадаптивні характеристики як: ірраціональне мислення, схильність до
самокритики, самозвинувачення і звинувачення інших, прокрастинація, низька
ефективність, неадаптивна мотивація до навчання, понижена здатність до
проактивних

копінг-стратегій,

інтерперсональні

проблеми,

емоційна

дезадаптація, низька самооцінка [82].
На думку Є. Ільїна, постійне невдоволення результатом (бути краще
самого себе) може бути не пов’язаним з прагненням бути кращим за інших,
тому існує тонка межа між добросовісним ставленням до роботи, коли людина
не може змиритися з очевидними недоліками, і постійним прагненням до
«вдосконалення» [69, c. 78]. Здоровий перфекціонізм має негативні елементи у
контексті пошуку суб’єктом єдиного правильного рішення і прагнення негайно
отримати результат, не розглядаючи інших можливих варіантів його
отримання, відбувається блокування креативності [69, c. 85]. Здоровий
перфекціонізм сприяє розвитку особистості, розкриттю її можливостей і
творчого потенціалу. Втім згодом поведінка, навіть при позитивному
перфекціонізмі, може призвести до таких несприятливих наслідків як хронічна
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перевтома, труднощі концентрації уваги. Зміна життєвих обставин також може
зашкодити досягненню раніше досягнутих стандартів [69, c. 86].
Прагнення до досконалості особливо негативно відображається на якості
роботи, невпевненість у високій якості своєї роботи, страх помилок змушують
перфекціоністів постійно перевіряти себе. Вони схильні прив’язувати відчуття
власної значущості до службової діяльності і тому занадто багато часу
витрачають на непотрібні деталі, що призводить до прискорення темпу роботи
втім знижує її загальну продуктивність. Перфекціоніст витрачає багато часу на
другорядні деталі та може очікувати появи умов, щоб ідеальний продукт його
діяльності з’явився прямо зараз [69, c. 86]. Вказані особливості в умовах
військово-професійної діяльності негативно позначатимуться на професійному
становленні та ідентифікації офіцера.
Як

зазначають

К. Патирбаєва,

В. Козлов,

Е. Мазур,

професійна

ідентичність, як системне, динамічне багаторівневе психологічне явище, прямо
пов’язане з такими явищами, як: професійне самовизначення, професійна
самосвідомість, професійний простір і професійний розвиток. Професійна
ідентичність

є

результатом

професійного

самовизначення

особистості,

проявляється в усвідомленні й ототожненні себе з певною професією й
соціально-професійним співтовариством (групою, «значущими іншими»).
Ґрунтуючись на компетентності, професійній придатності та інтересі до роботи,
професійна ідентичність виступає домінантним фактором кар’єри, забезпечує
успішну професійну самореалізацію особистості, дозволяє найбільш повно
реалізувати особистісний потенціал у професійній діяльності [67, c. 87].
М. Арглай [242] у дослідженні професійної ідентичності показав її
зв’язок з професіоналізацією індивіда, що допомагає засвоїти норми
професійної поведінки, стандарти та вимоги до діяльності. На думку
Ю. Поварьонкова [156] професійна ідентичність тісно пов’язана з такими
елементами професійного розвитку фахівця, як професійне самовизначення,
професійна самооцінка, професійна деформація. Автор зазначає, що окремі
якості

суб’єкта

у

формі

функціональної

системи

«задають»

зміст і
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спрямованість професійної ідентичності та забезпечують її досягнення й
розвиток. У цьому ключі В. Кириченко наголошує на формуванні професійної
ідентичності у процесі професійної діяльності та визначенні стратегії взаємодії
з

професійним

середовищем

на

основі

ціннісно-смислових

утворень

особистості [73, с. 35–36].
В дослідженнях перфекціонізму Л. Данилевич [43] визначено специфіку
прояву функціонального та дисфункціонального перфекціонізму. Враховуючи
позицію

автора

зазначимо,

що

для

офіцерів

з

функціональними

перфекціоністськими настановами характерним має бути прагнення до високих
особистих стандартів на основі розуміння своєї недосконалості, прийняття
своїх

недоліків,

помилок.

Для

офіцерів

же

з

дисфункційними

перфекціоністськими настановами бачення власної досконалості заважатиме
професійному розвитку через неприйняття та витіснення наявних помилок та
недоліків на тлі переживань щодо ймовірної невідповідності заданим
стандартам, тривожності, ворожого сприймання критики зовні, відсторонення
від оточення та прокрастинації. Тому перфекціоністські настанови офіцера
прямо чи опосередковано коригуватимуть процес набуття професійної
ідентичності.
Так у дослідженні О. Лози показано, що перфекціонізм відіграє провідну
роль у процесі розвитку професіонала, інтегруючи спрямованість на
вдосконалення суб’єкта діяльності (орієнтація на себе, орієнтація на інших) та
міжособистісних відносин (спрямованість на діяльність та відносини),
пояснюючи такі аспекти професійної діяльності, як: трудоголізм, дедлайн,
прокрастинація, професійне вигорання та деформація [117, с. 44].
Розглядаючи статуси ідентичності Л. Шнейдер виокремлює: досягнуту
ідентичність (коли сформовано сукупність особистісно-значущих цілей,
цінностей

і

усвідомленості

переконань,
життя),

що

забезпечують

мораторій

(людина

почуття
перебуває

спрямованості
в

стані

й

кризи

ідентичності й активно намагається вирішити її, випробуючи різні варіанти),
передчасну ідентичність (дає найвищі показники по авторитарності й найнижчі
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– по самостійності), дифузну ідентичність (відсутні стійкі цілі, цінності і
переконання, спроби їх активно сформувати), псевдоідентичнсть (стабільне
заперечення своєї унікальності або, навпаки, її амбіційне підкреслення з
переходом у стереотипію, а також порушення механізмів ідентифікації й
відокремлення убік гіпертрофованості, порушення часових зв’язків життя,
ригідність «Я-концепції», хворобливе неприйняття критики на свою адресу,
низька рефлексія) [229, с. 65–68].
Щодо розвитку професійної ідентичності, то Л. Шнейдер виокремлює
різні її рівні [67, c. 80–81]. Так, на рівні невиразної професійної ідентичності
особистість усвідомлює найближчі та подальші професійні цілі, прагне
осягнути справу, набути досвіду, що на цьому рівні відсутній, знайти своє місце
в існуючих професійних взаємовідносинах. Особистість на цьому рівні
відповідає професії в модальності «хочу» й має характеристику суб’єкта
діяльності «мріючий».
На рівні виразної пасивної професійної ідентичності професійна
діяльність здійснюється за зразком, встановленими професійними вимогами,
уявленнями про свої професійні можливості, встановлюються професійні
контакти. Відповідність особистості професії на цьому рівні встановлюється в
модальності «знаю» з характеристикою суб’єкта діяльності «обізнаний».
На рівні активної професійної ідентичності відбувається реалізація
професійних

цілей,

формування

індивідуального

стилю

діяльності,

накопичення досвіду, розширення професійних контактів. Відповідність
особистості професії встановлюється в модальності «можу» з характеристикою
суб’єкта діяльності «умілий».
На рівні стійкої професійної ідентичності особистість вільно виконує
професійну діяльність, відчуває значущість професійних контактів, усвідомлює
власну професійну неповторність, у неї підвищується рівень домагань,
відбувається пошук складних професійних задач, з’являється бажання
передавати свій професійний досвід іншим. Відповідність особистості професії
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на цьому рівні встановлюється в модальності «роблю» з характеристикою
суб’єкта діяльності «творчий».
Перебіг процесу становлення професійної ідентичності, обумовлений
проходженням особистості через кризу, на думку українських науковців
(А. Борисюк [17], Г. Балла, В. Зливкова, С. Копилова [185, с. 10–11])
виявляється ускладненим.
У дослідженні положень статусної моделі ідентичності Н. Антонова
показує, що її провідними параметрами Дж. Марсіа визначає: 1) наявність або
відсутність кризи – стану пошуку ідентичності; 2) наявність або відсутність
одиниць ідентичності – особистісно значущих цілей, цінностей, переконань [7,
c.134–135].

Таким чином,

за

умови

наявності

сформованих

одиниць

ідентичності до кризи у особистості розвивається передчасна ідентичність, а
після проходження кризи вона перетворюється на досягнуту. Втім за умови не
сформованих одиниць ідентичності, до кризи у особистості розвивається
дифузна ідентичність, яка під час кризи перетворюється на мораторій, а після
проходження кризи – знову набуває статусу дифузної ідентичності.
Як зазначає В. Осьодло, у офіцерів ефективність військово-професійної
діяльності пов’язана з переживанням самоцінності, а криза ідентичності є
насамперед

кризою

самоцінності,

особливо

на

етапі

вторинної

професіоналізації. Вихід з цієї кризи обумовлений формуванням позитивного й
адекватного

образу

«Я-професіонал»

шляхом

переосмислення

своєї

професійної ролі, накопичення досвіду суб’єктної активності, актуалізацією
рефлексивного й ціннісно-смислового компонентів суб’єктного досвіду [148,
c. 345].
Тому неефективна самореалізація військового професіонала, детермінує
кризу професійної ідентичності на основі розвинених перфекціоністських
настанов, які безпосередньо впливатимуть на процес переживання кризи
самоцінності у зв’язку з невідповідністю ідеальному образу себе, як
військового професіонала.
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Зокрема, проведені В. Осьодло дослідження показали, що у більшості
офіцерів на етапі вторинної професіоналізації професійний «образ-Я» не
достатньо сформований, не осмислений, що не сприяє посиленню процесів їх
професійної ідентичності. Тому їх професійна діяльність не є засобом
самовираження офіцера й призводить до переживання певної відчуженості у
побудові професійної кар’єри [148, с. 354].
У дослідженні Г. Ложкіна та Н. Волянюк показано, що з професійною
ідентичністю пов’язана така якість, як професійна мобільність, що визначена
авторами як інтегративна якість у поєднанні сформованої внутрішньої потреби
особистості у змінах, розвинених когнітивних здібностей, знань та вмінь, що
визначають готовність до прийняття рішень у професійній діяльності [115]. На
нашу думку, саме внутрішня потреба особистості у змінах, регульована рівнем
розвитку перфекціонізму особистості, обумовлює розвиток певного рівня
професійної ідентичності.
У дослідженні О. Штепи показано, що детермінантою виходу особистості
за рамки звичних життєвих правил, способів переживання особистісного сенсу
є саме екзистенційна криза. Водночас побудова его-ідентичності можлива за
наявності сформованої особистісної зрілості. Автор визначає особистісну
зрілість, як динамічну особистісну структуру, пропріум, важливий для егоідентичності, як наслідок (ефект) самостійно пережитої ненормативної кризи
ідентичності у зрілому віці [233, с. 10].
Подолання ненормативних криз ідентичності, за зниження рівня
саморозуміння особистості, через ситуацію вибору сприяє становленню й
«оновленню» особистісної зрілості, динаміка якої співвідноситься з відчуттям
людиною своєї соціальної та особистісної перспективності [233, с. 11].
Важливим індикатором сформованої особистісної зрілості є самостійність, що
забезпечує вихід зі складної ситуації вибору без сторонньої допомоги, а також
самодетермінація, яка забезпечує побудову власної системи цінностей,
психологічну можливість вибору, активує процес трансформації задля набуття
завершеності й цілісності зрілої его-ідентичності [233, с. 11].
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На нашу думку, таке особистісне зростання на тлі специфічного
поєднання особистісних рис офіцера-перфекціоніста вносить певні корективи в
динаміку процесу набуття ідентичності, а також змістове наповнення самого
процесу ідентифікації професіонала. Оскільки відчуття ідентичності передбачає
розуміння

особистістю

власних

цінностей,

цілей,

емоцій,

поведінки,

усвідомлення індивідуальних характеристик, що відрізняють її від інших (свого
істинного і фальшивого «Я»). Воно дозволяє

цілісно уявляти себе у часі,

зокрема особисті трансформації у минулому, самопрезентацію у теперішньому
і перспективи розвитку на майбутнє [233, c. 78–79].
Т. Титаренко та К. Черемних у цьому контексті визначили життєві
домагання механізмом ідентифікації особистості, яка постає автонаративом, що
наповнюється досвідом та домаганнями [52, с. 110], у тому числі в професійній
діяльності. Домагальне цілепокаладання спрямовує життєво-професійний
розвиток у напрямку досягнення значущих цілей через конкретизацію,
ієрархізацію та розв’язання реалістичних завдань [52, с. 112].
Таким чином, перфекціоністські настанови особистості офіцера, які
формуються в онтогенезі значно раніше професійної ідентичності, суттєво
впливають на процес професійної ідентифікації. Розвиток професійної
ідентичності офіцера з високим рівнем перфекціонізму, як носія розбіжностей
між актуальним й ідеальним професійними «Я-образами», між реальним рівнем
цілей і високими ідеалами, може відображатися у низькій самооцінці, мотивації
уникнення невдач, ситуативній тривожності, розузгодженні домагань та оцінки
власних можливостей, нереалістичних вимогах до себе й колег. Такі
особистісні риси офіцера заважатимуть становленню активної та стійкої
професійної ідентичності на тлі її кризи, що перешкоджатиме формуванню
позитивного й адекватного диференційованого професійного «Я-образу»,
ефективного стилю військово-професійної діяльності на основі особистісно
значущих

цілей,

цінностей

професійного розвитку в цілому.

і

переконань,

усвідомленого

особистісно-
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Висновки до першого розділу
1. Феномен перфекціонізму сучасного офіцера доцільно розглядати як
багатовимірний
психологічні

особистісний

якості

та

конструкт,

особистісні

що

поєднує

характеристики,

які

індивідуальнодетермінують

встановлення офіцером занадто високих особистісних стереотипів та стандартів
військово-професійної діяльності, прагнення до найвищої досконалості та
досягнення результатів відповідно прийнятого зовнішнього еталонного зразка.
Він може виявлятися у формі ірраціональних переконань або дисфункційних
установок, зосередженні на реальних і минулих помилках, схильності до
генералізації життєвих стандартів. Такі деструктивні особливості прояву
перфекціонізму в індивідуально-психологічних якостях та їх вплив на
особистість

офіцера

негативно

позначаються

на

ефективності

його

повсякденної діяльності, загрожують професійному довголіттю.
2. Професійне становлення офіцера супроводжується зміною уявлень про
себе-професіонала,

місце

в

професійному

середовищі,

професійною

самоідентифікацією його особистості. Професійну ідентичність офіцера
визначено як багатовимірний інтегративний психологічний феномен, що є
результатом процесу усвідомленого ототожнення себе з професією офіцера та
військово-професійним середовищем, веде до самостійного вибудовування
свого військово-професійного майбутнього. Досягнута професійна ідентичність
офіцера

передбачає

розвинене

відчуття

професійної

компетентності,

самоефективності, усвідомлену інтеграцію у військово-професійне середовище
та оволодіння смислами військово-професійної діяльності. Сформована у
процесі професійного розвитку, як один із важливих показників становлення
особистості

військового

професіонала,

суб’єкта

військово-професійної

діяльності, професійна ідентичність розкривається у разі досягнення визначеної
та цілісної професійної суб’єктної позиції, характеризує завершеність
ототожнення офіцером себе з професією.
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3. Перфекціонізм позначається на результатах вибудовування офіцером
військово-професійного

майбутнього

у

процесі

набуття

професійної

ідентичності. Такий вплив відображається в уявленнях офіцера про особливості
військово-професійного середовища, усвідомленні себе його членом на основі
професійно-диференційованих
формування

професійної

ознак,

самооцінки

позначається
офіцера,

на

особливостях

самоставленні

до

себе-

професіонала, ставленні до оточення в професійному середовищі, формує
відповідну цим позиціям систему функціонально-рольової поведінки.
4. Розвиток професійної ідентичності офіцера з високим рівнем
деструктивного перфекціонізму, як носія розбіжностей між актуальним та
ідеальним професійними «Я-образами», між реальним рівнем цілей і високими
ідеалами може відображатися у зниженій самооцінці, розвинених мотивації
уникнення

невдач

та

ситуативній

тривожності,

неузгодженості

між

домаганнями та оцінкою власних можливостей, нереалістичних вимогах до
себе й колег.
Основні положення, висвітлені в першому розділі, знайшли своє
відображення у таких публікаціях автора [97; 98; 100; 102; 104; 149].
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РОЗДІЛ 2
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ ЯК ЧИННИКА
РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОФІЦЕРА
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
2.1. Обґрунтування

методичного

інструментарію

та

програми

емпіричного дослідження
Як

показали

результати

проведеного

теоретичного

аналізу,

перфекціоністські настанови особистості офіцера суттєво впливають на процес
професійної ідентифікації. Розвинений деструктивний перфекціонізм, що
виявляється у певних особистісних рисах офіцера, заважатиме становленню
активної та стійкої професійної ідентичності, сприятиме порушенню механізмів
ідентифікації, застряганню на рівні невиразної професійної ідентичності зі
статусом мораторію або дифузної професійної ідентичності. З метою
поглибленого вивчення впливу перфекціоністських настанов, що втілені у
змістових аспектах особистісних рис офіцера, на розвиток його професійної
ідентичності проаналізовано праці українських та зарубіжних вчених для
створення моделі критеріїв та показників емпіричного дослідження.
Зазначена

модель

сприятиме

більш

повному,

комплексному

та

системному дослідженню емпіричних показників змістових характеристик
перфекціонізму як чинника розвитку професійної ідентичності офіцерів,
оскільки критерій (від грец. kriterion − засіб судження, мірило) означає ознаку,
за якою здійснюється оцінювання, визначення або класифікація чого-небудь
(мірило судження, співставлення) [21, с. 376.]. Критерій дослідження
відображає найбільш загальну сутнісну ознаку відповідного явища, а ступінь її
прояву, як якісна сформованість, втілена у визначених показниках, що
характеризуються сукупністю окремих ознак. Показники критерію поєднують
методи розрахунку, теоретичну модель розподілу і правила ухвалення рішення
про правомірність основної або однієї з альтернативних гіпотез [166, с. 211].
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Критерії з відповідними показниками та ознаками досліджуваного явища
поєднуються в певну внутрішньовпорядковану і цілісну систему, що й
забезпечує повноту відображення сутнісних змін якісних і кількісних
характеристик окремих властивостей, елементів і станів предмета дослідження
та оцінювання їх динаміки. Поєднуючись у групи показники, виступаючи
частиною критерію, характеризують закономірності виникнення, компоненти
об’єкта чи явища, їх функціонування і динаміку змін. Розроблення критеріїв та
показників емпіричного дослідження проводилось нами на основі описаного
змістового навантаження зазначених понять.
Життєві прояви особистості, утому числі й професійна діяльність,
обумовлені намірами та домаганнями особистості, що впливають на її
внутрішній світ. Прагнення виразити себе в професійній діяльності є однією з
основних потреб кожної особистості [2]. Перфекціоністські настанови, як
прагнення слідувати надмірно високим стандартам, досягти досконалості
реалізуються через висування самому собі й оточенню високих вимог, що
проявляються в професійних домаганнях особистості офіцера. Поняття
«домагань» розкривається як прагнення, претендування досягати чогось
(статусу, мети, результату діяльності), визнання за відсутності підстав для
цього, наполегливо добиватися чого-небудь [181]. Рівень домагань, що на нашу
думку безпосередньо може визначати змістові особливості перфекціонізму,
розглядається через ступінь труднощів, спільну мету серії майбутніх дій
(ідеальна мета), вибір мети наступної дії, сформованої внаслідок переживання
успіху (неуспіху) попередніх дій (рівень домагань у даний момент); бажаний
рівень самооцінки (рівень «Я») [166, с. 456–457]. Цінним у даному контексті є
положення Ф. Хоппе, що рівень домагань є «сукупністю очікувань, цілей та
домагань стосовно майбутніх власних досягнень» [19, с. 3]. Рівень домагань є
оцінкою власних психічних здібностей та потенцій, майбутня реалізація яких
задовольнить плани та запити особистості, він відображений у ступені
складності свідомо поставлених цілей, труднощів обраних завдань [52, с. 155].
Саме оцінювання власних можливостей вирішення проблеми опосередковує
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діяльність, а не характеристики складності роботи [52; 188]. Втілення
особистісного смислу в професійній діяльності через усвідомлення власних
цілей та формулювання завдань є критерієм професійного самоздійснення,
механізмом реалізації якого і є життєві (професійні) домагання особистості
[220; 221].
Конституювання особистістю себе як професіонала детерміноване
суб’єктною взаємодією з професійною реальністю у творчому реконструюванні
свого перспективного професійного розвитку та зростання [220]. Професійні
домагання особистості розмежовуються за змістом мотиваційно-смислової
регуляції діяльності, коли професія є ресурсом самоздійснення (у вузькому
змісті), або за проекцією системи життєвих домагань у професійне життя –
суб’єктного ставлення до власного майбутнього (у широкому змісті) [194, с.
144].
Р. Фрост зі співавторами на основі емпіричних досліджень виявили, що
негативний ефект проявляється у таких показниках соціально приписаного
перфекціонізму за П. Х’юїттом і Г. Флеттом, як «заклопотаність помилками»,
«батьківська критика», «батьківські очікування» та «сумніви в діях»,
відображені у факторі «неадаптивна заклопотаність оцінками» та прямо
корелюють з «загальною депресією» за А. Беком. Позитивний ефект за
П. Х’юїттом і Г. Флеттом проявляється у таких показниках «Я-адресованого»
перфекціонізму, як «особистісні стандарти», «організація» за моделлю
Р. Фроста, що відображені у факторі «позитивне прагнення» [250].
За дослідженнями Д. Хамачека, здоровий перфекціонізм позитивним
чином пов’язаний з конструктивними прагненнями особистості до досягнень й
адаптивними якостями [254]. Тому спираючись на праці Н. Гаранян [27–29] та
Є. Ільїна [69, с. 84], можемо визначити, що для офіцерів з виразними
показниками здорового перфекціонізму характерними будуть нормальне
адаптивне

функціонування

у

військово-професійній

діяльності,

що

проявлятиметься у відчутті задоволення від прикладених зусиль, прагнення
бути успішними у справі, не будучи надто скрупульозними, якщо дозволятиме
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ситуація. Такий успіх в діяльності буде приносити офіцеру почуття
задоволення від добре зробленої роботи й підвищуватиме самооцінку, а
постановка реалістичних розумних цілей дозволятиме радіти власній силі,
емоційно залучатися до діяльності, підвищувати таким чином її якість і
досягати відмінного результату.
Дослідження О. Лози показують, що за Р. Вінтером конструктивний
(здоровий) перфекціонізм відрізняється від неконструктивного (нездорового)
наявністю у суб’єкта реалістичного підходу до життя, прагнення досягти того,
що можна досягнути, очікування успіху, концентрації на процесі діяльності,
прагнення виконувати завдання якомога краще, сприймання життя як виклику,
розумного прийняття критики, навчання на помилках, цінування особистісних
характеристик [117, с. 28]. За результатами власних досліджень О. Лоза
виокремлює у структурі перфекціонізму: високі особистісні стандарти, що
відображають

бажання

бути

досконалим;

поляризацію

мислення,

яке

характеризує жорстке ставлення до помилок. При цьому вони проявляються за
адресацією (направленість на себе – «Адресація Я» та на інших «Адресація
Інші») та за сферою прояву (міжособистісні стосунки та діяльність) [117, с. 63].
О. Золотарьова [63] виокремлює критерії нормального і патологічного
перфекціонізму, що проявляються в окремих показниках. Зокрема для
нормального перфекціонізму характерними будуть такі характеристики як:
наявність активної життєвої позиції і впевненості у власних силах подолати
стрес; схильності розглядати потенційні загрози як виклики, що містять нові
можливості та шляхи вирішення проблеми; здатності приймати зміни у житті та
успішно орієнтуватися у нових ситуаціях, готовності ризикувати за умови
відсутності

гарантій

на

успіх;

переживання

щастя,

осмисленості

та

задоволеності життям; позитивних очікувань майбутнього і прагнень до
реалізації мети; переживання самототожності, визнання та прийняття власних
ресурсів і обмежень; незалежності та орієнтації на власні стандарти,
впевненості у можливість вибору життєвого шляху; особистісного зростання і
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відчуття безперервного розвитку, самовдосконалення і реалізації власного
потенціалу; переживання наповненості енергією і життям.
Для патологічного перфекціонізму характерним буде наявність дещо
протилежних характеристик: втрати самовладання в складних життєвих
ситуаціях, невпевненості у собі; відчуття безпорадності і схильності до
непродуктивної поведінки або відмови від вирішення проблеми в ситуації
загрози; неготовності ризикувати, страху нових і невизначених ситуацій,
нездатності виокремлювати нові знання та досвід зі складних життєвих
ситуацій; відчуття незадоволеності життям і безглуздості життя; відсутність
чіткої часової перспективи з перевагою негативних міркувань про минуле та
безнадійне

ставлення

до

майбутнього;

відчуття

самовідчуження,

невдоволеності собою і розчарування; заклопотаності очікуваннями й оцінкою
інших, переживання відсутності вибору, неконтрольованості, непідвладності
життя; переживання особистісної стагнації і відсутності відчуття особистісного
прогресу, зацикленості на ідеї довершеності; відчуття вичерпаності ресурсів
[63].
Також розглядаючи відмінності між адаптивним (нормальним) і
дезадаптивним (невротичним) перфекціонізмом, В. Ясная та С. Єніколопов
визначають

серед

характеристик

особистості

з

виразним

адаптивним

(нормальним) перфекціонізмом такі риси як: здатність відчувати задоволення
та насолоду, зміна стандартів відповідно до ситуації, орієнтація на досяжні
результати, підлаштовування високих стандартів до обмежень і сил, прагнення
до успіху, фокусування на правильній дії, спокійне та ретельне ставлення до
завдань, розумна відповідність між досяжною якістю виконання діяльності й
встановленими стандартами, відчуття незалежності свого «Я» від виконання
діяльності, своєчасне виконання діяльності, наявність мотивації досягнення,
досягнення суспільно значущих цілей, неуспіх пов’язаний з розчаруванням і
новими

зусиллями,

урівноважене

мислення,

сильне

бажання

досконалості, розумна впевненість у своїх діях [69, с. 83; 238].

досягти
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Серед
(невротичним)

характеристик

особистості

перфекціонізмом

на

з

думку

виразним
В. Ясної

й

дезадаптивним
С. Єніколопова

провідними є такі риси як: нездатність відчувати насолоду від роботи, жорсткі
високі нереалістичні або нерозумно високі стандарти й надмірна їх
генералізація, страх неуспіху, фокус на уникання невдачі, напружене
(тривожне) відношення до завдань, великий розрив між виконанням діяльності
й стандартами, відчуття залежності цінності свого «Я» від виконання
діяльності, відкладання дій, мотивація уникання негативних наслідків, цілі
досягаються для збільшення власної значущості, неуспіх веде до жорсткої
самокритики, «чорно-біле» мислення, переконаність людини необхідність
досягти досконалості, компульсивні тенденції й сумніви [69, с. 83; 238].
За результатами досліджень Н. Гаранян [30; 32; 33], Д. Андрусенко [30],
І. Хломова [30], А. Холмогрової [32], Т. Юдеєвої [32; 33], Є. Ільїна [69] описані
такі критерії здорового та патологічного перфекціонізму, що відображені в
конкретних показниках. Зокрема здоровий перфекціонізм вчені розкривають
через такі критерії: мотиваційний (показниками є реалістично високі стандарти
та домагання), когнітивний (втілений у зрілих когнітивних схемах, а саме:
диференціювання і точне сприйняття очікувань та вимог збоку інших;
розвинена здатність до децентрації, реалістичні уявлення про діапазон
можливостей людини; рівноймовірнісне відтворення успіху та невдачі,
усвідомлення неминучості й корисності помилок; градуйовані уявлення про
результативність власної діяльності), афективний (показниками є переживання
задоволення

від

діяльності,

надія

на

успіх,

помірна

стресогенність

повсякденного життя), поведінковий (адаптивні тактики вибору цілей в
діапазоні помірно важких, де прагнення до успіху реалізується максимально
продуктивно; помірна мобілізація копінг-ресурсів з переважанням активних
копінг-стратегій) [69, с. 82–83].
Патологічний перфекціонізм при цьому вчені розкривають через такі
критерії: мотиваційний (показниками є надмірно високі стандарти і домагання),
когнітивний (дисфункційні когнітивні схеми: викривлені соціальні когніції –
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сприйняття інших, як тих, хто делегує зависокі очікування («примушення до
досконалості»), персоналізація – перманентне порівняння себе з іншими
людьми з орієнтацією на найбільш успішних («життя в режимі порівняння»),
негативна селекція – вибіркова концентрація на невдачах та помилках
(«помилка – ознака некомпетентності»), поляризоване мислення – дихотомічна
оцінка результатів діяльності («прекрасно або жахливо», «все або нічого»),
афективний (показниками є симптоми депресії, тривоги, страх невдачі, висока
соціальна тривожність, висока екзаменаційна тривожність, інтенсивний
повсякденний стрес), поведінковий (неадекватний рівень домагань, захисні
тактики уникання невдачі: чергування вибору занадто важких та дуже легких
цілей; надмірна мобілізація копінг-ресурсів з переважанням уникаючих копінгстратегій, прокрастинації та соціального уникання) [69, с. 82–83].
Також суттєвими є зауваження Є. Ільїна [69, с.84–85] щодо побудови
критеріїв

здорового

та

патологічного

перфекціонізму

з

міркувань

співвідношення мотивації досягнення та уникнення невдачі з нормальним
перфекціонізмом. Особливо це важливо для військово-професійної діяльності
офіцера в сучасних умовах, оскільки мотив досягнення спрямований на
прагнення офіцера якісно виконувати свою справу, втім важко співвіднести
перфекціонізм з добропорядністю. Адже офіцер може бути порядним та
виконувати

службові

обов’язки

(нести

службу),

керуючись

середнім

стандартом якості, не прагнучі до ідеального виконання поставлених завдань. А
на думку дослідників (Є. Ільїн [69], Д. Барнс [246], М. Хабке й С. Флінн [253]),
адаптивність нормального перфекціоніста може не означати відсутність
негативних наслідків для оточення (у контексті нашого дослідження – колег по
службі, командирів або підлеглих, що може мати критичні наслідки у
військовому колективі).
Водночас, як показали теоретичні напрацювання, розвинені деструктивні
перфекціоністські

настанови

особистості

офіцера,

можуть

заважати

становленню активної та стійкої професійної ідентичності на тлі її кризи, що
відображатиметься й в ефективності військово-професійної діяльності. Тому
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важливо також визначити критерії та показники дослідження досягнутої стійкої
професійної ідентичності.
У

перших

дослідження

організаційної

ідентифікації

проведених

Б. Ешфортом і Ф. Маелом вона переставлена як специфічна форма соціальної
ідентифікації

[243;

252,

с.

302],

через

сприйняття

індивідом

своєї

приналежності до організації, визначення себе в термінах цієї організації [263,
с. 104]. На їх думку саме така організація може забезпечити суб’єкту
усвідомлення себе не тільки у професійній діяльності на робочому місці, але й
за її межами [74, с.19].
Професійне спілкування й досвід впливають на становлення й розвиток
професійної ідентичності, що відображається через мовленнєві засоби через
«Я-образ» й спрямований у часі в теперішнє та майбутнє [231, с. 113]. Для
досягнення цілісної професійної ідентичності важливим є узгодження часових
модусів професійного «Я-образу» («Я-в-минулому», «Я-в-теперішньому» і «Яв-майбутньому»), при цьому на думку К. Абульханова-Славської особлива роль
у цій часовій структурі належить саме майбутньому, що і визначає напрям
професійного розвитку особистості [3].
Українські (О. Блінова [14], А. Борисюк [17], С. Максименко [124],
В. Осьодло [147], О. Радзімовська [169], О. Сафін і В. Сідак [179], М. Томчук та
Ю. Овчаренко [197]) та зарубіжні (В. Бодров та Л. Сиркін [15], З. Єрмакова
[47], Л. Матвєєва [134], Ю. Поварьонков [156]) вчені описують різні прояви
професійної ідентичності, які можуть бути представлені на когнітивному,
емоційному та поведінковому рівнях. Зокрема на основі проведених авторами
досліджень можемо зазначити, що когнітивний критерій передбачатиме
розвиток конгруентних уявлень себе-професіонала в системі діяльності на
основі сформованого професійного «Я-образу», професійної самооцінки
(здібностей та професійно важливих якостей), індексів самореалізації та
самоактуалізації особистості, прийняття норм, цінностей, правил, моделей своєї
професії. Емоційний критерій передбачатиме диференціацію професійних
завдань, способів і засобів їх виконання на основі емоційно-оцінного ставлення
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до себе-діяча, відчуття власної компетентності, ефективності, особистої
впливовості, задоволеність працею, професією, кар’єрою, собою. Поведінковий
критерій має втілюватися через інструментальне самовизначення через
оволодіння методами, методиками і технологіями професійної діяльності,
особистісні смисли та цінності.
Спираючись на дослідження К. Петраш [153] критерії дослідження
професійної ідентичності особистості можна описувати на основі сфер її
розвитку:

особистісної,

поведінкової,

ціннісно-смислової,

мотиваційно-

потребової.
Як зазначає у своїх дослідженнях Л. Шнейдер, в досягненні професійної
ідентичності

критерієм

є

інтернальність

у

контексті

суб’єктивного

усвідомлення своєї успішності у професійній діяльності [231, с.144]. За
результатами

наведеної

автором

класифікації

різних

рівнів

розвитку

професійної ідентичності [231, с. 123–124] емпіричним критерієм можна
вважати рівень її розвитку, що презентований різним співвідношенням таких
показників як: ступінь усвідомлення найближчих і далеких професійних цілей;
знання справи, оволодіння нею, засвоєння функцій, рівня професійного
спілкування; усвідомлення власних професійних можливостей та їх практичної
реалізації; формування індивідуального стилю діяльності, кола професійних
контактів,

рівня

домагань;

професійне

самовдосконалення,

професійна

неповторність (майстерність), здатність передавати професійний досвід іншим.
На рівні операційної складової функціональної системи професійної
ідентичності за В. Шадріковим основними компонентами (показниками)
розглядаються професійні цілі, програма дій їх досягнення, уявлення про
суб’єктивні та об’єктивні фактори впливу, реальні дії, контроль, регуляція
способів досягнення [225].
В

дослідженні

А. Лукіянчук

критеріями

розвитку

професійної

ідентичності визначені: уявлення про професійну діяльність, методи (способи)
діяльності, особливості самоуправління в професійних ситуаціях, усвідомлення
свого «Я», адекватність дій в процесі діяльності [118, с. 25].

86
В основу емпіричного дослідження Г. Гарбузової покладено комплекс
критеріїв та показників ефективності процесу формування професійної
ідентичності

[34]:

когнітивний

критерій

(відображений

у

показниках

усвідомлення своїх професійних інтересів і здібностей, образу своєї професії та
її вимог до суб’єкта, відповідності цим вимогам, перспектив професійного та
кар’єрного зростання), мотиваційно-ціннісний (відображений у потребі набуття
професійних знань і вмінь, мотивації до успішної діяльності, ціннісному
ставленні до обраної професії, сформованому професійно-позитивному ідеалі),
емоційно-вольовий критерій (відображений у позитивному ставленні до
професійного навчання та професійної кар’єри, адекватній самооцінці себе як
суб’єкта діяльності, наполегливості, активності та самостійності), діяльніснопрактичний (відображений у сформованих професійних вміннях, позитивному
ставленні до практичної професійної діяльності, орієнтації на творчість
(креативність) й самовираження в діяльності, оригінальності, засвоєнні нових
технологій, прагненні до самовдосконалення).
Спираючись

на

дослідження

структури

професійної

ідентичності

О. Кочкурової [89, с. 8] та О. Радзімовської [169, с. 56–57] цінними для нашого
дослідження є виокремлені авторами компоненти й показники їх прояву:
когнітивно-рефлексивний (компонентами виступають: професійний «Я-образ»,
знання вимог до професії, відповідність професії інтересам і прагненням,
відповідність особистісних якостей вимогам професії, рівень рефлексії),
мотиваційно-ціннісний

(з

компонентами:

професійна

спрямованість,

професійна мотивація, цінності, ідеали, відповідність між особистісними та
професійними цінностями, рівень самоповаги), емоційно-вольовий (індекс
задоволеності професією, прояв вольових якостей в процесі оволодіння
професією, самооцінка), проектно-поведінковий (показниками є: сформованість
професійної мети, чіткість цілей на майбутнє, спрямованість на справу,
наявність прагнення до зміни професії, особистісна активність), діяльніснопрактичний (академічна успішність за предметами професійного циклу,
особистісне ставлення до діяльності).
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У дослідженні взаємозв’язку професійного «Я-образу» з індивідуальними
стратегіями кар’єрного зростання офіцерів В. Вінтоняк визначає критерії
емпіричного дослідження: регулятивний (з такими показниками: характер
цілей, їх значущість та способи досягнення, мотиви професійної діяльності,
ставлення до обраної професії, бажання до засвоєння професійних знань, умінь
і

навичок,

відповідальність,

поведінкова

й

інтелектуальна

гнучкість,

самоідентифікація в професії), суб’єктно-особистісний (з показниками:
цілісність професійного «Я-образу», самоповага, самоставлення, рефлексія,
ціннісні та смисложиттєві орієнтації) і

результативно-професійний (з

показниками: службові досягнення, рівень сформованості професійних знань,
умінь і навичок, уміння розв’язувати професійно-зумовлені задачі) [24].
Важливим аспектом у контексті визначення показників емпіричного
дослідження досягнутої професійної ідентичності є проблема усвідомлення
офіцером своєї причетності до військово-професійної діяльності, відчуття
важливості здійснюваного ним вкладу в розвиток та забезпечення ефективної
обороноздатності держави. Сучасне розуміння концептуальних засад проблеми
зв’язку професійної самосвідомості й ефективності професійної діяльності
вироблене завдяки роботам як зарубіжних (А. Маслоу [133; 206], К. Роджерс
[178; 206], В. Столін [189], О. Фонарьов [202], І. Чеснокова [222], Д. Cьюпeр
[281], Ф. Штeрн [164; 167]) так і українських (О. Бондаренко [16], Є. Головаха
[35], О. Кокун [78], М. Корольчук [86], Г. Костюк [88], С. Максименко [122],
В. Татенко

[193],

Т. Титаренко

[195],

А. Фурман

[208],

П. Чамата

[217], О. Чебикін [218], Н. Чепелєва і М. Смульсон [184]) вчених.
Провідні дослідження професійної самосвідомості та професійної
діяльності офіцера, представлені у роботах сучасних українських вчених
(В. Алещенко [5], В. Бараннік [9], С. Василенко [22], В. Вінтоняк [24],
М. Кoрoльчук [86], Г. Лoжкiн [114], С. Миронець [136], В. Невмержицький [9;
145], В. Осьодло [148; 160], Є. Потапчук [159], O. Caфiн [179], В. Стасюк [186;
187], О. Тімченко [196], М. Томчук і Ю. Овчаренко [197], О. Хайрулін [209],
О. Хміляр [160; 187], В. Ягупов [237] тa iн.) свідчать про вплив на ефективність
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військово-професійної діяльності таких особистісних характеристик, як:
стресостійкість, своєчасна адаптація до швидкоплинних змін соціального та
професійного середовища, суб’єктна активність, відчуття своєї значущості,
самоефективність,

професійна

компетентність

та

самореалізація,

авторитетність, професійний імідж тощо.
Перебуваючи у складному ієрархічному зв’язку на різних етапах
персоногенезу

зазначені

характеристики

є

компонентами

соціально-

психологічної затребуваності особистості [71, с. 68–69; 211].
Для затребуваної особистості, на думку С. Камінської, притаманні такі
особистісні риси, як: позитивне ставлення до себе – значущого для інших
(колег,

керівництва,

близького

соціального

оточення)

компетентного

професіонала й позитивне сприймання такого ставлення, задоволеність
реалізацією професійного потенціалу, оцінювання суспільної корисності
результатів своєї професійної діяльності [71].
Професійна затребуваність особистості за О. Харитоновою, Б. Ясько є
багаторівневою, ієрархічною метасистемою суб’єктивних ставлень до себе як
до

«значущого

для

інших»

професіонала,

що

пов’язана

з

такими

психологічними утвореннями, як: активність, зміст, цінність, зовнішнє
середовище, спілкування, професійна діяльність і ін. [212, с. 45]. Рівень
розвитку професійної затребуваності особистості обумовлює усвідомленість та
осмисленість життя, виразність базових переконань, параметрів життєстійкості
та самоставлення; орієнтованість на соціальну корисність, досягнення
соціального статусу, спрямованість на справу; конструктивну копінгповедінку, адаптивність особистості в цілому [71, с. 74].
Спираючись

на

проведені

О. Харитоновою,

Б. Ясько

[211;

212],

С. Камінською [71] дослідження зазначимо, що серед професійно-орієнтованих
характеристик соціально-психологічної затребуваності особистості офіцера, як
військового професіонала, важливими є сформоване імпліцитне уявлення про
свою здатність контролювати події й життєстійкість, відкритість до набуття
нового досвіду, мотиви творчої активності та суспільної користі, інтернальний
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локус контролю, стресостійкість, саморегуляція, самостійність та проблемноорієнтований копінг, розвинений адаптивний потенціал. При цьому у структурі
професійної затребуваності показниками є: позитивне самоставлення до себе –
військового

професіонала

з

високим

потенціалом

та

авторитетом,

приналежність до військово-професійного середовища, позитивне ставлення
інших до себе як до значущого професіонала.
На нашу думку, наведені психологічні характеристики затребуваної
особистості свідчать, що їй має бути притаманна розвинена досягнута
професійна ідентичність та конструктивний перфекціонізм.
За результатами проведеного аналізу розроблена модель взаємозв’язку
перфекціонізму та професійної ідентичності офіцера (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Модель взаємозв’язку перфекціонізму
та професійної ідентичності офіцера
Так

взаємозв’язок

перфекціонізму

та

змістових

характеристик

професійної ідентичності офіцера доцільно досліджувати за такими критеріями:
когнітивно-рефлексивний, суб’єктно-особистісний, операційно-регуляційний,
результативно-діяльнісний. При цьому за умови розвиненого у офіцера
неконструктивного перфекціонізму високого рівня, що впливатиме відповідно
на професійну ідентифікацію, застрягання на рівні невиразної професійної
ідентичності зі статусом мораторію, дифузний її прояв, доцільним є
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впровадження

психологічного

супроводження

процесу

оптимізації

як

перфекціоністських настанов офіцера, так і розвитку професійної ідентичності.
Серед показників когнітивно-рефлексивного критерію визначені такі:
рівень

розвитку

адресованого

перфекціонізму

іншим,

особистості

соціально

(орієнтованого

приписаного),

на

себе,

перфекціоністські

самопрезентації, професійна обізнаність («образ професії»), ставлення до
професійної спільноти (професійна приналежність), уявлення про себепрофесіонала (професійний «образ-Я»), уявлення про професійну спільноту.
Показниками суб’єктно-особистісного є: переживання професійної
затребуваності, самоставлення до себе, як компетентного та авторитетного
професіонала, сприйняття ставлення інших до себе-професіонала, цілісність
професійного «Я-образу», самоповага, професійна самооцінка.
Показниками операційно-регуляційного критерію визначені такі: змістові
характеристики перфекціонізму (завищені стандарти діяльності й домагання,
високі очікування інших, порівняння себе з більш успішними колегами, оцінка
результату

за

принципом

«все

або

нічого»,

негативна

селекція,

самозвинувачення, залежність від оцінок оточення), задоволеність реалізацією
професійного
домагання,

потенціалу,

професійні

стилі

цілі,

професійної

мотиваційна

ідентичності,

тенденція

професійні

досягнення

успіху

(уникнення невдачі).
Показниками результативно-діяльнісного є: професійна компетентність,
професійні досягнення, професійна ефективність, функціонально-рольова
поведінка, уміння розв’язувати професійно-зумовлені задачі, професійний
авторитет, оцінка результатів професійної діяльності.
Таким чином, методичну основу емпіричного дослідження змістових
характеристик перфекціонізму як чинника розвитку професійної ідентичності
офіцерів доцільно побудувати на основі розроблених критеріїв, емпіричні
індикатори яких втілено у шкалах відповідних методик дослідження, їх
співвідношення наведено у табл. 2.1.
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Таблиця 2.1
Методики дослідження змістових характеристик перфекціонізму як чинника
розвитку професійної ідентичності офіцерів
№
Методики дослідження
з/п
1
2
1 «Багатовимірна шкала
перфекціонізму»
П. Х’юїтта і Г. Флетта

Критерії
3
Когнітивнорефлексивний

Емпіричні індикатори (показники)

4
інтегральний
рівень
перфекціонізму
особистості: перфекціонізм, орієнтований на
себе; перфекціонізм, адресований іншим;
соціально приписаний перфекціонізм
2 «Шкала
Когнітивноперфекціоністські
самопрезентації:
перфекціоністської
рефлексивний демонстрація
досконалості;
поведінковий
самопрезентації» в
непрояв недосконалості; вербальний непрояв
адаптації О. Золотарьової
недосконалості
3 «Опитувальник
Операційнозмістові
характеристики
перфекціонізму:
перфекціонізму»
регуляційний 1) сприйняття інших людей як таких, що
Н. Гаранян і
делегують високі очікування; 2) завищені
А. Холмогорової
домагання та вимоги до себе; 3) високі
в адаптації Т. Завади
стандарти діяльності при орієнтації на полюс
«найуспішніший»; 4) селектування інформації
про власні помилки й невдачі; 5) поляризоване
мислення
–
«все
або
нічого»;
6) самозвинувачення; 7) залежність від позицій
оточення
4 «Професійна
Суб’єктнопереживання
професійної
затребуваності;
затребуваність
особистісний самоставлення до себе як до компетентного та
особистості»
авторитетного
професіонала;
сприйняття
Є. Харитонової, Б. Ясько
ставлення інших до
себе-професіонала;
цілісність професійного «Я-образу»
Когнітивноприналежність до професійного співтовариства
рефлексивний (ставлення до професійної спільноти );
Операційнозадоволеність
реалізацією
професійного
регуляційний потенціалу;
Результативно- професійна
компетентність;
професійний
діяльнісний
авторитет; оцінка результатів професійної
діяльності
5 «Опитувальник стилів
Операційностилі професійної ідентичності: інформаційний,
ідентичності»
регуляційний нормативний,
дифузний;
прихильність
М. Берзонскі в адаптації
(відданість)
О. Белинської, І. Броніна
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Продовження таблиці 2.1.
1
2
6 Дослідження самооцінки
за методикою ДембоРубінштейн у модифікації
А. Прихожан (в адаптації
В. Осьодло)

7 Методика «Мотивація
успіху і страх невдачі»
А. Реана
8 Розв’язання професійнозумовлених задач

3
Когнітивнорефлексивний
Операційнорегуляційний
Суб’єктноособистісний
Операційнорегуляційний

4
професійний «Я-образ», уявлення про себепрофесіонала (професійні здібності, професійна
підготовка)
рівень домагань; професійні домагання
(досягнення у службі, задоволеність службою)
загальна й професійна самооцінка (Я в оцінці
колег, Я в оцінці командирів)
мотиваційна тенденція досягнення успіху
(уникнення невдачі)

Результативно- професійна
компетентність,
професійна
діяльнісний
ефективність,
функціонально-рольова
поведінка, уміння розв’язувати професійнозумовлені задачі

Для діагностики прояву перфекціонізму у досліджуваних офіцерів
використано

методики,

що

дозволили

виявити

особливості

впливу

перфекціонізму на професійну ідентичність офіцерів. Особистісна діагностична
шкала «Багатовимірна шкала перфекціонізму» П. Х’юїтта і Г. Флетта
(Multidimensional perfectionism scale, MPS), розроблена канадськими ученими
П. Х’юїтом і Г. Флеттом [255], застосовувалася нами для дослідження рівня
прояву перфекціонізму досліджуваних офіцерів і визначення характеру
співвідношення його складових у цілісному профілі. Шкала дозволила
визначити структуру перфекціонізму офіцерів: перфекціонізм, орієнтований на
себе (високі особисті стандарти, постійне самооцінювання і цензурування
поведінки), перфекціонізм, адресований іншим людям (нереалістичні стандарти
для значущих людей) і соціально приписаний перфекціонізм (переконання в
тому, що люди нереалістичні в своїх очікуваннях). Адаптація опитувальника
була представлена І. Грачовою [37]. Опитувальник складається з трьох
субшкал, кожна з яких вимірює міру виразності однієї із складових
перфекціонізму досліджуваного. Сума балів, набраних за трьома субшкалами
MPS, відображає загальний його рівень. На основі MPS в рамках продовження
досліджень

перфекціоністської

тенденції

особистості

П. Х’юїттом

була
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розроблена

єдина

на

сьогоднішній

день

шкала

перфекціоністської

самопрезентації (Perfectionistic Self-Presentation) [251; 255]. Дана модель
відображає три межі даного феномену: демонстрацію досконалості (прагнення
здаватися бездоганним в очах оточення, викликати своєю досконалістю
захоплення

та

пошану

інших),

поведінковий

непрояв

недосконалості

(прагнення поводитися так, щоб приховати власну недосконалість від інших),
вербальний непрояв недосконалості (прагнення уникнути визнання власної
недосконалості перед іншими).
Оригінальна модель перфекціоністської самопрезентації була покладена
П. Х’юїттом в основу створення «Шкали перфекціоністської самопрезентації»,
що застосовувалася нами в адаптації О. Золотарьової [62]. Уявлення про
структуру перфекціоністської самопрезентації відображені у відповідних
субшкалах методики. Субшкала «демонстрація досконалості» відображає
прагнення офіцера створювати образ себе з високо розвиненими здібностями, з
бездоганною репутацією, соціальною компетентністю і успіхом у військовопрофесійному середовищі. Субшкала «поведінковий непрояв недосконалості»
розкриває залежність офіцера від думки інших, його колег та керівництва,
надчутливість до критики, прагнення до уникнення соціальних ситуацій у
військово-професійній діяльності, в яких його поведінка може потрапити в
центр уваги. Субшкала «вербальний непрояв недосконалості» відображає
схильність офіцера до уникнення ситуацій, в яких його недоліки можуть стати
мішенню для обговорення серед військовослужбовців.
«Опитувальник

перфекціонізму»

Н. Гаранян

і

А. Холмогорової

в

адаптації Т. Завади [53; 54] є адаптованим й модифікованим україномовним
варіантом опитувальника перфекціонізму Н. Гаранян, А. Холмогорової, якими
було

запропоновано

структуру

з

п’яти

теоретичних

параметрів

перфекціонізму, серед яких: 1) сприйняття інших людей як таких, що
делегують високі очікування (при постійному порівнянні себе з іншими);
2) завищені домагання та вимоги до себе; 3) високі стандарти діяльності при
орієнтації на полюс «найуспішніший»; 4) селектування інформації про власні
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помилки й невдачі; 5) поляризоване мислення. В дослідженнях Т. Завади
визначено, що важливими компонентами в структурі перфекціонізму також є
схильність особистості до самозвинувачення та залежність людини від оцінок
та позицій оточення, у зв’язку з чим було розширено структуру перфекціонізму
цими компонентами, що також підтверджено відповідними статистичними
процедурами стандартизації й валідизації методики з підвищенням надійності
опитувальника порівняно з попереднім його варіантом. Відтак опитувальник
містить шкали: 1) сприйняття інших людей як таких, що делегують високі
очікування; 2) завищені вимоги до себе; 3) високі стандарти діяльності при
орієнтації на полюс «найуспішніший»; 4) селектування інформації про власні
помилки

та невдачі;

5) поляризоване мислення

– «все або

нічого»;

6) самозвинувачення; 7) залежність від оцінок оточення. Опитувальник містить
43 твердження, які пропонується оцінювати за 4-бальною шкалою.
Вказані методики дослідження перфекціоністських настанов особистості,
розроблені

зарубіжними

вченими,

базуються

на

різних

моделях

перфекціонізму, в подальшому адаптовані вітчизняними вченими та мають в
основі конструкт «високі особистісні стандарти», що є на думку Л. Карамушки
та Т. Грубі [72] конструктивним та позитивним аспектом особистості, втім,
поєднуючись

з

певними

характеристиками,

набуває

негативного

та

деструктивного вияву. Також дані методики показали високі показники
психометричних показників надійності та валідності.
За

допомогою

опитувальника

«Професійна

затребуваність

особистості» (Є. Харитонова, Б. Ясько) [212] визначався рівень виразності
професійної затребуваності особистості та компонентів її індивідуального
профілю у контексті характеристик професійної ідентичності. Методика
містить 47 тверджень, до кожного з яких додається 4 варіанта відповіді,
включає шкали: 1) задоволеність реалізацією професійного потенціалу (ЗРПП),
що показує ставлення до себе, як до професіонала, що реалізував свій
потенціал, та визначає міру задоволеності реалізації свого професійного
потенціалу,

досягнутим

професійним

статусом,

рівнем

професійної
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компетентності; 2) приналежність до професійного співтовариства (ППС), що
відображає ставлення людини до себе, як до представника професійного
співтовариства та диференційованість оцінювання структури праці, відображені
у свідомості суб’єкта; 3) переживання професійної затребуваності (ППЗ), що
засвідчує

переживання

людиною

своєї

професійної

затребуваності;

4) професійна компетентність (ПК), що показує особливості ставлення до себе,
як до компетентного та авторитетного професіонала; 5) професійний авторитет
(ПА), що відображає суб’єктивну оцінку ідеального уявлення особистості у
свідомості колег, керівництва, близьких людей у якості значущого фахівця, як
орієнтир для ухвалення рішення; 6) оцінка результатів професійної діяльності
(ОРПД), що показує оцінку суб’єктом своєї професійної діяльності та її
результатів; 7) ставлення інших (СІ) – характеризує сприйняття суб’єктом
ставлення інших до себе-професіонала; 8) самоставлення (С) визначає
самоставлення суб’єкта діяльності, обумовлене значущістю як професіонала
для близьких. В цілому, сукупність шкал показує загальний рівень професійної
затребуваності особистості (ЗРПЗ), тобто загальний рівень сформованості
системного ставлення до себе, як значущого для інших професіонала.
Дослідження

професійної

ідентичності

офіцерів

проводилося

за

допомогою «Опитувальника стилів ідентичності» М. Берзонскі в адаптації
О. Белинської,

І. Броніна

[10].

Дана

методика

дозволила

виявити

як

досліджувані застосовують релевантну до ідентичності інформацію через
виокремлення трьох стилів ідентичності: інформаційного, нормативного та
дифузного.

М. Берзонскі

покладав

у

основу

методики

концептуальну

когнітивну модель стилів ідентичності Дж. Марсіа, тому вважаємо, що офіцери
по-різному застосовують релевантну до їх провідного стилю ідентичності
інформацію, яка пов’язана зі світоглядом, моральними принципами, баченням
своїх життєвих та військово-професійних позицій. За даною методикою були
досліджені такі стилі ідентичності: інформаційний, який показує, що офіцери
перш ніж прийняти рішення прагнуть отримати максимум інформації, про
важливість мети для себе, значущість тієї чи іншої позиції, цінність того чи
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іншого напрямку свого розвитку в конкретній ситуації; нормативний стиль
визначає у офіцера не схильність до самостійного пошуку інформації, а надання
переваги слідувати сімейним традиціям, соціальним (груповим) нормам, тобто
готовим та соціально прийнятним варіантам рішення; дифузний стиль, що
свідчить про відсутність сформованої позиції у офіцера, а прийняття рішення
відбувається по ходу розвитку соціальної ситуації та може обумовлювати
відтермінування прийняття рішень в часі, що в особливих умовах військовопрофесійного середовища значно знижує ефективність прийнятих невчасно
рішень.
Методика «Дослідження самооцінки за методикою Дембо-Рубінштейн у
модифікації А. Прихожан» [161] (в адаптації В. Осьодла [148]) застосовувалась
з метою вивчення окремих складових професійного «Я-образу» офіцерів, їх
уявлень про себе-професіонала у таких показниках як професійна самооцінка та
рівень професійних домагань за параметрами: професійні здібності, професійна
підготовка, досягнення у службі, задоволеність службою, загальна й професійна
самооцінка (Я в оцінці колег, Я в оцінці командирів). Методика заснована на
безпосередньому

оцінюванні

(шкалюванні)

досліджуваними

зазначених

особистісних якостей. Обстежуваним пропонувалося на вертикальних лініях
позначити визначеними знаками рівень розвитку у них цих якостей (показник
самооцінки) і бажаний рівень розвитку цих же якостей, який би їх задовольняв
(рівень домагань). Кожному досліджуваному пропонувався бланк методики,
який містить інструкцію й завдання. Інтерпретація результатів здійснювалася в
її класичному вигляді. Оцінювалися такі параметри самооцінки – її висота,
стійкість і реалістичність. Висота кожної лінії 100 мм для зручності подальших
вимірювань. Кожний міліметр шкали ми оцінювали в 1 бал.
Рівень самооцінки від 50 до 75 балів відповідає реалістичній самооцінці,
від 76 до 100, як правило, свідчить про завищену самооцінку і вказує на певні
відхилення у формуванні особистості, результат менше 50 балів свідчить про
занижений рівень домагань і вказує на несприятливий розвиток особистості.
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Методика «Мотивація успіху і страх невдачі» А. Реана [68, с. 382–383;
174,

с. 382–383]

дозволяє

дослідити

виразність

тенденції

орієнтації

досліджуваних на досягнення успіху або уникнення невдачі. Методика містить
20 тверджень, в залежності від погодження або непогодження з якими,
отримані результати свідчать про мотиваційний профіль досліджуваного. Як
провідний чинник регуляції активності особистості офіцерів, їх поведінки і
професійної діяльності представляє винятковий інтерес як для соціономічного
типу професій, де головним об’єктом праці є людина, адже кожен офіцер в
першу чергу є начальником для своїх підлеглих. При виразній мотивації успіху
дії офіцера направлені на досягнення конструктивних, позитивних результатів.
Особистісна активність досліджуваних офіцерів залежить від потреби в
досягненні успіху. При домінуванні мотивації уникнення невдачі офіцер
прагне, перш за все, уникнути осуду, покарання, оскільки очікування
неприємних наслідків визначає їх діяльність – він боїться можливого провалу і
міркує, як його уникнути, а не як досягти успіху [174].
Розв’язання професійно-зумовлених задач було спрямоване на визначення
професійної компетентності та професійної ефективності офіцерів, ступеня
адекватності їх функціонально-рольової поведінки відповідним умовам
військово-професійної

діяльності.

Професійну

компетентність

офіцера

визначають як здатність якісно виконувати свої функції за звичайних та
особливих (екстремальних) умов, швидко адаптуватися до змін, успішно
засвоювати новий досвід. Завдання складалися з двох блоків, першим з яких
були

завдання

«Методу критичних

інцидентів «Професійна суб’єктна

активність офіцера» В. Осьодла [151], а другий блок склали розроблені
В. Шемчуком квазіуправлінські ситуації за Анкетою «Квазіуправлінські
ситуації» [226].
Розроблені В. Осьодло [151] спеціальні військово-професійні задачі,
дозволили оцінити за їх вирішенням якість ухвалення управлінського рішення
на основі моделі передбачуваних дій офіцера та їх організації. Здатність
офіцера ефективно розв’язувати військово-професійні завдання показує рівень
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їх професійної компетентності на основі набутих професійних знань, практичні
способи їх втілення на основі професійного досвіду, екстраполяція яких на
ситуативний контекст відображалася у прийнятому офіцером управлінському
рішенні. В цілому використано 15 критичних інцидентів – ситуацій, що
характерні для різних видів професійної діяльності офіцера (управління в
повсякденній

діяльності,

навчання,

виховання,

управління

в

бойовій

обстановці). Загальна ефективність прийнятого рішення оцінювалася в балах,
як середньоарифметичне всіх чотирьох параметрів (авторства, спрямованостірефлексивності, позиційності, оптимальності), із виокремленням п’ятьох рівнів
якості: 4 бали – рішення правильне (найбільш адекватне); 3 – рішення в
основному правильне й може бути прийняте але окремі аспекти ситуації
враховано поверхнево; 2 – рішення в основному правильне але окремі аспекти
ситуації не враховано; 1 – рішення поверхневе (враховано тільки окремі
аспекти проблеми); 0 – рішення неправильне.
В другому блоці використані 6 квазіуправлінських ситуацій розроблені
В. Шемчуком [226], що передбачали прийняття оптимального управлінського
рішення. Досліджуваному пропонувалося оцінити викладену військовопрофесійну ситуацію та виробити алгоритм дій з її вирішення, а також
ухвалити управлінське рішення.
Отримані за вказаними блоками завдань результати піддавалися
процедурі шкалювання із подальшою стандартизацією балів та переведенням
усереднених за вибірку «сирих балів» у порядкову 5-бальну шкалу.
Підсумковий показник за кожним із оцінюваних параметрів розраховувався як
середнє арифметичне за переліком критичних інцидентів й квазіуправлінських
ситуацій, після чого проводився якісний аналіз отриманих результатів
дослідження, що ґрунтувалося на використанні статистичних і графічних
методів аналізу.
Характеристика

контингенту

досліджуваних.

Вивчення

динаміки

досліджуваного процесу проводилося протягом 2016–2018 рр., у якому брали
участь 198 офіцерів-слухачів Національного університету оборони України
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імені Івана Черняховського всіх видів ЗСУ. Вікові межі по вибірці
досліджуваних від 27 до 42 років, у званні від капітана до полковника.
Характеристика контингенту досліджуваних наведена у таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Характеристика контингенту досліджуваних офіцерів
Суб’єкти військовопрофесійної діяльності
Офіцери Сухопутних військ
Офіцери Повітряних сил
Офіцери ВМС
Всього

Кількість, осіб

Вік, років

135
42
21
198

28–42
27–41
28–42
27–42

Стаж служби,
років
10–25
9–24
10–25
9–25

Психодіагностичному обстеженню підлягали офіцери віком від 27 до
42 років, які навчалися в університеті для здобуття вищої військової освіти та
отримання кваліфікації «Офіцер військового управління оперативно-тактичного
рівня». Дослідження було проведено на добровільних засадах за процедурою
індивідуального та групового обстеження.
При формуванні контингенту досліджуваних було враховано змістовий
критерій

операціональної

валідності

щодо

мінімального

відхилення

характеристик реальної та експериментальної груп, критерій еквівалентності
досліджуваних

(внутрішньої

валідності),

критерій

репрезентативності

(зовнішньої валідності) [129, с. 93].
Отже, обґрунтовані методики дозволяють, на нашу думку, дослідити
змістові перфекціонізму як чинника розвитку професійної ідентичності
офіцерів. Розроблена система критеріїв і показників, а також діагностичних
засобів і процедур їх виявлення послужили методичною основою для
розв’язання завдань дослідження, пов’язаних із виявленням змістовних
характеристик,

структури

та

рівня

розвитку перфекціонізму офіцерів,

особливостей їх професійної ідентичності. На основі розроблених критеріїв і
показників проведено емпіричне дослідження за процедурою індивідуального
та групового обстеження.
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Дослідження передбачало три етапи науково-пошукової роботи.
Перший етап (протягом 2016 р.) передбачав систематизацію й
концептуалізацію досліджень із проблеми перфекціонізму як особистісної риси
офіцера та його професійної ідентичності в особливих умовах військовопрофесійної діяльності, визначення мети, завдань, об’єкта, предмета і програми
дослідження, розроблення моделі взаємозв’язку перфекціонізму та професійної
ідентичності офіцера, обґрунтування методики емпіричного дослідження на
основі критеріїв та показників та підбір психодіагностичного інструментарію.
На другому етапі (перша половина 2017 р. – перша половина 2018 р.)
проведено констатувальний експеримент, мета якого полягала, по-перше, у
вивченні розвитку змістових характеристик перфекціоністських настанов
офіцерів, співвідношення його складових у цілісному профілі, розвитку
професійної ідентичності та її стильових особливостей, ступеня виразності
емпіричних індикаторів; по-друге, в отриманні нових емпіричних даних про
особливості

взаємозв’язків

змістових

характеристик

перфекціонізму

та

професійної ідентичності офіцера.
На основі отриманих емпіричних даних проаналізовано змістові
характеристики перфекціоністських настанов та професійної ідентичності
офіцерів. Методом ранжування, за попередніми результатами відібрано групу
офіцерів (60 осіб) з найвищими показниками перфекціоністських настанов. Для
забезпечення валідності експерименту й достовірності порівняння емпіричних
даних

методом випадкових

виборів

сформовано

експериментальну та

контрольну групи по 30 осіб кожна.
Третій

етап

(друга

половина

2018

р.)

передбачав

проведення

формувального етапу експерименту, на основі індивідуальних відмінностей
контингенту досліджуваних, які виявляються у відповідних змістових
характеристиках перфекціонізму офіцерів та їх професійної ідентичності, рівня
їх розвитку та особливостей взаємозв’язку показників. З метою розвитку
якісних параметрів змістових характеристик перфекціонізму та професійної
ідентичності розроблено та реалізовано програму професійно-психологічного

101
тренінгу, спрямованого на розвиток конструктивного перфекціонізму та
професійної ідентичності особистості офіцерів.
Отже, розроблений методичний задум, визначені етапи та завдання
дослідження, підібраний контингент досліджуваних дають змогу виявити
особливості змістових характеристик перфекціонізму як чинника розвитку
професійної ідентичності офіцера за відповідними показниками виділених
критеріїв.
Отримані

результати

емпіричного

дослідження

оброблялися

за

допомогою пакетів програм обробки статистичних даних: Microsoft Office Excel
2007, SPSS – 21.0 [259].
2.2. Емпіричні індикатори змістових характеристик перфекціонізму
як чинника розвитку професійної ідентичності офіцера
Результати проведеного емпіричного дослідження побудованого на
основі

розроблених

особистісного,

критеріїв

(когнітивно-рефлексивного,

операційно-регуляційного,

суб’єктно-

результативно-діяльнісного),

емпіричні показники яких відображені у підібраних на цій основі методиках,
що в цілому дозволило забезпечити визначення змістових характеристик
перфекціонізму як чинника розвитку професійної ідентичності офіцерів.
Дослідження показників перфекціонізму офіцерів за опитувальником
«Багатовимірна шкала перфекціонізму» П. Х’юїтта і Г. Флетта дозволило
визначити співвідношення його складових у цілісному профілі. При цьому
нами було визначено групи офіцерів з різним рівнем прояву перфекціонізму:
1 група з високим рівнем (ВР) – 46 осіб (23,2%), 2 група з середнім (СР) –
93 особи (46,9%), 3 група з низьким (НР) – 59 осіб (29,9%) (рис. 2.2).
У 1 групу, з високим (вищим за середній) рівнем перфекціонізму, були
віднесені особи, що набрали від 204 до 249 балів за інтегральним рівнем
перфекціонізму.
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Рис. 2.2. Розподіл офіцерів за рівнями прояву перфекціонізму
У 2 групу, із середнім рівнем перфекціонізму, ввійшли досліджувані, які
набрали сумарний бал у межах від 160 до 204. У 3 групу, із низьким рівнем
перфекціонізму, увійшли досліджувані з низьким (нижчим за середній) рівнем
перфекціонізму, які набрали в сумі по шкалі від 129 до 160 балів (табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Індивідуальні профілі перфекціонізму офіцерів
№

Шкала

Група 1
Група 2
Група 3 Відмінності між групами
(ВР) (хср±σ) (СР) (хср±σ) (НР) (хср±σ) р (1,2) р (2,3) р (1,3)

Перфекціонізм,
73,4±9,3
69,7±9,8
40,8±6,2
–
р≤0,01 р≤0,01
орієнтований на себе (ПОС)
Перфекціонізм,
2.
91,2±12,5
63,6±7,7
43,4±5,3 р≤0,01 р≤0,01 р≤0,01
адресований іншим (ПАІ)
Соціально приписаний
3.
67,2±8,3
52,3±7,1
54,2±6,5 р≤0,01
–
р≤0,05
перфекціонізм (СПП)
4. Інтегральний показник
231,8±18,5 185,6±19,2 138,4±17,5 р≤0,01 р≤0,01 р≤0,01
р (1,2)
р≤0,01
р≤0,05
–
Відмінності в
р (2,3)
р≤0,01
р≤0,05
р≤0,01
межах групи
р (1,3)
р≤0,05
р≤0,01
р≤0,01
Примітка: р – рівень значущості відмінностей за t-критерієм Стьюдента
1.

До 1 групи, з високим рівнем перфекціонізму увійшла найменша
кількість досліджуваних офіцерів (23,2%) з показником 231,8±18,5 балів, для
яких характерні найбільш виразні особистісні стандарти, вимогливість до себе,
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орієнтація на «найбільш успішних» колег по службі, постійне порівняння себе з
ними, фіксація уваги на власних невдачах і помилках. У 2 групі офіцерів, з
середнім рівнем перфекціонізму (46,9%) з показником 185,6±19,2 балів,
зазначені характеристики проявляються в меншому ступені, втім вони також
можуть відчувати певні сумніви та вагання при виконанні завдань у
повсякденній діяльності, чутливі до критики командирів та колег, менше
відчувають

задоволення

від

здобутих

результатів

власної

військово-

професійної діяльності. У 3 групі офіцерів, з низьким рівнем перфекціонізму
(29,9%) та показником 138,4±17,5 балів зазначені якості проявляються
найменше. Отримані показники по групах значущо відрізняються між собою за
t-критерієм Стьюдента (р≤0,01).
Разом з тим слід зазначити, що показники прояву перфекціонізму за
окремими шкалами мають специфічні співвідношення та не всі значущо
відрізняються як в межах однієї групи, так і між групами досліджуваних
офіцерів (табл. 2.3., рис. 2.3).
Орієнтований на себе

Адресований іншим

Соціально приписаний

250
200

67,2
52,3

150
91,2

50
0

54,2

63,6

100

43,4
73,4

69,7

Група 1 (ВР)

Група 2 (СР)

40,8
Група 3 (НР)

Рис. 2.3. Співвідношення компонентів у виявлених профілях
перфекціонізму в офіцерів
Так, за шкалою «перфекціонізму, орієнтованого на себе» у досліджуваних
1 групи, з високим рівнем (73,4±9,3 балів), не виявлені значущі відмінності від
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2 групи, із середнім його рівнем (69,7±9,8 балів), у яких він виявися найвищим
серед інших шкал. Офіцери 3 групи, з низьким рівнем перфекціонізму,
орієнтованого на себе (40,8±6,2), також показали значущі відмінності від групи
із середнім рівнем (р≤0,01). Такі результати свідчать, що при високому рівні
перфекціонізму, орієнтованого на себе, офіцерам 2 групи більш властиво
пред’являти надзвичайно високі вимоги до себе, відповідно, чим нижче його
рівень, тим нижче і вимоги, що пред’являють до себе офіцери.
За шкалою «перфекціонізму, адресованого іншим» у досліджуваних
1 групи, з високим рівнем (91,2±12,5 балів) виявлені значущі відмінності
(р≤0,01) від 2 групи офіцерів, із середнім його рівнем (63,6±7,7 балів). Офіцери
3 групи, з низьким рівнем перфекціонізму, адресованого іншим (43,4±5,3)
показали значущі відмінності від 2 групи, із середнім рівнем (р≤0,01). Такі
результати свідчать, що при високому рівні перфекціонізму, адресованого
іншим, офіцерам 1 групи у більшому ступені за інших властиво висувати високі
вимоги до навколишніх. Офіцери 3 групи, з низьким рівнем, мають нижчі
вимоги до оточення та колег серед досліджуваних груп.
За шкалою «соціально приписаного перфекціонізму» у досліджуваних
офіцерів 1 групи, з високим рівнем (67,2±8,3 балів), виявлені значущі
відмінності (р≤0,01) від 2 групи, із середнім його рівнем (52,3±7,1 балів). А
офіцери 3 групи, з низьким рівнем інтегрального перфекціонізму (54,2±6,5), не
показали значущі відмінності від 2 групи, із середнім інтегральним рівнем
перфекціонізму (p≥0,05). Такі

результати

дозволяють припустити, що

представники 1 групи, з високим рівнем інтегрального перфекціонізму, схильні
розцінювати вимоги, що висуваються до них навколишніми, колегами як
завищені й нереалістичні. А у представників 2 та 3 груп, із середнім та низьким
рівнями інтегрального показника, така тенденція виразна значно менше.
Результати

дослідження

також

показали,

що

«перфекціонізм,

орієнтований на себе», з поміж інших шкал найбільш виразний у офіцерів
2 групи, з середнім рівнем прояву інтегрального показника (69,7±9,8). При
цьому в цій групі офіцерів перфекціонізм, адресований іншим (63,6±7,7)
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значущо відрізняється від соціально приписаного перфекціонізму (52,3±7,1,
р≤0,05), що свідчить про переважання у цій групі досліджуваних тенденції
пред’являти більш високі вимоги до себе, ніж до оточення. Тенденція висувати
більші вимоги до інших найбільш виразна у офіцерів 1 групи, з високим рівнем
інтегрального показника (91,2±12,5), порівняно з рештою показників (р≤0,01).
У офіцерів 3 групи, з низьким загальним рівнем перфекціонізму, найбільш
виразним виявився соціально приписаний перфекціонізм (54,2±6,5, р≤0,01), як
тенденція розцінювати вимоги, що висуваються до них начальниками та
колегами як завищені. При цьому показники перфекціонізму, орієнтованого на
себе та адресованого іншим, у цій групі офіцерів значущо не відрізняються
(p≥0,05).
Такі результати нерівномірного співвідношення складових компонентів
перфекціонізму

підтверджують

позицію,

що

вони

можуть

бути

різнодиференційованими. Таким чином, при однаковому рівні виразності
загального перфекціонізму можуть складатися різні профілі його компонентів
(перфекціонізму, орієнтованого на себе, на інших і соціально приписаного
перфекціонізму).
Дослідження показників перфекціоністської самопрезентації офіцерів за
«Шкалою перфекціоністської самопрезентації» в адаптації О. Золотарьової
дозволило виявити їх структуру в досліджуваних групах офіцерів (табл. 2.4).
Таблиця 2.4
Структура перфекціоністської самопрезентації офіцерів
№

Шкала

Група 1
Група 2
Група 3
р (1,2)
(ВР) (хср±σ) (СР) (хср±σ) (НР) (хср±σ)

Демонстрація
47,2±9,8
45,5±8,7
40,3±7,5
–
досконалості
Поведінковий непрояв
2.
46,5±8,4
42,1±9,3
45,2±8,9
р≤0,05
недосконалості
Вербальний непрояв
3.
25,9±5,6
26,4±6,9
27,3±7,2
–
недосконалості
Примітка: р – рівень значущості відмінностей за t-критерієм Стьюдента
1.

р (2,3)

р (1,3)

р≤0,05

р≤0,01

р≤0,05

–

–

р≤0,05
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Отримані результати дослідження показали, що за шкалою «демонстрація
досконалості» найбільш виразними є показники у 1 групі офіцерів (47,2±9,8) та
у 2 групі (45,5±8,7), що свідчить про високі прагнення офіцера створювати
образ себе з високо розвиненими здібностями, з бездоганною репутацією,
соціальною компетентністю і успіхом у військово-професійному середовищі. У
3 групі офіцери в значно меншому ступені презентують ці перфекціоністські
характеристики (40,3±7,5, р≤0,01).
Демонстрація досконалості
Поведінковий непрояв недосконалості
Вербальний непрояв недосконалості

50

47,2 46,5

45,5

42,1

45,2
40,3

40
27,3

26,4

25,9

30
20
10
0

Група 1 (ВР)

Група 2 (СР)

Група 3 (НР)

Рис. 2.4. Прояви перфекціоністської самопрезентації офіцерів
За показниками шкали «поведінковий непрояв недосконалості» найвищі
показники у 1 та 2 групах офіцерів (46,5±8,4 та 45,2±8,9 відповідно), що показує
їх вищу залежність від думки колег та керівництва за офіцерів 3 групи
(42,1±9,3, р≤0,05), а також вищу чутливість до критики, прагнення до
уникнення тих соціальних ситуацій військово-професійної діяльності, в яких
поведінка може бути в центрі уваги оточення.
За шкалою «вербальний непрояв недосконалості» найбільш виразний
прояв показників у офіцерів 3 групи (27,3±7,2, р≤0,05) порівняно з 1 та
2 групами, що відображає схильність до уникнення ситуацій, в яких власні
недоліки

можуть

військовослужбовців.

стати

мішенню

для

обговорення

серед

інших
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Отже, отримані результати показують, що для офіцерів 1 групи, з
високим загальним рівнем перфекціонізму, суттєвими самопрезентаціями є
демонстрація

досконалості

(прагнення

видатися

бездоганним

в

очах

навколишніх, викликати своєю досконалістю їх повагу) та поведінковий
непрояв недосконалості (прагнення поводитися таким чином, щоб приховати
власну недосконалість від інших). Для офіцерів 2 групи, з середнім рівнем
перфекціонізму, більш виразна самопрезентація демонстрації досконалості, а
для 3 групи, з низьким рівнем, – поведінковий непрояв недосконалості та
вербальний непрояв недосконалості (прагнення уникнути визнання власної
недосконалості перед іншими).
Результати дослідження за адаптованим й модифікованим україномовним
варіантом «Опитувальника перфекціонізму» Н. Гаранян і А. Холмогорової в
адаптації Т. Завади дозволили виявити його змістові характеристики в групах
досліджуваних офіцерів (табл. 2.5).
Таблиця 2.5
Змістові характеристики перфекціонізму офіцерів
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Група 1
Група 2
Група 3
р (1,2) р (2,3)
(ВР) (хср±σ) (СР) (хср±σ) (НР) (хср±σ)
Сприйняття високих очікувань 26,7±3,5
23,7±3,3
24,3±2,1 р≤0,01
–
Завищені домагання та вимоги
19,4±2,3
18,7±3,1
15,4±2,6
–
р≤0,01
до себе
Високі стандарти діяльності
18,9±2,7
18,5±2,9
16,8±3,3
–
р≤0,01
Негативна селекція
11,7±2,5
8,8±2,6
7,3±1,4 р≤0,01 р≤0,05
Поляризоване мислення
15,6±2,3
13,7±2,2
7,8±1,2 р≤0,05 р≤0,01
Самозвинувачення
29,2±4,5
26,8±5,3
22,3±3,6 р≤0,05 р≤0,01
Залежність від оцінки оточення 27,5±4,4
23,2±3,8
23,6±4,1 р≤0,01
–
Примітка: р – рівень значущості відмінностей за t-критерієм Стьюдента
Шкала

р (1,3)
р≤0,05
р≤0,01
р≤0,01
р≤0,01
р≤0,01
р≤0,01
р≤0,01

Так, за шкалою «сприйняття інших людей як таких, що делегують високі
очікування»,

у

досліджуваних

офіцерів

1

групи,

з

високим

рівнем

перфекціонізму (26,7±3,5 балів), виявлені значущі відмінності (р≤0,01) від
2 групи, із середнім його рівнем (23,7±3,3 балів). А офіцери 3 групи, з низьким
рівнем

інтегрального

перфекціонізму

(24,3±2,1),

не

показали

значущі
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відмінності від 2 групи, із середнім інтегральним рівнем перфекціонізму. Такі
результати дозволяють припустити, що офіцерами 1 групи, з високим рівнем
перфекціонізму, очікування колег та оточення сприймаються й розцінюються
як вимога високих досягнень та результатів військово-професійної діяльності.
А у представників 2 та 3 груп, із середнім та низьким рівнями інтегрального
показника, така тенденція проявляється значно менше.
За шкалою «завищені домагання та вимоги до себе» у досліджуваних
1 групи, з високим рівнем, проявився найбільший показник (19,4±2,3 балів) та
не виявлені значущі відмінності від 2 групи, із середнім його рівнем (18,7±3,1
балів). Офіцери 3 групи, з низьким рівнем перфекціонізму (15,4±2,6), показали
значущі відмінності від 1 та 2 груп (р≤0,01). Такі результати свідчать, що при
високому рівні перфекціонізму офіцерам 1 та 2 груп властиво пред’являти
завищені вимоги до себе, вони більш схильні до постановки складних цілей та
завдань, відповідно, чим нижче його рівень, тим нижче і вимоги, що
пред’являють до себе офіцери.
За шкалою «високі стандарти діяльності при орієнтації на полюс
«найуспішніший» у досліджуваних 1 групи, з високим рівнем перфекціонізму,
проявився найбільший показник (18,9±2,7 балів) та не виявлені значущі
відмінності від 2 групи, із середнім рівнем (18,5±2,9 балів). Офіцери 3 групи, з
низьким рівнем інтегрального перфекціонізму (16,8±3,3), показали значущі
відмінності від груп із високим та середнім рівнями (р≤0,01). Такі результати
свідчать, що при високому рівні перфекціонізму офіцерам 1 та 2 груп властиво
орієнтуватися на зависокі стандарти військово-професійної діяльності за
постійної орієнтації на результати найбільш успішних колег за фахом, видом
діяльності.
За шкалою «селектування інформації про власні помилки й невдачі» у
досліджуваних 1 групи, з високим рівнем перфекціонізму (11,7±2,5 балів),
виявлені значущі відмінності (р≤0,01) від 2 групи офіцерів, із середнім його
рівнем (8,8±2,6 балів). Офіцери 3 групи, з низьким рівнем перфекціонізму
(7,3±1,4), показали значущі відмінності від 2 групи, із середнім рівнем (р≤0,05).
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Такі результати свідчать, що при високому рівні перфекціонізму офіцерам
1 групи у більшому ступені за інших властиво фіксуватися на власному
неуспіху в діяльності, як негативному моменті в їх свідомості. Офіцери 3 групи
серед досліджуваних груп мають найменші показники та не характеризуються
такою тенденцією.
За шкалою «поляризоване мислення – «все або нічого» у досліджуваних
1 групи, з високим рівнем перфекціонізму, проявився найбільший показник
(15,6±2,3 балів) та виявлені значущі відмінності (на рівні р≤0,05) від 2 групи
офіцерів, із середнім рівнем перфекціонізму (13,7±2,2 балів). Офіцери 3 групи, з
низьким рівнем інтегрального перфекціонізму (7,8±1,2) показали значущі
відмінності від груп із високим та середнім рівнями (р≤0,01). Такі результати
свідчать, що офіцери 1 групи схильні до дихотомічного оцінювання результатів
власної військово-професійної діяльності, а також колег, підлеглих, у зв’язку з
чим її планування відбувається переважно за принципом «все або нічого».
Менше проявляється вказаний показник у офіцерів 2 групи, з середнім рівнем
перфекціонізму. Для офіцерів 3 групи, з низьким перфекціонізму, ця
характеристика не є виразною.
За шкалою «самозвинувачення» у досліджуваних 1 групи, з високим
рівнем перфекціонізму, проявився найбільший показник (29,2±4,5 балів) та
виявлені значущі відмінності (на рівні р≤0,05) від 2 групи офіцерів, із середнім
рівнем перфекціонізму (26,8±5,3 балів). Офіцери 3 групи, з низьким рівнем
інтегрального перфекціонізму (22,3±3,6), показали значущі відмінності від груп
із високим та середнім рівнями (р≤0,01). Такі результати свідчать, що офіцери
1 та 2 груп схильні до самозвинувачень за недосягнення завищених стандартів
своєї діяльності. Для офіцерів 3 групи, з низьким перфекціонізму, ця
характеристика є не виразною.
За шкалою «залежність від оцінок оточення», у офіцерів 1 групи, з
високим рівнем перфекціонізму (27,5±4,4 балів), виявлені значущі відмінності
(р≤0,01) від 2 групи офіцерів, із середнім його рівнем (23,2±3,8 балів). Офіцери
3 групи, з низьким рівнем інтегрального перфекціонізму (23,6±4,1), теж
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показали значущі відмінності від 2 групи, із середнім інтегральним рівнем
перфекціонізму (p≥0,01). При цьому значущих відмінностей між 2 та 3 групами
офіцерів не спостерігається. Такі результати дозволяють припустити, що
офіцери 1 групи, з високим рівнем перфекціонізму, більш залежні від оцінок та
позицій оточення щодо результатів їх військово-професійної діяльності.
За

опитувальником

«Професійна

затребуваність

особистості»

Є. Харитонової, Б. Ясько було визначено рівні професійної затребуваності
досліджуваних груп офіцерів та їх індивідуальні профілі у контексті
характеристик професійної ідентичності (табл. 2.6).
Таблиця 2.6
Профілі професійної затребуваності офіцерів
№

Шкала

Група 1
Група 2
Група 3
р (1,2) р (2,3) р (1,3)
(ВР) (хср±σ) (СР) (хср±σ) (НР) (хср±σ)

Задоволеність реалізацією
21,3±5,3
26,3±4,8
27,4±7,3 р≤0,01
професійного потенціалу
Приналежність до
2.
20,4±4,7
28,5±5,2
26,7±6,1 р≤0,01
професійного співтовариства
Переживання професійної
3.
25,3±5,1
26,7±5,3
27,1±6,6
–
затребуваності
4. Професійна компетентність
28,7±6,3
25,4±5,1
26,3±5,9 р≤0,05
5. Професійний авторитет
27,6±5,4
26,3±6,9
20,8±4,7
–
Оцінка результатів
6.
29,6±7,2
25,7±6,3
24,7±5,5 р≤0,01
професійної діяльності
7. Ставлення інших
29,2±5,4
27,4±5,8
24,6±5,7
–
8. Самоставлення
23,7±4,9
25,8±5,5
28,1±6,5 р≤0,05
Загальний рівень
9.
206,2±23,8 212,1±24,3 205,7±22,5 р≤0,05
затребуваності
Примітка: р – рівень значущості відмінностей за t-критерієм Стьюдента
1.

Як

показали

затребуваності,

за

отримані
шкалою

результати
«задоволеність

дослідження
реалізацією

–

р≤0,01

р≤0,05 р≤0,01
–

–

–
р≤0,05
р≤0,01 р≤0,01
–

р≤0,01

р≤0,01 р≤0,01
р≤0,05 р≤0,01
р≤0,05

–

професійної
професійного

потенціалу» офіцери 1 групи найменш задоволені мірою реалізації свого
професійного потенціалу (21,3±5,3), оскільки показали середній рівень прояву,
тоді як офіцери 2 та 3 груп – значно вищі показники (26,3±4,8 та 27,4±7,3,
р≤0,01). Це свідчить про їх вищу задоволеність мірою реалізації свого
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професійного

потенціалу,

досягнутим

професійним

статусом,

рівнем

професійної компетентності порівняно з офіцерами 1 групи.
За шкалою «приналежність до професійного співтовариства» офіцери
2 групи показали найбільш виразне позитивне емоційне ставлення до себе як
представника військово-професійного співтовариства та диференційованість
оцінки

структури

професійної

діяльності

(28,5±5,2).

Сформованість

у

свідомості офіцерів 3 групи обов’язковості досягнення заданого результату,
диференційоване розуміння цінності результату професійної діяльності
виявилося нижчим (26,7±6,1, р≤0,05), а у офіцерів 1 групи уявлення про себе як
представника військово-професійного співтовариства виявилося найменш
диференційованим (20,4±4,7, р≤0,01) порівняно з 2 та 3 групами.
За шкалою «переживання професійної затребуваності» досліджувані
офіцери не показали значущих відмінностей та результат вищий за середній
рівень прояву по групах (у 1 групі – 25,3±5,1, у 2-й – 26,7±5,3 та у 3-й –
27,1±6,6). Тому можемо визначити, що у них відсутнє переживання професійної
незатребуваності,

вони

позитивно

оцінюють

своє

професійне

«Я»

й

сприймають ставлення до себе, як до професіонала, з боку інших в цілому
позитивним. Офіцери всіх груп переважно впевнені, що можуть застосувати
свої професійні знання, уміння та навички з метою досягнення ефективного
результату.
За шкалою «професійна компетентність» офіцери 2 та 3 груп не показали
істотних відмінностей при загальному високому рівні прояву (у 2 групі –
25,4±5,1, у 3-й – 26,3±5,9). Отримані результати свідчать про їх впевненість у
своїй професійній компетентності, достатньому рівні професійних знань для
здійснення результативної професійної діяльності. Втім, офіцери 1 групи
показали значущо вищі результати (28,7±6,3, р≤0,05), що може свідчити про їх
завищену самооцінку та самовпевненість у своїй професійній ефективності.
За шкалою «професійний авторитет» виявлено, що суб’єктивна оцінка
ідеальної представленості себе у свідомості інших (колег та керівництва) у
якості фахівців, чия думка є значущою та в певній мірі орієнтиром для
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ухвалення рішення найбільш виразна у офіцерів 1 групи (27,6±5,4) та 2 групи
(26,3±6,9). Для офіцерів 3 групи, з середніми показниками за даною шкалою
(20,8±4,7, р≤0,01), характерно менш виразне переживання своєї референтності
для колег на тлі адекватної самооцінки себе та результатів своєї професійної
діяльності.
Показники за шкалою «оцінка результатів професійної діяльності»
свідчать, що у офіцерів 2 та 3 груп не виявлено значущих відмінностей при
загальному середньому рівні прояву (у 2 групі – 25,7±6,3, у 3-й – 24,7±5,5).
Отримані дані свідчать про їх впевненість про позитивну оцінку результатів
власної професійної діяльності, а також релевантні очікування оцінки з боку
співслужбовців. Офіцери ж 1 групи показали значущо вищі результати
(29,6±7,2, р≤0,01), що може свідчити про їх завищені очікування щодо
оцінювання професійної ефективності з боку колег та керівництва, зависокі
професійні домагання.
За шкалою «ставлення інших» виявлено, що офіцери 1 групи показали
значущо вищі результати (29,2±5,4, р≤0,01) за офіцерів 2 групи (27,4±5,8) та
3 групи (24,6±5,7), що може свідчити про більшу задоволеність ставленням до
себе як авторитетного професіонала з боку колег та керівництва, порівняно з
рештою груп, які хоча й на нижчому рівні але також мають позитивне
ставлення до результатів діяльності, обумовлене адекватною оцінкою з боку
оточення.
Результати за шкалою «самоставлення» свідчать про більш високе
позитивне ставлення офіцерів 3 групи (28,1±6,5) та 2 групи (25,8±5,5) до себе як
професіонала, порівняно зі значущо нижчими показниками офіцерів 1 групи
(23,7±4,9, р≤0,01). Це свідчить, що офіцери 2 та 3 груп більш задоволені своїм
вкладом у результати професійної діяльності, вони не сумніваються в користі
для суспільства та близького оточення. Офіцери 1 групи менш задоволені собою
та своїми професійними досягненнями на тлі реалізації своїх переоцінених
професійних здібностей.
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Таким чином, «загальний рівень професійної затребуваності особистості»
показує, що результати у всіх трьох групах офіцерів відповідають високому
рівню, втім сформованість системи ставлення до себе, як до значущого для
інших професіонала, найбільш виразною виявилася у офіцерів 2 групи з
середнім рівнем інтегрального перфекціонізму (212,1±24,3, р≤0,05), що значно
вище за офіцерів 1 (206,2±23,8) та 3 (205,7±22,5) груп. В цілому зазначимо, що
офіцерам властиво позитивно ставитися до себе як до осіб, що реалізували свій
військово-професійний потенціал, оцінюючи набутий досвід та результати
професійної діяльності, як значущі для інших. Втім рівень диференційованості
цих уявлень значно вищій у офіцерів 2 групи, у яких більш виразне позитивне
емоційне ставлення до себе та професійних цінностей, сформованих під час
виконання завдань за призначенням.
Стилі професійної ідентичності офіцерів вивчалися за допомогою
«Опитувальника стилів ідентичності» М. Берзонскі в адаптації О. Белинської,
І. Броніна, результати яких наведено в табл. 2.7.
Таблиця 2.7
Стилі професійної ідентичності офіцерів
Група 1
Група 2
Група 3
р (1,2) р (2,3)
(ВР) (хср±σ) (СР) (хср±σ) (НР) (хср±σ)
1. Інформаційний стиль 17,5±4,8
19,4±5,2
21,3±5,9 р≤0,05 р≤0,05
2. Нормативний стиль
18,5±6,4
17,8±6,6
16,7±5,5
–
р≤0,05
3. Дифузний стиль
24,3±7,2
12,5±4,9
11,8±5,1 р≤0,01
–
4. Шкала прихильності
16,6±4,8
19,2±5,9
20,1±6,1 р≤0,01
–
Примітка: р – рівень значущості відмінностей за t-критерієм Стьюдента
№

Шкала

Як

показали

результати

дослідження,

«інформаційний

р (1,3)
р≤0,01
–
р≤0,01
р≤0,01

стиль

ідентичності» у офіцерів 1 групи проявився на середньому рівні (17,5±4,8),
проте у офіцерів 2 групи виявлені характеристики інформаційного стилю
високого рівня, що значно відрізняються від 1 групи (19,4±5,2, р≤0,05).
Найвищі показники за даним стилем у офіцерів 3 групи (21,3±5,9, р≤0,01), що
свідчить про їх прагнення в більшій мірі отримувати максимум інформації в
ситуації вибору альтернативи, перш ніж прийняти рішення про важливість мети
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для себе, значущості тієї чи іншої позиції та цінності, того чи іншого напрямку
власного розвитку порівняно з офіцерами 1 та 2 груп.
«Нормативний стиль ідентичності» виявися найбільш виразним у
офіцерів 1 групи (18,5±6,4), що значно не відрізняється від офіцерів 2 групи
(17,8±6,6) й в обох групах розвинений на достатньо високому рівні. Офіцери
3 групи показали його середній рівень розвитку (16,7±5,5, р≤0,05), що значно
нижче за 1 та 2 групу. Враховуючи показники інформаційного стилю це може
свідчити про виразне прагнення офіцерів 1 групи слідувати сімейним
традиціям, соціальним (груповим) нормам, готовим та соціально бажаним
варіантам рішення у професійній діяльності.
Група 1 (ВР)

Група 3 (НР)

24,3

25
20

Група 2 (СР)

19,4
17,5

21,3
19,2

18,5 17,8
16,7

16,6
12,5

15

20,1

11,8

10
5
0
Інформаційний
стиль

Нормативний
стиль

Дифузний
стиль

Шкала
прихильності

Рис. 2.5. Прояви стилів професійної ідентичності офіцерів
Результати за шкалою «дифузний стиль ідентичності» показують
виразний його розвиток у офіцерів 1 групи (24,3±7,2, р≤0,01), порівняно з
рештою досліджуваних, що свідчить про прийняття ними рішень у професійних
ситуаціях на ходу, а також їх відкладання на невизначений час. Така лінія
поведінки майже не характерна для 2 та 3 груп офіцерів, у яких цей стиль
професійної ідентичності розвинений на значущо нижчому рівні (12,5±4,9 та
11,8±5,1 відповідно).
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За шкалою «прихильності», що відображає ступінь, в якій офіцери
схильні дотримуватися своїх поглядів або, навпаки, постійно їх змінювати,
найбільш виразними показники виявилися у офіцерів 2 та 3 груп (19,2±5,9 та
20,1±6,1 відповідно). Офіцери 1 групи показали значно нижчі результати
(16,6±4,8, р≤0,01) й здатність витримувати стабільну та незмінну лінію
поведінки відповідно.
Таким чином, для офіцерів 1 групи, з високим загальним рівнем
перфекціонізму,

найбільш

виразними

є

дифузний

стиль

професійної

ідентичності (прийняття рішень на ходу, відкладання на невизначений час) та в
меншому ступені нормативний стиль (прагнення слідувати традиціям,
груповим нормам, соціально бажаним варіантам рішення). Для офіцерів
2 групи, з середнім рівнем перфекціонізму, – інформаційний (прагнення
отримувати максимум інформації в ситуації наявного вибору, важливість мети
для себе) та нормативний стилі, а для 3 групи, з низьким рівнем, –
інформаційний стиль професійної ідентичності у поєднанні з високою сталістю
вибудовування поведінки у професійному середовищі.
Результати дослідження самооцінки та рівня домагань досліджуваних за
методикою «Дослідження самооцінки за методикою Дембо-Рубінштейн у
модифікації А. Прихожан» (в адаптації В. Осьодла), наведено в табл. 2.8.
Результати за шкалою «професійні здібності» свідчать про більш високу
самооцінку своїх професійних здібностей офіцерами 1 групи (87,3±8,8, р≤0,01)
порівняно як з 2 групою (75,5±8,3), так і з більш реалістичними оцінками своїх
здібностей виконувати професійні завдання офіцерів 3 групи (69,9±7,2, р≤0,05).
Це свідчить, що офіцери 3 групи, з низьким рівнем перфекціонізму, більш
адекватно

підходять

до

самооцінювання

своїх

професійних

ресурсів,

аналізують свої недоліки та переваги, а офіцери 1 групи – менш задоволені
собою та своїми професійними досягненнями на тлі переоцінених професійних
здібностей. При цьому саме у офіцерів 1 групи найменший рівень домагань за
цією шкалою (75,2±7,1), порівняно з 2 (79,7±8,4) та 3 (83,6±9,3, р≤0,01) групами
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офіцерів, які реалістично визначають вектор саморозвитку в професійній
площині.
Таблиця 2.8
Особливості самооцінки та рівня домагань офіцерів
Шкала

Самооцінка
Рівень домагань
Група 1
Група 2
Група 3
Група 1
Група 2
Група 3
(ВР) (хср±σ) (СР) (хср±σ) (НР) (хср±σ) (ВР) (хср±σ) (СР) (хср±σ) (НР) (хср±σ)

Професійні
87,3±8,8** 75,5±8,3
69,9±7,2*
75,2±7,1
79,7±8,4 83,6±9,3**
здібності
Задоволеність
59,2±6,3
72,4±7,5* 85,6±8,3** 82,2±9,4** 77,4±8,2*
71,8±7,7
службою
Досягнення у
62,3±7,1
73,7±6,8* 83,1±7,6** 81,3±7,5** 72,9±8,6*
73,5±8,1
службі
Професійна
85,2±9,5** 70,5±8,3
71,3±8,3*
71,4±7,7
73,5±7,5 80,9±8,7**
підготовка
Я в оцінці
81,4±8,9** 72,8±9,6
69,8±8,5* 79,8±7,4** 75,2±7,6
69,7±8,3*
колег
Я в оцінці
84,2±8,2** 75,5±8,8*
68,9±6,8
79,3±8,3*
77,2±8,5
69,5±8,4*
командирів
Примітка: *р≤0,05; **р≤0,01 – рівень значущості відмінностей за t-критерієм Стьюдента

За

шкалою

«задоволеність

службою»

офіцери

1 групи

найменш

задоволені мірою самореалізації себе у професійному середовищі (59,2±6,3),
оскільки показали середній рівень прояву, тоді як офіцери 2 групи – значно
вищі показники (72,4±7,5, р≤0,05), а 3 групи – найвищі (85,6±8,3, р≤0,01). Це
свідчить про їх більшу задоволеність мірою реалізації себе у професійному
середовищі на тлі більш адекватної самооцінки наявних досягнень, досягнутим
професійним статусом, рівнем професійної компетентності, порівняно з
офіцерами 1 групи. Стосовно рівня домагань за шкалою, то тенденція зворотна,
що

пояснюється

прагненням

офіцерів

1

групи,

з

високим

рівнем

перфекціонізму, компенсувати своє відчуття незадоволеності та прагнення
найшвидше досягти високих показників (82,2±9,4, р≤0,01), порівняно з 2
(77,4±8,2, р≤0,05) та 3 (71,8±7,7) групами офіцерів з нижчим рівнем
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перфекціонізму, які більш реально співвідносять наявний та перспективний
професійний досвід.
Результати за шкалою «досягнення в службі» показали аналогічну
тенденцію. У офіцерів 1 групи виявлено найнижчі показники, які на тлі
високого перфекціонізму недооцінюють свої службові досягнення (62,3±7,1),
втім результати 2 групи офіцерів, з середнім рівнем перфекціонізму,
відрізняють їх більш високий рівень самооцінки службово-професійних
досягнень (73,7±6,8, р≤0,05). Офіцери 3 групи, з низьким перфекціонізмом,
показали найбільш високий рівень позитивної оцінки результатів своїх
досягнень у військово-професійній діяльності (83,1±7,6, р≤0,01). За рівнем
домагань відмічається, що офіцери 1 групи показали значущо вищі результати
(81,3±7,5, р≤0,01), що свідчить про їх завищені очікування щодо майбутньої
професійної ефективності, зависокі професійні домагання, водночас у офіцерів
2 (72,9±8,6) та 3 (73,5±8,1) груп ці показники значно нижчі, тобто їх домагання
наближені до реальних професійних досягнень.
За шкалою «професійна підготовка» офіцери 2 та 3 груп не показали
істотних відмінностей при загальному вищому за середній рівні прояву (у
2 групі – 70,5±8,3, у 3-й – 71,3±8,3). Отримані результати свідчать про їх
адекватну

оцінку

професійних

знань

для

здійснення

результативної

професійної діяльності. Офіцери 1 групи, з високим перфекціонізмом, показали
значущо вищі результати (85,2±9,5, р≤0,01), що може свідчити про їх завищену
самооцінку та самовпевненість щодо рівня професійної ефективності.
Відповідно й рівень домагань за шкалою виявився найвищим у 3 групі офіцерів
(80,9±8,7, р≤0,01), які осмислено планують свій професійний розвиток, реально
себе оцінюючи за результатами військово-професійної діяльності. Офіцери ж
1 групи, з високим рівнем перфекціонізму (71,4±7,7), на тлі незадоволеності
досягненнями та переоцінкою своїх професійних здібностей не бачать потреби
удосконалення себе у військово-професійній діяльності на такому рівні, що
свідчить про недостатню диференційованість їх професійних якостей та
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рефлексію

особистісно-професійного

зростання

(недостатньо

диференційований професійний «Я-образ»).
За шкалою «Я в оцінці колег» виявлено, що суб’єктивна оцінка себе у
свідомості колег, чия думка є значущою, найбільш виразна у офіцерів 1 групи
(81,4±8,9, р≤0,01), з високим перфекціонізмом, та менша у 2 групи (72,8±9,6).
Для офіцерів 3 групи (69,8±8,5), з низьким перфекціонізмом, характерним є
більш адекватне оцінювання себе та референтності для колег на тлі досягнутих
результатів військово-професійної діяльності. При цьому рівень домагань
зберігає цю тенденцію і є найвищім у офіцерів 1 групи (79,8±7,4, р≤0,01), а
найменшим – у 3 групи (69,7±8,3), що свідчить про відповідне більше
прагнення підвищити цю оцінку офіцерами 1 групи на тлі високих
перфекціоністських настанов.
За шкалою «Я в оцінці командирів» виявлено, що офіцери 1 групи також
показали значущо вищі результати (84,2±8,2, р≤0,01) за офіцерів 2 групи
(75,5±8,8, р≤0,05) та 3 групи (68,9±6,8), що може свідчити про більшу
виразність високої самооцінки ставлення до себе з боку керівництва, порівняно
з рештою груп, які теж зберігають потребу позитивного ставлення до
результатів військово-професійної діяльності, відображене адекватною оцінкою
з боку старших начальників, що відповідно позначається й на рівні домагань за
шкалою. Разом з тим у офіцерів 1 групи спостерігається найбільший показник
розходження між самооцінкою та рівнем домагань, що свідчить про
перешкоджально-домінантну реакцію, яка вказує на сумніви у власних силах за
умови виникнення підвищених вимог в діяльності.
Результати дослідження мотиваційного профілю офіцерів за Методикою
«Мотивація успіху і страх невдачі» А. Реана наведені на рис. 2.6.
Отримані результати показують, що по групах досліджуваних офіцерів
спостерігаються суттєві відмінності у мотиваційному профілі. Зокрема стійка
тенденція прагнення досягати успіху визначена у офіцерів 3 групи, з низьким
рівнем перфекціонізму (15,8±4,5, р<0,01). У офіцерів 1 групи, з високим
перфекціонізмом, спостерігається невизначена мотиваційна тенденція між
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орієнтованістю на успіх та уникненням невдачі з наближенням до уникнення
невдачі (12,7±3,9), що не значно відрізняється від офіцерів 2 групи, з середнім
рівнем перфекціонізму (13,2±4,1).
15,8
16

13,2

12,7

14
12
10
8
6
4
2
0
Група 1 (ВР)

Група 2 (СР)

Група 3 (НР)

Рис. 2.6. Мотивація успіху і страх невдачі офіцерів
Тому можемо визначити офіцерів 3 групи більш орієнтованими на
успішність, професійні досягнення, як готових ставити перед собою
довгострокові, проміжні й близькі цілі, визначати стратегію й тактику їх
досягнення, порівняно з офіцерами 1 та 2 груп, які більш орієнтовані на
досягнення зовнішньо оцінного результату військово-професійної діяльності,
на формальний успіх з потребою уникнення покарання, осуду, невдачі та
негативних очікувань.
Таким чином, в певній мірі отримані результати мотиваційного профілю
по групах досліджуваних підтверджують позицію про те, що схильність до
надмірної досконалості та максималізму в результатах діяльності породжує
незадоволення результатами діяльності й страх невдачі, помилок та прагнення
уникати таких ситуацій в майбутньому.
Дослідження особливостей розв’язання професійно-зумовлених задач
дозволило виявити такі параметри як: професійна компетентність та професійна
ефективність,

адекватність

військово-професійної

функціонально-рольової

діяльності

(Додаток

А).

поведінки

Результати

умовам

розв’язання
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професійно-зумовлених

задач,

що

відображають

особливості

прояву

професійної компетентності в ситуації ухвалення управлінського рішення
офіцерами наведені в табл. 2.9 (Додаток Б).
Таблиця 2.9
Результати розв’язання професійно-зумовлених задач офіцерів
№

Блок

Група 1
Група 2
Група 3
р (1,2) р (2,3) р (1,3)
(ВР) (хср±σ) (СР) (хср±σ) (НР) (хср±σ)
3,2±0,9
3,5±1,4
4,1±1,2
–
р≤0,05 р≤0,01

1. Критичні інциденти
Квазіуправлінські
2.
3,4±1,1
3,6±1,3
4,3±1,5
–
р≤0,01 р≤0,01
ситуації
3. Інтегральний показник 3,3±1,05
3,55±1,35
4,2±1,3
–
р≤0,05 р≤0,01
Примітка: р – рівень значущості відмінностей за t-критерієм Стьюдента

За блоком завдань «критичні інциденти» офіцери 1 та 2 груп, з високим
та середнім рівнями перфекціонізму, не показали істотних відмінностей при
загальному рівні компетентності у вирішенні завдань вищому за середній
(3,2±0,9 та 3,5±1,4 відповідно). А офіцери 3 групи, з низьким рівнем
перфекціонізму, показали суттєво вищій показник (4,1±1,2, р≤0,01). За блоком
завдань «квазіуправлінські ситуації» ця тенденція зберігається, офіцери 1 групи
показали найнижчий рівень (3,4±1,1), 2 групи – дещо вищі показники (3,6±1,3),
а 3 групи найбільш високі досягнення (4,3±1,5, р≤0,01).
Такі результати показують, що в ситуації виконання реального військовопрофесійного завдання офіцерам 1 групи з високим перфекціонізмом
притаманні невпевненість у правильному результаті та мотивація уникнення
невдачі у поєднанні з прискіпливістю до деталей, що заважає в умовах
обмеженого часу показати вищий результат, тоді як офіцери з низьким
перфекціонізмом більш впевнені у собі, не зациклюються на ймовірності
помилитися, здатні підібрати більш ефективні та адекватні ситуації засоби і
способи їх реалізації, тому й показують кращі досягнення. Про це свідчить
«інтегральний показник» за двома блоками завдань.
Отже, проведене емпіричне дослідження змістових характеристик
перфекціонізму як чинника розвитку професійної ідентичності офіцерів
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показало, що для офіцерів 1 групи, з високим рівнем перфекціонізму, характерні
виразні високі особистісні стандарти, вимогливість до себе, орієнтація на
«найбільш успішних» колег по службі, постійне порівняння себе з ними,
фіксація уваги на власних невдачах і помилках. Їм у більшому ступені за інших
властиво висувати високі вимоги до навколишніх, водночас вони схильні
розцінювати вимоги, що висуваються до них навколишніми, колегами як
завищені й нереалістичні. Для них характерне прагнення видатися бездоганним
в очах навколишніх, викликати своєю досконалістю їх повагу, поводитися
таким чином, щоб приховати власну недосконалість від інших. Найбільш
виразними є дифузний стиль професійної ідентичності (прийняття рішень на
ходу, відкладання на невизначений час) та в меншому ступені нормативний
стиль (прагнення слідувати традиціям, груповим нормам, соціально бажаним
варіантам рішення). Притаманна невпевненість у правильному результаті та
мотивація уникнення у поєднанні з прискіпливістю до деталей заважає в
умовах обмеженого часу показати вищий результат.
У 2 групі офіцерів, з середнім рівнем перфекціонізму, менш виразними є
вимоги до себе, вони можуть відчувати певні сумніви та вагання при виконанні
завдань у повсякденній діяльності, чутливі до критики командирів та колег,
менше відчувають задоволення від здобутих результатів власної військовопрофесійної

діяльності.

Їм

характерне

прагнення

приховати

власну

недосконалість. Найбільш виразними є інформаційний (прагнення отримувати
максимум інформації в ситуації наявного вибору, важливість мети для себе) та
нормативний стилі (прагнення слідувати традиціям, груповим нормам,
соціально бажаним варіантам рішення) професійної ідентичності. Притаманна
невпевненість у правильному результаті та мотивація уникнення невдачі у
поєднанні з прискіпливістю до деталей заважає показати вищий результат в
умовах обмеженого часу.
У 3 групі офіцерів, з низьким рівнем перфекціонізму, проявляються нижчі
вимоги як до себе так і колег серед досліджуваних груп, наявне прагнення
уникнути визнання власної недосконалості перед іншими. Нерівномірний
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розподіл

складових

різнодиференційованість
інформаційний

стиль

компонентів

перфекціонізму

у

профілі.

цілісному

професійної

показують

Найбільш

ідентичності

виразним

(прагнення

їх
є

отримувати

максимум інформації в ситуації наявного вибору, важливість мети для себе) у
поєднанні з високою сталістю вибудовування поведінки у професійному
середовищі. Вони більш орієнтовані на успіх, професійні досягнення, готові
ставити перед собою довгострокові, проміжні й близькі цілі, визначати
стратегію й тактику їх досягнення.
2.3. Психологічні особливості взаємозв’язку змістових характеристик
перфекціонізму та професійної ідентичності офіцера
З

метою

розкриття

взаємозв’язку

змістових

характеристик

перфекціонізму та професійної ідентичності офіцерів нами було застосовано
кореляційний аналіз емпіричних результатів за шкалами використаних у
дослідженні психодіагностичних методик (табл. 2.10–2.11).
Результати кореляційного аналізу показали наявність значущих зв’язків
між змістовими характеристиками перфекціонізму та показниками професійної
затребуваності офіцерів (табл. 2.10). Зокрема були виявлені:
–

прямі

значущі

зв’язки

показника

задоволеності

реалізацією

професійного потенціалу та соціально приписаним перфекціонізмом (p≤0,05),
поведінковим непроявом недосконалості (p≤0,01), вербальним непроявом
недосконалості (p≤0,05);
– прямі значущі зв’язки показника приналежність до професійного
співтовариства

та

соціально

приписаним

перфекціонізмом

(p≤0,01),

поведінковим непроявом недосконалості (p≤0,01), вербальним непроявом
недосконалості (p≤0,05);
–

прямі

затребуваності

значущі
та

зв’язки

соціально

показника

приписаним

переживання

професійної

перфекціонізмом

(p≤0,05),

123
інтегральним перфекціонізмом (p≤0,05), демонстрацією досконалості (p≤0,05),
поведінковим непроявом недосконалості (p≤0,05);
Таблиця 2.10
Кореляційні зв’язки змістових характеристик перфекціонізму та професійної
затребуваності офіцерів

Адресований
іншим

Соціально
приписаний

Інтегральний
рівень

Демонстрація
досконалості

Задоволеність реалізацією
професійного потенціалу
Приналежність до
професійного співтовариства
Переживання професійної
затребуваності
Професійна компетентність
Професійний авторитет
Оцінка результатів
професійної діяльності
Ставлення інших
Самоставлення
Загальний рівень
затребуваності

Орієнтований
на себе

Показники професійної
затребуваності /
перфекціонізму

Поведінковий
непрояв
недосконалості
Вербальний
непрояв
недосконалості

Показники перфекціонізму

–

–

0,486*

–

–

0,788** 0,436*

–

–

0,742**

–

–

0,757** 0,512*

–

–

0,413*

0,524*

–
0,745**
0,435* 0,541*

0,544* 0,435*

–

–
–

–
0,719** 0,502*
0,714** 0,752**
–

–
–
–

–

0,764**

–

0,722** 0,693** 0,542*

0,462*
–

0,552*
–

–
–

0,744** 0,711**
–
–

–
–

–
0,572*

0,725**

–

–

0,443* 0,699**

–

–

** – кореляція значуща на рівні ρ≤0,01 (2-сторон.)
* – кореляція значуща на рівні ρ≤0,05 (2-сторон.)

– прямі значущі зв’язки показника професійна компетентність та
перфекціонізмом, адресованим іншим (p≤0,01), демонстрацією досконалості
(p≤0,01), поведінковим непроявом недосконалості (p≤0,05);
–

прямі

значущі

перфекціонізмом,
адресованим

зв’язки

орієнтованим

іншим

(p≤0,05),

показника

професійного

на

(p≤0,05),

себе

інтегральним

авторитету

з

перфекціонізмом,

перфекціонізмом

(p≤0,01),

демонстрацією досконалості (p≤0,01);
– прямі значущі зв’язки показника оцінка результатів професійної
діяльності та перфекціонізмом, адресованим іншим (p≤0,01), інтегральним
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перфекціонізмом (p≤0,01), демонстрацією досконалості (p≤0,01), поведінковим
непроявом недосконалості (p≤0,05);
– прямі значущі зв’язки показника ставлення інших та перфекціонізмом,
орієнтованим на себе (p≤0,05), перфекціонізмом, адресованим іншим (p≤0,05),
інтегральним перфекціонізмом (p≤0,01), демонстрацією досконалості (p≤0,01);
– прямі значущі зв’язки показника самоставлення та вербальним
непроявом недосконалості (p≤0,05);
– прямі значущі зв’язки показника загального рівення професійної
затребуваності з перфекціонізмом, орієнтованим на себе (p≤0,01), інтегральним
перфекціонізмом (p≤0,05), демонстрацією досконалості (p≤0,01).
Наведені
пов’язаними
затребуваності

кореляційні

зв’язки

показниками
офіцерів

та

показують

свідчать

окремими

про

проявами

пряму

залежність

обумовленість

між

професійної

перфекціонізму

та

його

самопрезентації у свідомості офіцера.
Результати кореляційного аналізу показали наявність значущих зв’язків
між змістовими характеристиками перфекціонізму офіцерів та стильовими
особливостями їх професійної ідентичності (табл. 2.11).
Таблиця 2.11
Кореляційні зв’язки змістових характеристик перфекціонізму та професійної
ідентичності офіцерів
Показники перфекціонізму / професійної
ідентичності
Перфекціонізм, орієнтований на себе
Перфекціонізм, адресований іншим
Соціально приписаний перфекціонізм
Інтегральний рівень перфекціонізму
Демонстрація досконалості
Поведінковий непрояв недосконалості
Вербальний непрояв недосконалості

Стилі професійної ідентичності
Інформаційний Нормативний Дифузний
стиль
стиль
стиль
0,506*
0,732**
–
–
0,548*
0,729**
0,669**
–
–
–
0,527*
0,695**
–
0,581*
0,682**
0,673**
–
0,518*
0,486*
–
–

** – кореляція значуща на рівні ρ≤0,01 (2-сторон.)
* – кореляція значуща на рівні ρ≤0,05 (2-сторон.)

Зокрема були виявлені:
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– прямі значущі зв’язки інформаційного стилю професійної ідентичності
та перфекціонізмом, орієнтованим на себе (p≤0,05), соціально приписаним
перфекціонізмом (p≤0,01), поведінковим непроявом недосконалості (p≤0,01),
вербальним непроявом недосконалості (p≤0,05);
– прямі значущі зв’язки нормативного стилю професійної ідентичності та
перфекціонізмом,

орієнтованим

на

себе

(p≤0,01),

перфекціонізмом,

адресованим іншим (p≤0,05), інтегральним рівнем перфекціонізму (p≤0,05),
демонстрацією досконалості (p≤0,05);
– прямі значущі зв’язки дифузного стилю професійної ідентичності та
перфекціонізмом,

адресованим

іншим

(p≤0,01),

інтегральним

рівнем

перфекціонізму (p≤0,01), демонстрацією досконалості (p≤0,01), поведінковим
непроявом недосконалості (p≤0,05).
Наведені кореляційні зв’язки дозволяють визначити, що існує пряма
залежність у розвитку пов’язаних якостей між собою, зокрема між рівнем
розвитку перфекціонізму офіцерів та змістовими характеристиками їх
професійної ідентичності. Так, високий рівень інтегрального перфекціонізму
обумовлює розвиток дифузного стилю професійної ідентичності та в деякій
мірі

нормативного

стилю,

деструктивну

орієнтацію

викликати

своєю

досконалістю повагу оточення та колег, що, на нашу думку, зміщує акцент з
внутрішньої мотивації у діяльності на зовнішню. Тобто прагнення слідувати
надмірно високим стандартам, встановлювати занадто високі особисті
стереотипи досягнень перешкоджає розвитку досягнутої активної професійної
ідентичності особистості. Втім, можна також зазначити і про сприяння
середнього та помірного рівнів перфекціонізму конструктивній активізації
механізмів розвитку професійної ідентичності (інформаційного стилю) через
визначення своїх власних перспектив розвитку в професійному середовищі
шляхом усвідомлення важливості поставлених цілей військово-професійної
діяльності, зважування альтернатив у ситуації важливого вибору того чи іншого
напрямку власного професійного розвитку.
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Регресійний

аналіз

застосовувався

для

з’ясування

можливості

прогнозування динаміки показників залежної змінної (особливостей розвитку
професійної ідентичності) від показників незалежної змінної (змістових
характеристик перфекціоністських настанов) на основі виявлених кореляційних
зв’язків досліджених змістових характеристик перфекціонізму та професійної
ідентичності офіцерів (табл. 2.12).
Таблиця 2.12.
Результати регресійного аналізу за критерієм професійної ідентичності
Дифузний
Нормативний Інформаційний
стиль, t
стиль, t
стиль, t
Інтегральний рівень перфекціонізму
3,545**
2,154*
-2,854**
Перфекціонізм, орієнтований на себе
–
2,732**
2,106*
Перфекціонізм, адресований іншим
3,215**
2, 032*
–
Соціально приписаний перфекціонізм
–
–
2,875**
Демонстрація досконалості
2,725**
1,854*
–
Поведінковий непрояв недосконалості
2,028*
–
2,768**
Вербальний непрояв недосконалості
–
–
1,886*
Сприйняття високих очікувань
3,428**
2,045*
1,752*
Завищені домагання та вимоги до себе
2,958**
1,854*
-1,658*
Високі стандарти діяльності
3,235**
2,105*
–
Негативна селекція
1,685*
-1, 645*
-2,273**
Поляризоване мислення
1,874*
–
-1,852**
Самозвинувачення
2,694**
1,805*
-2,335*
Залежність від оцінки оточення
3,215**
2,082*
1,754*
** – «високий рівень значущості» (ρ≤0,01); * ‒ ρ≤0,05 – «достатній значущості» (ρ≤0,05);
Показники предиктора

Результати

регресійного

аналізу

показують

специфіку

впливу

перфекціоністських настанов особистості офіцера на розвиток його професійної
ідентичності.

Зокрема,

за

критерієм

дифузного

стилю

професійної

ідентичності найбільшу динаміку прямого впливу забезпечують предиктори
перфекціонізму в такому порядку: інтегральний рівень перфекціонізму (ρ≤0,01),
сприйняття високих очікувань (ρ≤0,01), високі стандарти діяльності (ρ≤0,01),
перфекціонізм, адресований іншим (ρ≤0,01), залежність від оцінки оточення
(ρ≤0,01), завищені домагання та вимоги до себе (ρ≤0,01), демонстрація
досконалості (ρ≤0,01), самозвинувачення (ρ≤0,01), поведінковий непрояв
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недосконалості (ρ≤0,05), поляризоване мислення (ρ≤0,05), негативна селекція
(ρ≤0,05). За цим критерієм не виявлено предикторів, що забезпечують
зворотній вплив на розвиток професійної ідентичності офіцера.
За критерієм нормативного стилю професійної ідентичності найбільшу
динаміку прямого впливу забезпечують предиктори перфекціонізму в такому
порядку: перфекціонізм, орієнтований на себе (ρ≤0,01), інтегральний рівень
перфекціонізму (ρ≤0,05), високі стандарти діяльності (ρ≤0,05), залежність від
оцінки

оточення

(ρ≤0,05),

сприйняття

високих

очікувань

(ρ≤0,05),

перфекціонізм, адресований іншим (ρ≤0,05), демонстрація досконалості
(ρ≤0,05), завищені домагання та вимоги до себе (ρ≤0,05), самозвинувачення
(ρ≤0,05). Зворотній вплив здійснюється предиктором негативна селекція
(ρ≤0,05).
За

критерієм

інформаційного

стилю

професійної

ідентичності

найбільшу динаміку прямого впливу забезпечують предиктори перфекціонізму
в такому порядку: соціально приписаний перфекціонізм (ρ≤0,01), поведінковий
непрояв недосконалості (ρ≤0,01), перфекціонізм, орієнтований на себе (ρ≤0,05),
вербальний непрояв недосконалості (ρ≤0,05), залежність від оцінки оточення
(ρ≤0,05), сприйняття високих очікувань (ρ≤0,05). Зворотній вплив здійснюється
предикторами

перфекціонізму

в

такому

порядку:

інтегральний

рівень

перфекціонізму (ρ≤0,01), самозвинувачення (ρ≤0,01), негативна селекція
(ρ≤0,01), поляризоване мислення (ρ≤0,05), завищені домагання та вимоги до
себе (ρ≤0,05).
Отримані результати свідчать, що розвиток дифузної професійної
ідентичності

детермінований

такими

характеристиками

перфекціонізму

особистості офіцера, як: високий загальний рівень розвитку перфекціонізму;
сприйняття колег та командирів як тих, хто вимагає високих досягнень та
результатів військово-професійної діяльності; постійна орієнтація на найбільш
успішних колег, вибудовування власних стандартів діяльності на цій основі;
прагнення висувати зависокі вимоги до оточення; залежність від оцінок та
позицій оточення щодо власних результатів діяльності; надто завищені
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домагання та вимоги до себе; високі прагнення офіцера створювати образ себе з
високо розвиненими здібностями, з бездоганною репутацією, компетентністю,
успішністю; схильність до самозвинувачення з недосягнення завищених
стандартів своєї діяльності; висока чутливість до критики; оцінка та планування
діяльності за принципом «все або нічого»; орієнтованість на властивість
фіксуватися на власному неуспіху в діяльності, як негативному моменті в їх
свідомості.
Розвиток досягнутої активної професійної ідентичності зумовлений
такими

характеристиками

офіцера, як: помірний
конструктивне

конструктивного

перфекціонізму

особистості

рівень розвитку перфекціонізму; адекватне та

сприйняття

реалістичними

вимог

оточення

до

себе;

незалежність від їх думки та помірна чутливість до критики, прагнення брати
участь в різноманітних соціальних ситуаціях військово-професійної діяльності;
схильність висувати реалістичні та досяжні вимоги до себе; готовність
сприймати критику себе оточенням, їх оцінку власних результатів діяльності,
професійних досягнень; сприйняття колег та командирів як тих, хто вимагає
реальних досягнень та досяжних результатів військово-професійної діяльності.
Висновки до другого розділу
1. Обґрунтована методика реалізації емпірико-діагностичного задуму
дослідження, яка відображена в системі критеріїв та показників дослідження
змістових характеристик перфекціонізму як чинника розвитку професійної
ідентичності офіцерів, а також діагностичних засобах і процедурі їх виявлення.
Встановлено змістові характеристики рівнів розвитку перфекціонізму офіцера
та професійної ідентичності офіцерів, що відображають показники за
когнітивно-рефлексивним, суб’єктно-особистісним, операційно-регуляційним,
результативно-діяльнісним критеріями.
2. За результатами емпіричного дослідження виявлено, що для офіцерів з
високим рівнем перфекціонізму характерні високі особистісні стандарти,
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вимогливість до себе, орієнтація на «найбільш успішних» колег по службі,
постійне порівняння себе з ними, фіксація уваги на власних невдачах і
помилках. Найбільш виразними є дифузний (прийняття рішень на ходу,
відкладання на невизначений час) та в меншому ступені нормативний
(прагнення слідувати традиціям, груповим нормам, соціально бажаним
варіантам

рішення)

стилі

професійної

ідентичності,

невпевненість

у

правильному результаті та мотиваційна тенденція наближена до уникнення
невдачі у поєднанні з прискіпливістю до деталей. У офіцерів з середнім рівнем
перфекціонізму менш виразні вимоги до себе, вони можуть відчувати сумніви
та вагання при виконанні завдань, чутливі до критики командирів та колег,
менше відчувають задоволення від здобутих результатів власної військовопрофесійної

діяльності.

У

них

переважає

інформаційний

(прагнення

отримувати максимум інформації в ситуації наявного вибору, важливість мети
для себе) та нормативний стилі професійної ідентичності, невпевненість у
правильному результаті та мотиваційна тенденція наближена до уникнення
невдачі. У офіцерів з низьким рівнем перфекціонізму проявляються нижчі
вимоги як до себе так й колег серед досліджуваних груп, з наявним прагненням
уникнути визнання власної недосконалості перед іншими. Їм характерний
інформаційний стиль професійної ідентичності у поєднанні з високою сталістю
вибудовування поведінки у професійному середовищі, вони орієнтовані на
успіх, професійні досягнення, готові ставити перед собою довгострокові,
проміжні й близькі цілі, визначати стратегію й тактику їх досягнення.
3. Високий рівень перфекціонізму офіцерів обумовлює розвиток
дифузного стилю професійної ідентичності та в деякій мірі нормативного
стилю, орієнтацію викликати своєю досконалістю повагу оточення та колег,
прагнення слідувати надмірно високим стандартам, встановлювати занадто
високі особисті стереотипи досягнень, що заважає розвитку досягнутої активної
професійної ідентичності особистості.
Основні положення, висвітлені в другому розділі, знайшли своє
відображення у таких публікаціях автора [90; 91; 92; 94; 95; 96].
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РОЗДІЛ 3
РОЗВИТОК КОНСТРУКТИВНОГО ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ ТА
ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОФІЦЕРА ЗБРОЙНИХ СИЛ
УКРАЇНИ
Психологічні

3.1.

особливості

оптимізації

перфекціоністських

настанов та розвитку професійної ідентичності офіцера
Отримані результати емпіричного дослідження показали, що найбільше
сприяє розвитку досягнутої, активної професійної ідентичності особистості
офіцера

помірний

рівень

перфекціоністських

настанов,

а

саме

–

конструктивний перфекціонізм. Враховуючи виявлені взаємозв’язки між рівнем
розвитку перфекціонізму офіцерів та змістовими характеристиками їх
професійної

ідентичності,

припускаємо

більшу

ефективність

взаємоузгодженого розвитку конструктивного перфекціонізму та досягнутої
професійної ідентичності через активізацію її механізмів за інформаційним
стилем.
Спираючись на проведений теоретичний аналіз досліджень змістових
характеристик перфекціонізму та одержаних емпіричних показників зазначимо,
що, на нашу думку, для конструктивного (адаптивного) перфекціонізму
сучасного офіцера характерними є такі розвинені характеристики особистості,
як: активна життєва позиція, реалістично високі стандарти та домагання,
визнання та прийняття власних ресурсів і обмежень, диференціювання
очікувань та вимог збоку інших, реалістичні уявлення про свої можливості й
результативність, орієнтація на досягнення максимально продуктивного успіху,
усвідомлення неминучості й користі помилок, переживання задоволення від
діяльності, адаптивний вибір помірно важких суспільно-значущих цілей,
розумне сприйняття критики й відкритість досвіду, помірна мобілізація
активних копінг-стратегій, самовдосконалення, переживання наповненості
енергією життя.
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Аналіз наукових джерел показує, що в сучасній психологічній практиці
застосовуються психотренінгові та психокорекційні програми оптимізації
перфекціоністських

настанов

та

рис

особистості:

тренінг

формування

конструктивного перфекціонізму педагога М. Ларських [106; 108], тренінг
формування

конструктивного

прояву

перфекціонізму

у

спортсменів

А. Распопової [171–173], тренінг розвитку адаптивної форми перфекціонізму
учнівської молоді Г. Чепурної [219], практичні рекомендації щодо оптимізації
процесу професійного добору та супроводу професійного розвитку державного
службовця з урахуванням прояву перфекціонізму О. Лози [117], тренінгова
програма корекції негативних аспектів перфекціонізму О. Кононенко [83],
програма психокорекції та психопрофілактики дезадаптивних станів у
студентів з високим рівнем перфекціонізму М. Коваленко [76].
Перфекціонізм, не зважаючи на його стійкість як особистісної риси,
здатний піддаватися

корекції

під впливом інтегративного

тренінгу з

урахуванням спрямування вправ на мотиваційний, когнітивний, емоційний та
поведінковий його рівні.
Зокрема Г. Чепурна зазначає, що важливо впливати на особистість як на
макрорівні (індивідуальному), так і на мезорівні, створюючи таким чином
сприятливі умови для формування адаптивного перфекціонізму [219].
М. Ларських вважає, що існуючі психологічні підходи розвитку
перфекціонізму в контексті його оптимізації та спрямування в конструктивному
ключі, адаптації перфекціоністів спрямовані на корекцію окремих його
складових. При цьому для формування конструктивного перфекціонізму
особистості важливо забезпечити комплексний цілісний підхід формування
позитивної, здорової форми прагнення до досконалості, що можливо втілити за
наявності акмеологічного середовища, сприятливої ситуації професійного та
особистісного розвитку. У розробленій «програмі формування конструктивного
перфекціонізму» вчена, спираючись на ідеї когнітивно-біхевіористичного,
психодинамічного, екзистенційно-гуманістичного і культурологічного підходів
та положення біопсихосоціальної моделі емоційних порушень, виокремлює
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чотири

етапи

психотренінгової

роботи:

інформаційно-мотиваційний,

когнітивно-емоційний, міжособистісний і інтеграційний [107].
Тренінгова програма формування конструктивного перфекціонізму у
спортсменів А. Распопової [173] складається з трьох блоків. Тренінгові
процедури першого блоку «самопізнання і формування впевненості в собі»
націлені на розвиток формування впевненої поведінки, самопізнання (через
повне уявлення про себе, власні якості, здібності), розкриття ресурсів, розвиток
конструктивного ставлення до діяльності і до себе, усвідомлення своїх
можливостей, адекватної самооцінки, регуляції емоційних станів, формування
стресостійкості. Тренінгові процедури другого блоку «цілепокладання»
спрямовані на формування навичок ефективного цілепокладання, планування
досягнень, навчання технікам самозміни, подолання перешкод в досягненні
цілей. Тренінгові вправи третього блоку «інтернальність в спорті» націлені на
формування внутрішнього локусу контролю, навичок аналізу ситуацій
досягнення, розвиток конструктивного ставлення до успіхів і невдач, розвиток
уявлення про власні особистісні ресурси, формування конструктивної
внутрішньої мотивації. Така побудова вченою психотренінгової роботи сприяла
зниженню перфекціонізму, орієнтованого на інших, тривожності, радикалізму
та

нонконформізму,

підвищенню

інтернальності

досягнення,

мотивації

досягнення успіху, самооцінки, уміння довіряти колегам [173].
З метою оптимізації перфекціонізму державних службовців О. Лоза
вважає доцільним проводити роботу з удосконалення організації діяльності та
системи добору, психологічного супроводження їх професійного розвитку
[117].
Програма психокорекції та психопрофілактики дезадаптивних станів у
студентів з високим рівнем перфекціонізму розроблена М. Коваленко [76] на
основі

інформаційного,

діагностичного,

особистісного,

комунікативно-

корекційного, профілактичного компонентів. Вона має на меті розвиток
адаптивного перфекціонізму, адекватних перфекційних стандартів, самооцінки
та

особистісного

потенціалу,

здатності

до

цілісного

самосприйняття,
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розширення навичок ефективного спілкування та міжособистісної взаємодії,
зниження дезадаптивних станів та соціальної фрустрації.
Програма корекції негативних аспектів перфекціонізму О. Кононенко [83]
базується на когнітивістському підході, положеннях гуманістичної психології
та

спрямовані

на

альтруїстичності,
особистісних

уявлення

авторитарності,

рис

невротичності,

розвиток

себе

агресивності,

(врівноваженості,

сором’язливості)

про

та

(доброзичливості,

підлеглості),

відкритості,

провідних

екстра-інтраверсії,

соціально-психологічної

адаптації

(адаптивності, прийняття себе та інших, внутрішнього контролю, емоційного
комфорту) осіб з негативним типом перфекціонізму. Автор робить акцент на
ефективності групової форми тренінгової роботи з перфекціоністами, що
охоплює когнітивний, емоційний і конативний аспекти їх життєдіяльності.
Є. Ільїн робить акцент на здатності суб’єкта до самовиправлення
перфекціоністських

настанов

шляхом

слідування

рекомендаціям,

які

спрямовані на переосмислення власних страхів щодо достеменного ставлення
до роботи, довіри до себе як професіонала, критичності помилок, усвідомлення
посильної спроможності виконувати завдання певного рівня складності,
важливості визначати раціональні критерії досконалості роботи, раціонального
планування

алгоритму

припустимості

помилок,

діяльності
ведення

та

її

значущості,

щоденника,

виділення

неминучості

та

важливого

та

другорядного, переоцінювання через певний проміжок часу [69, с. 93–95].
М. Ентоні та Р. Свінсон описують дієві методи когнітивної терапії
перфекціонізму особистості з метою вироблення гнучких переконань на заміну
ригідних перфекціоністських настанов та адекватної їх оцінки. Терапія
будується на основі розроблення плану змін, співвіднесенні «затрат» та
«виграшу»

при

послабленні

перфекціоністських

стандартів,

виявленні

пріоритетних цілей, виборі різних поведінкових стратегій. Одна з стратегій
передбачає зміну перфекціоністських настанов через оцінювання завищених
стандартів, врахування перспективних точок зору, відшукування компромісу з
самим собою, біхевіористських експериментів з оцінювання настанов, тренінгу
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бачення ширшої картини, вироблення копінг-стратегії, що в цілому засновані
на принципах когнітивної терапії тривожних та афективних розладів. Друга
стратегія передбачає процедуру градуйованого занурення (наприклад, тренінг
вироблення толерантності до безладу), попередження реакції (утримання від
повторної перевірки себе), тренінгу комунікації, відшукування пріоритетів й
подолання

«ступору»,

що

в

цілому

є

традиційними

в

когнітивно-

біхевіористській терапії тривожних й афективних розладів [28; 69, с. 94–95;
241].
Психотерапія деструктивного перфекціонізму проводиться з метою
руйнування ілюзорного уявлення перфекціоніста про себе з можливістю
приймати себе таким, яким він є, виявлення та усунення причин утворення
перфекціонізму. Основними прийомами досягнення терапевтичного ефекту є
реалістична постановка цілей (через компроміс із собою в слідуванні високим
стандартам та виконання зобов’язань, пріоритетів та строків виконання),
делегування (переадресація частини завдань) [69, с. 95]. Техніка занурення
передбачає попереднє критичне оцінювання виконаної роботи більшою
кількістю колег перед звітуванням керівництву, що сприяє переорієнтації з
відшліфовування деталей на конструктивну критику та творчий бік діяльності
[69, с. 96; 236].
Важливими у роботі з корекції перфекціоністських настанов особистості є
техніки оптимізації рівня домагань. Суттєвий вклад у розвиток шляхів та
методів оптимізації життєвих та професійних домагань особистості здійснили
українські вчені, зокрема Т. Титаренко [52], С. Максименко [124], В. Осьодло
[124; 148], В. Панок, Г. Рудь [152].
Т. Титаренко визначає залежність ефективності життєвих та професійних
досягнень від здатності особистості вдало моделювати своє найближче та
віддалене майбутнє [52]. Наявність життєвої програми (життєвого замислу), як
цілісної

моделі

життєвого

шляху,

є

тим

інтегральним

елементом

життєтворчості особистості, що відображає магістральні життєві цілі (ідеальні
та бажані), а також способи їх досягнення. Таку життєву часову перспективу
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особистості

відтворюють

стійкі

й

конкретні

життєві

домагання,

що

операціоналізують життєву стратегію, це й дозволяє набувати досвіду
життєтворчості шляхом виявлення труднощів та ресурсів здійснення життєвих
планів та цілей, усвідомлення їх мінливості та адаптації до нових обставин в
процесі життєтворення [152].
Технологія формування життєвих домагань за T. Титаренко [52, c. 359–
363] передбачає проходження трьох етапів індивідуальної та групової роботи.
На першому етапі необхідно забезпечити поступове прийняти стихійного плину
життя на тлі відносної каузальності, готовність гнучко реагувати на життєві
обставини. На другому етапі відбувається спрямування уваги на свій
внутрішній глибинний потенціал, продукування послідовних внутрішніх зусиль
через усвідомлення та саморегулятивні механізми, що забезпечує формування
та розвиток життєстійкості, як системи настанов і переконань. На третьому
етапі необхідно усвідомити зміст типових психологічних захистів, відносну
корисність та надмірність, що дозволить наблизити їх перетворення на більш
конструктивні

стратегії

подолання.

На

четвертому

етапі

відбувається

вироблення індивідуального стилю подолання виникаючих на життєвому
шляху перешкод.
Технології оптимізації життєвих домагань за T. Титаренко [52, c. 371–
382] засновані на соціально-психологічних механізмах розгортання домагальної
активності,

серед

яких

вчена

виокремлює

послідовно

актуалізовані

семіотизацію, наративізацію та цілепокладання, що мають завершитися
успішною

цілереалізацією

особистості.

Перша

технологія

означування,

семіотизації дозволяє наблизити дієвість життєвих домагань, структурувати
бажане майбутнє через випереджаючі сьогодення актуальні очікування та
прагнення. Це відбувається через усвідомлення та вербалізацію нових життєвих
домагань, рефлексію ціннісних і смислових аспектів свого життя. Когнітивний
компонент цього процесу визначає зміст моделювання майбутнього, керування
часом, регулювання життєдіяльності, екзистенційний – породження нового
досвіду, його смислів, способів структурування ідентичності, емоційний
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відображає емоційно насичене переживання, а конативний спрямовує на певні
життєві цінності. Друга технологія наративізації забезпечує створення
творчого наративу (розгорнутих мовних висловів з сюжетом та учасниками)
про власне майбутнє. Такий опис досвіду за допомогою «нової мови» створює
на думку Дж. Фрідмана та Дж. Комбса нові можливості на основі зміни
почуттів, взаємин та самосвідомості [207]. Третя технологія цілепокладання
забезпечує вибудовування конкретної життєвої програми на основі планів,
завдань, їх втілення у ієрархію близьких та подальших цілей, що відбувається
через включення «переозначених» під час семіотизації життєвих домагань до
відрефлексованого і відкоригованого життєвого сценарію. Важливим для
дієвості роботи з домаганнями є усвідомлення суб’єктом відповідальності за
життєво-професійну самореалізацію [52, c. 377].
Розглянуті

технології

оптимізації

життєвих

домагань

мають

доповнюватися рефлексією з метою узгодження неусвідомлюваних або
фрагментарно усвідомлюваних подій та створення передумов для глибинних і
відповідальних перетворень у життєво-професійному просторі, що можуть бути
успішними на основі вибору стратегій поведінки саме через відрефлексоване
переживання порівнюваних образів актуального і бажаного, оцінки очікувань
та вже досягнутих результатів [52; 131; 152].
Важливими для формування конструктивного перфекціонізму є техніки з
різним рівнем реалістичності. Реалістичні домагання співставляються з
адекватним рівнем самооцінки, своїх можливостей подолання певного рівня
труднощів, соціально-психологічної оцінки ситуації розгортання подій.
Реалістична соціально-психологічна самооцінка в ситуації вибору відповідно
обумовлює реалістичний рівень життєвих домагань [52], у тому числі і
професійних.

Вона

здійснюється

особистістю

шляхом

перевірки

поінформованості про передбачувану діяльність, необхідних знань, рівня
активності, емоційно-вольової регуляції, що є регуляторними механізмами
цілеспрямованої значущої діяльності.
Ф. Хоппе також наголошує на важливості емоційного переживання
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успіху (неуспіху), як детермінанти процесу постановки нових цілей, на основі
внутрішнього співвіднесення мотивації досягнення та рівня домагань, коли
серія успішних дій в подальшому підвищує складність поставленої мети та
рівня домагань. За О. Леонтьєвим цей процес емоційного переживання успіху і
є смисловим співвідношенням або особистісними смислами, які існують у
виявленні рівня домагань у вигляді результату, вищому за рівень поставленої
мети, що є комплексним чинником цілеутворення [52, с. 173].
У контексті оптимізації перфекціонізму через домагання у професійній
діяльності цінними на нашу думку є також

апробовані тренінги розвитку

життєвих та кар’єрних домагань. Зокрема розвиток життєвих домагань
здійснюється

шляхом

гармонізації

стереотипного

сприйняття

своїх

професійних якостей, збільшення реалістичності та зрілості, узгодження
смисложиттєвих орієнтацій, підвищення якісних характеристик життєвих та
професійних домагань особистості. Соціально-психологічний тренінг розвитку
життєвих домагань передбачає розвиток мотиваційно-ціннісних, операційнорегуляційних та рефлексивних основ самоздійснення та саморозгортання
особистості [139]. Програма психологічного тренінгу розвитку кар’єрних
домагань офіцерів (складалася з інформаційно-діагностичного, розвиваючого,
презентаційного, інтегруючого блоків) спрямована на освоєння офіцерами
технік

кар’єрного

планування

(самоменеджменту),

освоєння

навичок

самопрезентації та розвитку кар’єрного потенціалу, підвищення кар’єрної
компетентності, здатності управляти власною кар’єрою, досягаючи вершин
особистісного й професійного розвитку [150; 192].
Проведені нами дослідження показали, що змістовими характеристиками
особистості офіцера з досягнутою професійною ідентичністю є: конгруентні
уявлення

про

себе-професіонала

та

професію

в

системі

діяльності,

диференційований професійний «Я-образ», адекватна професійна самооцінка,
відчуття власної компетентності, ефективності, задоволеність своєї успішністю
у професійній діяльності, професією, кар’єрою, собою, оволодіння методами,
методиками і технологіями професійної діяльності, суб’єктна активність,
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самоефективність, переживання професійної затребуваності, узгодженість
особистісних та професійних цінностей, сформовані професійні цілі на
майбутнє, спрямованість на справу, поведінкова й інтелектуальна гнучкість,
здатність передавати професійний досвід іншим.
У сучасній психологічній практиці достатньо широко представлені
роботи українських (А. Борисюк [18], В. Вінтоняк [24], Н. Волянюк [26],
А. Лукіянчук [119], В. Осьодло [148], О. Радзімовська [169], О. Цибулько [216])
та зарубіжних (Л. Мітіна [137], Ю. Поварьонков [156], М. Пряжніков [163],
І. Субботін [190], Л. Шнейдер [231]) вчених щодо формування та розвитку
професійної ідентичності особистості.
За даними М. Пряжнікова та Є. Пряжнікової детермінантами проблем
розвитку професійної ідентичності можуть бути: низька внутрішня мотивація,
зміна соціальної ситуації, неконструктивні установки до майбутньої практичної
діяльності, диспропорційне співвідношення нормативно-теоретичних знань і
емпірико-практичних умінь з домінуванням перших, що можуть призводити до
застрягання на початковому рівні професійного розвитку, зниження динаміки
особистісно-професійного вдосконалення суб’єкта [163].
За Л. Шнейдер [231] необхідно комплексно підходити до розвитку
професійної ідентичності особистості шляхом охоплення усіх етапів навчання
та виховання майбутнього професіонала з метою цілеспрямованого впливу на
становлення та розвиток професійної самосвідомості. Автор наголошує на
ефективності

застосування

активних

соціально-психологічних

методів

навчання (тренінгових технологій) в процесі розвитку профідентичності.
А. Борисюк спираючись на дані положення та доповнюючи їх визначає,
що підвищенню ефективності процесу становлення професійної ідентичності
сприяють інноваційні соціально-психологічні технології у вигляді спеціально
організованого професійно орієнтованого навчання [18]. Автором розроблено
та впроваджено соціально-психологічний тренінг розвитку професійної
ідентичності, що містив психотренінгові процедури розвитку трьох її підсистем
(ставлення до себе як до професіонала, до професії та до професійної
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спільноти). Робота при цьому була спрямована на формування поняття
професійної ідентичності, розвиток професійного «образу-Я», комунікативних
якостей,

професійної

професійних

самопрезентації,

ризиків,

формування

впевненості

перспективи

в

собі,

зниження

становлення

власної

професійної ідентичності.
У програмі розвитку професійної ідентичності А. Лукіянчук [119]
розвиток

взаємопов’язаних

компонентів

професійної

ідентичності

(когнітивного, гностичного, комунікативного, емпатійного та емоційновольового) проводиться шляхом створення сприятливих умов для формування
професійного образу «Я» через усвідомлення своїх професійних можливостей,
вибір способів професійного самовдосконалення через ототожнення себе з
професійною групою, розвиток комунікативності, емпатійності, емоційновольових якостей особистості.
Запропонований О. Радзімовською [169] розвивальний комплекс заходів
та засобів психолого-педагогічного супроводу передбачає розвиток професійної
ідентичності з урахуванням індивідуальних особливостей особистості на основі
соціально-професійного розвитку та формування професійної «Я-концепції»,
здатності до прийняття самостійних рішень, творчої самореалізації у
професійній діяльності. Розроблений автором тренінг з розвитку професійної
ідентичності орієнтований на розвиток компонентів професійної ідентичності.
Зокрема мотиваційно-ціннісний блок передбачає професійне самовизначення,
розвиток

осмисленості

життя,

сформованості

професійних

цінностей,

професійних мотивів, самореалізації своїх здібностей; емоційно-вольовий блок
– розвиток професійного самоставлення, задоволеності професією, активності,
цілеспрямованості при вирішенні складних завдань, досягнення успіху;
проектно-поведінковий – розвиток цілепокладання, професійних планів,
професійного становлення та активності, реалізації в професії; когнітивнорефлексивний – формування професійних знань, умінь та навичок, креативного
мислення, образу-Я; діяльнісно-практичний – вплив отриманого в процесі
навчання досвіду на майбутню професійну самореалізацію.
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На важливості розвитку суб’єктності професіонала через опору на власні
потенційні можливості наголошують В. Вінтоняк [24], Н. Волянюк [25; 26],
А. Деркач [45], О. Іванова [70], Г. Ложкін [25], В. Осьодло [148], В. Татенко
[193], І. Субботін [190], О. Цибулько [216] та ін.
Система психологічного супроводу професійного становлення суб’єкта
Н. Волянюк [26] на етапах підготовки та адаптації передбачає застосування
техніки самофутурування в професію для побудови індивідуальних програм
суб’єктного та професійного розвитку на основі аналізу власних професійних
обмежень,

дослідження

професійних

планів

та

побудови

пріоритетів

професійних цілей та цінностей. На етапах первинної та вторинної
професіоналізації передбачено застосування техніки супервізії для досягнення
ідентифікації та стимулювання психічних резервів суб’єктного та професійного
зростання на основі самопізнання та самоаналізу внутрішньої психічної
діяльності, психічних якостей і станів, дослідження та профілактики
професійних криз. На етапах майстерності застосовано програму професійного
самозбереження для досягнення психологічних інтервенцій (що спрямовані на
зміцнення психічного здоров’я, забезпечення професійного довголіття) шляхом
дослідження проблеми суб’єктної цілісності професіонала та оцінки психічного
статусу суб’єкта. Зокрема у контексті розвитку професійної ідентичності автор
застосовує

програму

суб’єктно-орієнтованого

психологічного

тренінгу

футуристичних навичок та вмінь фахівця, спрямований на розширення та
збагачення

професійної

самосвідомості,

формування

професійної

«Я-

концепції», ознайомлення з життєвими стратегіями (благополуччя, успіху,
самореалізації), перегляд уявлень, понять та розуміння власного професійного
плану [26]. Використання супервізії передбачає ідентифікацію та стимулювання
психічних

резервів

професійного

зростання,

стимулювання

розвитку

спеціальних навичок та аутопсихологічної компетентності, формування
психологічної відповідальності за поведінку та діяльність, вироблення
здатності до психологічної захищеності [25].
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З метою підвищення професійно-психологічного потенціалу офіцерів
через розвиток їх суб’єктності В. Осьодлом розроблено комплексну систему їх
психологічного супроводження, розвивально-корегувальний комплекс якої
спрямований

на

розвиток

рефлексивного,

мотиваційного,

діяльнісного

компонентів суб’єктності особистості офіцера (містить тренінги: рефлексії,
мотиваційний і професійний). Методичний комплекс сприяв розвитку
структурних компонентів суб’єктності, активізації й заохоченню суб’єктної
активності офіцера у межах стратегічного, оперативного і тактичного рівнів
військово-організаційної системи [148].
Для розвитку особистісно-професійних ресурсів, суб’єктної активності та
самодетермінації,
самосвідомості,

рефлексивного
ефективної

осмислення

самостійності

та

власної

поведінки,

цілепокладання

жінок-

військовослужбовців О. Іванова використовує тренінгові процедури, що
спрямовані на розвиток їх особистісних характеристик. Мотиваційно-ціннісний
блок передбачає розвиток таких характеристик як: ефективна самостійність,
осмислені емоційно насичені життєво-професійні цілі, здатність до планування
та моделювання життєво-професійного шляху, оцінювання і гнучкої корекції
своїх результатів. Блок суб’єктної рефлексивності передбачає розвиток
усвідомлення власних потенційних і актуальних можливостей, здатності до
визначення
розвитку,

прихованих
внутрішньо

особистісно-професійних
диференційованого

резервів

самоставлення,

та

стратегії

самоповаги,

об’єктивної самооцінки, диференційованого професійного «Я-образу» [70].
Розвиток професійного «Я-образу» офіцера в умовах професійного
навчання за В. Вінтоняк ефективний за допомогою професійно-орієнтованого
тренінгу на основі розвитку диференційованості компонентів професійного «Яобразу». Тренінг передбачає розвиток функціональної уcпiшності офіцерів у
прoфеciйнoму просторі шляхом розвитку iнтернaльності, мотивації досягнення,
аутопсихологічної компетентності, самоставлення, самооцінки. Тренінгові
процедури спрямовані на розвиток професійної компетентності, caмocтiйнocтi
та впевненості у собі, мотивації досягнення, рефлексії [24].
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І. Субботін визначає особливу роль тренінгу професійної ідентичності та
практико-орієнтованого

навчання

у

розвитку

професійної

ідентичності

офіцерів, що сприяють досягненню виразного активного її рівня, забезпечують
активізацію процесів професійного становлення і саморозвитку, стабілізацію
структурних

компонентів

професійної

ідентичності,

покращують

комунікативні, інтерактивні і перцептивні якості, адекватні уявленням офіцера
про себе та професійні задачі [190].
Програма розвитку професійної рефлексії майбутніх фахівців авіаційної
сфери О. Цибулько передбачає розвиток таких психологічних компонентів
професійної

рефлексії

як:

прогностичність

мислення,

рефлективність,

позитивна професійна ідентичність, суб’єктність особистості на основі
когнітивного, особистісного, емоційно-вольового та мотиваційного чинників.
Програма передбачає використання психолого-педагогічних технологій (лекцій,
бесід, інтерв’ю, дискусій, творчих завдань, рольових ігор, тренінгів) з метою
актуалізації знань про професію, формування позитивного статусу професійної
ідентичності,
саморозвитку,

професійного

«образу-Я»,

антиципаційної

здатності,

потреби

у

самоактуалізації,

професійної

самооцінки,

інтернальності, професійної мотивації, готовності діяти в особливих умовах
[216].
Отже,

зважаючи

на

виявлений

взаємозв’язок

перфекціонізму

та

професійної ідентичності офіцерів, доцільно психотехнічними методами
здійснювати розвиток конструктивного перфекціонізму та досягнутої, активної
професійної ідентичності. На нашу думку, розвиток досягнутої, активної
професійної ідентичності також вплине на перебудову перфекціоністських
настанов офіцерів.
Як зазначає О. Радзімовська [169, с. 55], спираючись на дослідження
Л. Шнейдер [231, с. 122], існує можливість повної зміни професійної
ідентичності, що є цілком досяжним для дорослої людини у досить короткий
інтервал часу за умови зміни таких сфер, як: справа, професійна спільнота,
«образ Я». Такі положення цілком підтверджують можливість формування
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достатнього рівня розвитку досягнутої професійної ідентичності офіцерів за
умови комплексного підходу в роботі як з перфекціоністськими настановами,
так і професійною ідентичністю, за визначеними нами критеріями.
Таким чином, серед проаналізованих підходів, методів та способів
розвитку професійної ідентичності та оптимізації перфекціоністських настанов
особистості переважно домінують психотренінгові технології, включені до
комплексної

системи

психологічного

супроводження

з

урахуванням

структурних компонентів перфекціонізму особистості та її професійної
ідентичності. У зв’язку з цим вважаємо найбільш оптимальним розвивати
конструктивний перфекціонізм та сприяти розвитку досягнутої, активної
професійної

ідентичності

офіцерів

засобами

професійно-психологічного

тренінгу на основі моделі взаємозв’язку їх показників за когнітивнорефлексивним,

суб’єктно-особистісним,

операційно-регуляційним

і

результативно-діяльнісним критеріями.
3.2. Професійно-психологічний тренінг розвитку конструктивного
перфекціонізму та професійної ідентичності офіцерів
Проведений аналіз підходів, методів та способів розвитку професійної
ідентичності та оптимізації перфекціоністських настанов особистості показує,
що найбільш оптимальним та доцільним у роботі з розвитку конструктивного
перфекціонізму

та

професійної

ідентичності

офіцерів

є

використання

психотренінгових технологій.
У сучасній психологічній літературі достатньо широко представлені
роботи українських (Н. Євдокімова [50], О. Кононенко [83], В. Лефтеров [109–
112], Л. Мороз [141–144], В. Федорчук [198; 199], Т. Яценко [239]) та
зарубіжних (Р. Баклі та Дж. Кейпл [8], І. Вачков [23], О. Горбушина [36],
Ю. Ємельянов [46], Т. Зайцева [56], С. Макшанов [130], Л. Петровська [154],
В. Пузіков [168], Д. Рамендік [170], М. Реньш [177]) вчених щодо дослідження

144
різноманітних підходів до розуміння тренінгу, методології розроблення
тренінгових програм їх апробування та впровадження у психологічну практику.
Зазначимо,

що

вперше

метод,

названий

соціально-психологічним

тренінгом був розроблений М. Форвергом у 1970-х роках у Німеччині [168].
Він був спрямований на розвиток комунікативної компетентності та умінь й
базувався на психологічній рівності партнерів по спілкуванню. Водночас метод
тренінгу з’явився значно раніше. Так у 40-50-х роках минулого століття у США
та країнах Західної Європи виникли та швидко розвивалися тренінгові Т-групи
(«групи тренінгу базових умінь»), як ефективна форма психотерапевтичної
роботи щодо вирішення таких психологічних проблем психічно здорових
людей як: труднощі розуміння себе, саморегуляція емоцій та поведінки, втрата
почуття осмисленості та інтересу до життя, труднощі спілкування, почуття
одинокості, при цьому вплив тренера здійснювався не тільки індивідуально, а й
через групу [170, с. 5]. Ще на початку 30-х років минулого століття
американський фізіатр Дж. Пратт відмітив позитивний терапевтичний вплив
однієї людини на іншу, й почав планувати сеанси групової терапії для осіб без
соматичних порушень [135]. Перші Т-групи пов’язують з дослідженнями
К. Левіна у галузі групової динаміки, які завдяки створенню у 1947 році
Національної лабораторії тренінгу в м. Бетел (США) стали класичними у
контексті визначення ролі групового методу психологічної роботи [170].
За словником А. Ребера тренінг визначений як будь-яка учбова програма
або набір процедур, розроблених для отримання в результаті їх здійснення
кінцевого продукту у вигляді організму, здатного на деяку певну реакцію
(реакції) або участь в деякій складній діяльності, що потребує певних умінь
[175, с. 378].
Ґрунтовні дослідження феномену соціально-психологічного тренінгу
були проведені зарубіжними вченими, зокрема Л. Петровською, яка розглядає
тренінг як засіб психологічного впливу, направлений на розвиток знань,
соціальних установок, умінь, досвіду у сфері міжособистісного спілкування
[154]. Ю. Ємельянов формулює тренінг як активне соціально-психологічне
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навчання, групу методів для розвитку здібностей до навчання та оволодіння
будь-яким складним видом діяльності, зокрема спілкуванням. Таке навчання
характеризується обов’язковою взаємодією між собою тих, хто навчається [46].
За І. Вачковим тренінг є сукупністю активних методів практичної психології,
що використовуються для формування навичок самопізнання і саморозвитку
[23]. Т. Зайцева вважає тренінг суб’єктивною методикою, що складається з
певних процедур та є засобом впливу на особистість задля створення умов її
цілеспрямованих змін [56]. За С. Макшановим тренінг є багатофункціональним
методом навмисних змін психологічних феноменів людини, групи та організації з
метою гармонізувати професійне та особистісне буття [130]. О. Горбушина
вважає тренінг яскравим, емоційно насиченим заняттям, спрямованим на зміну,
гармонізацію стилю спілкування особистості, формування бажаних навичок і
розв’язання протиріч, що проявляються у взаємодії з іншими людьми, або ж
мають

внутрішньо

особистісний

характер

[36,

с.

9].

Тренінг

як

перепрограмування моделі управління поведінкою та діяльністю визначений
Р. Баклі та Дж. Кейплом [8].
Тренінг – це комплекс активних групових методів, що застосовуються в
процесі перетворюючої дії на особистість. Соціально-психологічний тренінг –
це галузь практичної психології, орієнтована на використання активних методів
різних видів групової психологічної роботи з метою розвитку компетентності в
спілкуванні та особистісному зростанні [135, c. 10–11].
Вагомий вклад у дослідження тренінгу та розроблення тренінгових
програм здійснили українські науковці. На думку Т. Яценко, подібним до
соціально-психологічного

тренінгу

є

метод

активного

соціально-

психологічного навчання, втім з певними відмінностями [239]. До системного
уявлення тренінгу приходить В. Лефтеров й визначає його як інтегровану,
універсальну систему цілеспрямованого групового психологічного тренування
відповідно до потреб і цілей особистості та діяльності [112]. В. Федорчук
визначає поняття тренінгу як найбільш ефективну модель включення
особистості в міжособистісне спілкування та діяльність, що спрямовані на
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самопізнання, розвиток, саморозвиток, самовдосконалення, самоактуалізацію
власного потенціалу в різних сферах [199, с. 12].
О. Кононенко сформульований концептуальний підхід до розуміння
тренінгу як сукупності активних групових методів практичної психології, що
використовуються в роботі зі здоровими людьми, мають на меті вирішення
завдань з розвитку та вдосконалення якостей, необхідних для поліпшення їх
соціального

буття

коректувальна

і

робота

професійної

діяльності

методологічно

[83].

За

спрямовується

такого

на

підходу

впорядкування

соціально-професійного простору особистості в розвивально-коректувальній
програмі на засадах когнітивістського підходу та гуманістичної психології.
Таким чином, якщо розглядати метод тренінгу в широкому сенсі, за
змістовим навантаженням він є комплексом методів навчання, що дозволяють
удосконалювати свої навички на основі використання власного досвіду,
тренуванням, напрацюванням нових специфічних навичок та умінь.
На думку І. Вачкова [23], М. Реньш, Н. Садовнікової, О. Лопес [177, с.
14], тренінги відображають за змістом парадигму певного напряму практичної
психології, якого дотримується психолог:
1. Тренінг

як

своєрідна

форма

дресури,

за

якої

жорсткими

маніпулятивними прийомами позитивного підкріплення формуються потрібні
моделі поведінки, а прийомами негативного підкріплення «стираються»
шкідливі, непотрібні, з позиції тренера.
2. Тренінг як тренування, в результаті якого відбувається формування і
відпрацювання умінь і навичок ефективної поведінки.
3. Тренінг як форма активного навчання з метою передавання
психологічних знань, розвиток деяких умінь і навичок.
4. Тренінг як метод створення умов для саморозкриття учасників і
самостійного пошуку ними способів вирішення власних психологічних
проблем.
Враховуючи різні погляди вчених до класифікації тренінгів та змістового
наповнення їх сутнісних ознак, механізмів психотренінгового впливу на
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особистість важливо визначити найбільш оптимальні способи та засоби
розвитку

конструктивного

перфекціонізму

та

досягнутої

професійної

ідентичності офіцерів.
Д. Рамендік звертає увагу, що якщо «тренінг» переважно є інтенсивним
курсом навчання, що включає короткі теоретичні семінари та практичне
відпрацювання навичок у короткий термін, то «психологічний тренінг»
стосується психологічних навичок: саморегуляції, розвитку особистості,
спілкування, професійні навички. Автор визначає серед основних три напрями
технік проведення тренінгів: 1) тренінги особистісного зростання (учасники за
допомогою різних технік прагнуть усвідомити та подолати психологічні
проблеми, що заважають вирішенню життєво-професійних задач); 2) тренінги
спілкування

(навчання

й

розвиток

ефективній

поведінці

в

ситуаціях

спілкування); 3) бізнес-тренінги (є різновидом попередніх й зорієнтовані на
вирішення конкретних професійних задач). Тренінги особистісного зростання
та спілкування об’єднуються у комплексний соціально-психологічний тренінг
[170, с. 6–8].
В. Пузіков вказує, що тренінг спілкування, як базова програма розвитку
для практично будь-якого тренінгу, покладена в основу різних тренінгів
(впевненості в собі, переговорів, формування команди, безконфліктного
спілкування тощо), а поняття «соціально-психологічний тренінг (СПТ)» є
найбільш вживаним для позначення інших тренінгових програм, побудованих
за таким принципом [168]. На думку М. Реньш, Н. Садовнікової, О. Лопес
груповий психологічний тренінг не зводиться до соціально-психологічного
тренінгу та є ширшим за сферою застосування й не обмежений розвитком
навичок ефективного спілкування та комунікативної компетентності [177, с.
13–14]. В. Федорчук

вважає базовим в розвитку особистості

тренінг

комунікативної компетенції, інші модулі-тренінги спеціального спрямування
(емоційного інтелекту, креативності, лідерства, особистісного зростання,
формування команди тощо) «нанизуються» на нього [199, с. 12]. Тренінг
особистісного зростання вчений формулює як сучасну технологію корекції,
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розвитку та максимального застосування особистістю свого потенціалу в житті
та професійній діяльності [199, с. 105].
Л. Мороз показала, що класифікація тренінгів може бути побудована за
різними параметрами, зокрема: метою проведення, кількістю учасників, їх
індивідуальними особливостями, тривалістю та організацією роботи, втім
спільними рисами залишатимуться методичні орієнтири, мета та завдання,
структурованість через часові обмеження. Серед основних видів тренінгів автор
називає функціональні тренінги (метою довести до автоматизму професійно
необхідні уміння та навички), психологічні або проблемно-орієнтовані (для
вирішення своїх актуальних психологічних проблем), особистісного зростання
(метою є саморозвиток учасників) [141; 142; 143].
М. Реньш,

Н. Садовнікова,

О. Лопес

описують

організаційно-

управлінський і психологічний тренінг як ефективну активну форму навчання,
що дозволяє не лише засвоїти ефективні технології (методи, прийоми, техніки)
ухвалення управлінських рішень і ділового спілкування, а й розкрити та
врахувати індивідуальні особливості учасників, сформувати на їх основі
індивідуально-специфічні прийоми і способи комунікації та ухвалення рішень
[177, с. 4].
А. Маркова описує професійний тренінг, як систему впливів та вправ, що
спрямовані на розвиток, формування та корекцію у суб’єкта необхідних
професійних якостей [132].
Л. Мороз наголошує на відмінності тренінгів професійно-психологічного
спрямування від тренінгу особистісного зростання, зокрема зазначається, що за
наявності розробленої моделі особистості професіонала засобом розвитку
професійно значущих та особистісних якостей може стати тренінг професійнопсихологічного спрямування. Разом з тим усвідомлення та розвиток найбільш
загальних якостей (з включенням окремих спеціальних якостей) з їх
інтеграцією в субособистість «професіонала» передбачає тренінг особистісного
зростання [144]. Професійно-психологічний тренінг (ППТ), що знаходиться на
проміжку між функціональним та психологічним тренінгами, є навчально-
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розвивальною технологією з метою формування професійних знань та умінь,
становлення особистості як суб’єкта професійної діяльності, є творчим,
спрямованим на вирішення інноваційних проблем процесом, з відсутніми
готовими рішеннями, що вимагає від учасників ініціативи, активності,
винахідливості, умінь здійснювати продуктивну спільну діяльність [143].
В подальшому автор визначає ППТ, як «спрямований на засвоєння
людиною специфічних професійних знань, умінь, навичок, на корекцію
установок, розвиток особистісних якостей через інтеріоризацію особливостей
професійного середовища, об’єктів і особливостей взаємодії з ним професіонала»
[142, с. 117].
На думку Н. Євдокімової, професійно-психологічний тренінг є рухом
суб’єкта від неусвідомленої професійної компетентності до її усвідомлення через
власні обмеження у професійній діяльності та прийняття учбових задач щодо
самозміни [50].
Задля забезпечення ефективності професійно-психологічного тренінгу
необхідно з’ясувати специфіку механізму дії психотренінгових процедур, що
дозволить якісно скомпонувати програму тренінгу за структурою, змістовим
наповненням та часовими параметрами.
Г. Костюк у концепції розвитку особистості в рамках діяльнісного підходу
розглядає предметом дослідження розвиток, як внутрішній прогрес, що є
найбільш тонким, прихованим планом свідомості особистості. Здатність до
перманентного цілепокладання на відміну від вміння оперувати способами
досягнення цілей визначена основним показником розвитку. Відтак автор
вважає рушійними силами розумового розвитку (і джерелом її саморуху)
внутрішні протиріччя, що виникають у житті, діяльності, взаємовідношеннях із
навколишнім середовищем. При цьому зовнішні протиріччя стають рушієм
розвитку лише інтеріоризуючись, викликаючи у суб’єкта протилежні тенденції,
боротьба яких і детермінує активність, спрямовану на їх вирішення шляхом
вироблення нових способів поведінки за допомогою діяльності [128]. У
контексті

розвитку

конструктивного

перфекціонізму

та

професійної
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ідентичності такою діяльністю виступатиме психотренінгова робота, що
повинна забезпечити утворення нових властивостей і якостей особистості,
спонукати якісно новий рівень виникнення зазначених протиріч через
усвідомлення.
Підвищення провідної ролі психотренінгового навчання, на нашу думку
відбуватиметься на основі врахування законів психічного розвитку людини, які
за

Г. Костюком

характеризують

«внутрішню

логіку

онтогенетичного

становлення особистості як свідомої суспільної істоти, її спрямованості,
здібностей та інших властивостей» [87, с. 168; 128].
Під «внутрішньою логікою онтогенетичного розвитку» варто розуміти
внутрішньо необхідні рухи особистості від нижчих до вищих рівнів. У
висхідному русі особистості від нижчих до вищих рівнів за внутрішньою
логікою онтогенетичного розвитку зовнішні причини завжди діють через
внутрішні

умови

[87].

Внутрішніми

умовами

розвитку

виступають

індивідуальні особливості вищої нервової діяльності з її внутрішніми
фізіологічними законами, потреби й настанови суб’єкта, почуття і здібності, вся
система навичок, звичок і знань, що відображає індивідуальний досвід людини і
засвоєний досвід людства [128].
Як визначає С. Максименко, особистість є формою існування психіки
людини в її цілісності, яка здатна до саморозвитку, самовизначення, свідомої
предметної діяльності та саморегуляції, з унікальним та неповторним
внутрішнім світом. Він передбачає, що «ядерним» утворенням особистості є
«нужда», яка виступає джерелом та рушійною силою її розвитку за
положеннями генетичної психології. Саме вона втілює у собі інформаційноенергетичну властивість людини, що полягає в експансії життя в онто- і
філогенезі [127].
Цінним для нашого дослідження є такий природний механізм розвитку
особистості

як

самомоделювання,

розглянутий

у

контексті

генетико-

моделюючого методу (як різновиду експериментально-генетичного методу), за
якого передбачається протікання розвитку як самомоделювання. Моделювання
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на відміну від реконструювання передбачає розкриття процесу руху в психіці
суб’єкта привласненого засобу, як ключової одиниці нової міжфункціональної
системи свідомості у взаємодії з іншими подібними системами, що формують
нову якість особистості та структурують її поведінку та діяльність. У такому
саморусі та саморозвитку самомоделюється свідомість суб’єкта [123].
Застосування
забезпечити

експериментально-генетичного

активне

конструювання

методу

дозволяє

змістово-операціональних

сторін

предметної діяльності у моделі певної діяльності (відтворення в специфічних
умовах), яка відповідатиме реальній внутрішній структурі досліджуваного
психічного процесу, явища або функції, й подальшої її актуалізації шляхом
спеціальних способів організації активності суб’єкта [125]. У нашому
дослідженні – в процесі професійно-психологічного тренінгу.
Особливістю

генетико-моделюючого

методу

на

відміну

від

експериментально-генетичного (що теж долає «поелементність» підходу до
складного явища і його «зупинку» в часі (в плині існування і становлення) є
його повномірна адекватність досліджуваному об’єкту – унікальної цілісної
особистості, яка постійно змінюється й саморозвивається [123].
За Л. Мороз через колективну зону найближчого розвитку під час
тренінгу забезпечується репродуктивне засвоєння та відтворення готових
стандартів

професійних

дій,

а

також

вироблення,

привласнення,

усвідомлювання професійних дій, що відбувається із застосуванням дискусій,
рольових ігор, систематичного зворотного зв’язку (групової рефлексії) за
рахунок спільної інтелектуальної та практичної діяльності учасників. При
цьому провідний для тренінгу принцип діяльнісного опосередкування
навчально-розвивального матеріалу і визначає усвідомлення й привласнення
знань й умінь у моделюючих професійну діяльність ситуаціях [143].
Індивідуалізація стилю діяльності та формування професійно доцільних
психічних властивостей детермінується в тренінгу активізацією таких процесів
як:

інтеріоризація-екстеріоризація,

схематизація-конкретизація,

поетапне

формування розумових дій, вправляння, зворотний зв’язок, рефлексія. Завдяки
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цьому в індивідуальні властивості особистості перетворюються наявні
ціннісно-мотиваційні,

інтелектуальні,

емоційно-вольові,

комунікативні,

виконавчі та регулятивні якості. Цінним є положення автора, що вузькоцільові
короткочасні

професійно-психологічні

тренінги

є

найбільш

придатною

технологією вироблення індивідуальних властивостей суб’єкта шляхом
занурення його в змодельовану діяльність, у якій відбувається вироблення
відповідних умінь на основі раніше сформованих якостей [143]. На нашу
думку, у цих процесах комплексно відображається дія механізмів тренінгового
впливу на особистість.
На ключовій ролі переходу учасників тренінгу з імпульсивного рівня
діяльності на регулятивний (рефлексивний, об’єктивний) наголошує М. Реньш
зі співавторами. Так імпульсивний рівень поведінки як найбільш природна
форма її повсякденного прояву часто є неадекватним в контексті ситуації, що
зазвичай не усвідомлюється людиною. Об’єктивізація ж поведінки передбачає
формування адекватних розумових дій через усвідомлення такої неадекватності
імпульсивної поведінки, що закріплюються та автоматизуються й під час
тренінгу переходять у новий рівень – меншої залежності від свідомості суб’єкта
діяльності, в подальшому вимагаючи меншої регуляції контролю [177, с. 31–
32].
Цінним у контексті з’ясування механізмів тренінгової дії є положення
Л. Мітіної,

яка

наголошує,

що

саме

внутрішні

умови

є

системою

інтрапсихологічних чинників, які визначають активне якісне перетворення
суб’єктом свого внутрішнього світу, внутрішньо детермінують його активність,
що включає актуалізацію ресурсу рефлексії і веде до принципово нового
способу професійної життєдіяльності [137]. У цьому контексті А. Маркова
вказує такі прийоми психологічного механізму особистісних змін у тренінгу як
«розмороження» (виявляється у забезпеченні відкритості учасника тренінгу
зниженням напруги та подолання особистісного протистояння пропонованим
змінам), «лабілізація» (виявляється в усвідомленні неадекватності попередніх
форм професійної поведінки, створення на цій основі позитивної мотивації до
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навчання новому й подальше надання альтернативних прийомів та технік
професійної поведінки), «замороження» (виявляється в закріпленні та інтеграції
суб’єктом нового досвіду) [132].
Під час тренінгу відбувається активний взаємний обмін досвідом
учасників, що розширює їх індивідуальний поведінковий репертуар і поле
вирішень проблем. Важливим аспектом виступає емоційне включення
учасників в ситуації тренінгу, що дозволяє створити високу мотивацію до
навчання, підсилює закріплення знань, формування умінь і навичок [177, c. 4].
Зокрема за В. Федорчуком суттєвим механізмом тренінгового впливу є
пізнання через переживання та сильні позитивні емоції, що детермінують
подальшу рефлексію дій і вчинків на тренінгу і поза ним, критичне ставлення
до себе, визначають поступову позитивну динаміку ефективності результатів,
досягнення нових цілей у нових сферах на їх основі [198, с. 694–697].
В. Лефтеров у своїх дослідженнях описує центральну категорію
«навмисної зміни» у тренінгу, в основу якої покладено усвідомлений
добровільний характер, що відображає її мету, процес та результат [112, c. 276].
Тренінговий психологічний вплив відбувається через систему психотехнічних
дій відповідними засобами, під час якого свідомість учасників наповнюється
«новим змістом» на стадіях (що перетинаються з визначеними А. Марковою):
1) підведення

(розм’якшення);

2) нового

матеріалу

(вкладення

нового);

3) закріплення (заморожування) [112, с. 279–281]. Психічні зміни особистості
здійснюються шляхом увімкнення у неї компенсаторних та адаптаційних
механізмів через якісно нові динамічні стереотипи поведінкових проявів на
основі

руйнації

й

трансформації

попередньо

сформованих

умовно-

рефлекторних зв’язків. Вказана позитивна трансформація детермінована
цілеспрямованим використанням системи психотехнічних, ігрових та інших
методів і прийомів (що є маніпулятивними, як і більшість методів психологічного
втручання, та транслюються у свідомість-підсвідомість людини) проявляється в
набутті інформаційних та прикладних тренінгових надбань та конструктів
(уявлень, знань, вмінь, навичок, інсайтів, евристичних осяянь тощо) [111; 112].
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Поштовхом до особистісних змін та перетворень життєвих компонентів і
діяльності у тренінгу за В. Лефтеровим стає самоаналіз, що може не одразу
усвідомлюватися

учасником

тренінгу,

втім

майже

завжди

забезпечує

віднаходження необхідного ланцюга нових особистісних відкриттів [112, с.
275].
Весь цей складний процес інтенсивного розвитку і навчання за допомогою
тренінгу будь-яким умінням, навичкам і новому досвіду за свідомої активності
усіх учасників, як невід’ємної складової актів трансляції (прийому – передачі)
інформаційних та прикладних конструктів, В. Лефтеровим визначено поняттям
«прогресивної транспсихічної маніпуляції» [112, с. 281]. Цей провідний
механізм тренінгового впливу і спонукає особистісні зміни, що активізують
творчий потенціал, позитивну трансформацію особистості, розширюють
самосвідомість суб’єкта тренінгової взаємодії [111, с. 9–12]. Механізм
«прогресивної транспсихічної маніпуляції» обумовлює універсальні тренінгові
ефекти (серед яких вказані: соціально-комунікативний, емоційно-енергетичний,
саморефлексії,

перенесення,

пролонгований,

прагнення

самоактуалізації,

загального індивідуально-професійного прогресу), які в сукупності запускають
розвиток

саморегуляції

і

самоуправління

учасників

тренінгу,

їх

самовдосконалення та творчий пошук на тлі підвищення впевненості у собі [110,
c. 58–59].
Цінним позитивним ефектом даного механізму для розвитку професійної
ідентичності офіцерів є подолання особистістю професійної стагнації, підвищення
самоефективності на основі рефлексії минулого і моделювання майбутнього, що
сприяє їх психічному розвитку. Отриманий таким чином чуттєво-практичний
досвід програмує та стимулює подальший особистісно-професійний розвиток, у
тому числі поза межами психотренінгового середовища.
На нашу думку, повноцінний розвиток професійної ідентичності
неможливий без усвідомлення та переосмислення специфіки військовопрофесійної діяльності. Ключовим елементом тут має стати розширення
усвідомлення і виявлення нових контекстів в цій діяльності, за рахунок чого
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відбувається залучення додаткових смислів. За Б. Зейгарнік таке особливе
переживання, активна діяльність щодо породження нових життєвих смислів та
гармонізації

сфери

інтенцій,

лежить

в

основі

складних

механізмів

рефлексивного відчуження негативного смислу та включення суб’єктом дії в
більш широкий смисловий контекст [60]. На думку С. Максименка, саме
усвідомленість, а не просто вольове зусилля особистості, виступає умовою
перебудови смислових утворень в процесі саморегуляції. Вчений наголошує на
важливості механізму смислового зв’язування, що забезпечує встановлення
внутрішнього зв’язку з ціннісною сферою й перетворення на цій основі
нейтрального для особистості змісту в емоційно заряджений. Так, лише в
процесі особливих переживань породжуються нові смисли на перетині трьох
ліній особистісного становлення: довільності, інтеграції, переживання [126].
О. Кононенко [83] наголошує на доцільності застосування під час
тренінгу

раціональної

системи

взаємодії

для

переструктурування

ірраціональних переконань особистості на основі положень когнітивістського
підходу.

Руйнівні

перфекціоністські

настанови

включають

помилкові

посилання світу та собі самому в термінах «Я повинен (не повинен) це робити»,
універсальні надузагальнення негативного досвіду з дискредитацією себепозитивного («Я абсолютно неспроможний»), надперсоналізацію (завищення
особистісного смислу події, вчинка – «Мене ніхто не любить»). Тому
переструктурування

цих

переконань

дозволяє

сформувати

толерантне

ставлення до себе й інших, підтримати внутрішню рівновагу, усвідомлення
необхідності співвіднесення існуючих еталонів із власними можливостями.
За Л. Шнейдер [232] формування стійкої професійної ідентичності має
спиратися на пошук складних завдань, професійне вдосконалення, майстерність
та творчість, відчуття своєї значущості, неповторності, реалізацію ситуативного
самовизначення в індивідуальному стилі професійної діяльності, забезпечення
відповідності своїй професії в модальності: хочу, можу, роблю, що має
викликати самоповагу і впевненість у своїх силах та можливостях.
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Реалізуючи розроблену програму тренінгу, І. Субботін [190] зауважує про
побудову особливого роду взаємовідносин між учасниками та ведучим тренінгу
на принципах гуманістичної психотерапії, що мають включати в себе довірче,
щире спілкування з офіцерами, позитивне ставлення до них, розуміння їх
емоційного стану, здатність до співпереживання. Завдання тренінгу розвитку
професійної ідентичності офіцерів повинні вирішуватися розвитком рефлексії
під час тренінгу, залученням мисленнєвих засобів для аналізу прототипу
військово-професійної

діяльності,

проектуванням

образу

професійного

майбутнього, вдосконаленням інтерактивної і перцептивної сторін спілкування,
осмисленням своєї професійної позиції. Тренінговий ефект забезпечується за
рахунок

управління

механізмами

соціальної

категоризації,

соціального

порівняння, диференціації, ідентифікації-відчуження, спрямуванням їх на
розв’язання професійно значущих проблем, їх врахування під час групової
динаміки [190].
Отже, проведений аналіз робіт українських та зарубіжних вчених
свідчить,

що

найбільш

оптимальним

для

розвитку

конструктивного

перфекціонізму та професійної ідентичності особистості сучасного офіцера є
професійно-психологічний тренінг як груповий активний метод практичної
психології, що відображатиме з одного боку розвиток психологічних навичок
офіцерів, а з іншого – міститиме елементи формування професійних знань та
умінь, становлення особистості як суб’єкта військово-професійної діяльності.
На основі досліджень П. Берд [12], В. Вінтоняк [24], О. Іванової [70],
О. Кононенко [83], В. Лефтерова [109], Н. Мовмиги [139],

Є. Могільовкіна

[140], В. Осьодла [151], В. Панка та Г. Рудь [152], О. Радзімовської [169],
М. Реньш, Н. Садовнікової, О. Лопес [177], Є. Татарінова [192], А. Чуричкова і
В. Снегірьова [223], В. Шемчука [226], І. Субботіна [190], Л. Шнейдер [231]
було структуровано зміст програми професійно-психологічного тренінгу, що
має відповідати цільовій аудиторії за своїм змістом, практичними аспектами
професійного

спрямування,

активізацією

пізнавальної

активності,

особистісного та професійного потенціалу, наявністю необхідних механізмів

157
групової

динаміки,

використанням різнопланових

методів

(міні-лекцій,

групової дискусії, мозкового штурму, практичних вправ, ситуаційно-рольових
ігор, арт-терапевтичних технік, захисту проектів, методу кейсів тощо).
Одним
використання

з

провідних

положень

побудови

тренінгової

описаних провідних механізмів тренінгового

роботи

є

впливу на

особистість офіцера з високорозвиненим неконструктивним перфекціонізмом
та дифузною професійною ідентичності у контексті їх взаємозв’язку, оскільки
динаміка позитивних змін змістових характеристик перфекціонізму буде
додатково стимулювати відповідну динаміку змін і компонентів професійної
ідентичності.
Розроблена прoгрaма професійно-психологічного тренінгу «Розвиток
конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності особистості
офіцера» передбачає розвиток компонентів конструктивного перфекціонізму
особистості офіцера та його професійної ідентичності на основі визначених
критеріїв (кoгнiтивнo-рефлексивного, суб’єктно-особистісного, операційнорегуляційного, результативно-діяльнісного) та їх змістовних характеристик
(Додаток В).
Мета тренінгової програми – розвиток конструктивного перфекціонізму
та досягнутої, активної професійної ідентичності у офіцерів шляхом
забезпечення у психотренінговій роботі виконання таких завдань:
1) оптимізація наявного рівня та структури перфекціонізму, формування
адекватних стандартів та конструктивних вимог до себе та оточення, розвиток
навичок ефективної професійно-рольової взаємодії, саморегуляції та особистіснопрофесійної рефлексії, відчуття задоволення досягнутим, толерантного ставлення
до професійних помилок та невдач (власних та оточення), формування адаптивної
поведінки з урахуванням професійних вимог;
2) розвиток особистісно-професійного потенціалу та самооцінки, цілісного
сприйняття себе-професіонала, позитивного самоставлення через самопізнання і
саморозуміння, здатності до осмислення своїх перспективних професійних
можливостей та завдань, відкритості новому досвіду та професійної ініціативи,
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почуття самодетермінації професійного розвитку, стимулювання потреби
особистісно-професійного саморозвитку, професійної причетності, позитивного
сприйняття інших (колег, начальників та підлеглих);
3) розвиток усвідомленого ставлення до свого професійного майбутнього,
навичок

його

планування

та

моделювання

(проектування),

подолання

професійних труднощів, формулювання професійних цілей на основі наявних
та потенційних особистісних ресурсів, управління цілепокладанням через
узгодження актуального і бажаного майбутнього, здатності до прогнозування та
оцінювання здобутих результатів.
Тренінг складається з вступної частини, 4-х блоків, заключної частини:
Вступна частина орієнтована на знайомство учасників з тренером та між
собою, створення сприятливого психологічного клімату, засвоєння правил в
роботі з групою, налаштування учасників на спільну діяльність, зняття
комунікативних бар’єрів, налагодження зворотного зв’язку «учасник – група»
та «група – учасник», створення ситуації рефлексії.
Блок 1 «Когнітивно-рефлексивного розвитку» спрямований на розвиток
конструктивного перфекціонізму особистості, адекватного «образу професії»,
диференційованого

професійного

«Я-образу»,

уявлень

про

професійну

спільноту.
Блок 2 «Суб’єктно-особистісного розвитку» спрямований на розвиток
ставлення до себе як компетентного та авторитетного професіонала,
адекватного сприйняття ставлення інших до себе-професіонала, цілісності
професійного «Я-образу», самоповаги, професійної самооцінки.
Блок 3 «Розвитку операційно-регуляційних характеристик» спрямований
на

розвиток

змістових

характеристик

конструктивного

перфекціонізму

(реалістичних стандартів діяльності й домагань, сприйняття очікувань інших,
порівняння себе з успішними колегами, оцінки результату), задоволення
професійним потенціалом; професійної приналежності, стилю професійної
ідентичності, професійних домагань, професійних цілей, мотивації досягнення
успіху.
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Блок

4

спрямований

«Розвитку
на

результативно-діяльнісних

розвиток

професійної

характеристик»

компетентності,

професійної

ефективності, функціонально-рольової поведінки, професійного авторитету,
здатності оцінювати результати професійної діяльності.
Заключна частина орієнтована на закріплення набутого досвіду, знань,
умінь та навичок, усвідомлення особистісних змін, підведення підсумків щодо
виправдання очікувань учасників тренінгу, оцінювання результатів тренінгової
роботи.
Серед методичних аспектів проведення тренінгу основними принципами
побудови роботи, що визначали загальну специфіку та правила взаємодії
визначені такі: принцип «тут і тепер», добровільної участі в тренінговій роботі,
гнучкості та багатопозиційності рольових тактик поведінки учасників, опори на
індивідуальний досвід, рефлексивно-діяльнісного опосередкування, відкритості
у

зворотному

зв’язку,

активності

учасників

на

заняттях,

заохочення

інтелектуальної роботи та емоційної відкритості, рівності їх позицій та тренера,
визнання особистісних меж, моральних норм та безпеки, екологічності
комунікації, схвалення і взаємопідтримки.
Основними методами та прийомами під час проведення тренінгової сесії
та окремих вправ були наступні: міні-лекція (надання необхідної базової
теоретичної інформації з певних питань, необхідно для подальшої роботи),
групова дискусія (сумісне обговорення необхідних або спірних питань для
прояснення чи зміни думок, позицій, установок учасників в процесі
безпосереднього

спілкування),

мозковий

штурм

(групове

обговорення

проблеми з метою її розв’язання), практичні вправи (для пізнання та набуття на
власному досвіді нових навичок), проективне малювання (демонстрація
ставлення учасників до проблеми, переведення у свідомість), рольові (ділові)
ігри (структуровані вправи взаємодії учасників групи за визначеними ролями),
кейси (розбір практичних ситуацій), захист проектів (закріплення інформації
отриманих результатів).
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Структура прoгрaми професійно-психологічного тренінгу містить п’ять
розділів, об’єднані у 8 трeнiнгoвиx ceciй по 3 години 30 хвилин (тaбл. 3.1).
Таблиця 3.1
Cтруктурa прoгрaми професійно-психологічного тренінгу «Розвиток
конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності особистості
офіцера» (28 годин)
Блоки прoгрaми
Вступна частина
(2 год. 30 хв.)

Блок 1.
«Когнітивнорефлексивного
розвитку»
(4 год. 40 хв.)

Блок 2. «Суб’єктноособистісного
розвитку»
(5 год. 20 хв.)

Блок 3. «Розвитку
операційнорегуляційних
характеристик»
(6 гoд. 10 хв.)

Змicт блoків прoгрaми тренінгу

Сесія 1.
(3 год.
30 хв.)

Сесія 2.
(3 год.
30 хв.)

Сесія 3.
(3 год.
30 хв.)

Сесія 4.
(3 год.
30 хв.)

1. Вправа «Знайомство учасників» (35 хв.)
2. Вправа «Правила групи» (25 хв.)
3. Вправа «Як я себе почуваю» (25 хв.)
4. Вправа «Очищення» (30 хв.)
5. Вправа «Довірливе падіння» (25 хв.)
1. Мозковий штурм «Феномен перфекціонізму» (15 хв.)
2. Міні-лекція «Конструктивний перфекціонізм» (25 хв.)
3. Вправа «Колаж про себе» (20 хв.)
Рефлексія заняття. Ритуал прощання (10 хв.)
Ритуал привітання. Розминка (10 хв.)
4. Вправа «Павутиння» (20 хв.)
5. Вправа «Військова професія поміж інших професій» (25 хв.)
6. Вправа «Образ професіонала» (25 хв.)
7. Вправа «Мої професійні бажання» (25 хв.)
8. Вправа «Мої професійний герб та кредо» (25 хв.)
9. Вправа «Готовність до професійної діяльності» (25 хв.)
10. Вправа «Повернення до власного минулого» (25 хв.)
11. Вправа «Почуття успіху» (20 хв.)
Рефлексія заняття. Ритуал прощання (10 хв.)
Ритуал привітання. Розминка (10 хв.)
1. Мозковий штурм «Феномен ідентичності» (15 хв.)
2. Міні-лекція «Професійна ідентичність» (25 хв.)
3. Вправа «Я такий, який я є» (25 хв.)
4. Вправа «Малюнок Я» (25 хв.)
5. Вправа «За що мене цінують» (25 хв.)
6. Вправа «Професійна ідентифікація» (25 хв.)
7. Вправа «Скульптура» (25 хв.)
8. Вправа «А я вмію…» (25 хв.)
Рефлексія заняття. Ритуал прощання (10 хв.)
Ритуал привітання. Розминка (10 хв.)
9. Вправа «Ідентифікація з роллю» (25 хв.)
10. Вправа «Карта інтересу» (25 хв.)
11. Вправа «Мої професійний герб та кредо» (25 хв.)
12. Бесіда «Професіограма військовослужбовця» (25 хв.)
1. Вправа «Професійні стереотипи» (25 хв.)
2. Вправа «Професійні обмеження і перешкоди» (25 хв.)
3. Вправа «Постановка бойового завдання» (20 хв.)
4. Вправа «Мої мрії» (20 хв.)
Рефлексія заняття. Ритуал прощання (10 хв.)
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Продовження таблиці 3.1.

Сесія 5.
(3 год.
30 хв.)

Сесія 6.
(3 год.
30 хв.)

Блок 4. «Розвитку
результативнодіяльнісних
характеристик»
(8 год. 10 хв.)

Сесія 7.
(3 год.
30 хв.)

Сесія 8.
(3 год.
30 хв.)
Заключна частина
(1 гoд. 20 хв.)

Ритуал привітання. Розминка (10 хв.)
5. Вправа «Мої життєві цілі» (25 хв.)
6. Вправа «Мрія та ціль» (30 хв.)
7. Вправа «Моє майбутнє» (25 хв.)
8. Вправа «Хочу-можу-потрібно» (25 хв.)
9. Вправа «Я люблю свою професію» (25 хв.)
10. Вправа «Мінуси моєї професії» (20 хв.)
11. Вправа «Професійне «Я» (20 хв.)
12. Вправа «Я зможу…» (20 хв.)
Рефлексія заняття. Ритуал прощання (10 хв.)
Ритуал привітання. Розминка (10 хв.)
13. Вправа «Перетворення бажань в програму дій» (25 хв.)
14. Вправа «Мотивація на успіх» (25 хв.)
1. Мозковий штурм «Авторитет» (15 хв.)
2. Міні-лекція «Керівництво чи лідерство?» (25 хв.)
3. Вправа «Мої пріоритети» (20 хв.)
4. Вправа «Песиміст, Оптиміст, Блазень» (30 хв.)
5. Вправа «Аналіз критичних інцидентів» (50 хв.)
Рефлексія заняття. Ритуал прощання (10 хв.)
Ритуал привітання. Розминка (10 хв.)
6. Вправа «Залишайтесь реалістом» (25 хв.)
7. Рольова гра «Згладжування конфліктів» (60 хв.)
8. Вправа «16 асоціацій» (30 хв.)
9. Вправа «Мета, спосіб, засіб» (25 хв.)
10. Вправа «Цікава історія» (50 хв.)
Рефлексія заняття. Ритуал прощання (10 хв.)
Ритуал привітання. Розминка (10 хв.)
11. Вправа «Карта на роздуми» (45 хв.)
12. Вправа «Пастки-капкани» (25 хв.)
13. Вправа «Сон героя» (25 хв.)
14. Вправа «Лист від ґуру» (25 хв.)
1. Вправа «Що я придбав?» (30 хв.)
2. Вправа «Компліменти» (25 хв.)
3. Вправа «Мені сподобалося» (20 хв.)
5. Вправа «До побачення» (5 хв.)

Кожний блок програми тренінгу складався з окремих занять. Заняття
містили

тематичні

міні-лекції,

мозковий

штурм,

групові

дискусії

та

обговорення, різні практичні вправи, рольові ігри, кейси, захист проектів,
узгоджені за змістом в межах тематичних блоків тренінгової програми.
Структура окремого тренінгового заняття будувалася за схемою:
Вступна частина на початку кожного заняття тренінгової сесії протягом
окремого дня передбачала проведення ритуалу привітання та розминку для
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створення сприятливого психологічного клімату, налаштування учасників на
спільну діяльність протягом дня, налагодження зв’язку «учасник – група» та
«група – учасник», створення ситуації рефлексії.
У перший день тренінгу особлива увага приділялася знайомству
учасників тренінгу з тренером та між собою, засвоєнню правил в роботі з
групою, налаштуванню учасників на спільну діяльність, створенню атмосфери
довіри в групі, зняттю комунікативних бар’єрів, для чого проводилися
відповідні вправи.
Основна частина кожного заняття тренінгової сесії передбачала
оцінювання рівня поінформованості щодо проблематики та її актуалізацію,
надання інформації та засвоєння знань, формування конкретних умінь та
навичок відповідно до мети та завдань кожного блоку тренінгової програми.
Проходило виконання окремих тренінгових вправ.
Під час завершальної частини кожного заняття тренінгової сесії
проводилися рефлексія заняття, що передбачала підведення підсумків роботи,
надання зворотного зв’язку, обговорення результатів та оцінювання отриманого
досвіду, упорядкування інформації і спільне її резюмування. Тренером
пропонувалося учасникам зосередитися на моментах:
1) інформації

про

себе

(самопочутті,

оцінці

власної

поведінки,

задоволенні від заняття, змінах, що відбуваються в собі);
2) інформації про інших (загальному враженні, чиї дії були більш
відкритими, зрозумілими та навпаки);
3) інформації про ситуацію в групі та відношенні до занять (динаміці
емоційної атмосфери в групі, оцінці інформативності та відповідності змісту
занять очікуванням, перспективам вдосконалення). Наприкінці проводився
ритуал прощання.
Кожна окрема вправа тренінгу складалася з трьох частин:
1) вступної частини, під час якої визначалися особливості та правила
виконання вправи, відведений час, надавалися необхідні матеріали, методичні
зауваження до процесу та змісту вправи.
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2) основної частини, під час якої відбувалося створення єдиного
психологічного простору, безпосереднє виконання вправи, з оволодіння новими
теоретичними знаннями, опрацювання вмінь і навичок, надавалися настанови
на подальше практичне виконання.
3) шерінгу, що передбачав обговорювання учасниками своїх відчуттів,
думок стосовно ефекту від виконання вправи безвідносно особистості
учасників, проблемних моментів, що мали місце, сподобалося, які є побажання.
Аналіз теоретичних та емпіричних досліджень [190; 148; 151; 226]
дозволив визначити, що практична реалізація розвитку конструктивного
перфекціонізму та професійної ідентичності у офіцерів має базуватися на
реалізації таких заходів у військових частинах та закладах освіти:
– в інтересах підвищення професіоналізму офіцерів і вдосконалювання
всієї системи роботи в ЗСУ необхідно виділити проблему розвитку професійної
ідентичності офіцерів в розряд пріоритетних на сучасному етапі реформування;
– для організації роботи з формування суспільної думки й популяризації
військової служби в ЗСУ, а також передового досвіду офіцерів використовувати
матеріали дослідження при розробці програми популяризації військовопрофесійної діяльності й відповідних військових спеціальностей з опорою на
можливості засобів масової інформації;
– при плануванні зборів з офіцерами передбачати час для проведення
тренінгу

розвитку

конструктивного

перфекціонізму

та

професійної

ідентичності, або його окремих елементів;
– посадовим особам по роботі з особовим складом із залученням
військових психологів використовувати розроблені й запропоновані критерії,
показники й методичні засоби в інтересах діагностики рівня розвитку
конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності офіцерів.
Заклади освіти при організації професійної підготовки й підвищення
кваліфікації офіцерів:
– у процесі професійної підготовки офіцерів доцільно використовувати
розроблені в ході проведеного дослідження засоби розвитку конструктивного
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перфекціонізму та професійної ідентичності, передбачити час для проведення
тренінгу конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності зі
слухачами випускного курсу;
– вивчити

можливість

інформаційно-аналітичної

створення

групи

для

в

структурі

реалізації

ВВНЗ

функції

спеціальної
моніторингу

конструктивного перфекціонізму та професійної діяльності офіцерів у військах
після закінчення підготовки, а також під час практики проведення військових
стажувань офіцерів-слухачів;
– активно формувати в офіцерів позитивне ставлення до військовопрофесійної діяльності шляхом ознайомлення й залучення їх до військовопрофесійних традицій, регулярного відвідування слухачами тематичних музеїв
(музею ВНЗ у тому числі), вивчення новітньої історії та створення й діяльності
відповідних військових підрозділів тощо;
– використовувати теоретичні й практичні результати дослідження при
розробці навчальних програм, тематичних планів і планів проведення занять з
психолого-педагогічних дисциплін підготовки офіцерів у ВНЗ, а також у
педагогічній діяльності професорсько-викладацького складу.

3.3. Оцінювання ефективності професійно-психологічного тренінгу
розвитку конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності
офіцерів
Після проведення професійно-психологічного тренінгу було проведено
повторне тестування офіцерів експериментальної (ЕГ) та контрольної (КГ) груп
з

метою

визначення

ефективності

розробленого

тренінгу

«Розвитку

конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності особистості
офіцера» шляхом порівняння емпіричних показників тестування до та після
тренінгу. Повторне тестування було відтерміноване в часі на 3 місяці з моменту
завершення тренінгової роботи з експериментальною групою офіцерів.
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Аналіз та порівняння результатів на контрольному етапі експерименту
дає

підстави

стверджувати

про

відповідну

статистично

підтверджену

ефективність професійно-психологічного тренінгу (табл. 3.2).
Таблиця 3.2
Порівняння результатів на контрольному етапі експерименту
ЕГ (хср±σ) (n=30)
КГ (хср±σ) (n=30)
Показники
До
Після
До
Після
тренінгу тренінгу тренінгу тренінгу
Загальний рівень перфекціонізму
225,7±17,2 217,6±18,7 219,9±18,1 218,4±17,6
Перфекціонізм, орієнтований на себе 71,2±9,4 67,7±8,8 69,7±8,9 68,9±8,5
Перфекціонізм, адресований іншим
87,7±11,4 84,6±9,7 86,1±11,7 85,7±9,5
Соціально приписаний перфекціонізм 66,8±8,6 65,3±8,3 64,1±8,2 63,8±7,9
Самоставлення
24,3±5,1 26,5±5,2 24,2±4,3 24,5±4,6
Інформаційний стиль ідентичності
18,2±4,6 19,5±5,2 17,8±4,4 17,9±4,5
Нормативний стиль ідентичності
17,8±6,2 17,2±5,8 17,2±6,5 17,1±6,6
Дифузний стиль ідентичності
23,5±7,3 19,4±6,8 22,9±6,9 22,7±7,3
Професійна самооцінка
82,4±8,7 78,3±8,5 82,1±7,3 81,8±6,9
Професійні домагання
88,3±9,5 87,9±8,8 87,8±8,4 87,6±8,1
Мотивація успіху (уникнення)
12,5±3,6 15,2±4,1 13,2±3,5 14,2±3,7
Професійна компетентність
3,3±1,1
3,9±0,9
3,2±1,05
3,3±1,1
Примітка: р – рівень значущості відмінностей за t-критерієм Стьюдента.

р
(ЕГ)

р
(КГ)

р<0,05
р<0,05
р<0,05
–
р<0,05
р<0,05
–
р<0,01
р<0,05
–
р<0,05
р<0,05

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Оцінювання якісних параметрів змістових характеристик перфекціонізму
та професійної ідентичності офіцерів свідчить про значущі зміни за більшістю
виявлених показників критеріїв їх розвитку. Так, отримані емпіричні
результати дослідження дозволили встановити позитивну динаміку за
показниками когнітивно-рефлексивного, суб’єктно-особистісного, операційнорегуляційного та результативно-діяльнісного критеріїв.
Оцінювання отриманих емпіричних даних показує, що за когнітивнорефлексивним критерієм у процесі реалізації професійно-психологічного
тренінгу змін зазнали такі показники як: «загальний рівень перфекціонізму»,
«перфекціонізм, орієнтований на себе», «перфекціонізм, адресований іншим».
Емпіричне

дослідження

характеристик

між

вказує

на

контрольною

значущі
та

відмінності

(р<0,05)

експериментальною

цих

групами

досліджуваних офіцерів. Виявлена позитивна динаміка значущого пониження
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загального рівня перфекціонізму у офіцерів ЕГ (з 225,7±17,2 до 217,6±18,7,
р<0,05) свідчить про зниження виразності їх особистісних стандартів у
контексті вимогливості до себе, переорієнтацію на досягнення колег по службі
як орієнтир у особистісно-професійному розвитку на тлі зниження уваги до
власних помилок та можливих невдач у військово-професійній діяльності. В КГ
офіцерів значущих відмінностей динаміки показників не визначено.
В

структурі

перфекціоністських

настанов

також

спостерігається

зниження показника «перфекціонізму, орієнтованого на себе» в ЕГ (з 71,2±9,4
до 67,7±8,8, р<0,05), що свідчить про деяке зниження власних надвисоких
вимог до рівня ефективності при виконанні завдань. Це визначатиме
підвищення її результативності у перспективі, адже відбувається поступова
переорієнтація на більш адекватні задачі та досяжні цілі. Значущими були
зміни і за шкалою «перфекціонізму, адресованого іншим», пониження
показника в ЕГ (з 87,7±11,4 до 84,6±9,7, р<0,05) означає, що у офіцерів після
психотренінгових процедур зменшився ступінь вимог, які вони висувають до
оточення, зокрема своїх колег, підлеглих, тобто збільшилась їх соціальна
гнучкість. Втім за шкалою «соціально приписаного перфекціонізму» таких
значущих відмінностей в ЕГ офіцерів не спостерігається, що може свідчити про
збереження у осіб з високим перфекціонізмом тенденції розцінювати вимоги,
які висуваються до них навколишніми й колегами як завищені й нереалістичні.
Така внутрішня настанова офіцерів ЕГ показує з одного боку різну
диференційованість співвідношення складових компонентів перфекціонізму, а з
іншого – більшу стійкість даної риси, що може пояснюватися кореляцією з
високим рівнем домагань й орієнтованістю на уникнення невдачі офіцерівперфекціоністів. В КГ офіцерів не визначено значущих відмінностей динаміки
показників за критерієм на контрольному етапі експерименту.
Позитивні
особистісним

зміни

отриманих

критерієм

після

емпіричних

тренінгу

даних

відбулися

за
за

суб’єктнопоказниками:

«самоставлення до себе як до компетентного та авторитетного професіонала»,
«професійна самооцінка». Так, рівень «самоставлення до себе як до
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компетентного та авторитетного професіонала» збільшився після тренінгового
впливу на значущому рівні (з 24,3±5,1 до 26,5±5,2, р<0,05). Зокрема це показує,
що офіцери ЕГ почали переоцінювати власні професійні досягнення у
військово-професійній діяльності й враховувати рівень розвитку професійних
здібностей, визначати вектор їх подальшого розвитку, вони стали більш
задоволені собою на етапі актуальних професійних досягнень. Позитивна
динаміка «професійної самооцінки» офіцерів ЕГ зі значущим пониженням її
зависокого показника (з 82,4±8,7 до 78,3±8,5, р<0,05) визначає, що оцінювання
себе за параметрами «Я в оцінці командирів» та «Я в оцінці колег» порівняно з
констатувальним етапом експерименту стає більш узгодженим з наявними
професійно-службовими досягненнями, відповідною позитивною їх оцінкою як
референтною групою колег так і командирів та старших начальників.
Динаміка цих показників в сукупності свідчить про підвищення
внутрішньої узгодженості професійного «Я-образу», збільшення його цілісності
на тлі емоційно-позитивного прийняття наявного ставлення до себепрофесіонала з боку оточення, усвідомлення власного професійного потенціалу
офіцерами, що в майбутньому дозволить визначати перспективу особистіснопрофесійного саморозвитку на основі набутого досвіду й результатів
професійної діяльності, які є значущими як для себе, так і для інших (колег,
командирів та начальників).
В КГ офіцерів не визначено значущих відмінностей динаміки показників
за критерієм на контрольному етапі експерименту.
За операційно-регуляційним критерієм після тренінгу відбулися значущі
зміни за показниками стильових характеристик ідентичності: «інформаційним
стилем ідентичності», «дифузним стилем ідентичності» та показниками
«мотивації успіху (уникнення)». Так, зміна показників за «інформаційним
стилем ідентичності» офіцерів ЕГ (з 18,2±4,6 до 19,5±5,2, р<0,05) визначає
збільшення їх прагнення отримувати в ситуації вибору альтернатив більше
інформації задля прийняття адекватного цій ситуації рішення, врахування тієї
чи іншої позиції, та переоцінювання напрямів власного особистісно-
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професійного розвитку. За шкалою «дифузного стилю ідентичності» також
спостерігається позитивна динаміка зменшення значень в ЕГ офіцерів (з
23,5±7,3 до 19,4±6,8, р<0,01), зокрема суттєве зниження навантаження цього
стилю в особистісному профілі офіцерів ЕГ та наближення його до показників
«інформаційного стилю ідентичності» свідчить про те, що вони починають
більше замислюватися про наслідки прийнятих ними рішень у різного роду
професійних ситуаціях й більш виважено до них підходити, не відкладати
важливі рішення на невизначений час, що відповідно впливає на ефективність
професійної діяльності. Разом з цим не відбулося значущих змін у динаміці
показників за «нормативним стилем ідентичності» офіцерів ЕГ, що показує
сталість їх відношення до соціальних (групових) норм військово-професійного
середовища, готовність до соціально бажаної поведінки в колі колег.
Динаміку

співвідношення

стильових

особливостей

професійної

ідентичності у досліджуваних офіцерів ЕГ та КГ після проведення професійнопсихологічного тренінгу показано на рис. 3.1.
Інформаційний стиль

Нормативний стиль

23,5
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Дифузний стиль
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19,4

17,8

22,7
17,9

17,2

17,1
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5
0
до

після

до

ЕГ

після
КГ

Рис. 3.1 Динаміка співвідношення стильових характеристик професійної
ідентичності офіцерів
Отримані результати вказують на значущі зміни (р<0,05) у зростанні
навантаження інформаційного стилю порівняно з дифузним стилем професійної
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ідентичності офіцерів ЕГ. У офіцерів КГ спостерігаються незначні зміни
показників, що свідчать про природній розвиток зазначених характеристик при
збереженні виявлених тенденції.
Аналогічно зберігається тенденція сталості показника «професійні
домагання» у офіцерів ЕГ. Зокрема не виявлено значущої динаміки, що на тлі
збереження відносно високого їх рівня показує прагнення досягати більш
високих показників у військово-професійній діяльності. Після тренінгового
впливу в поєднанні з адекватною самооцінкою у майбутньому це може
спонукати їх до реального особистісно-професійного розвитку за конкретними
напрямами професійних знань, умінь, набуття необхідного досвіду тощо.
Вказана тенденція також обумовлена і значущими змінами за шкалою
«мотивація успіху (уникнення)» офіцерів ЕГ (з 12,5±3,6 до 15,2±4,1, р<0,05),
такі показники значно наближають їх мотиваційний профіль до мотивації
досягнення успіху й свідчать про готовність ставити перед собою більш
реалістичні й досяжні професійні цілі, визначати стратегію й тактику їх
досягнення, зважувати наявні особистісні й професійні ресурси, робити реальні
кроки в їх забезпеченні. Разом з цим, в КГ офіцерів не визначено значущих
відмінностей показників за критерієм на контрольному етапі експерименту.
Позитивна динаміка за результативно-діяльнісним критерієм в ЕГ
офіцерів проявляється за показниками «професійної компетентності» (з 3,3±1,1
до 3,9±0,9, р<0,05) та свідчить, що під час психотренінгових процедур
відбулося переосмислення змісту функціонально-рольової поведінки у певних
ситуаціях під час виконання завдань за призначенням. Це відповідно
позначається на зміні підходів до вибору способів та засобів вирішення задач та
прийняття управлінських рішень, зважування альтернатив з опорою на наявні
та перспективні ресурси, врахування прогнозованих наслідків таких рішень у
контексті ширшого бачення взаємопов’язаних подій в їх динаміці.
Отже, у ході реалізації психотренінгових процедур отримані результати
контрольного етапу експерименту засвідчили, що теоретичні положення та
організаційно-методичні

засоби,

покладені

в

основу

професійно-
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психологічного тренінгу, є релевантними засобами розвитку змістових
характеристик конструктивного перфекціонізму офіцерів та досягнення ними
більш високого рівня професійної ідентичності на основі емпіричних
показників за когнітивно-рефлексивним, суб’єктно-особистісним, операційнорегуляційним та результативно-діяльнісним критеріями, й в цілому дозволяють
забезпечити

позитивну

динаміку

розвитку

змістових

характеристик

конструктивного перфекціонізму як чинника розвитку досягнутої й активної
професійної ідентичності офіцерів Збройних Сил України.
Висновки до третього розділу
1. Проведений аналіз підходів, методів та способів розвитку професійної
ідентичності та оптимізації перфекціоністських настанов особистості показав
ефективність психотренінгових технологій, включених до комплексної системи
психологічного супроводження особистості в діяльності з урахуванням
структурних компонентів перфекціонізму особистості та її професійної
ідентичності.
2.

Визначено,

що

розвиток

конструктивного

перфекціонізму

та

досягнутої, активної професійної ідентичності офіцерів доцільно засобами
професійно-психологічного тренінгу на основі моделі взаємозв’язку їх
показників за когнітивно-рефлексивним, суб’єктно-особистісним, операційнорегуляційним і результативно-діяльнісним критеріями.
3. Розроблена програма професійно-психологічного тренінгу «Розвиток
конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності особистості
офіцера», призначена для розвитку змістових характеристик конструктивного
перфекціонізму особистості офіцера у взаємозв’язку з компонентами активної
професійної

ідентичності, яка містить вступну частину, чотири блоки

(когнітивно-рефлексивного

розвитку,

суб’єктно-особистісного

розвитку,

розвитку операційно-регуляційних характеристик, розвитку результативно-
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діяльнісних характеристик), узгоджені за змістом з визначеними критеріями та
заключну частину.
4. Доведено ефективність упровадженого професійно-психологічного
тренінгу на основі оцінювання достовірності динаміки якісних параметрів
змістових компонентів перфекціонізму та професійної ідентичності у ЕК та КГ
офіцерів. Результати контрольного етапу експерименту показали ефективність
розробленого професійно-психологічного тренінгу, зокрема у офіцерів ЕГ, на
відміну від КГ відбулося пониження особистісних стандартів вимогливості до
себе, переорієнтування на досягнення колег по службі як напрямок
особистісно-професійного розвитку, перенесення уваги на власні помилки та
невдачі

у

військово-професійній

узгодженості

та

цілісності

діяльності;

професійного

підвищення
«Я-образу»,

внутрішньої
усвідомлення

професійного потенціалу; зростання прагнення отримувати та враховувати
більше інформації для вчасного прийняття ефективного рішення, виваженості,
мотивації досягнення успіху, переоцінювання напрямів і стратегії особистіснопрофесійного розвитку; переосмислення способів та засобів вирішення завдань,
прийняття управлінських рішень, зважування альтернатив та ресурсів, прогнозу
наслідків

функціонально-рольової

поведінки.

Емпіричні

показники

за

когнітивно-рефлексивним, суб’єктно-особистісним, операційно-регуляційним
та

результативно-діяльнісним

достовірність

розвитку

критеріями

змістових

підтверджують

характеристик

статистичну

конструктивного

перфекціонізму та професійної ідентичності офіцерів Збройних Сил України.
Основні положення, висвітлені в третьому розділі, знайшли своє
відображення у таких публікаціях автора [93; 99; 101; 103; 105].
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ВИСНОВКИ
У дисертації теоретично узагальнено та практично вирішено наукове
завдання щодо дослідження впливу перфекціонізму офіцера на розвиток його
професійної
обґрунтовано

ідентичності,

визначено

психологічні

засоби

його

змістові

розвитку.

характеристики

Результати

й

проведеного

дослідження засвідчили ефективність вирішення поставлених завдань і дали
підстави для формулювання таких висновків.
1. За результатами теоретичного аналізу встановлено, що поняття
перфекціонізму офіцера доцільно розглядати як багатовимірний особистісний
конструкт, поєднання індивідуально-психологічних якостей та особистісних
характеристик, які детермінують встановлення надмірно високих особистісних
стереотипів і стандартів військово-професійної діяльності, прагнення досягти
найвищої досконалості та найефективніших результатів за прийнятим
зовнішнім еталонним зразком.
Деструктивний високий рівень перфекціонізму офіцера відображається у
формі ірраціональних переконань, дисфункційних установок, незадоволенні
реальними досягненнями, зосередженні на неуспіху та помилках, схильності до
генералізації життєвих стандартів, що негативно позначається на ефективності
виконання функціональних завдань, загрожує психічному здоров’ю та
професійному довголіттю.
2. Професійну ідентичність офіцера визначено як багатовимірний
інтегративний

психологічний

феномен,

що

є

результатом

процесу

усвідомленого ототожнення себе з професією військового та військовопрофесійним середовищем, передбачає розвинене

відчуття професійної

компетентності, самоефективності, самостійності, професійної причетності,
цілісності й визначеності.
Професійна ідентичність офіцера формується у процесі професійного
розвитку та є одним із важливих показників становлення особистості
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військового професіонала як суб’єкта військово-професійної діяльності, що
повніше розкривається за умови досягнення професійної суб’єктної позиції.
Досягнута професійна ідентичність офіцера забезпечує повноцінне
оволодіння смислами військово-професійної діяльності, інтеграцію у військовопрофесійне середовище, самодетермінацію особистісно-професійного розвитку,
осмислення професійних можливостей і завдань, здатність на їх основі
самостійно вибудовувати професійне майбутнє, характеризує завершеність
ототожнення офіцером себе з професією.
3. Змістові характеристики перфекціонізму офіцера позначаються на
процесі його професійної ідентифікації. Розвиток професійної ідентичності
офіцера з високим рівнем перфекціонізму відбувається на основі розбіжностей
між актуальним та ідеальним професійними «Я-образами», між реальними
цілями та еталонними ідеалами, може деструктивно відображатися у зниженій
самооцінці,

розвинених

мотивації

уникнення

невдач

та

ситуативній

тривожності, неузгодженості між професійними домаганнями та оцінкою
власних досягнень, можливостей, у нереалістичних вимогах до себе й колег.
Особистісні риси офіцера-перфекціоніста перешкоджають активній
професійній

ідентифікації,

формуванню

позитивного

й

адекватного

диференційованого професійного «Я-образу», ефективного стилю військовопрофесійної діяльності на основі особистісно значущих цілей, цінностей і
переконань, усвідомленого особистісно-професійного розвитку в цілому.
4. Обґрунтовано методику реалізації емпірично-діагностичного задуму
дослідження, яка відображена в системі критеріїв та показників дослідження
змістових характеристик перфекціонізму як чинника розвитку професійної
ідентичності офіцерів, а також діагностичних засобах і процедурі їх виявлення.
Встановлено змістові характеристики рівнів розвитку перфекціонізму та
професійної ідентичності офіцерів, що відображають показники за когнітивнорефлексивним,

суб’єктно-особистісним,

результативно-діяльнісним критеріями.

операційно-регуляційним,
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5. За результатами емпіричного дослідження встановлено, що для
офіцерів з високим рівнем перфекціонізму характерні виразні високі
особистісні стандарти, вимогливість до себе, спрямованість на «найбільш
успішних» колег по службі, постійне порівняння себе з ними, зосередження
уваги на власних невдачах і помилках. Їм притаманні дифузний стиль
професійної ідентичності (прийняття рішень на ходу, відкладання на
невизначений час) та меншою мірою – нормативний стиль (прагнення
дотримуватися традицій, групових норм, приймати соціально бажані варіанти
рішень), невпевненість у правильному результаті, мотиваційна тенденція
наближена до уникнення невдачі у поєднанні з прискіпливістю до деталей.
У офіцерів із середнім рівнем перфекціонізму менш виразна вимогливість
до себе, вони можуть відчувати певні сумніви та вагання під час виконання
завдань у повсякденній діяльності, чутливі до критики оточення, менше
задоволені здобутими результатами власної військово-професійної діяльності.
Їм притаманні інформаційний (прагнення отримувати максимум інформації в
ситуації вибору, важливість досягнення мети для себе) та нормативний стилі
професійної

ідентичності,

невпевненість

у

правильному

результаті,

мотиваційна тенденція наближена до уникнення невдачі.
У

офіцерів

з

низьким

рівнем

перфекціонізму

виявлені

нижча

вимогливість до себе та колег з прагненням уникнути визнання власної
недосконалості перед іншими. Для них характерні інформаційний стиль
професійної ідентичності, професійно-рольова поведінка, мотивація досягнення
професійного успіху, готовність ставити довгострокові, проміжні та близькі
цілі, визначати стратегію і тактику їх досягнення.
Високий рівень перфекціонізму зумовлює дифузний та нормативний
стилі

професійної

ідентичності,

зорієнтованість

на

викликання

своєю

досконалістю повагу оточення та колег, деструктивне прагнення слідувати
надмірно високих стандартів, встановлювати занадто високі стереотипи
досягнень, що перешкоджає розвитку досягнутої активної професійної
ідентичності.

Середній

та

низький

рівні

перфекціонізму

сприяють
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конструктивній
професійної

активізації

ідентичності,

механізмів

розвитку

усвідомленню

інформаційного

особистісно

стилю

значущих

цілей

військово-професійної діяльності, визначенню способів їх досягнення.
6. Розроблено програму професійно-психологічного тренінгу розвитку
конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності офіцерів, яку
призначено

для

розвитку

оптимальних

характеристик

перфекціонізму

особистості офіцера у взаємозв’язку з компонентами професійної ідентичності.
Програма містить вступну частину, чотири блоки (когнітивно-рефлексивного
розвитку, суб’єктно-особистісного розвитку, розвитку операційно-регуляційних
характеристик,

розвитку

результативно-діяльнісних

характеристик),

що

узгоджені за змістом із визначеними критеріями, та заключну частину.
Доведено ефективність впровадженого тренінгу розвитку конструктивного
перфекціонізму та професійної ідентичності офіцерів. Достовірна позитивна
динаміка якісних параметрів їх змістових характеристик вказує на зниження
загального рівня перфекціонізму, оптимізацію його структури, формування
реалістичних стандартів та конструктивних вимог до себе й оточення, розвиток
особистісно-професійної рефлексії, особистісно-професійного потенціалу та
самооцінки,

професійної

самодетермінації

причетності,

професійного

суб’єктної

розвитку,

активності,

усвідомленого

почуття

ставлення

до

професійного майбутнього.
Перспективами

подальших

досліджень

можуть

бути:

вивчення

психологічних особливостей взаємозв’язку компонентів перфекціонізму та
професійної ідентичності офіцерів на різних етапах їх професійного
становлення; виявлення взаємозв’язків стильових особливостей професійної
ідентичності з об’єктивними результатами військово-професійної діяльності;
особливості зміни перфекціонізму та професійної ідентичності в офіцерів, які
брали участь у бойових діях; удосконалення системи психологічного
супроводження військово-професійної діяльності офіцерів Збройних Сил
України.
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ДОДАТКИ
ДОДАТОК А
Метод критичних інцидентів «Професійна суб’єктна активність офіцера»

1 Відмова курсанта
2
3
4

5

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

Керівництво
Залік
Навчання
Антитерор удома
Самоуправління
Відпустка
Кер-во
/самоуправл
іння
Втрата документів
Захист
державної
таємниці
Домінуючий солдат
Виховання
Два доручення одному Керівницпідлеглому
тво
Депресивний
стан Психолопідлеглого
гічна
робота
Розмови в коридорі
Керівництво
Комплектування
Навчання
підрозділу
Спізнення офіцера на
Виховання
службу
Офіцер підробляє на
Виховання
стороні
Солдат не веде вогонь Управління
в бою
Незадоволений комбат Виховання
Хворий командир
Виховання
Загальне
акцентне
навантаження
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Позиційність

Вид
діяльності

Направленість

Назва ситуації

Авторство

№
з/п

Актуалізовані компоненти суб’єктності
СамовиПсихологічне
СамодетерПсихічна
значенконцентруванмінація
інтеграція
ня
ня
АвтоВідпові- СамоЦілі
АктиРефлекТворномдальцінсніст
вність
сивність
чість
ність
ність
ність
ь

Оптимальніст
ь

Метод критичних інцидентів використовують під час оцінювання поведінки
військовослужбовця (офіцера) у критичній ситуації (ухвалення відповідального рішення,
розв’язання проблеми, подолання конфліктної ситуації тощо). У цьому разі використано
ситуації, що трапляються у професійній діяльності офіцера (професійна взаємодія,
професійний саморозвиток), пов’язані з основними видами його діяльності та актуалізують ті
чи інші компоненти професійної суб’єктності офіцера.
Акцентування ситуацій на переважну актуалізацію тих чи інших компонентів
професійної суб’єктності показано в таблиці 1.
Таблиця 1
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Процесуальні та змістовні аспекти управлінського рішення офіцера аналізувалися за
такими параметрами:
1) авторство – самостійний аналіз ситуації та виявлення ініціативи під час ухвалення
рішення.
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Критерії:
3 бали – рішення прийняте самостійно, діяв за власною ініціативою;
2 бали – рішення прийняте після певного узгодження з посадовими особами;
1 бал – під час прийняття рішення керувався вказівками інших посадових осіб, урахував
безвихідність ситуації та украй негативний стан справ;
2) позиційність – уявлення про свої місце та роль (у центрі, на периферії) під час
вирішення професійного завдання, усвідомлення відповідальності за процес і результат
діяльності.
Критерії:
3 бали – офіцер бере на себе відповідальність за вирішення ситуації, бачить себе
основним суб’єктом (позиція – у центрі);
2 бали – офіцер не знімає із себе відповідальності за вирішення ситуації, але схильний
діяти під керівництвом інших (позиція – на периферії);
1 бал – офіцер схильний уникати відповідальності, пояснюючи це обставинами або
обмеженням компетенції (позиція – поза ситуацією);
3) рефлексивність – зумовленість рішення попереднім аналізом ситуації, націленість на
розвиток конкретних процесів, об’єктів, проблем у визначеній галузі:
Критерії:
3 бали – основний акцент у вирішенні ситуації зроблено на першочергових проблемах
(основний вид діяльності), проведено докладний аналіз ситуації;
2 бали – акцент у вирішенні ситуації зроблено на розв’язанні обмеженого кола проблем
(однієї проблеми), що не видається важливою в конкретній ситуації, проведено неглибокий
аналіз ситуації;
1 бал – акцент у вирішенні ситуації явно не виражений, спостерігається ситуативне
реагування на проблему, відсутній належний аналіз причин і супровідних обставин,
відсутній належний аналіз ситуації;
4) оптимальність – узгодження компонентів внутрішнього і зовнішнього психічного
ресурсу:
– досягнення мети зумовлене визначеними засобами (виправданість, правомірність,
наступність); у спілкуванні – маніпуляція – співробітництво);
– погодженість індивідуальних критеріїв оцінки ефективності та соціальної цінності
отриманого результату;
– кількість та якість виконуваних професійних взаємозв’язків, необхідних для вирішення
завдання, між різними суб’єктами.
Критерії:
3 бали – рішення збалансоване з урахуванням інтересів справи, колективу (інших
посадових осіб) і самого офіцера, способи та засоби адекватні ситуації і можливостям діючих
суб’єктів, кількість і “статус”, що приєднуються до вирішення завдання, відповідають його
характеру та складності;
2 бали – рішення прийняте з урахуванням інтересів однієї сторони, способи та засоби не
повною мірою адекватні ситуації і можливостям діючих суб’єктів;
1 бал – рішення прийняте з урахуванням інтересів лише самого офіцера, пропонуються
неадекватні сили, способи та засоби виконання.
Загальна ефективність прийнятого рішення оцінюється в балах: 3 – рішення правильне
(точне); 2 – рішення тривіальне, може бути прийнято; 1 – рішення поверхневе, неправильне.
Зміст ситуацій і можливі дії офіцера
Ситуація 1.
Ви начальник курсу у військовому виші. Перебуваєте в кабінеті та почули розмову
сержанта й курсанта. Сержант, що не має авторитету ні серед командування, ні в колективі,
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примушує курсанта ще раз вимити підлогу, останній грубо відмовляється. Коли Ви,
поспішаючи на перевірку занять, вийшли з кабінету, розмова припинилася. Ваші дії:
а) підете у своїх справах, мимохідь поцікавившись у сержанта про загальний стан справ
у наряді (1 бал);
б) вийдете в коридор, втрутитеся в розмову, погрожуючи курсанту суворим
покаранням, примусите його виконати наказ сержанта, а сержантові висловите невдоволення
нездатністю керувати підлеглими (2 бали);
в) викличете сержанта в кабінет, довідаєтеся про причину відмови курсанта,
поцікавитеся про їх відносини, особисті якості курсанта та як він дотримується дисципліни в
повсякденному житті, підкажете сержантові варіант дій у цій ситуації та у процесі
управління підрозділом (3 бали).
Ситуація 2.
Ви начальник курсу у військовому виші. Навчальна група вашого курсу здала
проміжний залік з інформатики. Переважають задовільні оцінки. Три курсанти дістали
двійки. Ваші дії:
а) під час підбиття підсумків наголосите на слабкій успішності у групі (2 бали);
б) покараєте курсантів, що одержали двійки, і командира навчальної групи в
дисциплінарному порядку (1 бал);
в) зберете групу, з’ясуєте причини виникнення проблем, наявність у курсантів навичок
роботи з ПЕОМ до вишу, домовитеся з викладачем про додаткову консультацію (3 бали).
Ситуація 3.
Ви мешкаєте у будинку, де більшість – цивільні особи. Повертаючись додому зі
служби, Ви прочитали оголошення про збори мешканців щодо організації охорони будинку у
зв’язку з можливими терористичними актами. У призначений час зібралося небагато
мешканців, усі чекають на представника влади. Ваші дії:
а) візьмете ініціативу у свої руки, складете список мешканців, графік чергувань удень і
вночі, запропонуєте свою кандидатуру як старшого по будинку, налагодите взаємодію з
місцевим відділенням міліції та позавідомчої охорони (3 бали);
б) поговорите з іншими військовослужбовцями – мешканцями будинку, з’ясуєте, чи є в
них можливість виділити своїх підлеглих для охорони (1 бал);
в) разом з усіма чекатимете представника влади, якщо він не з’явиться – запишетеся у
загальний список чергування і разом зі всіма розійдетеся по квартирах (2 бали).
Ситуація 4.
Ви офіцер батальйонної ланки, перший кандидат на висування. Готуєтеся вибути у
чергову відпустку не у вигідний для Вас час, але вигідний для Вашої дружини. Підлеглий
Вам підрозділ у порядку, Ваш заступник – компетентний офіцер. Очікується планове
навчання. Ваш безпосередній начальник, що має їхати на навчання, захворів, відтак потрібен
офіцер, що здатний його замінити. Про це Ви довідалися випадково, оформляючи в штабі
документи на відпустку. За результатами навчання перед Вами можуть відкритися нові
перспективи. Ваші дії:
а) оформите документи та вирушите з родиною у відпустку (2 бали);
б) прибудете до командира військової частини та запропонуєте свою кандидатуру (1
бал);
в) порадитеся з дружиною і своїм безпосереднім начальником, обумовивши з ним
терміни проведення відпустки, якщо вони підтримають Ваше рішення – погодитеся брати
участь у навчаннях (3 бали).
Ситуація 5.
У сусідньому підрозділі в п’ятницю наприкінці робочого дня було загублено папку з
важливими службовими документами. Ваші дії:
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а) залишите у своєму підрозділі відповідального офіцера й підете додому (1 бал);
б) прибудете до командира підрозділу й поцікавитеся, за яких обставин сталася подія,
зробите для себе висновки на майбутнє (2 бали);
в) викличете підлеглих вам офіцерів і сержантів, поставите завдання оглянути
приміщення щодо можливого виявлення документів, доповісте рапортом командиру (3
бали).
Ситуація 6.
У підрозділі, яким Ви командуєте, з-поміж інших вирізняється військовослужбовець,
який має авторитет, сильну натуру, нерідко дозволяє собі певні вольності, не дотримується
дисципліни, має значний вплив на товаришів по службі. Таке домінування створює спокусу в
інших офіцерів і сержантів перекласти на нього частину неформальних дисциплінарних
функцій для забезпечення “підтримки дисципліни” у підрозділі. Ваші дії:
а) викличете військовослужбовця до себе, наголосите на необхідності дотримання
дисципліни, попередите про невідворотність покаранням за можливі порушення (2 бали);
б) призначите одного з офіцерів особисто відповідати за роботу з цим
військовослужбовцем, дасте вказівку використовувати його лідерський потенціал у
позитивному руслі (2 бали);
в) поцікавитеся у військовослужбовця, чи стикається він із труднощами під час служби,
запропонуєте на майбутнє свою допомогу у разі виникнення проблем або якщо хтось із
товаришів по службі кривдитиме його (3 бали);
г) дасте розпорядження сержантам та офіцерам усіляко дискредитувати “хибний
авторитет” військовослужбовця, припиняти будь-які вияви його домінування над
товаришами по службі, не дозволяти підмінювати їх у цій ролі “якомусь нехлюєві та
пройдисвітові” (1 бал).
Ситуація 7.
Ваш безпосередній начальник, минаючи Вас, дає термінове завдання Вашому
підлеглому, який, у свою чергу, саме виконує інше відповідальне завдання, яке доручили
йому Ви. Кожен із вас (Ви і Ваш начальник) вважає свої завдання невідкладними. Ваші дії:
а) не заперечуючи завдання начальника, чітко дотримуватиметеся посадової
субординації, запропонуєте підлеглому відкласти виконання Вашого завдання (2 бали);
б) висловите підлеглому свою незгоду із завданням начальника, попередивши його, що
в подібних випадках скасовуватимете завдання, які даються без узгодження з Вами (1 бал);
в) висловите начальникові незгоду з його діями, зауважите, що в таких випадках такі
питання слід погоджувати з Вами, попередите, що наступного разу будете змушені скасувати
його завдання. Ваше завдання доручите виконати іншому військовослужбовцеві (3 бали);
г) в інтересах справи запропонуєте підлеглому виконати обидва завдання (1 бал).
Ситуація 8.
Ви маєте інформацію про те, що військовослужбовець строкової служби рядовий В.
перебуває в пригніченому стані, в депресії і у вузькому колі товаришів по службі висловлює
думки про безглуздість життя. Ваші дії:
а) спостерігатимете, як розвиватиметься ситуація, нічого не робитимете (1 бал);
б) під час підбиття підсумків у присутності особового складу підрозділу попросите у
військовослужбовця пояснити причини такого стану, у разі необхідності дасте команду
вжити дисциплінарних заходів щодо його можливих кривдників (1 бал);
в) звернетеся до психолога з проханням попрацювати з військовослужбовцем (2 бали);
г) з’ясуєте у військовослужбовця причини його депресії, поговорите з його товаришами
по службі і командирами, звернетеся до психолога, у разі потреби дасте доручення
підлеглому офіцерові встановити пильний контроль за військовослужбовцем (3 бали).
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Ситуація 9.
Вас нещодавно призначили на вищу посаду в іншому місті. Ще не всі знають Вас в
обличчя. До обідньої перерви залишилося дві години. Ви йдете по коридору й зустрічаєте
трьох військовослужбовців Вашого підрозділу (військової частини), які жваво спілкуються і
не звертають на Вас жодної уваги. Через 20 хвилин, повертаючись назад, Ви стикаєтеся з
тією самою ситуацією. Ваші дії:
а) зупинитеся, дасте зрозуміти військовослужбовцям, що Ви їх новий начальник і “щоб
вони надалі не потрапляли Вам на очі”, тому що вважаєте їх порушниками (1 бал);
б) зупинитеся, поцікавитеся, про що вони розмовляють, запитаєте, хто їх безпосередній
начальник. Викличете його до себе в кабінет і дасте прочухана за відсутність належного
контролю за підлеглими (2 бали);
в) зупинитеся, представитеся й поцікавитеся, як справи в їх підрозділі, як організовано
службу і чому вони так довго розмовляють. Після цього запропонуєте їм повернутися у
підрозділ. Візьмете цих військовослужбовців на замітку, викличете до себе їх
безпосереднього командира, звернувши його увагу на недостатній контроль за підлеглими (3
бали).
Ситуація 10.
Після тривалої відсутності у зв’язку з лікуванням, повернувшись на службу, Ви
довідалися, що Ваш підрозділ укомплектовано молодим поповненням за “залишковим
принципом”. Багато військовослужбовців схильні порушувати дисципліну, перебувають у
слабкій фізичній формі. Ваш заступник не зумів наполягти, аби до підрозділу взяли
“потрібних” військовослужбовців. Підрозділ через два місяці братиме участь у важливих для
усього полку навчаннях. Причому загальна оцінка військової частини значною мірою
залежить від злагоджених дій військовослужбовців Вашого підрозділу. Ваші дії:
а) звернетеся до командира полку з пропозицією відрядити або перевести частину
військовослужбовців до інших підрозділів (2 бали);
б) висловите невдоволення своєму заступникові, доручите йому розпочати підготовку
підрозділу до навчань (1 бал);
в) звернетеся до командира полку з пропозицією виділити додатковий час для
підготовки підрозділу до навчань (3 бали).
Ситуація 11.
Вас недавно призначили командиром підрозділу, у якому Ви тривалий час служили
офіцером. На 8.15 Ви викликали до себе у кабінет офіцера – тепер уже Вашого підлеглого,
щоб з’ясувати причини його неодноразового запізнення на службу, але самі несподівано
спізнилися на 15 хвилин. Підлеглий прийшов вчасно і чекає на Вас. Ваші дії:
а) незважаючи на запізнення, відразу вимагатимете пояснень з приводу запізнення
офіцера на службу (1 бал);
б) вибачитеся і почнете розмову (2 бали);
в) привітаєтеся, поясните причину свого запізнення і поставите йому запитання: “Як ви
вважаєте, чого можна чекати від керівника, який так само, як і Ви, часто спізнюється на
службу?” (3 бали);
г) в інтересах справи скасуєте розмову та призначите інший час (1 бал).
Ситуація 12.
Ви заступник командира полку з виховної роботи. Ваш підлеглий, начальник штабу
батальйону, підробляє у службовий час, посилаючись на брак коштів у родині. Однак це
позначається на якості виконання ним службових обов’язків. Командир батальйону займає
невиразну позицію, нікому про це не доповідає. Ваші дії:
а) звернетеся до командира полку з пропозицією призначити службове розслідування
щодо офіцера (2 бали);
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б) довідаєтеся, де саме підробляє офіцер, попросите керівництво фірми звільнити його
(1 бал);
в) під час особистої бесіди запропонуєте офіцерові взяти відпустку і за цей час
вирішити, служитиме він далі чи звільнятиметься, щоб працювати в іншому місці (3 бали).
Ситуація 13.
Ви командир підрозділу, берете участь у бойових діях. Зіткнулися із ситуацією, коли
один із солдатів, який не має бойового досвіду, сховався за укриттям і не веде вогонь по
супротивнику. Візуально спостерігаються сильний ознобоподібний тремор, надмірна частота
дихання, потовиділення, виражена блідість обличчя. Ваші дії:
а) після бою вишикуєте підрозділ, виведете військовослужбовця зі строю та суворо
покараєте (2 бали);
б) викличете командира взводу, накажете більше не ставити цього військовослужбовця
на бойові завдання (1 бал);
в) проведете розбір бою з особовим складом усього підрозділу, попередньо попросите
висловити свої враження, не згадуючи прізвищ, звернете увагу на природність “деяких
реакцій” необстріляних бійців, окремо поговорите з військовослужбовцем, висловите
впевненість і сподівання, що надалі він контролюватиме свій стан, адже це в його ж
інтересах та інтересах товаришів (збереження життя) (3 бали).
Ситуація 14.
Після закінчення військового університету Вас призначили на посаду заступника
командира полку. Тут уже понад вісім років служить командир батальйону, який на п’ять
років старший за Вас. Він давно чекав на цю посаду, тож Ваше призначення зіпсувало його
плани. Відтак у Вас за спиною він розповідає офіцерам, що Ви некомпетентні. Ваші дії:
а) працюватимете далі, не звертаючи уваги на розмови за спиною (2 бали);
б) організуєте комплексну перевірку батальйону, за підсумками якої проведете
“виховну” бесіду з командиром батальйону (1 бал);
в) під час наради з офіцерами полку докладно розповісте про свою попередню службу,
наголосивши при цьому, що вдячні всім, із ким служили раніше, особливо за коректні й чесні
відносини, висловите впевненість, що й у цьому полку пануватиме взаєморозуміння і що Ви
радо вітаєте принциповий підхід до справи й усебічно сприятимете висуванню кращих
офіцерів на вищі посади (3 бали);
г) запропонуєте в особистій бесіді з командиром батальйону не складати руки,
написати рапорт про вступ до університету (2 бали).
Ситуація 15.
Ви заступник командира полку з виховної роботи. Ваш підлеглий, командир роти
батальйону, останній місяць часто хворіє. Це позначається на якості виконання ним
службових обов’язків, стані справ у батальйоні. Командир батальйону займає позицію щодо
направлення цього офіцера на ВЛК із подальшим звільненням за станом здоров’я. Ваші дії:
а) звернетеся до начальника медичної служби полку з пропозицією з’ясувати стан
здоров’я офіцера для прогнозування можливих рішень (2 бали);
б) підтримаєте рішення командира батальйону (1 бал);
в) поговорите з офіцером, щоб дізнатися, як він оцінює ситуацію, розпитаєте про
особливості лікування, про намір служити або звільнятися за станом здоров’я, і тільки після
цього прийматимете рішення (3 бали).
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Анкета «Квазіуправлінські ситуації»
Інструкція: Будьте уважні. Працюйте швидко. Вам потрібно буде виконати 6
управлінських ситуацій за 18 хвилин. Ознайомтесь, будь ласка, з нижчевикладеними
управлінськими ситуаціями. Проаналізуйте та дайте відповідь, яка співпадає з Вашою
думкою, позицією, оцінкою.
Ситуація № 1. В артилерійському дивізіоні мають місце недоліки в організації бойової
підготовки, що виражається в упущеннях в організації професійної підготовки офіцерів,
бойового злагодження підрозділу, бойових чергувань, польових виходів, бойових стрільб та
ін. Час для виконання завдання – 3 хвилини.
Оцініть дану ситуацію як управлінську. Опрацюйте алгоритм дій для вирішення цієї
проблемної ситуації як:
КБр____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ЗКБр___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
НШБр__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ситуація № 2. У танковому батальйоні підведення підсумків за результатами бойової
підготовки мають лише формальний характер, не відбувається стимулювання
військовослужбовці до розвитку їх активності, самостійності та підвищення якості бойової та
гуманітарної підготовки. На що слід звернути увагу під час оцінювання роботи
командування батальйону. Час для виконання завдання – 3 хвилини.
Оцініть дану ситуацію як управлінську. Ухваліть відповідне обґрунтоване управлінське
рішення як:
ЗКБр___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ЗКБрВР_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ситуація № 3. Командир роти охорони втратив бажання, інтерес до своєї управлінської
діяльності, не надихає особистим прикладом підлеглих (офіцерів, сержантів, солдатів).
Розкрийте структуру інтересів, потреб і мотивів його управлінської діяльності. Час для
виконання завдання – 3 хвилини.
Оцініть дану ситуацію як управлінську. Ухваліть відповідне обґрунтоване управлінське
рішення як:
КБр____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ЗКБрВР_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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КБ_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ситуація № 4. Командир ремонтної роти багато працює, постійно знаходиться на службі.
Але результатів, щодо підвищення ефективності виконання поставлених завдань, рівня
підготовленості військовослужбовців немає. Визначте здатність орієнтувати підлеглих на
конкретні та кінцеві результати діяльності. Час для виконання завдання – 3 хвилини.
Оцініть дану ситуацію як управлінську. Ухваліть відповідне обґрунтоване управлінське
рішення як:
КБр____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ЗКБрОВТ_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ситуація № 5. НШБр відповідальний, сумлінний і старанний офіцер. Ставлячи завдання
своїм безпосереднім підлеглим, не може організувати системно роботу свого штабу.
Визначте заходи за допомогою яких буде здійснюватися ефективність даної управлінської
проблеми. Час для виконання завдання – 3 хвилини.
Оцініть дану ситуацію як управлінську. Ухваліть відповідне обґрунтоване управлінське
рішення як:
КБр____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ситуація № 6. Недостатня культура управлінської діяльності (тобто віддавання чітких,
лаконічних і простих у розумінні вказівок) командира десантно-штурмового батальйон не
дозволяє ефективно виконувати завдання з навчально-бойової підготовки. Здійсніть
орієнтування на кінцевий позитивний результат управлінської діяльності. Час для виконання
завдання – 3 хвилини.
Оцініть дану ситуацію як управлінську. Ухваліть відповідне обґрунтоване управлінське
рішення як:
КБр____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
НШБр__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ЗКБр___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Дякуємо за співпрацю!
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ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ
«РОЗВИТОК КОНСТРУКТИВНОГО ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ ТА
ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ОФІЦЕРА»
Програма тренінгу розроблена з використанням матеріалів досліджень П. Берд [12],
В. Вінтоняк [24], О. Іванової [70], О. Кононенко [83], В. Лефтерова [109], Н. Мовмиги [139],
Є. Могільовкіна [140], В. Осьодла [151], В. Панка та Г. Рудь [152], О. Радзімовської [169],
М. Реньш, Н. Садовнікової, О. Лопес [177], Є. Татарінова [192], А. Чуричкова і В. Снегірьова
[223], В. Шемчука [226], І. Субботіна [190], Л. Шнейдер [231].
Мeтa тренінгу – розвиток конструктивного перфекціонізму та досягнутої професійної
ідентичності у офіцерів шляхом забезпечення у психотренінговій роботі виконання таких
завдань:
1) оптимізація наявного рівня та структури перфекціонізму, формування адекватних
стандартів та конструктивних вимог до себе та оточення, розвиток навичок ефективної
професійно-рольової взаємодії, саморегуляції та особистісно-професійної рефлексії, відчуття
задоволення досягнутим, толерантного ставлення до професійних помилок та невдач
(власних та оточення), формування адаптивної поведінки з урахуванням професійних вимог;
2) розвиток особистісно-професійного потенціалу та самооцінки, цілісного сприйняття
себе-професіонала, позитивного самоставлення через самопізнання і саморозуміння,
здатності до осмислення своїх перспективних професійних можливостей та завдань,
відкритості новому досвіду та професійної ініціативи, почуття самодетермінації
професійного розвитку, стимулювання потреби особистісно-професійного саморозвитку,
професійної причетності, позитивного сприйняття інших (колег, начальників та підлеглих);
3) розвиток усвідомленого ставлення до свого професійного майбутнього, навичок його
планування та моделювання (проектування), подолання професійних труднощів,
формулювання професійних цілей на основі наявних та потенційних особистісних ресурсів,
управління цілепокладанням через узгодження актуального і бажаного майбутнього,
здатності до прогнозування та оцінювання здобутих результатів.
ВСТУПНА ЧАСТИНА
Мета – знайомство учасників з тренером та між собою, створення сприятливого
психологічного клімату, засвоєння правил в роботі з групою, налаштування учасників на
спільну діяльність, зняття комунікативних бар’єрів, налагодження зворотного зв’язку
«учасник – група» та «група – учасник», створення ситуації рефлексії.
Сесія 1.
1. Вправа «Знайомство учасників».
Мета: встановлення контакту, знайомство учасників з тренером та між собою.
Час: 35 хвилин.
Необхідні матеріали: бейджи, папір, ножиці, кольорові олівці, маркери (фломастери).
Зміст. Спочатку учасникам пропонується оформити на бейджі своє ім’я будь-яким
способом за допомогою підручних матеріалів, потім представитися всій групі таким чином,
яким вважають за необхідне, як би хотіли, щоб їх називали в рамках даної групи. Учасники
оформляють свої імена на бейджах, потім по черзі представляються групі.
Після цього відпрацьовується Ритуал привітання.
Ритуал привітання. Для привітання перед початком кожного нового заняття тренінгу
перед розминкою учасникам пропонується потиснути руки по черзі кожному включаючи
тренера: схрестити свої руки, взяти в них складені навхрест руки партнера і під час
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рукостискання сказати йому щось дуже приємне (комплімент, побажання і т.п.). Такий
ритуал буде проводитися на відкриття кожного наступного заняття.
Після цього проводяться Взаємні інтерв’ю.
Взаємні інтерв’ю. Учасники поділяються на пари, проводять взаємні інтерв’юзнайомства по схемі (картки і схема інтерв’ю роздаються учасникам): 1) деякі
соціобіографічні дані, 2) спеціальність, 3) хобі, схильності, 4) особисто про себе і т.п., потім
отриману інформацію про свого партнера зображують на аркуші паперу (схематично,
малюнками або символами) і по черзі представляють один одного всій групі. Після цього
пропонується перехід учасників тренінгу звернення один до одного на «ти».
Шерінг. Назвіть по іменах всіх учасників. Чиє висловлювання вам запам’яталося?
Чому? На яке питання ви б хотіли відповісти?
2. Вправа «Правила групи».
Мета: забезпечення настрою на специфічний вид діяльності (створення особливого
психологічного клімату), усвідомлення учасниками прийняття норм, правил, що
регламентують і регулюють цю діяльність.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: маркери (фломастери), ватман.
Зміст. Тренер нагадує, що будь-яка соціальна спільність не може існувати без правил,
що регламентують життєдіяльність людей, які її складають. В процесі тренінгу ці норми
необхідні для ефективного розвитку групи. Вони дозволяють значно скоротити втрати часу,
а також продуктивно працювати над собою. Потім учасники обговорюють групові правила.
Остаточний варіант пишеться на ватмані, і в процесі роботи тренер повертає членів групи до
цих правил.
Основні правила групи:
– довірчий стиль спілкування;
– спілкування за принципом «тут і тепер»;
– персоніфікація висловлювань (відмова від безособової мови);
– щирість в спілкуванні;
– конфіденційність всього, що відбувається в групі;
– безоціночні висловлювання;
– повага до оратора;
– активна участь в усьому, що відбувається;
– конфіденційність.
Шерінг. Назвіть прийняті правила, які з них для Вас є найцікавішими?
3. Вправа «Як я себе почуваю».
Мета: рефлексія учасниками власного емоційного стану, очікувань.
Час: 25 хвилин.
Зміст. Тренер пропонує кожному учаснику проаналізувати свій стан на даний момент,
висловити свої очікування з приводу майбутнього тренінгу.
Шерінг. Опишіть свої очікування від тренінгу та свій емоційний стан.
4. Вправа «Очищення».
Мета: звільнення від супутніх в повсякденному житті проблем і неприємностей.
Час: 30 хвилин.
Зміст. Учасники діляться на пари. У кожного є дві хвилини, щоб розповісти партнеру
про свої проблеми, неприємності, а також про думки, почуття і радощі – про все, з чим він
прийшов на заняття. Поки говорить один партнер, другий не перебиває його і ніяк не
виражає своїх почуттів по відношенню до сказаного. Через дві хвилини партнери міняються
ролями. В цей час тренер ходить по кімнаті, тримаючи в руках уявний кошик. Він підходить
до кожної пари і просить «покласти» в корзину всі неприємності. Кожен повинен зробити це
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за допомогою жестів і міміки, показуючи тягар вантажу, щоб інші могли побачити і оцінити
його. На даному етапі ведучий сприяє формуванню активного робочого настрою учасників і
усвідомлення ними своєї ролі в розвитку комунікативної ситуації.
Шерінг. Опишіть як змінився Ваш емоційний стан і настрій на роботу.
5. Вправа «Довірливе падіння».
Мета: перевірити готовність членів групи прийти на допомогу один одному,
встановити ступінь довіри всередині групи.
Час: 25 хвилин.
Зміст. Учасники прогулюються по кімнаті. Несподівано хтось, каже: «Я падаю!»
Починає повільно опускатися на підлогу або падати вперед. (Ні в якому разі не можна
перекидатися назад!) Решта повинні швидко поспішити на допомогу і підхопити того, хто
потребує підтримки перш, ніж він торкнеться підлоги. Як тільки падаючий учасник
«врятований», всі розходяться по кімнаті, і дія повторюється знову.
Шерінг. Чи було страшно падати? Що Ви відчували, коли Вам надавали підтримку і не
давали впасти? Що Ви відчували, самі надаючи допомогу?
БЛОК 1. «КОГНІТИВНО-РЕФЛЕКСИВНОГО РОЗВИТКУ»
Мета – розвиток конструктивного перфекціонізму особистості, адекватного «образу
професії», диференційованого професійного «Я-образу», уявлень про професійну спільноту.
1. Мозковий штурм «Феномен перфекціонізму».
Мета: Створення сприятливого емоційного фону, включення учасників у роботу,
активізація їх творчого потенціалу, визначення уявлень про поняття перфекціонізму
особистості.
Час: 15 хвилин.
Необхідні матеріали: фліп-чарт, аркуші ватману для фіксації думок, маркери.
Зміст. По типу аукціону пропонується назвати якомога більше варіантів розуміння
феномену перфекціонізму. Всі способи фіксуються на дошці (фліп-чарті). Того, хто назвав
найбільшу кількість варіантів, учасники вітають аплодисментами (можливий приз).
Шерінг. Результати мозкового штурму узагальнюються, з’ясовується їх сприймання
учасниками.
2. Міні-лекція «Конструктивний перфекціонізм».
Мета: Ознайомити учасників тренінгу з поняттям перфекціонізму, особливостями його
конструктивного або негативного (деструктивного) впливу на особистість.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: фліп-чарт, аркуші ватману, маркери (фломастери).
Зміст. Перфекціонізм (від латин. – perfectus; франц. – perfectіon) – абсолютна
досконалість, переконаність у тому, що вдосконалювання, як власне, так і інших людей, є
тією метою, до якої повинна прагнути людина. За спрямованістю перфекціонізм може бути
суб’єктно-орієнтованим (на себе), об’єктно-орієнтованим (на інших) та соціально-наказовим
(відповідати соціальнім нормам, щоб отримати схвалення та прийняття). В межах
запланованого часу подається матеріал за темою міні-лекції на основі матеріалів
дослідження параграфу 1.1.
Шерінг. Що Ви відчули та зрозуміли за результатами міні-лекції?
3. Вправа «Колаж про себе».
Мета: Переломити себе, повірити в інших – значить повірити в себе й у можливості
своєї зміни до кращого.
Час : 20 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші ватману, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст вправи. Спочатку кожен учасник складає отриманий ним аркуш ватману по
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вертикалі навпіл і робить в середині розріз (такий, щоб в отвір, що утворився, можна був
просунути голову). Надягнувши на себе такий аркуш, кожний побачити, що перетворився в
живу рекламну тумбу, у якої є лицьова і тильна сторони. На передній частині аркуша кожен
учасник складає колаж, що розповідає про власні особливості. Тут потрібно підкреслити свої
достоїнства, але при цьому не забувати і про ті якості, що не занадто приємні. Тильна (на
спині) сторона аркуша відбиває прагнення, мрії, бажання чогось досягти. Сам колаж
створюється з текстів, малюнків, фотографій, які можна вирізувати з друкованої продукції,
доповнивши при необхідності малюнками і написами, зробленими від руки. Коли робота
завершена, усі надягають на себе колажі, що вийшли, і ходять по кімнаті. При цьому
учасники розглядають ватмани один одного, спілкуються, задають питання. Може звучати
неголосна фонова музика.
Шерінг. Чи не здається вам, що в ході завдання ви змогли краще зрозуміти, що ви за
людина? Чи вдалося вам досить повно і виразно відобразити себе на ватмані? Що було легше
– демонструвати свої достоїнства або недоліки? Чи знайшли ви серед партнерів когось, хто
схожий на вас? Хто різко відрізняється від вас? Чий колаж запам’ятався вам більше всього і
чому?
Рефлексія заняття. Обговорення питань: «Що нового я дізнався та зрозумів на
занятті?», «Чим ці знання можуть бути корисними для мене у подальшому?», «Що мені
найбільше сподобалось та не сподобалось на занятті? Чому?».
Ритуал прощання. Учасники стають у тісне коло, кладуть руки на плечі один одному.
Закривають на хвилину очі та подумки прагнуть передати один одному всі можливі
позитивні емоції, відчуття та побажання. Такий ритуал проводитиметься в кінці кожного
заняття.
Сесія 2.
Ритуал привітання. Розминка «Я+ти».
Мета: Вправа на розуміння й згуртування. Зрозуміти свого партнера – значить успішно
закінчити цю вправу.
Час: 10 хвилин.
Зміст. Тренер ділить учасників на пари й просить їх стати біля однієї зі стін
приміщення. «Візьміть по одному аркушу формату А4 (або тренер сам роздає аркуші) на
кожну пару. Станьте обличчям один до одного, затисніть аркуш паперу чолами, заведіть
руки за спину. Ваше завдання – довільно пересуватися по приміщенню до протилежної
стіни. Розмовляти не можна. Якщо аркуш впаде, починаєте спочатку».
4. Вправа «Павутиння».
Мета: Визначити причини вибору професії.
Час: 20 хвилин.
Необхідні матеріали: клубок ниток.
Зміст. Тренер: «Зараз у вас буде можливість ознайомити учасників тренінгу з
причинами (факторами, мотивами) вибору вами навчального закладу та професії. Кожний з
вас, по-черзі, закінчить речення: «Я вступив до …», «Я обрав професію військового …».
Після цього необхідно, тримаючи у руці кінець нитки, кинути клубок іншому учаснику, який
сидить навпроти. Він продовжить виконувати завдання. Дії повторюють всі учасники. Таким
чином, всі опиняються «у павутинні», яку необхідно розплутати. Кожний учасник повертає
клубок попередньому, називаючи головні причини вибору ним професії.
Шерінг. Що Ви відчули та зрозуміли за результатами виконання вправи?
5. Вправа «Військова професія поміж інших професій».
Мета: Визначити особливості професії військового шляхом порівняння з іншими
професіями.
Час : 25 хвилин.
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Необхідні матеріали: аркуші ватману, фліп-чарт, маркери, аркуші формату А4,
блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Пропонується записати на листку 5 професій, найбільш близьких до професії
військового того або іншого посадового профілю. З окремих списків складається загальний
(по числу найбільших збігів). Записані на дошці 5 професій порівнюються в процесі
групового обговорення з професією кадрового військовослужбовця за такими критеріями:
а) соціальні функції (значущість) в суспільстві; б) особистісний портрет типового
представника; г) схожі завдання, методи діяльності.
Шерінг. Які професії потрапили до списку. Чому?
6. Вправа «Образ професіонала».
Мета: Визначення особистісних якостей, необхідних для успішної професійної
діяльності.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Ведучий пропонує подумати і записати кожному 10 якостей, необхідних для
успішного виконання обов’язків по службі і спеціальності. Потім проводиться дискусія,
основна мета якої – скласти загальний список якостей, важливих для сучасного офіцера. При
цьому будь-який учасник може висловити свою думку, аргументуючи її, наводячи конкретні
приклади. Названі якості включаються в загальний список більшістю голосів, який
оформлюється на дошці (паперовому табло).
На наступному етапі кожен учасник записує в свій аркуш тільки що складений
загальний список якостей. Він може мати наступний вигляд:
Список базових якостей офіцера
Якість
Самооцінка
1.
1...2...3...4....5
2.
1...2...3...4....5
...
10.
1...2...3...4....5
Потім в графі «Самооцінка» кожен з учасників повинен оцінити у себе рівень розвитку
кожної якості за 5-бальною шкалою. При цьому необхідно підписати оціночний аркуш і
здати ведучому тренінгу. Він буде необхідний для подальших занять.
Шерінг. Які якості стали провідними для військового фаху, чому? Наскільки вони
розвинуті у Вас?
7. Вправа «Мої професійні бажання».
Мета: Усвідомлення учасниками своїх професійних бажань, відповідності між ними та
обраним місцем навчання; оволодіння інструментами самоусвідомлення та самодіагностики.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. 1) Із списку незакінчених речень учасникам пропонується обрати будь-які п’ять
та закінчити їх. «Мої професійні бажання» (список незакінчених речень): «Я збираюсь…»,
«Я бачу свою професійну мету в тому, що …»; «Я прагну….»; «Я можу досягти успіху в …
..»; «Мій вік є найкращим для … »; «Я а абсолютно упевнений, що я хочу…»; «Мій успіх
пов’язаний з … .»; «В мене є те, що необхідно для….»; «Я знаю, що я буду …»; «Я повністю
впевнений …»; «Мені добре було б мати ….»; «Мені добре бути … »; «В роботі я
задовольняю своє бажання … »; «В мене є природне прагнення …»; «Моє навчання дозволяє
мені ….»; «Для мене зручно та вигідно …»; « Я мрію …»; «Мій професійний інтерес
спрямований ….»; «В мене достатньо сил і бажання …»; «Мій нинішній стан дозволяє …».
2) Після завершення обраних речень, дати відповідь на три додаткових запитання: а) Чи
пов’язані Ваші професійні бажання з обраним місцем навчання та місцем служби?
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б) Чи існують інші можливості професійного навчання, кар’єри, які більше відповідають
Вашим бажанням? в) Чи достатньо Ви обізнані, як саме будуть задовольнятися Ваші
бажання в тих місцях навчання та служби, які Ви собі обрали?
3) Об’єднатися у малі групи та обговорити з учасниками відповіді на питання.
Попросити поради (якщо в цьому є потреба), надати пораду (якщо будуть просити про неї
інші).
Шерінг. Що Ви відчули та зрозуміли за результатами виконання вправи?
8. Вправа «Мої професійний герб та кредо».
Мета: Актуалізація професійних цінностей, власного професійного та особистісного
досвіду.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А-4, кольорові олівці, маркери (фломастери).
Зміст. Учасникам роздаються бланки «Герб та девіз». Їм пропонується заповнити поля
герба відповідними символами, що найточніше передає зміст кожного поля:
Перше – «Я як військовослужбовець».
Друге – «Мої колеги (начальники)».
Третє – «Я очима колег (начальників)».
Четверте – «Моя професійна мрія».
На смужці необхідно написати фразу, яка б могла слугувати особистим професійним
девізом (професійним кредо). Це може бути як відомий вислів, так і фраза, придумана самим
учасником. По закінченні роботи, учасники презентують та пояснюють зображене.
Шерінг. Що Ви відчули та зрозуміли за результатами виконання вправи?
9. Вправа «Готовність до професійної діяльності».
Мета: Визначити професійно важливі якості та домінуючі види діяльності.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А-4, кольорові олівці, маркери (фломастери).
Зміст. Хід вправи (виконується в групах). Першій групі учнів пропонується
перерахувати основні види діяльності військового. Другій – перерахувати професійно
важливі особистісні якості та здібності. Після презентацій відповідей кожною із груп,
учасникам пропонується поєднати ПВЯ та здібності із видами діяльності, де вони мають
найбільшу значущість, необхідність.
Шерінг. Що Ви відчули та зрозуміли за результатами виконання вправи?
10. Вправа «Повернення до власного минулого».
Мета: Визначення найбільш важливих подій минулого та їх рефлексія.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Намалюйте «вісь часу» – від народження дотепер. Позначте роки життя.
Відмітьте основні події, які вам запам’яталися. Коротко опишіть ці події. Напишіть, якими
були для вас ці події – приємними чи неприємними. Напроти кожної події напишіть, як ви
себе почували, яке ваше теперішнє ставлення до себе. Чи є події у вашому житті, які б ви
хотіли змінити? Якщо є, то напишіть, як би ви хотіли, щоб вони відбулися. Закресліть ті події
минулого, які ви не хотіли б, аби вони там були.
Шерінг. Що Ви відчули та зрозуміли за результатами виконання вправи?
11. Вправа «Почуття успіху».
Мета: Пророблення почуття успіху.
Час : 20 хвилин.
Необхідні матеріали: бейджи по кількості учасників і тренерів, блокноти учасників,
ручки.
Зміст. Учасникам пропонується встати в коло. Вибирається перший доброволець, що
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бажає відчути успіх. Доброволець виходить у центр кола, інші учасники бурхливо йому
аплодують. Це триває рівно стільки, скільки захоче учасник, кого обдаровують оплесками.
Після цього він дякує групі (говорить «дякую», кланяється й т.п. ) і повертається в коло. Далі
виходить наступний учасник.
Цікаво спостерігати реакції учасників, що стоять у центрі кола. Хтось при цьому
входить у кураж і, можливо, розкланюється, хтось бентежиться, говорить «дякую», але група
нерідко не відпускає його, продовжуючи нагороджувати оплесками. Вправа піднімає настрій
учасників, аж до захвату, і дозволяє завершити заняття сильними позитивними емоціями.
Шерінг. При використанні вправи з метою роботи з почуттям успіху, учасникам
пропонується обговорити свої почуття. У процесі обговорення кожний з учасників коротко
описує, що він почував, що при цьому було приємно, а що, може бути, і викликало
напруження.
Рефлексія заняття. Ритуал прощання.
БЛОК 2. «СУБ’ЄКТНО-ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ»
Мета – розвиток ставлення до себе як компетентного та авторитетного професіонала,
адекватного сприйняття ставлення інших до себе-професіонала, цілісності професійного «Яобразу», самоповаги, професійної самооцінки.
Сесія 3.
Ритуал привітання. Розминка «Всі як один».
Мета: Згуртування групи, розвиток уваги, інтуїції.
Час: 10 хвилин.
Зміст. Тренер виконує роль ведучого. «Встаньте, будь ласка, в коло. Я рахуватиму до
трьох. На рахунок «три» кожен повинен викинути певне число пальців на одній руці. Я
повторюватиму рахунок до тих пір, поки всі не стануть викидати одне число. Домовлятися
між собою не можна. Отже, почали». Виконується розминка до тих пір, поки всі учасники не
стануть викидати однакову кількість пальців.
1. Мозковий штурм «Феномен ідентичності».
Мета: Створення сприятливого емоційного фону, включення учасників у роботу,
активізація їх творчого потенціалу, визначення уявлень про поняття ідентичності
особистості.
Час: 15 хвилин.
Необхідні матеріали: фліп-чарт, аркуші ватману для фіксації думок, маркери.
Зміст. По типу аукціону пропонується назвати якомога більше варіантів розуміння
феномену ідентичності. Всі способи фіксуються на дошці (фліп-чарті). Того, хто назвав
найбільшу кількість варіантів, учасники вітають аплодисментами (можливий приз).
Шерінг. Результати мозкового штурму узагальнюються, з’ясовується їх сприймання
учасниками.
2. Міні-лекція «Професійна ідентичність».
Мета: Ознайомити учасників тренінгу з поняттям професійної ідентичності.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: фліп-чарт, аркуші ватману, маркери (фломастери).
Зміст. Професійна ідентичність концептуально відображає уявлення людини про своє
місце в професійній групі (спільноті), а з іншого – в процесі ідентифікації це уявлення під
впливом суб’єктивного ставлення до власної професійної приналежності супроводжується
ціннісно-смисловими установками, і професійна ідентичність набуває рис особистісного
утворення. В межах запланованого часу подається матеріал за темою міні-лекції на основі
матеріалів дослідження параграфу 1.2.
Шерінг. Що Ви відчули та зрозуміли за результатами міні-лекції?
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3. Вправа «Я такий, який я є».
Мета: Сприяти виробленню в учасників об’єктивної самооцінки, формуванню
адекватного «Я-образу».
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст вправи. Учасники на одній стороні аркуша малюють себе, у вигляді образа,
предмета й ін., а на іншій стороні пишуть яку-небудь фразу, що більше характеризує себе,
девіз, прислів’я або афоризм так, щоб ніхто не бачив. Після цього аркуші з малюнками й
написами збираються й змішуються. Далі проводиться обмін враженнями по кожному
малюнкові, учасники висловлюють думку про цей образ, у допомогу групі, для більш
цільного й розгорнутого уявлення образа може бути прочитана фраза.
Шерінг. Які почуття ви випробовували, слухаючи думки інших про себе? Чи легко
було малювати? Чи згодні Ви з почутим? Чи легко було давати оцінку побаченому образу?
4. Вправа «Малюнок Я».
Мета: Сприяти виробленню в учасників об’єктивної самооцінки, формування
адекватного «Я-образу».
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Кожний член групи отримує аркуш паперу, за допомогою фломастерів та
олівців необхідно намалювати власний образ в алегоричній формі, так, як вони себе
уявляють, з чим асоціюють, пов’язують. Це може бути, що завгодно: картина природи, будьякі живі істоти, фантастичний світ, абстракція. Коли малюнки виконані, тренер їх збирає і
складає в довільному порядку. Потім по-черзі вибирає із стопки один малюнок і,
демонструючи його групі, просить кожного учасника поділитися враженнями (навіть і автора
малюнка), що за людина могла його намалювати.
Шерінг. Відбувається обмін вражень про те, як було зрозуміло малюнки. Кожний
відповідає на питання: «Як точно мене зрозуміли мої товариші по команді», «Які почуття я
відчував, коли обговорювали мій малюнок», «Яка частина завдання була для мене більш
складною, малювання чи обговорення і чому?», «Ви заповнили весь простір чи тільки його
частину?», «Які кольори домінують на Вашому малюнку, Чому?», «Що Ви хотіли передати:
свій стан, почуття, бажання, якісь певні якості?», «Чи відчуваєте Ви, що не все зобразили з
того, що хотілося?»
5. Вправа «За що мене цінують».
Мета: Формування в учасника навички об’єктивного бачення себе.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Кожен учасник, не вказуючи на картці свого імені, записує 5 якостей, що більше
всього цінує в собі і за які його поважають інші. Перевернувши лист паперу, учасник записує
5 якостей, що йому не подобаються в собі. Тренер збирає картки, а потім, перемішавши їх,
роздає учасникам групи. Кожен учасник, одержавши картку і прочитавши позитивні і
негативні якості, намагається уявити собі цю людину і складає розповідь про неї і її життя.
Шерінг. Що почували учасники групи, коли слухали розповідь про себе? Чи багато
було збігів з їх уявленнями про своє життя? Чи можна взагалі відноситися до себе
об’єктивно? Чи можна взагалі сприймати об’єктивно інших людей, особливо близьких?
6. Вправа «Професійна ідентифікація».
Мета: Первинний аналіз власної професійної ідентичності.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А-4, кольорові олівці, маркери (фломастери).
Зміст. Кожному учаснику групи пропонується за допомогою вільних асоціацій
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проаналізувати свою професійну ідентичність. Для цього, учасники пишуть два словастимули: «військовий» та «офіцер». До кожного слова потрібно по колу написати 10 слівасоціацій. Асоціації до слова «військовий» потрібно писати одним кольором, до слова
«офіцер» – іншим. Після створення переліку слів-асоціацій, пропонується дати кожному
слову якісну характеристику. Таким чином, створюються два концентричні кола з
особистими асоціаціями до слів «військовий» та «офіцер». Далі пропонується поміркувати
про власну професійну ідентичність. В центрі пишеться займенник Я, і навколо нього
малюються два кола – центральне та периферійне. Кожному учаснику пропонується з
якостей, написаних в асоціаціях на слова «військовий» та «офіцер», вибрати ті, які. На його
думку, властиві йому самому. При цьому потрібно яскраво виразні якості записувати в
центральному колі, а інші – в периферійному. Колір, яким якість була написана спочатку
зберігається. В результаті роботи виникає яскрава візуальна картинка, що показує, як
сприймає себе людина та які професійні риси вона собі приписує.
Шерінг. Колір якої професії переважає? Які риси і з яких професій переважають в
центральному та периферійному колі? Яким кольором записані позитивні, а яким негативні
якості?
7. Вправа «Скульптура».
Мета: Робота із «зовнішнім» образом військового.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Група ділиться на дві підгрупи. Перша – скульптори, повинна «виліпити»
скульптуру успішного військового, друга – офіцера. В кожній групі обирають «глину»
(«матеріал, з якого робиться скульптура») та екскурсовода. Фігура «ліпиться» з одного
учасника, якому інші члени групи надають необхідну позу, створюють міміку, жести тощо.
По закінченні роботи, «екскурсовод» описує «скульптуру», розповідає задум автора,
пояснює, що означає та чи інша деталь. Екскурсанти (члени другої підгрупи) можуть
погодитися або не погодитися із створеним образом, внести свої корективи.
Шерінг. Які найголовніші риси (військового, офіцера) виділив скульптор? Чи вдалося
скульптору і яким чином передати внутрішню сутність представника даної професії? Яке
значення мають невербальні засоби спілкування в роботі військового, офіцера?
8. Вправа «А я вмію…».
Мета: Самопізнання власного професійного «Я-образу», підвищення професійної
самооцінки.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Учасники розміщуються в колі. У вільному порядку, учасники піднімаються і
продовжують речення «А я вмію… (називаючи свої професійно важливі знання, вміння
тощо)». В другому колі – піднімаються на «цеглинку» (або стілець). В третьому – отримують
«медальку».
Шерінг. Чи відчували труднощі при виконанні завдання. В чому вони полягали? Які
форми «заохочення» були приємніші (нагорода або «зростання»)?
Рефлексія заняття. Ритуал прощання.
Сесія 4.
Ритуал привітання. Розминка «Подобається – не подобається».
Мета: Зняти напруження й викликати сміх.
Час: 10 хвилин.
Зміст. Тренер дає інструкцію: «Уважно подивіться на свого сусіда, що сидить від вас
праворуч. Назвіть уголос, по черзі, що вам у ньому подобається й що не подобається.
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Наприклад: «У свого сусіда праворуч мені не подобаються волосся й подобаються очі».
Після того як усі учасники назвуть, що їм сподобалося й не сподобалося, тренер виголошує
ключову фразу: «А тепер поцілуйте те, що вам сподобалося, і вкусите те, що не
сподобалося».
9. Вправа «Ідентифікація з роллю».
Мета: Оцінювання професійно-важливих якостей учасників.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші ватману, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Учасникам надають атрибути професії − у великому аркуші паперу, посередині
вирізають фігуру, домальовуючи навколо неї (на папері) атрибути професії. Учаснику вправи
пропонується промовляти текст, доповнюючи та розширюючи незакінчені речення: «Я –
військовий. Я усвідомлюю себе військовим оскільки …. Я є представником …… спільноти
…… Мені подобається бути військовим. Офіцер – це ….. Я поділяю цінності цієї професії, а
саме ….. Називаючи себе офіцером я відчуваю …».
Шерінг. Що Ви відчули та зрозуміли за результатами виконання вправи?
10. Вправа «Карта інтересу».
Мета: Усвідомлення учасниками професійних інтересів, порівняння їх з інтересами
інших учасників групи.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. На розданих листках паперу, учасникам необхідно намалювати схематичний
малюнок «Мій інтерес в професії». Для подальшого виконання вправи, учасники
розміщуються навколо стола. Кожний член групи представляє свою «карту». Після того, як
усі учасники представлять свої професійні інтереси, карти об’єднують у групи (наприклад,
«можливість реалізуватися», «виконувати свій обов’язок», «удосконалити професійні
вміння» тощо). Учасникам пропонується висловити свою думку щодо представлених на
«картах» інтересах за допомогою фішок («негативне ставлення» − чорна фішка,
«нейтральне» − синього кольору, «позитивне ставлення, підтримую» − помаранчевого).
Шерінг. В процесі обговорення тренер підводить учасників до розуміння, що інтерес
пов’язаний із спрямованістю особистості, прагненням до реалізації, проявам активності саме
в даному напрямі, розумінням, що інтерес залежить від мотивів і потреб людини. Інтереси
розрізняються за змістом, широтою, глибиною, тривалістю.
11. Вправа «Мій професійний герб та кредо».
Мета: Актуалізація професійних цінностей, власного професійного та особистісного
досвіду.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А-4, маркери, блокноти учасників,
ручки, олівці.
Зміст. Учасникам роздаються бланки «Герб та девіз». Їм пропонується
заповнити поля герба відповідними символами, що найточніше передає зміст
кожного поля: Перше – «Я як військовий (офіцер)». Друге – «Колеги
(начальники)». Третє – «Я очима колег (начальників)». Четверте – «Моя професійна мрія».
На смужці необхідно написати фразу, яка б могла слугувати особистим професійним девізом
(професійним кредо). Це може бути як відомий вислів, так і фраза, придумана самим
учасником. По закінченні роботи, учасники презентують та пояснюють зображене.
Шерінг. Що Ви відчули та зрозуміли за результатами виконання вправи?
12. Бесіда-дискусія «Професіограма військовослужбовця».
Мета: Сформувати в учасників уявлення про професіограму та психограму
військовослужбовця.
Час: 25 хвилин.

221
Продовження додатку В
Необхідні матеріали: аркуші формату А-4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Професіограма – це науково обґрунтовані норми й вимоги до професії та видів
професійної діяльності й якостей особистості фахівця. Це узагальнена еталонна модель
успішного фахівця в цій галузі. Крім того, професіограма – це не жорстка стандартна схема,
а гнучка орієнтувальна основа розвитку фахівця. Вимоги, що висуваються до професіограми:
чітко окреслювати предмет й основні результати праці; наголошувати на спрямованості
будь-якої праці на благо конкретної людини; описувати професію цілісно, не виокремлюючи
її компоненти й сторони; демонструвати можливі лінії розвитку людини засобами професії;
пропонувати перспективи змін у самій професії; мати спрямованість на вирішення
практичних завдань. Професіограма складається з працеграми, тобто опису професійної
діяльності, і психограми, тобто опису особистості людини в професії. До працеграми
належить: призначення професії, її роль у суспільстві, спрямованість на людину;
поширеність професії; предмет праці в професії; професійні знання; діяльність, дії, прийоми,
уміння, способи праці, застосовувані в цій професії для досягнення результату; засоби праці,
до яких належать інструменти, системи правил логічного мислення, моральні й естетичні
оцінки та ін.; умови праці: режим праці й відпочинку, характеристика соціального оточення,
санітарно-гігієнічні чинники праці, робоче місце; організація та кооперація праці; можливі
рівні професіоналізму в цій професії; права представника цієї професії; обов’язки
представника цієї професії; позитивний вплив цієї професії на людину; негативні сторони
професії.
До психограми належать: мотиви, цілі, завдання, потреби, інтереси, стосунки, ціннісні
орієнтації особистості, психологічні позиції; професійні домагання, професійна самооцінка й
самоусвідомлення себе як професіонала; емоції, психічні стани; задоволеність працею;
психологічні знання про працю й професію; професійні здібності, професійна навченість,
відкритість професійному зростанню; професійне мислення, зокрема, творче; психологічні
протипоказання, а також якості, відсутність яких може бути компенсована; лінії
професійного зростання і лінії зниження рівня професійної діяльності та особистості
фахівця, шляхи їх реабілітації. Обговорюються специфічні особливості професійно важливих
якостей для військовослужбовців на думку учасників тренінгу.
Шерінг. Що Ви відчули та зрозуміли за результатами бесіди?
БЛОК 3. «РОЗВИТКУ ОПЕРАЦІЙНО-РЕГУЛЯЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК»
Мета – розвиток змістових характеристик конструктивного перфекціонізму
(реалістичних стандартів діяльності й домагань, сприйняття очікувань інших, порівняння
себе з успішними колегами, оцінки результату), задоволення професійним потенціалом,
професійної приналежності, стилю професійної ідентичності, професійних домагань,
професійних цілей, мотивації досягнення успіху.
1. Вправа «Професійні стереотипи».
Мета: Формування навичок ідентифікації себе як представника військової професії.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Групі пропонується описати офіцерів своєї спеціальності (посадового профілю)
з точки зору узагальнених уявлень (стереотипів) з боку інших військовослужбовців. Те ж
саме виконати відносно інших спеціальностей і видів ЗСУ (родів) військ.
Шерінг. Порівняйте сильні і слабкі сторони кожній з категорій. Подумайте і поясніть,
чим викликані ці відмінності?
2. Вправа «Професійні обмеження і перешкоди».
Мета: Підвищення рівня усвідомлення учасників можливих перешкод на шляху до
професійних цілей і уявлень про способи їх подолання.
Час: 25 хвилин.
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Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Офіцерам пропонується вказати декілька, найбільш значущих обставин, які, на
їх думку, можуть перешкоджати професійній кар’єрі.
Шерінг. Після узагальнення індивідуальних відповідей, тренер резюмує, що найчастіше
офіцери вказують на зовнішні труднощі, від інших людей, або якісь обставини. Значно
менше уваги приділяється внутрішнім труднощам, в самих офіцерах.
3. Вправа «Постановка бойового завдання».
Мета: Формування професійної ідентичності офіцера, заснованої на визнанні
пріоритету упевнених і відповідальних дій.
Час: 20 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Запропонувати для обговорення уривок з книги Н. Коупленда «Психологія і
солдат», де йдеться про два типи командирів підрозділу, що віддають бойовий наказ на
бойові дії (упевнений, невпевнений).
Шерінг. Яка роль впевненості та відповідальності у досягненні результатів професійної
діяльності офіцера?
4. Вправа «Мої мрії».
Мета: Визначення подальших важливих цілей та усвідомлення їх досяжності.
Час: 20 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Складіть список ваших мрій. Це можуть бути реальні чи нереальні плани,
повсякденні бажання чи щось зовсім екстравагантне. Дозвольте собі фантазувати,
незважаючи на віддаленість цілей чи ваші можливості. Намагайтесь не зупинятися на
перших п’яти-десяти мріях. Список має бути досить довгим (не менше 25 пунктів). Позначте
дату виконання цієї вправи та сховайте написане на рік. Тоді обов’язково поверніться до
списку і ви побачите, як ваші мрії починають реалізовуватися. Виконуйте це завдання
щорічно – перед днем народження чи Новим роком.
Шерінг. Що Ви відчули та зрозуміли за результатами виконання вправи? Чому
подальші цілі стають досяжними?
Рефлексія заняття. Ритуал прощання.
Сесія 5.
Ритуал привітання. Розминка «Колінвал».
Мета: Сконцентрувати увагу, одержати позитивні емоції, зблизити учасників тренінгу.
Час: 10 хвилин.
Зміст. Учасники сідають у коло. Кожний учасник кладе свою праву руку на ліве коліно
сусіда праворуч, а ліву руку – на праве коліно сусіда ліворуч. Далі тренер виголошує: «Хвиля
пішла за годинниковою стрілкою» і ляскає лівою долонею по коліну сусіда. «Хвиля», з
ударами кожного учасника кожною долонькою по кожному коліну сусіда, повинна
повернутися до тренера. Ускладнення вправи: спочатку тренер відправляє лівою рукою
хвилю за годинниковою стрілкою, і відразу ж – ще одну, правою рукою проти годинникової
стрілки.
5. Вправа «Мої життєві цілі».
Мета: Визначення життєвих цілей та їх актуалізація.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Візьміть чотири аркуші паперу та ручку. На першому аркуші напишіть: «Які
маю життєві цілі?». Протягом двох хвилин відповідайте на це запитання. Занотовуйте все,
що приходить у вашу свідомість, – незалежно від того, чи здається це вам дуже абстрактним,
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загальним чи тривіальним, банальним. Ви можете записувати особисті, сімейні, професійні,
соціальні, суспільні, духовні та інші цілі. Дайте собі ще дві хвилини для перегляду списку,
доповнень, корекцій. Відкладіть аркуш.
Візьміть другий аркуш та напишіть: «Як мені хотілося б провести найближчі три
роки?» Знов за дві хвилини відповідайте і ще дві хвилини проглядайте та доповнюйте те, що
встигли написати. Відкладіть і цей аркуш.
З метою бачення своїх життєвих перспектив під іншим кутом зору напишіть на
третьому аркуші: «Якби мені залишилося жити усього шість місяців, як би я їх прожив?»
Мета цього завдання полягає у розкритті важливих для вас сфер, про які ви не думаєте у
повсякденному житті. Пишіть іще дві хвилини, і наступні дві хвилини проглядайте те, що написали. Відкладіть аркуш.
На четвертому аркуші випишіть три найголовніші цілі з усіх, що ви записали раніше.
Шерінг. Порівняйте всі аркуші. Чи є теми, котрі повторюються? Чи можна віднести
ваші цілі до якоїсь окремої категорії, наприклад, до особистих цілей, професійних чи інших?
Чи є однакові цілі на перших трьох аркушах? Яким чином відрізняються від інших ці три
цілі, які ви обрали як головні?
6. Вправа «Мрія та ціль».
Мета: Скласти особистий кар’єрний договір.
Час: 30 хвилин.
Необхідні матеріали: бланки кар’єрного договору з фіксованими пунктами по числу
учасників.
Зміст. Тренер пропонує учасникам індивідуально заповнити бланк кар’єрного
договору, що містить наступних 7 пунктів:
1. Як я довідаюся, що моя кар’єрна ціль досягнута?
2. Чим я готовий заплатити за досягнення цієї цілі?
3. Коли точно буде досягнута кар’єрна ціль?
4. Які труднощі на шляху досягнення кар’єрної цілі?
5. Яка буде символічна нагорода за досягнення цілі?
6. Які пункти ввійдуть у мій кар’єрний договір про досягнення цілі і яке їхнє
наповнення (письмово зафіксувати результати попередніх кроків)?
7. Що я зробив для просування до цілі (щоденне питання самому собі)?
Постійний моніторинг виконання пунктів договору й забезпечення нехай навіть
мінімального, але просування до поставленої цілі.
Тренер: «На виконання завдання приділяється 30 хвилин. Вам необхідно записати всі
пункти кар’єрного договору. Після того як ви індивідуально і самостійно складете такий
договір, я прокоментую кожен пункт, і у вас буде ще 10 хвилин на внесення необхідних
коректувань».
Після індивідуальної роботи учасників з кар’єрними договорами тренер дає коментарі
по заповненню кожного пункту договору.
Пункт 1. Незважаючи на всю очевидність запропонованих питань, вони можуть
виявитися несподіваними. Відповіді необхідно давати як можна більш розгорнуто, детально
характеризуючи сам момент досягнення цілі. Можна спробувати написати інструкцію для
зовнішнього спостерігача, по якій той може точно визначити момент досягнення вами
кар’єрної мети.
Пункт 2. У число можливих «валют», що люди готові заплатити за досягнення
кар’єрної цілі, можуть входити: 1) особистий час; 2) гроші; 3) здоров’я; 4) добрі відносини з
людьми; 5) чесне ім’я і репутація; 6) муки творчості; 7) любов; 9) дружба; 10) відмова від
задоволень, самообмеження; 11) емоційне вигорання і т.ін.
Відомо, що найдешевша «валюта» – гроші, а найдорожча – час.
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Пункт 3. При вказівці точної дати досягнення цілі важливо не просто записати цю дату,
але і звернути увагу на те, як реагує тіло. Трапляється, деяких людей у цей момент кидає в
жар або, навпаки, знобить, хтось починає відчувати «цеглини на плечах». Усе це – своєрідні
тілесні сигнали, що вказують на можливість або неможливість досягнення мети саме в
зазначений термін.
Пункт 4. Можливі труднощі можна розділити на дві групи – що знаходяться зовні й
усередині нас. Складніше переборювати внутрішні. Люди схильні обманювати себе і
придумують для цього виправдання – алібі. У цьому випадку знаходяться відмовки: нам
раніше не приходилося цього робити; це не буде працювати; якби я був старше (молодше);
мені ніхто не допомагає; якби в мене були гроші; я поки до цього ще не готовий; у теорії
добре, а як це вирішити практично; немає часу, занадто багато інших справ; ніхто не розуміє
моїх труднощів; треба спочатку усе гарненько вивчити, і тільки потім.
Необхідно відмовитися від виправдань і навчитися перетворювати їх у нові цілі.
Пункт 5. Досягнення наших цілей – це в деякому змісті змагання із самим собою.
Придумайте собі заздалегідь символічну нагороду за досягнення цілей кар’єри.
Пункт 6. Кар’єрний договір (як і будь-який інший типовий договір) містить пункти про
цілі і задачі, права і відповідальність, терміни виконання і винагороди. Важливо письмово
зафіксувати всі пункти кар’єрного договору.
Пункт 7. Рекомендується регулярно озвучувати кар’єрний договір уголос самому собі,
запускаючи і підтримуючи тим самим автопрограму досягнення кар’єрних цілей.
Після озвучених коментарів тренер дає учасникам ще 10 хвилин на коректування
індивідуальних кар’єрних планів.
Шерінг. Вас влаштовує кар’єрний договір, що Ви склали? Чому?
7. Вправа «Моє майбутнє».
Мета: Визначити особливості побудови життєвого шляху та своєї ролі в ньому.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Спробуйте уявити себе через п’ять, десять або п’ятнадцять років. Занотуйте свої
уявлення за такою схемою: 1) Хто я такий? Ким я став? Яким я став? (Довільний опис). 2) Чи
задоволений я обраною професією? 3) Який у мене статус у професійній групі? 4) Який мій
статус серед оточення, друзів? 5) Який мій статус у суспільстві? 6) Який мій статус у родині?
Як склалися взаємини з дружиною у шлюбі? 7) Чи маю дітей і які у мене з ними стосунки?
8) Які маю мрії, плани на майбутнє? 9) Що з власного минулого я не хотів би згадувати?
Така вправа допомагає усвідомленню особливостей побудови життєвого шляху, може
стати одним із сюжетів групової роботи.
Шерінг. Які особливості побудови життєвого шляху Ви визначили? Яка в них Ваша
роль?
8. Вправа «Хочу-можу-потрібно».
Мета: Драматичне обігравання значення мотивів та здібностей у професійній
спрямованості.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Група поділяється на дві підгрупи. Тренер пропонує початок казки, продовжити
яку повинні учасники. «Іде герой (обирають самостійно) по дорозі та бачить величезний
камінь, на якому написано: Ліворуч підеш – знайдеш те, що хочеш, прямо – знайдеш т е, що
вмієш, а праворуч – те, що потрібно. Необхідно розіграти казку таким чином, щоб «глядач»
зрозумів думку авторів як саме спосіб вибору професії впливає на подальшу професійну
спрямованість.
Шерінг. Що Ви відчули та зрозуміли за результатами виконання вправи?
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9. Вправа «Я люблю свою професію».
Мета: Визначення ставлення учасників до професії військового, чинників, які
викликають в учасників позитивні та негативні емоційні переживання, пов’язані із
професією та професійною спільнотою.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Учасникам пропонується протягом 7-10 хвилин виділити 3-5 найбільш
характерних для професії військового радощів (заради чого взагалі живуть представники цієї
професії, що для них є найважливішим в житі та службі…).
Шерінг. По закінченні запропонованого часу кожний учасник розповідає про ті радощі,
які він виділив (можна показати за допомогою пантоміміки, а інші учасники – відгадують).
Під час обговорення учасники уточнюють, висловлюють свої думки.
10. Вправа «Мінуси моєї професії».
Мета: Розвиток позитивної складової емоційного компоненту професійної
ідентичності.
Час: 20 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Учасникам пропонується об’єднатися в дві групи. В лівій частині перерахувати
«мінуси професії військового» («мінуси професії військового»). По закінченню роботи,
групи обмінюються аркушами та в другій частині пропонують шляхи подолання зазначених
«професійних мінусів».
Шерінг. В процесі обговорення визначаються сфери особистісної та соціальної
відповідальності за емоційний компонент професійної ідентичності учасників (фіксуються
відповідними позначками), акцентується увага на можливих варіантах вирішення
(покращення) зазначених проблем.
11. Вправа «Професійне «Я».
Мета: Підвищення професійної самооцінки, гармонізація емоційного стану, розвиток
позитивної професійної «Я-концепції».
Час: 20 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. На окремому аркуші пропонується намалювати сонце так, як його малюють
діти: «У кружечку напишіть власне ім’я або намалюйте себе – військового. Біля кожного
променя напишіть що-небудь гарне про себе з професійної точки зору. Задача – написати про
себе якнайкраще. Якості можуть бути як позитивними, так і негативними».
Шерінг. Що Ви відчули та зрозуміли за результатами виконання вправи?
12. Вправа «Я зможу…».
Мета: Аналіз учасниками рівня розвитку власної сили волі, ознайомлення з прийомами
розвитку волі.
Час: 20 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. І частина. Тренер знайомить учнів з основними вимогами щодо прийомів
тренування волі (інформація на ватмані):
1. Розпочинати слід з набуття звички долати порівняно незнані труднощі.
2. Дуже небезпечними є будь-які самовиправдання. Це обман, в першу чергу, по
відношенню до самого себе.
3. Слід переборювати різні труднощі та перешкоди.
4. Прийняте рішення повинно бути виконане до кінця.
5. Окрему мету слід ділити на етапи, намічати найближчі цілі, досягнення яких створює
умови для наближення кінцевої мети.
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ІІ частина. Тренер пропонує проаналізувати рівень власної сили волі в професійному
становленні.
Задоволені (+) /
№
Питання
Відповідь
незадоволені (−)
1. Які незначні професійні труднощі були подолані?
2. Які самовиправдання вигадували, щоб не
виконувати потрібну роботу?
3. Яким чином вдавалося переборювати труднощі,
долати перешкоди, що виникали на професійному
шляху?
4. Як часто Вам вдавалося довести до кінця прийняте
рішення?
5. Яких найближчих цілей у професійному
становленні Ви плануєте досягти?
Шерінг. В процесі обговорення тренер підкреслює, що найбільше нас мотивують три
речі: незалежність (ти сам приймаєш рішення), майстерність (отримуєш задоволення від
того, що в тебе виходить) і компанія однодумців (шлях до мети в тебе пов’язаний з
приємним спілкуванням).
Рефлексія заняття. Ритуал прощання.
Сесія 6.
Ритуал привітання. Розминка «Передай предмет».
Мета: Допомогти учасникам реалізувати творчі нахили, підняти настрій, підвищити
групову динаміку.
Час: 10 хвилин.
Зміст. Вправу можна виконувати як по колу, так і ставши у шеренгу. Тренер бере якийнебудь предмет (маркер, м’ячик, зім’ятий аркуш паперу) і віддає його найближчому
учасникові. «Ваше завдання – передати цей предмет своєму сусідові праворуч і так по колу.
Причому способи передачі повторюватися не повинні. Якщо предмет упаде, починаємо
спочатку». Самого оригінального можна нагородити аплодисментами.
13. Вправа «Перетворення бажань в програму дій».
Мета: Формування навичок усвідомлення власних відчуттів і перетворення бажань в
програму дій.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Одним із способів вдосконалення соціальної компетентності є вправа на
переформулювання бажань. Для досягнення конкретного результату необхідно уміти моделювати програму поведінки. Дана вправа тренує здатність перетворювати бажання в
конкретні цілі і розвиває навички формулювання програми поведінки.
Вправа є короткими вказівками по опису шести етапів на шляху до досягнення мети.
Вона дозволяє в думках пережити потенційну подію, що дає можливість відкоригувати
програму дій. Чітке формулювання бажань сприяє швидкому досягненню мети і уникненню
розбіжностей. При проведенні цієї вправи в групі слід враховувати, що для кожного
характерний індивідуальний темп роботи, тому важливо визначати часовий ліміт для
виконання інструкцій на кожному етапі (наприклад, 3-5 хвилин). З метою збереження
загального темпу роботи інструкції до наступного етапу необхідно проголошувати лише
тоді, коли більшість офіцерів впоралися з попереднім завданням.
Шерінг. Опишіть як можна точніше процес виконання вами своїх бажань. На
наступних шести етапах звертайте увагу на те, аби кожна фраза була сформульована
ствердно, з позитивним настроєм.
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Етапи: 1. Мета. Чого ви хочете досягти? Опишіть, як ви хотіли б жити в майбутньому.
2. Результат. Як повинен виглядати результат? Уявіть собі ситуацію, і детально
опишіть бажаний результат. Що ви бачитимете, відчуватимете? Задійте всі свої органи
відчуттів, щоб відчути, куди ви хочете прийти.
3. Відмінність з тим, що було раніше, і тим, що є тепер. Як ви відчуватимете себе, коли
досягнете своєї мети? У чому різниця між вашими колишніми і теперішніми почуттями?
4. Успіх. Що ви сприйматимете як успіх? Самі сформулюйте свої критерії успіху. За
якою ознакою ви зрозумієте, що досягли своєї мети? Уявіть собі, як ви тоді будете
виглядати, що будете відчувати.
5. Момент часу. Коли ви хочете досягти своєї мети? Призначте момент, в який ви
встановите, що добилися саме того, що ви задумали.
6. Початок. Коли ви хочете почати? На попередніх етапах ви добилися міцного і
упевненого стану духу. Заплануйте свій перший крок і відзначте тим самим початок. Що б
ви хотіли зробити вже сьогодні?
14. Вправа «Мотивація на успіх».
Мета: Виявлення і оцінка особливостей поведінки і якостей, що сприяють успішній
мотивації співробітників, відпрацювання і закріплення процесу мотивування.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: текст ситуації.
Зміст. У вправі беруть участь 5 чоловік, з них обираються 1 керівник і 4 підлеглих.
Група веде спостереження за особливостями поведінки учасників, які виконують ролі,
робить позначки в спеціальному аркуші спостереження.
Ситуація. Ви призначені керувати новим проектом, вам необхідно буде керувати
роботою чотири підлеглих. З двома підлеглими ви пропрацювали разом на рівних позиціях
біля півроку, з третім разом вчилися в інституті, четвертого ніколи не бачили. Сьогодні Ви
призначили нараду, аби обговорити найбільш загальні питання роботи. Ваша мета –
представитися, визначити свою позицію і статус.
Шерінг: Чи зрозумів «начальник» мету розмови? Наскільки «начальник» зрозумів
мотивацію співбесідника? Як велася бесіда з комунікаційної точки зору? Чи були прояви
деструктивної поведінки? Як ви оцінюєте здатність «начальника» слухати? Чи було
достатньо відкритих питань? Чи правильно «начальник» обирав стратегічні шляхи рішення?
Чи був активний? Чи досяг поставленої мети? Які сильні сторони (і особисті, і професійні)
учасника внесли найбільший вклад до бесіди? Що допомагало і що заважало «начальникові»
в діловому спілкуванні?
БЛОК 4. «РОЗВИТКУ РЕЗУЛЬТАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК»
Мета – розвиток професійної компетентності, професійної ефективності,
функціонально-рольової поведінки, професійного авторитету, здатності оцінювати
результати професійної діяльності.
1. Мозковий штурм «Авторитет».
Мета: Створення сприятливого емоційного фону, включення учасників у роботу,
активізація їх творчого потенціалу, визначення уявлень про поняття авторитету особистості.
Час: 15 хвилин.
Необхідні матеріали: фліп-чарт, аркуші ватману для фіксації думок, маркери.
Зміст. По типу аукціону пропонується назвати якомога більше варіантів розуміння
феномену авторитету. Всі способи фіксуються на дошці (фліп-чарті). Того, хто назвав
найбільшу кількість варіантів, учасники вітають аплодисментами (можливий приз).
Шерінг. Результати мозкового штурму узагальнюються, з’ясовується їх сприймання
учасниками.
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2. Міні-лекція «Керівництво чи лідерство?».
Мета: Ознайомити учасників тренінгу з поняттями керівництва та лідерства в
управлінні.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: фліп-чарт, аркуші ватману, маркери (фломастери).
Зміст. Управління – широке, інтегративне поняття, яким позначають цілеспрямований
вплив на систему або окремі процеси, що відбуваються в її надрах (вплив суб’єкта на об’єкт
управління), із метою зміни її стану або надання їй нових властивостей та якостей.
Керівництво – це лише частковий, окремий випадок управління. Його основні
відмінності полягають у тому, що керівництво: а) обмежується впливом на людей та їх
спільності; б) передбачає взаємодію керівника з підлеглим; в) покликано організувати чиюсь
діяльність відповідно до намірів керівника. Отже, керівництво – це цілеспрямований вплив
на керованих людей та їх спільності, який призводить до їх усвідомленої та активної
поведінки й діяльності відповідно до намірів керівника. Військовий керівник це індивід, який
очолює колектив і використовує надану йому владу для впливу на поведінку людей, які в
ньому працюють.
Керівник може використовувати формальні важелі впливу (у цьому разі поняття
«керівник» ототожнюється з поняттям «керуючий») і неформальні (у цьому разі поняття
«керівник» ближче до поняття «лідер»).
Під лідерством розуміють один із процесів організації й управління малою соціальною
групою, що сприяє досягненню групових цілей в оптимальні строки і з найбільшим ефектом;
це здатність впливати на поведінку окремих осіб чи робочої групи особистими якостями, які
відповідають зовнішнім і внутрішнім потребам групи. Отже, лідер – це особистість, за якою
всі інші члени групи визнають право брати на себе найвідповідальніші рішення, що
торкаються їх інтересів і характеру діяльності всієї групи. Це найбільш референтна особа в
групі. Іноді поняття «лідер» ототожнюють з поняттям «авторитет», що не зовсім правильно:
звичайно лідер є авторитетом для групи, але не кожний авторитет обов’язково означає
лідерські можливості його носія. Лідер повинен організувати розв’язання якогось групового
завдання, авторитет такої функції не виконує, він може бути прикладом, ідеалом, але зовсім
не брати на себе розв’язання завдання та прийняття рішення.
Шерінг. Що Ви відчули та зрозуміли за результатами міні-лекції?
3. Вправа «Мої пріоритети».
Мета: Формування уявлення про важливі сфери майбутнього.
Час: 20 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Дайте оцінку міри важливості для вашого майбутнього життя таких сфер, як:
1) професійна кар’єра; 2) суспільне визнання; 3) сім’я; 4) матеріальна забезпеченість;
5) кохання; 6) дружні стосунки. Перелік сфер можна довільно продовжити. Корисно
запропонувати це завдання вашим знайомим, рідним з метою порівняння та бачення власних
особливостей. Оцінку треба давати за п’ятибальною шкалою.
Шерінг. Обговорення в групі важливості міри важливості запропонованих сфер.
4. Вправа «Песиміст, Оптиміст, Блазень».
Мета: Створення цілісного ставлення до проблемної ситуації, одержання досвіду
розгляду проблеми з різних точок зору. Пошук можливих шляхів її вирішення.
Час : 30 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші ватману, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Гра складається із шести частин.
1. Тренер пропонує кожному учасникові описати на окремих листках у декількох
пропозиціях ситуацію, що викликає в нього стресовий стан або сильні негативні емоції, або
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ситуацію, яку учаснику важко прийняти. Написана історія не повинна містити ніяких
емоційних описів, тільки факти й дії.
2. Далі учасникам пропонується здати свої листки з написаними історіями тренерові
для наступної роботи (можлива анонімність).
3. Тренер зачитує групі всі варіанти стресових ситуацій, і група вибирає два або три
найбільш типові, що мають значимість для всіх.
4. Тренер пропонує групі розділитися на три підгрупи й роздає кожній підгрупі по
одній історії. Завдання для підгруп наступне: треба наповнити кожну історію емоційним
змістом – песимістичним (для 1-ої підгрупи), оптимістичним (для 2-ї підгрупи) і
блазнівським (для 3-ї підгрупи). Тобто, додумати запропоновану історію й доповнити її
деталями, властивими Песимістові або Оптимістові, або Блазневі.
5. Далі від імені запропонованих персонажів кожна група зачитує свою емоційну
версію стресових подій.
6. Після того, як зачитані всі ситуації й висловлені всі можливі варіанти ставлення до
них, тренер пропонує обговорити результати гри й ту реальну допомогу, яку одержав для
себе кожний учасник.
Шерінг. Що Ви відчули та зрозуміли за результатами виконання вправи?
5. Вправа «Аналіз критичних інцидентів».
Мета: Вироблення оптимального способу вирішення професійної задачі.
Час: 50 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Використовуючи запропонований алгоритм аналізу професійно обумовленої
ситуації, виробіть і обґрунтуйте оптимальний спосіб рішення задачі (проблеми).
Ситуації для аналізу.
1.
Ви
командир
підрозділу.
У
вашому підпорядкуванні
знаходиться
військовослужбовець, що слабко встигає по основних предметах бойової підготовки
(2 варіанти: а) солдат не має необхідних навичок, фізично не дуже міцний, виховувався в
складних умовах; б) солдат зневажливо відноситься до військової служби, не додає зусиль,
«дослужує» абияк ). Ваші дії.
2. Ви стали випадковим свідком розмови офіцерів – товаришів по службі, що
зневажливо відзивалися про командира частини, у якого вони на гарному рахунку. Дані
офіцери, на його думку, є більш кращими кандидатами на просування по службі, чим Ви.
3. Ви призначили одного із сержантів у ході проведених навчань командиром групи, що
позначає супротивника. При одержанні на складі навчальних боєприпасів він повірив на
слово їх прапорщикові, що видавав, що в коробці покладена кількість патронів і розписався у
відомості. Однак згодом, вже убувши в призначений район, він знайшов, що їх рівно в два
рази менше і доповів про це Вам.
4. Ваш підлеглий молодий офіцер, не бажаючи навантажувати себе роботою з особовим
складом, призначив своїм заступником сержанта, якого ніхто у взводі не поважає через його
брутальність, постійні причіпки, недалекий розум.
5. У ході проведених навчань ви в складі однієї з груп повинні по визначеному
маршруту і до призначеного часу вийти в район, що позначений на карті. У цей район можна
потрапити значно швидше, якщо не дотримуватися зазначеного маршруту, а «зрізати» шлях,
на чому і наполягає вся група. Ви командир цієї групи.
6. Ви начальник варти. Під свою відповідальність дозволили двом вартовим
відпочиваючої зміни сходити в їдальню за продуктами. У момент їхньої відсутності з боку
території, що охороняється, почутий постріл, але доповіді з постів про напад не надходило.
Відповідно до бойового розрахунку у випадку нападу на пост (вартового) двоє солдатів, що
убули в їдальню, повинні в складі зміни висуватися саме на той пост, відкіля пролунав
постріл.
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7. У вашому підрозділі, що знаходиться в районі ведення бойових дій, для виконання
чергового завдання знову були призначені військовослужбовці, що тільки недавно
виконували бойову задачу. Разом з тим, у підрозділі є військовослужбовці, яким Ви не
особливо довіряєте подібні доручення через низькі моральні якості та рівень підготовки.
Грошове утримання, однак, ті одержують нарівні з усіма.
8. Ви командир підрозділу. Вам пропонують визначити двох офіцерів для заохочення за
підсумками навчання за період. Які будуть критерії добору?
Шерінг. Як аналіз ситуації дозволяє знайти та реалізувати оптимальне професійне
рішення?
Рефлексія заняття. Ритуал прощання.
Сесія 7.
Ритуал привітання. Розминка «Поміняйтеся».
Мета: Підвищити групову динаміку, зняти втому, підсилити концентрацію уваги.
Час: 10 хвилин.
Зміст. Учасники сідають в коло. Тренер прибирає свій стілець. «Поміняйтеся місцями
ті, у кого....». Він називає предмет (або дії), який є в деяких, наприклад: чорні туфлі, кільце
на руці. «Ті з вас, у кого є цей предмет, повинні помінятися місцями. Ведучий повинен
встигнути сісти на вільний стілець, а кому стілець не дістався, стає ведучим. Якщо у вас є
вказаний предмет, ви зобов’язані пересісти на інше місце. Новий ведучий повторює:
«Поміняйтеся місцями ті, у кого...». У цій розминці задіяні абсолютно всі члени команди.
Для підтримки активності учасників, якщо ведучий починає розгублюватися, тренер може
підказувати йому: «Хто вранці чистив зуби», «У кого є діти» і т.п.
6. Вправа «Планування часу».
Мета: Розвиток здатності управляти особистим та робочим часом (тайм-менеджменту).
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Тренер повідомляє учасників, що вони повинні пригадати все, що вони робили
вчора, протягом 24 годин. Потім протягом 10 хвилин, їм необхідно подумати про те, що вони
зробили вчора, і записати. Все, що вони записують, повинно скласти 24 години. Доцільно
розділити робочий та неробочий час в окремі графи для аналізу. Після чого учасники мають
розставили пріоритети по кожному пункту. Наприклад, можна виділити пріоритети «A», «B»
або «C». До «А» відносяться основні, життєві цілі або найвищі пріоритети людини. «B»
вказує, що це питання має бути вирішене, але воно не відносяться до життєво важливих
цілей. «C» вказує на те, що це завдання можна на деякий час відкласти або, можливо, не
потрібно робити в першу чергу. Після того, як буде складений список, учасники визначають
скільки вони витрачають часу на «А» пріоритети. Обговорюється важливість щоденної
роботи над «А» пріоритетами, позбавлення від «C» пріоритетів. Учасникам пропонується
знайти баланс між робочим і особистим часом.
Ознайомлення зі SMART-цілями (конкретні, вимірні, досяжні, узгоджені); матрицею
Ейзенхауера; побудовою інтелект-карт для ефективного вирішення завдань.
Шерінг. Хто витратив більш всього час на «C» пріоритети? Хто витратив більш всього
час на «B» пріоритети? Хто витратив більш всього час на «А» пріоритети? Наскільки
важлива кожна з цих груп? Що Ви відчули та зрозуміли за результатами виконання вправи?
7. Рольова гра «Згладжування конфліктів».
Мета: Відпрацювання умінь і навичок згладжування конфліктів.
Час: 60 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
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Зміст. Тренер розповідає про важливість уміння швидко і ефективно згладжувати
конфлікти; оголошує про те, що зараз емпіричним шляхом слід спробувати з’ясувати основні
методи врегулювання конфліктів.
Учасники розбиваються на трійки. Впродовж 5 хвил. кожна трійка придумує сценарій,
по якому двоє учасників представляють конфліктуючі сторони, а третій грає миротворця,
арбітра.
Потім кожна трійка демонструє конфліктну ситуацію і її вирішення (або не вирішення)
Шерінг: Які методи згладжування конфліктів були продемонстровані? Які, на ваш
погляд, цікаві знахідки використовували учасники під час гри? Як слід було поводитися тим
учасникам, яким не вдалося згладити конфлікт?
8. Вправа «16 асоціацій».
Мета: Виявлення асоціативних уявлень про роботу та перешкоди, що заважають
отримати задоволення від роботи; аналіз напрямків для професійного зростання.
Час: 30 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Горизонтально покладений лист формату А4 ділиться на 8рівних вертикальних
колонок. В першій колонці записуються 8 асоціацій на слова «моя робота». В другу колонку
пишемо асоціації на слова з першої колонки, попарно їх об’єднуючи: асоціація на перше і
друге слово, асоціація на третє і четверте слово, потім – на п’яте і ш осте і т.ін. Таким чином,
в другій колонці отримуємо в же чотири асоціації. В третій колонці процедура повторюється,
і ми отримуємо 2 слова. Продовжуємо, поки в останній, четвертій, колонці не залишиться
тільки одна асоціація. Її необхідно зобразити у вигляді схематичного малюнка. Теж саме
робимо із «перешкодами».
Шерінг. Що Ви відчули та зрозуміли за результатами виконання вправи?
9. Вправа «Мета, спосіб, засіб».
Мета: Розвиток умінь оптимального узгодження цілей, способів і засобів.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Спираючись на реальне положення в підлеглому Вам підрозділі, визначите
найбільш значимі цілі на найближчий період (тиждень, місяць) і на перспективу. Подумайте
і дайте відповідь, яким чином і за рахунок чого дані цілі можуть бути реалізовані: а) у
найкоротші терміни; б) з найкращим ефектом; в) з найменшими витратами; г) найбільш
творчим, інноваційним способом (методом).
Шерінг. Поясніть критерії до підбору засобів і способів Ваших дій, а також до
визначення самих цілей.
10. Вправа «Цікава історія».
Мета: Навчання ефективній співпраці.
Час: 50 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Тренер пояснює учасникам мету вправи: міні-команди повинні вигадати
історію, при цьому їм напевно доведеться повною мірою задіяти свою фантазію. Кожен
гравець пише на картці будь-яке слово, що прийшло йому на думку. Це може бути іменник,
дієслово, прикметник або прислівник. Картки складаються, поміщаються в коробку і
перемішуються. Кожен учасник витягує картку, але не дивиться, що на ній написане. Група
ділиться на команди по чотири учасники в кожній. Членам команди належить об’єднатися і
вигадати історію так, щоб в ній були використані всі слова з карток, що є у них. Об’єм тексту
– приблизно одна сторінка. Готову історію потрібно назвати і представити письмово. На це
відводиться 30 хвил. Потім команди збираються разом, і кожна зачитує свою історію.
Шерінг: Які слова було найважче включити в розповідь? Яким був настрій в команді
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під час роботи? Чи приносила кожному учасникові задоволення спільна творчість з іншими
учасниками? Як можна охарактеризувати команди виходячи з того, яка історія була ними
написана?
Рефлексія заняття. Ритуал прощання.
Сесія 8.
Ритуал привітання. Розминка «Імітатор».
Мета: Розвиток групової згуртованості.
Час: 10 хвилин.
Зміст. «Ваше завдання – всім одночасно виголосити (зімітувати) звук, схожий на:
Киплячий чайник. Пилосос. Скрипучі двері. Гальмування машини. Сирену машини «швидкої
допомоги». Потріскування багаття в каміні. Забивання цвяха в стіну. Дзижчання електричної
бритви. Дощ, що барабанить по даху, і т.ін.». Спочатку можна дозволити групі визначити
лідера, який подаватиме сигнал до старту. Ускладненням може бути вимога починати
імітування всім одночасно, не даючи можливості виділитися лідерові.
11. Вправа «Карта на роздуми».
Мета: Усвідомлення учасниками власних цілей, уявлень про своє майбутнє.
Час: 45 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, кольорові олівці, маркери (фломастери).
Зміст. Тренер пропонує кожному учаснику накреслити «дорожню карту», що
допоможе дійти до своєї професійної мрії, до свого майбутнього. В процесі створення карти,
учасники повинні придумати та написати назви «пунктів-цілей», до яких вони прагнуть
дістатися в своєму професійному житті. Учасники також малюють вулиці та дороги, якими
вони будуть йти (називають їх), позначають ресурсні бази (люди, дії), які будуть використані
на цьому шляху.
В процесі роботи, тренер пропонує подумати над запитаннями: «Як ви будете досягати
своїх цілей? Коротким чи обхідним ш ляхом? Які перепони вам необхідно подолати? На яку
допомогу ви розраховуєте? Яку місцевість вам необхідно буде перетнути на своєму шляху:
квітучі та родючі краї, пустелі, покинуту місцевість? Ви будете прокладати дороги та стежки
наодинці а бо з ким-небудь?» і зобразити на карті відповіді на них. По закінченні створення
карти, тренер пропонує учасникам представити власну карту майбутнього.
Шерінг. Де знаходяться найважливіші цілі? Чи поєднуються вони одна з іншою? Де на
вас чекає небезпека? Звідки ви будете діставати сили для того, щоб досягти бажаного? Які
почуття викликає у вас ця картина? Що Ви відчули та зрозуміли за результатами виконання
вправи?
12. Вправа «Пастки-капкани».
Мета: Сприяти підвищенню рівня усвідомлення можливих перешкод на шляху до
професійної мети і розширення способів їх подолання.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, кольорові олівці, маркери (фломастери).
Зміст. Учасники визначають реальні труднощі на шляху до професійної мети.
Особлива увага звертається на те, що ускладнення можуть бути зовнішніми (виникають під
час взаємодії з іншими людьми або якихось обставин) та внутрішніми (притаманні самій
людині). Виділяючи труднощі, кожен повинен подумати, як їх подолати. Після цього, кожен
почергово називає одну перешкоду-пастку, адресуючи її за циклічним принципом
учасникові, що сидить через двох людей від нього. Той повинен запропонувати свій варіант
подолання цієї перешкоди. Учасник, який, в свою чергу, називав перешкоду-пастку,
пропонує свій варіант її подолання. В процесі роботи, труднощі заносяться ведучим до
загального списку, далі учасникам пропонується обрати найбільш небезпечні та складні.
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Шерінг. Що Ви відчули та зрозуміли за результатами виконання вправи? В ході
обговорення також відмічаються найбільш реалістичні, цікаві, ефективні варіанти подолання
труднощів.
13. Вправа «Сон героя».
Мета: Створення особистісного позитивного образу майбутнього. Релаксація.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, кольорові олівці, маркери (фломастери).
Зміст. Тренер: «Ви довго працювали та, мабуть, втомилися. Сядьте зручно, закрийте
очі. Глибоко вдихніть тричі. Уявіть собі, що кожний з вас заснув, прилаштувавшись на
відпочинок під великим розлогим деревом. Вам наснився чудовий сон. Кожний бачить себе
через п’ять років… (15 сек.). Зверніть увагу на те, як ви виглядаєте через п’ять років, що ви
робите (15 сек.) Уявіть собі, що ви задоволені своїм життям. Чим ви займаєтеся? За що
відповідаєте? Ким працюєте? Хто працює поруч з вами? (15 сек.). Витратьте певний час на
те, щоб детально розглянути окремі образи свого сну. Час від часу до вас доноситься чийсь
дружній голос. Можна розібрати окремі фрази: «Ти чудова... Ми тебе любимо... У тебе все
вийде...» Зверніть увагу на те, як ви виглядаєте через десять років, що ви робите (15 сек.)
Уявіть собі, що ви задоволені своїм життям. Чим ви займаєтеся? За що відповідаєте? Ким
працюєте? Хто працює поруч з вами? (15 сек.). Витратьте певний час на те, щоб детально
розглянути окремі образи свого сну. Тепер зробіть три глибоких вдихи. Потягніться,
напружте і потім розслабте свої м’язи, відкрийте очі. Докладіть зусиль щоб запам’ятати все,
що побачили. Зараз кожний візьме лист паперу т а намалює, яким він буде через п’ять
(десять) років: де буде жити, ким працювати, хто буде поруч з ним. Подумайте також над
тим, як Ви досягли цього». На виконання малюнку дається 10 хвилин.
Шерінг. Чи задоволені ви побаченим образом майбутнього? Що сподобалось
найбільше? Чи було те, що не сподобалось? Що хотіли б ви змінити в своєму образі
майбутнього? Які кроки потрібно для цього зробити? Що Ви відчули та зрозуміли за
результатами виконання вправи?
14. Вправа «Лист від ґуру».
Мета: Надихнути до самовдосконалення в обраній професії.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали:
Зміст. Тренер нагадує, що із санскриту «ґуру» перекладається як «той, хто знає шлях»,
він є не просто вчителем, який передає інформацію, а вчителем, який направляє і пробуджує
учня. Часто словом «ґуру» називають професіоналів, віртуозів, майстрів своєї справи. Після
короткого повідомлення, тренер пропонує учасникам написати листа від імені ґуру (1 варіант
– собі, 2 варіант – якомусь учаснику) на тему: «Про шляхи професійного удосконалення». По
закінченні писання, листи зачитуються, головні поради «ґуру» записуються на фліп-чарті,
визначаються ті, яких дотримуються учасники, ті, які виявилися незвичними, цікавими та
мудрими.
Шерінг. Що Ви відчули та зрозуміли за результатами виконання вправи?
ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
Мета – закріплення набутого досвіду, знань, умінь та навичок, усвідомлення
особистісних змін, підведення підсумків щодо виправдання очікувань учасників тренінгу,
оцінювання результатів тренінгової роботи.
1. Вправа «Що я придбав?».
Мета: Кожен учасник сформулює для себе, що суттєве він придбав у ході роботи.
Час: 30 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
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Зміст. Інструкція: «Зараз зосередьтесь на тому, що ви тут під час роботи придбали.
Подумайте пару хвилин над наступним питанням: «у чому полягає найбільш важливий
досвід, який я здобув у цій групі і який допоможе мені краще впорюватися з труднощами
повсякденного життя?» закрийте очі і не відкривайте їх до тих пір, поки не знайдете
відповіді на це запитання, а потім запишіть відповідь. Зараз кожен поділиться з нами тим, що
він усвідомив».
Шерінг. Наскільки є широким спектр здобутого досвіду? Чий досвід виявився схожим з
моїм? Що я можу зробити для того, щоб те, що я здобув, було для мене значущим якомога
довше?
2. Вправа «Компліменти».
Мета: Надати один одному позитивний зворотний зв’язок і отримати його.
Час: 25 хвилин.
Зміст. Інструкція: «Наша робота добігає завершення, я думаю, що кожен з вас вніс свій
вклад в досягнення спільних цілей. Для того, щоб всі учасники отримали зараз свою долю
визнання, я пропоную наступне… Нехай кожен по колу дасть своєму сусіду ліворуч
позитивний зворотній зв’язок про його поведінку в ході нашої спільної роботи. У вас є 3
хвилини для того, щоб поміркувати і згадати, що вам дійсно сподобалось у діях сусіда
ліворуч… Зараз я сам розпочну процедуру. Після того, як всі висловляться, слід
запропонувати: Нехай те, що ви почули, продовжує звучати всередині Вас… Подивіться
мовчки на людей, з якими Ви разом працювали…З’ясуйте для себе, що ви відчуваєте в даний
момент…»
Шерінг. Що Ви почували під час висловлювань?
3. Вправа «Мені сподобалося».
Мета: Реалізація зворотного зв’язку з групою з приводу тренінгу, використовуваних
вправ та ігор з метою врахування побажань учасників, коректного завершення роботи групи,
збереження позитивного настрою у її членів.
Час: 20 хвилин.
Зміст. Інструкція: «Зараз Вам надається можливість поділитися своїми враженнями,
зауваженнями щодо проведеного тренінгу. Зробимо це по колу. Вам пропонується почати
свою репліку з однією з фраз: «Під час заняття я зрозумів...», «Найкориснішим для мене було
...», «На занятті я дізнався, що ...», «Мої побажання ...».
Шерінг. Що Вам найбільше запам’яталося та сподобалося під час тренінгу?
4. Вправа «До побачення».
Мета: Підтримання позитивного настрою учасників.
Час: 5 хвилин.
Зміст. Тренер встає, простягає вперед праву руку і каже: «Мені дуже приємно було
вести тренінг. Дякую всім за роботу!». Потім піднімається один з учасників, кладе свою руку
на руку ведучого і повторює його останню фразу: «Дякую всім за роботу!»Таким же чином
діють й інші учасники. Коли всі праві руки будуть з’єднані й слова сказані, тренер каже всім:
«До побачення!» – і група розходиться.
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