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Сьогодення висуває високі вимоги до офіцера-прикордонника з 

урахуванням важливості задач щодо забезпечення національної безпеки на 
державному кордоні. З приведенням організаційно-штатної структури 

Державної прикордонної служби України у відповідність до сучасних вимог 
та кращих світових практик, змінюються підходи до роботи з персоналом. 
Важливим аспектом професійної підготовки майбутніх офіцерів- 
прикордонників є їх готовність до роботи з персоналом.

Слід зауважити, що робота з персоналом передбачає ефективне 
управління колективом та співпрацю з окремими його членами з метою 
раціонального використання людських ресурсів; знання і застосування 
оптимальних методів, прийомів і механізмів підбору кадрів; визначення 

ролі кожного військовослужбовця з огляду на сформовані професійні 
компетентності, здібності і нахили; аналіз та коригування індивідуальної та 
спільної діяльності.

Відповідно, розпочате реформування змінює і корегує готовність 

керівників оперативно-розшукових підрозділів державної прикордонної 
служби України до управління в умовах змін.

Виходячи із вищесказаного можна зробити висновок, що психологічна 
готовність керівників до управління в умовах змін є важливою складовою їх 

професійної кваліфікації і суттєво впливає на ефективність управлінської



діяльності. Потреба у забезпеченні ефективного реформування та розвитку 

оперативно-розшукової діяльності прикордонного відомства виводить пошук 

шляхів підвищення психологічної готовності керівників до управління в 

умовах змін на рівень важливого практичного завдання.

Вивчення дисертаційного дослідження вказує на те, що Олександр 

Сергійович Туз взявся вирішувати надзвичайно актуальну тему наукового 

дослідження -  вивчення психологічної готовності керівників оперативно- 

розшукових підрозділів державної прикордонної служби України до 

управління в умовах змін.

Потрібно зауважити, що дисертант чітко визначив стратегію і тактику 

свого дослідження. Автором цілком коректно з наукової точки зору визначено 

об’єкт, предмет, мету дослідження та основні задачі, для виконання яких він 

виявив всі доступні резерви, обрав потрібні методи і оптимальний варіант 

наукового пошуку. У результаті проведеної роботи він отримав нові наукові 

результати, які розширюють та конкретизують відомі дані та надають їм дієвої 

функціональності.

Виходячи із проведеного дослідження, Тузом О.С. уперше: 

визначено специфіку психологічної готовності керівників оперативно- 

розшукових підрозділів до управління в умовах змін, яка проявляється як 

сукупність професійних індивідуально-психологічних характеристик, що 

забезпечує високий рівень досягнень при виконанні того чи іншого виду 

управлінської діяльності в умовах змін;

розкрито взаємозв’язок між компонентами психологічної готовності 

(когнітивним, мотиваційним, особистісним, діяльнісним та регулятивним) 

керівників оперативно-розшукових підрозділів та їх професійними 

характеристиками, які полягають в адаптивності особистості до умов 

діяльності, що змінюються, швидкому опануванні нових професійних знань та 

їх реалізації на практиці, здатності до критичного та креативного мислення;



розроблено й апробовано структурно-функціональну модель 

психологічної готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до 

управління в умовах змін.

Дисертаційне дослідження Туза О.С. вирізняється достатнім рівнем 

теоретичного узагальнення, самостійністю наукового пошуку, творчим 

підходом до вирішення наукового завдання.

Застосований методичний інструментарій представляє собою комплекс 

теоретичних і емпіричних методів, а також методів і методик психологічного 

дослідження, які характеризуються високою валідністю, надійністю та 

вірогідністю.

Вихідні методологічні позиції здобувача ґрунтуються на засадах 

радянської, української та зарубіжної психологічної науки, які в своїй основі 

представляють змістовний синтез засобів, методик, логіки, методів та 

прийомів дослідження.

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження 

проблеми психологічної готовності особистості до діяльності в умовах 

змін» на основі змістовного аналізу наукових джерел здобувачем розглянуто 

та проаналізовано проблему готовності в управлінській діяльності як предмету 

психологічного дослідження, охарактеризовано основні підходи до 

дослідження змін в організаціях як психологічного феномену, а також 

обґрунтовано психологічні детермінанти розвитку психологічної готовності в 

умовах змін; розкрито основні підходи до дослідження змін в організаціях як 

психологічного феномену.

У другому розділі «Емпіричне дослідження стану психологічної 

готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління 

в умовах змін» автором розроблено структурно-функціональну модель 

психологічної готовності для керівників ОРП, викладено порядок організації 

та методику дослідження, наведено результати діагностування актуального 

стану психологічної готовності керівників ОРП до управління в умовах змін.



У третьому розділі «Розвиток психологічної готовності керівників 
оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін» 
здобувачем обґрунтувано програму професійно-психологічного тренінгу з 
психологічної підготовки керівників ОРП до управління в умовах змін та 
представлено її зміст та структуру; наведено результати експериментальної 
перевірки ефективності тренінгу та практичні рекомендації керівникам ОРП з 
організації управління в умовах змін.

У цілому, результати, отримані дисертантом, відрізняються науковою 
новизною, мають відповідне теоретичне і практичне значення.

Детальний аналіз дисертаційного дослідження Туза Олександра 
Сергійовича свідчить про ерудицію та обізнаність автора в галузі проблем 
психології діяльності в особливих умовах, про вміння застосовувати методи 
теоретичного аналізу, а також психологічні методи експериментального 
дослідження для успішного вирішення визначених завдань наукового 
дослідження.

У публікаціях в повному обсязі відображено основні аспекти і 
результати дисертаційного дослідження. Зміст автореферату відображає 
основний зміст дисертації.

Дисертаційний матеріал викладений достатньо аргументовано та 
послідовно, його вирізняє чіткість задуму, якісний теоретичний аналіз, 
аргументованість висунутих тез, обґрунтованість зроблених висновків, 
здобутих у самостійному емпіричному пошуку, що відповідає вимогам ДАК 
України щодо кандидатських дисертацій.

Не зважаючи на велику кількість переваг роботи, що подана до захисту, 
є ряд певних побажань та зауважень, а саме:

1. У пп. і 2  автор аналізує стратегічні та структурні зміни, що 

відбуваються у реформуванні територіальних органів Державної 

прикордонної служби України. На нашу думку, варто було б 

зазначити документ, який регламентує перепідпорядкування органів 

охорони державного кордону.



2. У цьому ж підпункті автором представлені чинники, що визначають 

наявність сильної мотивації досягнення. Однак у тексті роботи не 
вказано, хто саме є автором зазначеної класифікації.

3. У пп. 2.2 здобувачем представлено модель психологічної готовності 
керівника до управління організаційними змінами. Ми вважаємо, що 

під рисунком моделі варто було б зазначити, хто є її автором.

4. У пп. 2.3 автором дослідження представлено рівні сформованості 

когнітивного компонента, мотиваційного компонента, складових 

діяльнісного та особистісного компонентів психологічної готовності 

керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління в 

умовах змін. На наш погляд їх доцільно представити у вигляді 

графічної моделі для кращого наочного сприйняття матеріалу.
5. Не зважаючи на те, що автором дослідження детально описані етапи 

експерименту та зміст тренінгової програми, у роботі відсутня 

інформація про тривалість самого експерименту.

Але зазначені нами моменти не є критичними, в переважній більшості 

мають дискусійний характер і не впливають суттєвим чином на наукову і 

практичну цінність проведеного дослідження. У цілому дисертація Туза 

Олександра Сергійовича являє собою самостійну і завершену дослідну роботу, 

в якій отримані нові науково обґрунтовані теоретичні і експериментальні 
результати, що у своїй сукупності вирішують актуальне конкретне наукове 

завдання, яке є суттєвим для психології діяльності в особливих умовах.

Дисертація відповідає паспорту спеціальності 19.00.09 -  психологія 

діяльності в особливих умовах. Оформлення автореферату, у цілому, 

відповідає встановленим ДАК Міністерства освіти і науки України вимогам.

Дисертація Туза Олександра Сергійовича містить результати 

проведених ним особисто досліджень та є самостійною науковою працею, яка 

за актуальністю теми, а також внеском у науку, ступенем новизни й 

обґрунтованості відповідає вимогам чинного порядку присудження наукових



ступенів, а її автор може претендувати на присудження йому наукового 

ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 

«Психологія діяльності в особливих умовах».
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