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У статті проаналізовано проблеми, що постають перед сучасними сім’ями військовослужбовців, 

зміст, основні форми та напрями соціально - педагогічної роботи із даною категорією сімей, 
особливості їх захисту та підтримки. 
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В статье проанализировано проблемы, возникающие у современных семей военнослужащих, 
содержание, основные формы и направления социально - педагогической работы с данной категорией 
семей, особенности их защиты и поддержки. 

Ключевые слова: военнослужащие, семьи военнослужащих, принципы, содержание, формы 
социальной работы 

Постановка проблеми. Сьогодні в 
Україні приділяється велика увага державній 
сімейній політиці, мета якої полягає в 
забезпеченні сприятливих умов для 
всебічного розвитку сім’ї та її членів, 
реалізації сім’єю своїх функцій і поліпшення 
її життєвого рівня, підвищення ролі сім’ї як 
основи суспільства. Одним із стратегічних 
завдань державної політики України є захист 
та підтримка сім’ї як важливого соціального 
інституту. Це стосується також і сім’ї 
військовослужбовців. 

В наш час, при соціальній напруженості, 
погіршенні матеріального стану армійців, 
зникненні житейської перспективи, 
загостренні соціальні проблеми членів родин 
військовиків, також громадян, що звільнені з 
військової служби, втраті суспільних 
перспектив, змінюється соціальний статус 
людей, ламаються звичні життєві 
стереотипи, цінності, виникають неабиякі 
нетрадиційні, незвичайні труднощі. 
Необхідність вирішення соціальних проблем 
різних категорій - військовослужбовців та, 
безумовно, всіх, кого певним чином 
стосується військова служба, створює умови 
для розвитку та вдосконалення розгалуженої 
системи соціальної роботи. 

Мета соціальної роботи в умовах 
військової служби полягає в тому, щоб 
відновити фізичні й психічні сили тих, кому 
надається допомога, скорегувати особистісні 
установки клієнтів, навчивши їх правильно 
сприймати примусові сторони свого життя; 
внести елементи соціальної справедливості в 
рамки субординаційних ставлень, 
характерних для військової служби [2, с.155]. 

Аналіз попередніх досліджень. 
Питання соціальної роботи з сім’ями 

військовослужбовців також знайшли своє 
відображення в науковій літературі. 
Найбільш ґрунтовними й цікавими є 
дослідження Бочарової В, Звєрєвої І., 
Капської А., Лактіонової Г., Холостової Е. та 
інших авторів. Липский І. розглянув та надав 
типологізацію клієнтів соціальної роботи 
військової сфери. 

Павленок П. виділяє, що головною 
метою соціальної роботи з сім’ями 
військовослужбовців є створення 
оптимальних соціальних умов, які 
дозволяють як військовому та 
громадянському персоналу ефективно 
вирішувати покладені на них обов’язки. 
Умови - створення такої обстановки, 
моральної та духовної сфери у якій протікає 
життя військового та його сім’ї [6, с. 210]. 

Актуальність вищеокресленої проблеми 
визначає мету нашої роботи – аналіз 
проблем, що постають перед сучасними 
сім’ями військовослужбовців, змісту, 
основних форм та напрямів соціальної 
роботи із даною категорією сімей, 
особливостей їх захисту та підтримки. 

Виклад основного матеріалу. 
Погоджуємось із думкою ряду вчених, що 
основні проблеми військових та їхніх сімей 
починаються у зв'язку з проблемами 
переходу до цивільного життя (звільнення з 
армії). Вони визначають, що головними 
завданнями соціальної роботи в цей період є 
завдання по відновленню фізичних і 
психічних сил, коригування особистісних 
настанов щодо адаптації до нових умов 
життя, допомоги в придбанні нових 
спеціальностей і роботи. 
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Ці завдання здійснюються соціальним 
працівником за допомогою визначених 
засобів і методів: 

- інформування сім'ї про наявність 
певних соціальних пільг; психологічна 
підтримка і відновлення; 

- соціальна та юридична консультація; 
- педагогічна корекція дітей, подолання 

труднощів у їхньому навчанні; 
- організація елементів малого 

виробництва, кооперативних форм праці, 
груп самодопомоги і взаємодопомоги; 

- навчання і перенавчання цивільних 
професій; 

- сімейне консультування з метою 
адаптації до життя; 

- культурно-дозвіллєва діяльність [5, 
с.183]. 

У загальному випадку соціальна робота 
з військовими та їх сім'ями різниться 
залежно від характеру й глибини соціальних 
проблем, що визначаються належністю до 
призовного або контрактного контингенту, 
до певного складу військових, тривалістю 
їхнього перебування на військовій службі. 
Тому мета соціальної роботи в 
найзагальнішому вигляді полягає у 
відновленні психофізичних сил військового, 
коригуванні його особистісних настанов на 
службу в ЗС, у внесенні елементів соціальної 
справедливості в субординаційні стосунки, 
характерні для військової служби. 

Спираючись на визначення та 
характеристику поняття «соціально-
педагогічна діяльність» [3, с. 265], 
приходимо до висновку, що соціально-
педагогічна діяльність з сім’єю 
військовослужбовця – це різновид 
професійної діяльності, спрямований на 
створення сприятливих умов 
функціонування сім’ї, соціалізації та 
всебічного розвитку її членів, задоволення її 
соціокультурних потреб, налагодження або 
відновлення соціально схвалених способів її 
життєдіяльності. Показниками ефективності 
соціально-педагогічної діяльності повинні 
бути не стільки характеристики обсягу і 
номенклатури соціальних послуг, наданих 
сім’ї військовослужбовця, скільки 
характеристики ступеня соціальної 
напруженості в ній. Результатом соціально-
педагогічної діяльності з сім’єю є 
формування в сім’ї здатності до 
самовизначення, саморегуляції, адаптації до 
змінних умов, відповідно до її можливостей 
та особливостей соціального середовища [3, 
с. 266]. 

Щоб визначити особливості соціальної 
роботи з різними категоріями 
військовослужбовців, згадаймо деякі 
різновиди клієнтів цієї сфери – сфери 
обслуговування людей, що пов’язані з 
військом: якщо це сім’я, то клієнтом може 
бути багатодітна сім’я, з важкими дітьми або 
така, що потребує житло, сім’я з афганцем чи 
пенсіонером-ветераном збройних сил, 
учасником Великої Вітчизняної війни, 
інвалідом чи наркозалежним членом родини; 
серед військовослужбовців - одинаки, удівці, 
розлучені, схильні до пияцтва, до суїциду, з 
девіантною поведінкою, вихідці з 
проблемної сім’ї, а також офіцер 
передпенсійного віку; можуть бути з 
відповідними проблемами жінки-
військовослужбовці або працівниці збройних 
сил і т.п. 

Безумовно, тут названо не всі категорії 
клієнтів. В літературі, намагаючись, видно 
узагальнити типологізацію клієнтів 
соціальної роботи, виділяють тільки три 
основні групи: військовослужбовці, 
працівники Збройних Сил; члени сімей 
військовослужбовців; колишні 
військовослужбовці, особи, що звільнені з 
військової служби [1]. 

У трохи розширеному, 
деталізованішому вигляді типи клієнтів 
військової соціальної роботи можна 
представити й таким чином:  

1. військовослужбовці (офіцери, 
прапорщики і мічмани, сержанти і старшини, 
солдати і матроси); це – соціальна робота з 
військовослужбовцями;  

2. працівники Збройних Сил; це – 
цивільні громадяни, що працюють в 
установах силових відомств за наймом і не є 
військовослужбовцями; 

3. жінки – військовослужбовці та 
працівниці Збройних Сил; 

4. військові пенсіонери, колишні 
військовослужбовці; це – соціальна робота з 
особами, яких звільнено з військової служби; 

5. учасники Великої Вітчизняної війни 
та інших воєн; 

6. сім'ї нинішніх і колишніх 
військовослужбовців – соціальна робота з 
членами сімей військовослужбовців [1]; 

7. допризовна та призовна молодь – 
соціальна робота з допризовною та 
призовною молоддю. 

Важливим напрямком соціальної роботи 
з військовослужбовцями є той, що 
орієнтований на військовослужбовців.  

Соціальна допомога здійснюється через 
надання інформаційних, психологічних, 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 2 (33) / 2013 9 

корекційних послуг. При цьому визнано 
домінуючим принципом інтеграцію 
індивідуального підходу з комплексною 
допомогою особистості. Застосування різних 
методик є запорукою ефективності 
соціальної роботи з військовослужбовцями 
та їх сім’ями. 

В арсеналі соціального працівника є 
різноманітні методики, технології. 
Найпоширенішими і найефективнішими 
можуть бути: індивідуальне консультування, 
методи релаксації, технології особистісного 
розвитку тощо. Соціальна робота з 
військовослужбовцями та їх сім’ями 
передбачає застосування різних форм, 
методів, технологій обслуговування сім’ї. 
Конкретність змісту цієї роботи залежить від 
типу сім’ї, шлюбу, верховенства в сімейних 
стосунках, від того, як реалізуються її 
функції. З метою збереження і розвитку 
соціальних функцій сім’ї (генеративна – 
відтворення населення, соціалізаційна, 
економічна – господарсько-побутова, 
гедоністична, психотерапевтична, 
рекреаційна тощо), створення благодатного 
«тилу» для військовослужбовця, соціальні 
працівники в межах державної сімейної 
політики спрямовують свою роботу на 
стабілізацію соціального становища сім’ї, 
створення реальних передумов позитивної 
динаміки процесів її життєдіяльності, 
формування ефективної системи захисту 
соціально вразливих сімей [7, с.368]. 

Важливим аспектом сімейної політики, 
є соціальна допомога, що спрямована на 
збереження сім’ї: стабілізація сім’ї; робота 
щодо розвитку членів сім’ї, вдосконалення 
сімейних стосунків; може бути й екстрена 
соціальна робота – термінова, надзвичайна 
допомога (надання притулку, негайне 
видалення із сім’ї членів родини, що 
перебувають в небезпеці, які зазнають 
насилля тощо). Організація роботи із сім’єю 
не визначена відповідними документами і не 
входить до функціональних обов’язків 
посадових осіб (окрім інструктора по роботі 
з сім’ями військовослужбовців). Важливе 
значення має адресна допомога, до форм якої 
входить натуральне забезпечення, 
гуманітарна та грошова допомога, пільги та 
послуги. Соціальне оздоровлення сім’ї 
здійснюється в основному у співробітництві 
із шкільними та позашкільними дитячо-
підлітковими установами, закладами 
культури, спортивними організаціями тощо.  

Отже, соціальна робота з 
військовослужбовцями та їх сім’ями 
спрямовується на можливості клієнта або 

групи людей, що потребують. Активізація 
власного потенціалу клієнта, причому, це є 
чи не головною тенденцією світової 
соціальної роботи, здійснюється через 
актуальну нині індивідуальну роботу, як 
таку, що спрямована на використання усіх 
можливостей, що допомагають людині 
пристосуватися до конкретних умов життя, 
та сприяє тому, щоб клієнт розробив власну 
життєву програму. Вирішення цієї задачі 
можливе тільки за допомоги методу 
диференційного підходу, що передбачає 
всебічний аналіз особливостей соціального, 
фізичного, морального положення об’єкта, 
його інтересів, потреб. Вагомим є і 
становище суб’єкта соціальної роботи, його 
кваліфікація, майстерність володіння 
методиками, сучасними технологіями, 
застосування їх відповідно до об’єктної 
ситуації. Цей метод застосовується в роботі 
як з окремою особою, окремим 
військовослужбовцем, так і з військовим 
колективом та окремим членом сім’ї 
військового. 

Одна з функцій соціальної роботи в 
Збройних силах забезпечення соціально-
побутових і соціально-екологічних умов для 
військовослужбовців. Усунення негативних 
факторів, поліпшення умов праці і побуту, 
безсумнівно, сприятиме підвищенню їхньої 
працездатності і розкриттю здібностей до 
соціального функціонування. 

Тут застосовуються конфліктологічні 
процедури, технології посередництва, 
методи групової терапії у вигляді бесід, ігор, 
тренінги спілкування і навчання 
комунікативним навичкам, особистісна 
діагностика психологічної сумісності або 
несумісності індивідів для комплектування 
найбільш життєздатних і стабільних 
колективів. 

Значно поліпшити становище 
військовослужбовців і їхніх сімей може 
соціально-економічна робота, організація 
самодопомоги і взаємодопомоги сімей, 
розвиток елементів малого виробництва, 
кооперативних форм праці. Організатори 
соціальної роботи можуть виступити в ролі 
консультантів і менеджерів, посередників у 
контактах асоціацій і об'єднань дружин 
військовослужбовців з органами і 
установами, підприємствами, зацікавленими 
в їхніх послугах або результатах праці. 

Специфічний вид діяльності 
соціального працівника в Збройних силах - 
підготовка військовослужбовців до життя 
після звільнення з військової служби, 
правильна психологічна орієнтація і корекція 
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очікувань, що спроможні пом'якшити 
неминучу зміну способу життя, навчити 
позитивно реагувати на неї. 

Культурно-дозвіллєва діяльність 
відіграє у збройних силах дуже важливу 
роль. Це реалізація можливості об'єднання 
колективу, внесення змін у монотонну 
військову дійсність, сфера вияву свободи в 
надмірно урегульованих умовах. Соціальний 
працівник стежить за регулярністю і рівним 
доступом усіх до культурно-дозвіллєвої 
діяльності, залучає бажаючих, забезпечує 
обладнанням і інвентарем для соціально-
культурної активності [2, с.156]. 

Оптимізація соціально-педагогічної 
роботи з сім’ями військовослужбовців 
забезпечуватиметься: створенням мережі 
спеціалізованих соціально-педагогічних 
служб; наявністю у фахівців соціально-
педагогічної діяльності спеціальної 
підготовки щодо роботи у військовому 
середовищі та вирішення проблем 
військовослужбовців і їхніх родин; 
організацією самодопомоги і 
взаємодопомоги родин військовослужбовців; 

задоволенням різноманітних потреб членів 
сімей військовослужбовців, що виникають у 
процесі взаємодії із соціальним військовим 
середовищем; формуванням дієвої 
соціальної політики держави загалом та у 
сфері соціального захисту 
військовослужбовців та їхніх сімей зокрема 
[4, с.156]. 

Висновки: В цілому необхідно сказати, 
що дослідницька мета даної роботі повністю 
не досягнута, так як існує багато не 
виявлених та не вирішених питань, як і 
допомагають глибше дослідити сутність 
соціальних проблем військовослужбовців та 
їх сімей для організації найбільш дієвих 
методів їх вирішення. 

А також необхідно найбільш повне 
усвідомлення соціальних проблем 
військовослужбовців та їх сімей та постійної 
напруги як у теоретичних обґрунтувань, так і 
у практичній допомозі даній категорії у 
вирішенні їх проблем. Не потрібно забувати, 
що найкраще вирішення проблем – це 
прогнозування та недопущення її 
виникнення. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ТОЛЕРАНТНОСТІ 
У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
У статті здійснено теоретичний аналіз та проаналізовано підходи до визначення поняття 

толерантність, сформульовано визначення поняття «толерантності у дітей молодшого шкільного віку». 
Ключові слова: толерантність, формування толерантності, молодший шкільний вік. 
В статье осуществлен теоретический анализ и проанализированы подходы к определению понятия 

толерантность, сформулировано определение понятия «толерантность у детей младшего школьного возраста». 
Ключевые слова: толерантность, формирование толерантности, младший школьный возраст. 
Постановка проблеми. У сучасному 

світі, коли цінність людських відносин, 
цінність особистості кожної окремої людини 
ставиться на перше місце, не можна не 
звернути увагу на такі поняття, як терпимість, 
емпатія, взаєморозуміння, толерантність. У 
системі загальнолюдських цінностей 
толерантність є однією з фундаментальних 
категорій, що обумовлює гуманізацію 
ставлення людини до світу, свідоме визнання 
ним прав і свобод іншого незалежно від його 
відмітних характеристик, готовність до діалогу 
та співпраці в різних ситуаціях взаємодії. 
Потреба суспільства в особистості, що 
шанобливо відноситься до думок, поглядів, 
поведінки інших людей ставить перед 
сучасною освітою завдання глибокого 
вивчення та узагальнення науково-
педагогічних і методичних досліджень з 
проблеми формування толерантності 
підростаючого покоління.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проблема толерантності завжди 
була і залишається предметом дослідження 
науковців. На сьогодні проведено цілий ряд 
теоретичних та емпіричних досліджень різних 
аспектів толерантності: структури та 
механізмів толерантності (С.К. Бондирєва, І.Б. 
Гриншпун, Д.В. Колесов); формування 
толерантності як властивості особистості (О.Г. 
Асмолов, Н.А. Асташова, Л.В. Байбородова, 
С.К. Бондирєва, Р.Р. Валітова, І.Б. Гриншпун, 
Д.В. Колесов, П.Ф. Комогоров, М.І. Рожков, 
Є.М. Степанов); педагогічні аспекти 
вирішення проблеми толерантності (Ю.К. 
Бабанський, О.С. Богданова, Н.В. 
Бордовський, З.Н. Варбанець, І.А. Галицькій, 
Б.С. Гершунський, Ф.А.В. Дістервег, З.Ф. 
Мубінова, А.А. Реан, М.Уолцер та ін.). У 
цілому проблема досліджена досить мало. 

Виходячи з цього, метою нашої статті є 
на основі теоретичного аналізу розширити та 
поглибити визначення поняття 

«толерантність», обґрунтувати доцільність 
формування останньої в дітей молодшого 
шкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. У процесі 
вивчення проблеми формування толерантності 
у дітей було виявлено протиріччя, яке полягає 
в тому, що до теперішнього часу відомо 
достатню кількість відомостей щодо 
вирішення проблеми формування 
толерантності у дітей, причому в основному 
підліткового і старшого шкільного віку, але не 
сформульована концепція, не виділена 
технологія виховання толерантності у дітей 
молодшого шкільного віку, відсутня науково 
обґрунтована система педагогічних засобів 
формування толерантності у дітей даної 
вікової групи. 

Дослідження проблеми толерантності та її 
формування у молодшому шкільному віці 
значно розширилося останнім часом і це 
пов’язано з наступними причинами: 

- національний склад учнів сучасних шкіл 
досить різноманітний; 

- у зв’язку з віковими особливостями, діти 
молодшого шкільного віку проявляють 
нетерпимість по відношенню до таких дітей, у 
них закладені лише такі поняття, як 
«хороший» чи «поганий», середнього 
показника в даному віці не існує; 

- у молодшому шкільному віці 
закладаються основи етики, формуються і 
зміцнюються індивідуальні варіанти ставлення 
до себе і оточуючих.  

У науковій педагогічній літературі до 
останнього часу термін «толерантність» 
зустрічався не часто, тому спочатку ми 
звернулися до етимології цього слова. 

В енциклопедичному словнику 
толерантність (від лат. Tolerantia - терпіння) 
трактується як:  

1) здатність організму переносити 
несприятливий вплив того чи іншого фактора 
середовища; 
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 2) терпимість до чужих думок, 
віруванням, поведінки [9, с. 1352].  

У словнику іноземних слів, толерантність 
– це «терпимість до чужих думок і вірувань; 
поблажливе ставлення» [7, с. 253]. 

Сутність поняття «толерантність» 
розкривається в «Декларації принципів 
толерантності» – основоположному 
міжнародному документі, прийнятому ООН у 
1995 році. У ст. 1 зазначається, що 
«толерантність» – це: 

- повага, прийняття і розуміння багатого 
різноманіття культур нашого світу, наших 
форм самовираження і способів проявів 
людської індивідуальності; 

- чеснота, яка робить можливим 
досягнення миру і сприяє заміні культури 
війни культурою миру; 

- не поступка, поблажливість чи 
потурання; це активне ставлення, що 
формується на основі визнання універсальних 
прав та основних свобод людини; 

- відмова від догматизму, від 
абсолютизації істини і затвердження норм, 
встановлених в міжнародних правових актах в 
галузі прав людини » [4, c. 7-10].  

У результаті ознайомлення з науковою 
літературою з філософії, історії, соціології, 
психології і педагогіки толерантності ми 
виявили принципово важливі теоретичні 
позиції дослідників щодо цієї проблематики. 
Толерантність вченими розглядається з точки 
зору правового та соціально-політичного 
аспекту (М. Мчедлов). Деяка частина 
дослідників сприймає її як філософське 
поняття (В. Лекторський), а інша – як категорія 
відносин (А.Клєпцов, В. Маралів, В. Ситар, А. 
Соколова, Г. Солдатова). Для деяких це - 
толерантна свідомість (О. Асмолов, А. Газман, 
А. Грива, О. Кондаков, А.Насіновська), як 
пізнавальна стратегія (А. Коржуев, Н. 
Кудзіева, В. Попков, М. Поташник). 

Інтерес вчених, що вивчають феномен 
толерантності, постійно пов’язаний з 
виробленням наукового визначення цього 
поняття.  

Багатогранність використання терміна 
«толерантність», на думку І.Б. Гриншпуна, 
орієнтує нас на два розуміння: перше – як 
індивідуальної властивості, що полягає в 
здатності до збереження саморегуляції 
травмуючих впливів середовища; та друге – як 
здатність до неагресивної поведінки по 
відношенню до іншої людини на основі 
відкритості у відносній незалежності від дій 
іншого. У першому випадку акцент робиться 
на здатність до самозбереження, у другому – 
на готовність до взаємодії [3, с. 33].  

Розглядаючи толерантність як норму 
сумісності в різноманітному світі, А.Г. 
Асмолов співвідносить її значення з правом 
іншого на варіанти, правом на дійсний 
мультикультуралізм, полікультурність як 
джерело руху в світі. «Толерантність – це 
визнання інакшості. Толерантність передбачає 
створення унікального інституту посередників, 
які повинні не просто підірвати 
фундаменталізм, а пробудити в нелюдських 
світах людське. Показати, що можливе 
співіснування людей з різними поглядами» [1, 
с. 7].  

Г.У. Солдатова розуміє толерантність як 
готовність прийняти інших такими, які вони є. 
Толерантність в її розумінні не повинна 
зводитися до конформізму, ущемленні 
власних інтересів, вона передбачає взаємність і 
активну позицію сторін. «Толерантність є 
важливим компонентом життєвої позиції 
зрілої особистості, яка має свої цінності, 
інтереси і готової, якщо буде потрібно, їх 
захищати, але одночасно з повагою ставитися 
до позицій і цінностей інших» [10, с. 7-8]. 

Б.З. Вульфов розкриває педагогічну 
сутність толерантності: «... толерантність 
розуміється як здатність людини або групи 
співіснувати з іншими людьми (спільнотами), 
яким притаманні інший менталітет, спосіб 
життя» [2, с. 13].  

Л.А. Байкова визначає толерантність як 
«... цінність і соціальна норма громадянського 
суспільства, що виявляється в праві всіх його 
індивідів бути різними, забезпеченні стійкої 
гармонії між різними конфесіями, 
поліетнічними, етнічними та іншими 
соціальними групами, повазі до різноманіття 
різних світових культур, цивілізацій і народів, 
готовності до розуміння і співпраці з людьми, 
що різняться по зовнішності, мові, 
переконанням, звичаям і віруванням» [3, с. 46].  

Виділяючи емоційну складову в прояві 
толерантності, А.П. Садохін трактує як 
«почуття терпимості і шанобливого ставлення 
до думок інших людей, що не збігаються з 
власними. Толерантність допускає право на 
вільне вираження своїх поглядів і реальну 
рівноправність людей в практичному житті, 
яке проявляється в тому, що людина, не 
відмовляючись від своїх переконань, 
одночасно відноситься з повагою до думок 
інших людей» [3, с. 27].  

На думку В.В. Савельєва, толерантність 
слід сприймати як високий ступінь 
самосвідомості, «яка не набувається від 
народження і не формується стихійно, 
автоматично, а породжується в результаті 
контактів культур, подолання конфліктів через 
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культурну взаємодію, культурний компроміс і 
плюралізм» [3, с. 56]. Тому толерантність 
дозволено розглядати як унікальну світову 
цінність, інтегруючу в собі не тільки ряд таких 
світових цінностей, як істина, добро і краса, 
справедливість і любов, але і спирається на 
них. Саме толерантність є фундаментом 
сучасної глобальної культури.  

Л.П. Ільченко пропонує найбільш 
ґрунтовне розуміння толерантності як стійкості 
до конфліктів, відкидаючи при цьому судження 
про толерантність як терпимість чого-небудь, 
кого-небудь. Вона зазначає: «Якщо 
різноманітність людей, культур, народів 
виступає, на думку гуманістів епохи 
Відродження, як цінність і гідність культури, то 
толерантність являє норму цивілізаційного 
компромісу між цими культурами і готовність 
до прийняття їх логік і поглядів. Вона виступає 
як умова збереження різноманітності, свого 
роду історичного права на несхожість» [6, с. 11]. 

У своєму дослідженні ми будемо 
спиратися на визначення М. І. Рожкова, який 
розумів під толерантністю «реалізовану 

готовність до усвідомлених особистісних дій, 
спрямованих на досягнення гуманістичних 
відносин між людьми і групами людей, що 
мають різний світогляд, різні ціннісні 
орієнтації, стереотипи поведінки» [8, с. 14]. А 
також В.М. Золотухіна, який аналізуючи 
сутність поняття «толерантність», у своїй 
роботі «Дві концепції толерантності» визначає 
толерантність – як, з одного боку, моральний 
принцип, що регулює діяльність людини, 
формує особливий тип світогляду, а з іншого 
боку – як практичний інструмент, що дозволяє 
успішно вирішувати протиріччя і конфлікти [5, 
с. 15]. 

Аналіз поглядів вчених на проблему 
толерантності показав, що їх єдність полягає у 
визнанні значущості толерантності розвитку 
суспільства і розумінні сутності даного 
поняття як терпимості на сучасному етапі. З 
метою наочного сприйняття відмінностей у 
визначеннях поняття «толерантність», 
складена порівняльна таблиця думок, де 
позначені особливості авторських точок зору 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Порівняльна таблиця відмітних особливостей авторських точок зору на проблему 

толерантності 
1 А.Г. Асмолов Мистецтво жити з несхожим, прийняття іншого, спосіб вирішення конфліктів, 

норма сумісності 
2 Б.З. Вульфов Здатність особистості співіснувати з людьми іншого менталітету і способу 

життя 
3 Г.У. Солдатова Готовність прийняти інших такими, які вони є і взаємодіяти з ними на основі згоди 
 Л.А. Байкова Цінність і соціальна норма громадянського суспільства, готовності до розуміння 

і співпраці з людьми 
5 А.П. Садохін Почуття терпимості і шанобливого ставлення до інших 
6 І.Б. Гришпун Індивідуальна властивість і здатність до неагресивної поведінки 
7 В.В. Савельєв Як високий ступінь самосвідомості 
8 М. І. Рожков Реалізована готовність до усвідомлених особистісних дій, спрямованих на 

досягнення гуманістичних відносин між людьми і групами людей 
9 Л.П. Ільченко Умова збереження різноманітності, свого роду історичного права на несхожість 
10 В.М. Золотухін Як моральний принцип та практичний інструмент, що дозволяє успішно 

вирішувати протиріччя і конфлікти 
Аналіз теоретичних підходів до 

визначення поняття толерантності дозволив 
нам сформулювати визначення поняття 
«толерантність молодшого школяра» як 
потреба й готовність учня початкових класів 
до конструктивної взаємодії з однолітками 
незалежно від національної, соціальної, 
релігійної приналежності; прийняття, 
розуміння та інтерес до культури і традицій 
різних народів, стійка особистісна 
властивість, що характеризується визнанням 
права на відмінність і вмінням 
доброзичливого ставлення до цінностей 
інших зі збереженням власної гідності; 
сформованістю вмінь налагоджувати 
стосунки з іншими людьми шляхом діалогу. 

Формування толерантності можливе в 
різні вікові періоди розвитку людини. Однак 
саме молодший шкільний вік є сенситивним 
періодом у розвитку толерантної особистості, 
що детермінується віковими особливостями, 
бурхливим процесом загального розвитку. 

Метою формування толерантності 
молодшого школяра є розвиток толерантних 
якостей особистості даної вікової категорії. 
Досягти її можна лише при взаємодії школи та 
батьків. У житті дитини школа та родина є 
двома найважливішими чинниками, і вони 
мають взаємодіяти для досягнення поставленої 
мети та вирішення таких завдань, як: 
запобігання проявам інтолерантності в класі; 
налагодження атмосфери діалогу та співпраці 
під час спілкування; формування прагнення 
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зрозуміти іншого; розвиток здатності критично 
ставитися до власної діяльності й поведінки; 
розвиток здібностей до співпереживання та 
співчуття, а також довіри й гідності. До 
основних компонентів толерантності в дітей 
молодшого шкільного віку можна віднести 
набуття знань про толерантність, знань про 
існування відмінностей у культурах і способах 
мислення представників інших етнічних, 
національних або культурних 
приналежностей; створення установок на 
доброзичливе ставлення до іншої особистості, 
а також на зацікавленість у набутті певного 
досвіду від спілкування з представниками 
іншої культури; розвиток умінь культурного 
спілкування й навичок розв’язання конфліктів. 
Так, знання про існування толерантності, 
набуті дітьми молодшого шкільного віку, 
допомагають переконувати їх у доцільності 
певних рішень і вчинків щодо іншої 
особистості, а також усвідомлювати та 
управляти власними емоціями. Слід зазначити, 
що процес формування толерантності не 
обмежується лише наповненням дітей 

молодшого шкільного віку знаннями про 
толерантність, стимулом до прояву їхньої 
толерантної поведінки стають набуті здібності 
та вміння вести діалог, уважно з розумінням 
вислуховувати позицію іншого, намагатися 
усвідомлювати й приймати позицію іншого 
такою, якою вона є. 

Висновки. Аналіз різних підходів до 
розуміння поняття толерантності дає нам 
можливість зробити висновки, що сутність 
поняття «толерантність» включає в себе 
складну якість, новоутворення особистості, 
що виражає систему її терпимих відносин до 
навколишнього світу, миру (іншого етносу, 
нації, релігії, позиції, думки і поведінки іншої 
людини); властивість загальної культури 
людини, шлях до громадянської згоди, 
необхідна умова дотримання принципу 
людського співжиття – свободи слова; 
принцип взаємодії між людьми, ціннісним 
ядром якого є витримка і любов людини до 
людини; а також виступає критерієм 
соціалізації людини.  
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Berezhna Yana, Kubitskiy Sergey.  
THE THEORETICAL ANALYSIS OF THE PROBLEM OF TOLERANCE IN CHILDREN OF 

PRIMARY SCHOOL AGE 
The article presents the theoretical analysis and the analysis of approaches to the definition of tolerance, 

the definition of «tolerance in primary school children». The main components of tolerance in primary school 
children include acquiring knowledge about tolerance, knowledge of the existence of differences in cultures and 
ways of thinking of other ethnic, national or cultural identity, the creation of facilities at favorable attitude to 
another person, as well as an interest in acquiring a experience of communicating with other cultures, the 
development of cultural communication skills and conflict resolution skills. Thus, knowledge of the existence of 
tolerance acquired by children of primary school age, helping to convince them of the wisdom of certain 
decisions and actions on the other person, as well as understand and manage their own emotions.  

Key words: tolerance, formation of tolerance, primary school age. 
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КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ 

МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ІНЖЕНЕРНИХ ВІЙСЬК 
 
Важливим питанням щодо розвитку й функціонування системи підготовки офіцерських кадрів є 

визначення критеріїв і показників рівня сформованості. Наявність критеріїв і показників дозволяє 
об’єктивно оцінити якість підготовки офіцерських кадрів, оперативно приймати відповідні міри щодо 
оптимізації навчального процесу та підвищувати ефективність військової освіти в цілому.  

Ключові слова: критерій, показник, рівні сформованості професійних знань. 
Важным вопросом относительно развития и функционирования системы подготовки офицерских 

кадров является определение критериев и показателей уровня формирования знаний. Наличие 
критериев и показателей позволяет объективно оценить качество подготовки офицерских кадров, 
оперативно принимать соответствующие меры относительно оптимизации учебного процесса и 
повышать эффективность военного образования в целом.  

Ключевыу слова: критерий, показатель, уровни формирования профессиональных знаний. 
Постановка проблем в загальному 

вигляді. Постійні зміни в структурі та 
чисельності Збройних Сил України, 
недостатня ефективність інтеграційних 
процесів що відбувається у військовій освіті, 
неповна відповідність змісту навчання 
військових фахівців досвіду бойової та 
оперативної підготовки військ, миротворчих 
операцій, локальних війн та збройних 
конфліктів, природних та техногенних 
катастроф - ставлять низку нових вимог до 
майбутнього офіцера Збройних Сил України, 
якість підготовки яких на сьогоднішній день 
не в повній мірі задовольняє потреби 
Збройних Сил України.  

Військовослужбовець, виконуючи 
професійний обов’язок, наближений до 
кордону, що розділяє життя і смерть людини. 
Військовий наказ при всій складності 
бойового завдання несе гуманістичну 
спрямованість, віру в добро і справедливість, 
які в кінцевому рахунку, визначають логіку 
дій в зіткненні з противником. Це вимагає 
формування особливого типу особистості, 
громадянської відповідальності, а також 
визнання суспільством тієї місії, яку виконує 
армія в сучасних умовах [1]. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. При вивчені існуючих 
досліджень в науково-педагогічних 
джерелах, які були присвячені вивченню 
питання щодо визначення та розробки 
критеріїв та показників виділено декілька 
основних підходів. Одні вчені 
використовували інтегральний критерій, 
який містить в собі сукупність критеріїв, які 
виражені через відповідні показники. Такого 
підходу притримувались: В.Михайловський, 
Л.Лаптєв, Н.Мороз, Г.Петухов. Другі 
використовували базовий критерій та 

сукупність показників: Н.Кузьміна, 
А.Марков, Г.Гапончук, М.Лямзін, 
Г.Шабанов. Інші розглядали критерій, як 
оптимізацію процесу навчання та виховання, 
пізнавальну діяльність: Ю.Бабанського, 
Н.Кузьміна, В.Беспалько, М.Скаткіна, 
Г.Скок, Г.Хозяйнова, В.Якуніна та інші. 

Викладення основного матеріалу. 
Професійна діяльність офіцера Збройних 
Сил України відрізняється від будь-якої 
діяльності своєю специфічністю завдань, 
своєрідністю цілей, умовами, засобами та 
змістом [2].  

Офіцер інженерних військ, це особлива 
категорія військових. В умовах сьогодення 
на них покладено великий спектр складних 
завдань починаючи від організації 
інженерної розвідки до забезпечення водою 
в польових умовах. Всі завдання в своєму 
роді є унікальними і потребують від офіцера 
високих вольових якостей, самоконтролю та 
професійних здібностей.  

Поняття «критерій» у науковій 
літературі розглядають або розуміють як 
якість, властивість, ознаку того чи іншого 
феномену, що насамперед, дає змогу 
визначити, оцінити або класифікувати стан, 
рівень функціонування та розвиток. Іншими 
словами - це мірило оцінки для визначення 
предмету або явища, яке взято за основу 
класифікації. Критерій визначається 
відповідними показниками, що створює 
сукупність необхідних вимог та є 
кількісними або якісними характеристиками 
ознак того чи іншого явища, або мірою 
сформованості того чи іншого критерію. 

На відміну від критерію, показник 
визначає числову характеристику 
ефективності і відповідає вимогам 
практичності. 
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Основою для визначення критеріїв 
ефективності процесу формування 
здібностей у майбутніх офіцерів був 
покладений особистісно-соціально-діяльний 
підхід, який вимагає цілісного, 
взаємозалежного обліку всіх сторін 
досліджуваної педагогічної реальності [3]. 
Для цього стає необхідність у визначенні 
важливих критеріїв, що характеризують 
внутрішні і зовнішні сторони навчальної 
діяльності. У зв’язку з цим, критерії 
професійної діяльності повинні відповідати 
таким вимогам: відображати найбільш 
істотні, стійкі й повторювані дії у процесі 
сприйняття навчального матеріалу, його 
осмислення, запам’ятовування, 
застосування; об’єктивно оцінювати не 
тільки реальний рівень знань з дисциплін, 
але й способи, які дозволили його досягти; 
охоплювати ті види діяльності, де дані 
знання реалізуються; бути як змога 
простими, зручними у використанні, 
піддаватися математичній обробці [4]. 

Враховуючи ці вимоги, цілі і завдання 
нашого дослідження, закладаємо в основу 
формування критеріїв та показників, 
ієрархічний підхід, який передбачає 
навчання в ліцеї з посиленою військово-
фізичною підготовкою (далі ПВФП), 
військовому коледжі та військовому 
інституті (факультеті). При виборі критеріїв 
слід виходити із суті і цільового 

призначення, тобто забезпечення Збройних 
сил компетентними кадрами на кожному 
рівні підготовки. Ступінь досягнення цілі є 
основним базовим критерієм, на основі якого 
можлива прозора оцінка підготовки 
офіцерських кадрів у вищому військовому 
навчальному закладі (далі ВВНЗ). 
Враховуючи те, що вибір критеріїв і 
показників залежить від багатьох факторів, 
актуальними є основні положення, які 
розкривають вимоги до критеріїв що 
розробляються. Співвідношення поняття 
«критерій» і «показник» виступає як якісний 
та кількісний показник. Тому критерій буде 
включати в себе групу показників 
чисельного сегменту. 

Проаналізуємо два показники, які 
визначають професійну придатність офіцера 
до обраної спеціальності.  

Перший, це висновок державної 
екзаменаційної комісії, другий, це атестація 
офіцера після першого року служби. 
Проведений аналіз роботи державної 
екзаменаційної комісії у ВВНЗ, щодо 
атестації випускників на протязі 2009, 2010 
та 2011 років, доводить що переважна 
більшість випускників має достатній рівень 
підготовки та практичні навички за 
первинними посадами, вважається таким, що 
відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційних 
характеристик, (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Гістограма «Якість підготовки та середній бал за результатами Державної атестації у 

2009-11 роках» 
Якість навчання за підсумками 

державної екзаменаційної комісії знаходиться 
на досить високому рівні. Тільки один з ВВНЗ 
має середню оцінку нижче 4 балів.  

Тепер, проаналізуємо другий показник. 
Після першого року проходження військової 

служби на первинних посадах колишні 
випускники атестуються своїми 
безпосередніми командирами. Відгуки про їх 
професійну компетентність до займаної 
посади направляються до Головного 
управління особового складу та у навчальний 
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заклад, який закінчив випускник. Якщо 
оцінити в загальному професійну діяльність 
випускника-офіцера, середній рівень 
сформованості знань, вмінь та навичок буде 
відповідати показнику не більшому ніж 3,5, 
це наведено на (рис. 2). 

Співставлення цих двох показників, які 
наведені у гістограмі 1 та 2 доводить, що 
існує розбіжність між атестуванням 
лейтенантів державною екзаменаційною 
комісією та оцінкою, яку безпосередньо вони 
отримують у військах. 
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           Рис.2. Гістограма «Оцінка професійних якостей лейтенантів після першого року служби у 
2009-11 роках» 

В першу чергу це пов’язано з невмінням 
випускників застосовувати отримані знання 
на практиці та низькою мотивацією до 
військової служби. По друге, існує 
диспропорція між професійною підготовкою 
у навчальному закладі до реальних потреб 
військ. Пов’язано це з відсутністю взаємодії 
між замовником та ВВНЗ, в третє оцінка 
якості підготовки випускників відбувається 
за застарілими критеріями. 

Для вирішення низки цих протиріч, 
необхідно розробити нові критерії й 
показники рівня сформованості професійних 
знань, які суттєво здатні впливати на якість 
та ефективність підготовки військових 
фахівців. Врахування цих показників 
дозволить задовольнити дві сторони цього 
процесу: замовник отримає кваліфікованого 
спеціаліста, який в змозі виконувати всі 
покладені завдання та навчальний заклад, 
який буде мати можливість проводити 
підготовку цих спеціалістів і значно підняти 
престиж ВВНЗ. 

Під час визначення критеріїв оцінки 
рівня сформованості професійних знань та 
вмінь у майбутнього офіцера інженерних 
військ нами було залучено ряд експертів: 
завідувачі кафедр психології та педагогіки, 
тактики інженерних військ, спеціальних 
дисциплін, а також викладачі, які 
безпосередньо задіяні у навчанні курсантів 
на факультеті військової підготовки та 
Військовому коледжі сержантського складу. 
В цілому якісний склад експертної групи 
складався з: доктора технічних наук та семи 
кандидатів наук (один кандидат 
педагогічних наук, один кандидат 
психологічних наук, чотири кандидати 
технічних наук та один доцент).  

В процесі експериментального 
дослідження весь процес був розподілений 
на рівні (етапи) підготовки ліцей з ПВФП, 
військовий коледж, факультет (інститут). 
Кожний рівень (етап) підготовки повинен 
містити ціль та мету, а вони в свою чергу 
повинні формувати критерії. Для цього 
необхідна, об’єктивна оцінка власних знань 
та вмінь, подальша самореалізація як 
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невід’ємний процес у достягнені мети стати 
військовим.  

Першим рівнем (етапом) за критерієм є 
рівень сформованості уявлень про військову 
службу та подальша особиста 
самореалізація. Під час навчання у ліцеї з 
посиленою військово-фізичною підготовкою 
з’являються перші уявленнями про військову 
службу, відбувається реалізація мрій стати 
військовим, проходить саморозвиток 
майбутнього військового як особистості. Цей 
період, С.Гончаренко визначає так: 
«Розвиток особистості - процес формування 
особистості як соціальної якості в результаті 
його соціалізації і виховання» [5], а 
Г.Костюков, розглядає розвиток особистості 
як такий, що «не обмежується кількісними 
змінами, зростанням того, що вже є, а 
містить «перерви безперервності», тобто 
якісні зміни. Кількісні зміни зумовлюють 
виникнення нових якостей, тобто ознак, 
властивостей, які утворюються в ході самого 
розвитку, і зникнення старих. Розвиток є там, 
де народжується щось нове і водночас і 
відживає старе» [6]. Ми погоджуємося з 
цими думками, отже період становлення та 
свідомої мотивації є одним із головних 
періодів подальшого вибору професії. В цей 
час відбуваються процеси відкриття свого 
внутрішнього миру, самосвідомості, перехід 
до нового рівня, який визначається 
досягненням бути самим собою, знайти своє 
місце й будувати життєві плани та 
перспективи подальшої професійної 
орієнтації.  

Наступний рівень (етап) у досягненні 
мети стати офіцером, є навчання у 
військовому коледжі сержантського складу. 
Під час навчання курсанти набувають 
спеціальні уміння та знання, достатні для 
здійснення функцій певного рівня 
професійної діяльності, що передбачені для 
сержантських посад [7]. Суть навчання 
полягає у активності до професійного 
пізнання, гармонійного поєднання інтелекту, 
процесу соціальної зрілості та стає шляхом 
до подальшого оволодіння майбутньою 
професією з набуттям необхідних 
професійних знань та умінь. 

Кінцевим, основним рівнем (етапом) в 
оволодінні професії офіцера є навчання у 
військових інститутах (факультетах), де 
випускники отримують освітньо-
кваліфікаційні рівні «бакалавр», «спеціаліст» 
та «магістр» тактичного рівня підготовки. 
Цьому рівню притаманне набуття особистих 
професійних здібностей, відбувається 
розвиток творчих і індивідуальних 

здібностей, які необхідні у професійні 
діяльності офіцера, проявляється сталий 
інтерес до військової служби.  

При виборі критеріїв рівня 
сформованості на етапах професійного 
становлення майбутніх офіцерів інженерних 
військ ми брали до уваги особисту 
зацікавленість та інтерес до цієї професії, 
мотиви та відношення до такого виду 
діяльності.  

Для чіткого визначення показників 
рівня сформованості професійних знань 
нами було визначено три основних 
показники: високий, середній та низький. 
Предметом розгляду цього питання 
займались: Т. Шамова [8], О. Назаркіна [9], 
О. М’ясоєдова [10], М. Недбай [11]. 
Підтримуючи думку попередників, 
сформулюємо ці рівні:  

низький рівень (копіювально-
відтворюючий) передбачає формування 
репродуктивних дій стосовно виконання 
завдань за призначенням, дії лише за 
визначеним шаблоном при стандартних 
ситуаціях, але при цьому потребує суттєвої 
допомоги з боку старших начальників, без 
ініціативний. (Відповідає низькому 
показнику – 5 балів і нижче); 

середній рівень (продуктивно-
інтерпретуючий) передбачає вміння чітко та 
продуктивно організовувати виконання 
поставлених завдань, використовуючи свій 
досвід та знання до вирішення завдання в 
умовах нестандартних ситуацій на основі 
попереднього вибору способів дії; 
притаманна самостійність у виборі 
необхідних дій, але при цьому потребує 
незначної корективи з боку старшого 
начальника (командира). (Відповідає 
середньому показнику – 6–9 балів); 

високий рівень (конструктивно-
творчий) передбачає творче мислення в 
організації виконання завдань, аналізує 
відомі шаблони дій, шляхом співставлення 
умов з новими потребами визначає найбільш 
ефективний шлях щодо їх вирішення; 
співвідношення знань, вмінь та навичок є 
рівними; відбуваються процеси самостійного 
мислення до вирішення завдань шляхом 
аналізу та розробки особистих алгоритмів 
дій. (Відповідає високому показнику – 10–12 
балів). 

В таблиці 1, наведено рівневі блоки за 
якими визначені критерії рівня 
сформованості знань, вмінь та навичок на 
рівнях (етапах) професійної готовності до 
військової служби.  
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Таблиця 1 
Критерії та показники рівня сформованості професійних знань майбутніх офіцерів 

інженерних військ 
Рівні та показники ефективності навчання у ліцеї з ПВФП (середні школі) 

Високий рівень 
10-12 балів 

Середній рівень 
6 – 9 балів 

Низький рівень 
5 балів і нижче 

Властивий високий рівень 
теоретичних знань програмного 
матеріалу середньої школи, 
набуття знань нормативно-
правових актів, які 
регламентують діяльність 
Збройних сил України та інших 
військових формувань України, 
військову підготовку, основи 
цивільного захисту, медико-
санітарну підготовку. Високі 
показники з фізичної підготовки, 
спроможність переносити 
труднощі військової служби. 
Високі мотиваційні чинники до 
свідомого вибору майбутньої 
професії, до життя та праці у 
військовому колективі. Сталі 
високі моральні і вольові якості, 
готовність до захисту 
Батьківщини. 

Достатній рівень набутих 
теоретичних знань та вмінь, 
прагнення до навчання, розвиток 
вольових якостей, засвоєння на 
середньому рівні програму 
навчання. Здатність виконувати 
прийоми, дій і нормативи з 
військової справи, прикладної 
фізичної підготовки та інших 
курсів програми. Притаманне 
формування життєво необхідних 
компетенцій, любові до 
військової служби та професії 
офіцера. Спостерігається деяка 
обмеженість у самостійних діях, 
умов індивідуальної та 
колективної творчо-пізнавальної 
діяльності. Середній рівень 
активності, успішності та 
результативності.  

Недостатні знання програмного 
матеріалу середньої школи, 
низькі знання з основ вивчення 
військової справи. Незначне 
усвідомлення мотивів до вибору 
майбутньої професії, а в деяких 
моментах негативне ставлення 
до військової служби. Низький 
рівень фізичної підготовленості, 
або небажання виконувати ті чи 
інші вправи. Низький ступінь 
самореалізації, моральних та 
вольових якостей. Небажання 
переносити труднощі військової 
служби. Низька особиста 
дисциплінованість.  

Рівні та показники ефективності навчання у Військовому коледжі сержантського складу 

Високий рівень 
10-12 балів 

Середній рівень 
6 – 9 балів 

Низький рівень 
5 балів і нижче 

Високий рівень знань з 
теоретичних основ та специфіки 
професії. Здатність збирати, 
оброблювати та аналізувати 
інформацію стосовно явищ і 
процесів професійної 
(службової) діяльності. Стала 
мотивація та зміст значущих і 
професійно важливих 
властивостей до навчання. 
Здатність оцінювати 
ефективність діяльності 
підрозділу та впроваджувати 
нові ресурси для продуктивної 
роботи. Здатність забезпечувати 
планування та управління 
повсякденною діяльністю 
підрозділу, вміння розробляти 
конкретні плани роботи щодо 
виконання завдань передбачених 
обов’язками. Високі особисті 
навики переносити тривалі 
фізичні та психологічні 
навантаження. Притаманна 
ініціативність, інтерес, 
самостійність та високі 
морально-ділові якості.  

Засвоєння необхідних 
професійних знань, вмінь та 
навиків на рівні –середній. 
Набуття індивідуальних 
командних навиків на 
достатньому рівні. Мотивація 
діяльності позитивна, постійне 
бажання служити та навчатись. 
Прагнення до 
самовдосконалення, вироблення 
вольових якостей. Здатність 
здійснювати керівництво 
підрозділом під час виконання 
бойових завдань та вміння 
виконувати функціональні 
обов’язки в екстремальних 
умовах. Здатність 
використовувати професійно-
профільовані знання й практичні 
навички в галузі за обраним 
профілем. Фахівець може діяти 
лише за певним чіткім 
стандартом, спостерігається 
деяка обмеженість при 
використанні отриманих знань. 
Допускаються деякі незначні 
помилки у вирішені поставлених 
завдань. 

Рівень засвоєних знань на межі 
елементарний, недостатньо 
сформовані вміння та навички. 
Невпевненість у своїх знаннях. 
Низький рівень мотиваційних 
чинників до службової 
діяльності. Поверхневі знання з 
професійно-профільованих 
дисциплін. Допускаються грубі 
помилки під час відпрацювання 
практичних завдань. Невміння 
проводити аналіз своєї 
службової діяльності, оцінювати 
ефективність свого підрозділу. 
Деяка розгубленість під час 
виконання бойових завдань, 
невпевненість у своїх діях. 
Безініціативність при виконанні 
поставлених завдань. Внутрішні 
критерії мають низький рівень 
реалізації. 
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Рівні та показники ефективності навчання у вищому навчальному закладі ІІІ-ІV рівня 
акредитації 

Високий рівень 
10-12 балів 

Середній рівень 
6 – 9 балів 

Низький рівень 
5 балів і нижче 

Глибокі теоретичні знання 
програмного матеріалу високий 
рівень готовності до самостійної 

навчально-пізнавальної 
діяльності. Мотивація до 
військової служби стала і 

ґрунтовна. Здатність 
застосовувати професійно-

профільовані знання в військові 
галузі, для статистичної обробки 

експериментальних даних і 
математичного моделювання 

бойових дій військ, визначення 
кількісних і якісних показників 

ефективності виконання завдань 
інженерного забезпечення. 
Високий рівень здатності 

використовувати математичний 
апарат для освоєння теоретичних 

основ і практичних методів. 
Володіння методами 

спостереження, опису, 
ідентифікації, класифікації. 

Вміння застосовувати 
професійно-профільовані знання 
військово-спеціальних дисциплін 

при визначенні способів дій 
підрозділів та під час виконання 

завдань інженерного 
забезпечення бойових дій військ. 

Вміння застосовувати набуті 
знання та навики у 

нестандартних ситуаціях при 
цьому впевнено реалізовувати їх. 
Здатність виховувати особовий 

склад в дусі поваги до військової 
служби, бережливого ставлення 
до озброєння, бойової техніки й 

майна. Піс час виконання 
завдань притаманна 

ініціативність, інтерес, 
самостійність, оригінальність, 

бачення нових підходів до 
вирішення питань. Вміння 

творчо мислити. Здатність до 
ділових комунікацій у 

професійній сфері, знання основ 
ділового спілкування, навички 

керівництва колективом. Уміння 
навчати особовий склад та бути 
прикладом для них. Показники 

готовності до професійної 
діяльності мають максимальний 

ступінь розвитку. 

Рівень знань є достатнім для 
виконання професійної 

діяльності. Прагнення до 
самовдосконалення. Мотивація 
діяльності позитивна, постійне 
бажання служити та навчатись. 
Чіткі уявлення про принципи 

структурної, функціональної та 
технологічної організації 

майбутньої професії. Здатність 
використовувати математичний 

апарат для освоєння і 
практичного використання 
розрахунків технологічних 

методів. Здатність 
використовувати професійно-

профільовані знання для 
статистичної обробки даних і 
моделювання технічних явищ, 

технологічних процесів при 
експлуатації озброєння і техніки 

інженерних військ. Здатність 
виховувати особовий склад, 

вміння керувати підрозділом в 
мирний та воєнний час. Уміння 

вести дискусію й викладати 
предмети бойової та технічної 

підготовки. Мати достатні ділові 
комунікаційні якості у 

професійній сфері, навички 
керівництва колективом Має 
базові уявлення про основи 

застосування загальновійськових 
підрозділів родів військ, захисту 

військ в сучасних операціях. 
Здатність критично мислити і 

вміння прогнозувати. 
Допускаються незначні помилки 

під час проведення тактичних 
навчань, у вирішенні технічних 
завдань та недостатньо широко 
використовуються теоретичні 

знання у повсякденні діяльності. 
В деякі мірі потрібна допомога, 

недостатня впевненість у 
вирішені поставленої задачі. 
Алгоритм дій проходить за 
чітким стандартом, немає 

творчого підходу до вирішення 
проблеми. Спостерігається деяка 
обмеженість у практичних діях, 

активність знаходиться на 
середньому рівні. Загалом 

показники професійної 
готовності знаходяться в межах 
середнього рівня. Успішності та 
результативність варіюється в 

достатніх межах для виконання 
професійних завдань і носить 
реконструктивних характер. 

Засвоєння знань в межах нижче 
достатнього. Знання 

природничого та професійного 
циклу підготовки дозволяє 

виконувати завдання в межах 
компетенцій, але на дуже 

низькому рівні. Мотивації до 
навчання немає, майбутня 

професія в подальшому стає 
тягарем, а згодом можливо 

взагалі її зміна. Набуті знання, 
вміння та навики з професійно - 

профільованих дисциплін 
носять поверхневий характер в 

межах елементарного. Здатність 
використання професійно-

профільованих знань у 
повсякденні діяльності та при 

виконанні бойових завдань дуже 
низька, недостатньо сформовані 
вміння та навики. Репродуктивні 

дії стосовно сучасних завдань 
інженерного забезпечення. 

Спостерігається розгубленість 
перед поставленим комплексом 

завдань, допускаються грубі 
помилки при вирішенні 

тактичних та технічних завдань. 
Особисті морально-ділові якості 
на низькому рівні, невміння (або 
не на достатньому рівні) вміння 

керувати особовим складом 
підрозділу. Відсутність навиків 

щодо планування і реалізації 
відповідних заходів. Невміння 

оцінювати досягнення 
підлеглих, підводити підсумки, 
заохочувати кращих, ефективно 

використовувати й 
удосконалювати навчально-
матеріальну базу. Невміння 
навчати особовий склад, до 

виконання поставлених завдань. 
Поверхові знання з будови 

озброєння і техніки інженерних 
військ, що не дозволяє якісно 

виконувати поставлені завдання 
в будь яких умовах. Внутрішній 

критерій готовності до 
професійної діяльності низький, 
успішність та результативність 
дозволяє виконувати завдання, 

але на низькому рівні що носить 
репродуктивних характер. 
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Висновок 
Створена критеріальна основа дає 

можливість якісно підготувати та оцінити 
рівень підготовки починаючи від ліцеїста до 
офіцера інженерних військ. Розроблені 
критерії та показники адаптовані до 
існуючих завдань Збройних сил України, 

враховані сучасні вимоги до майбутніх 
офіцерів. Визначені критерії будуть 
використані в якості інструментарію для 
визначення оптимальних підходів щодо 
підвищення якості підготовки майбутніх 
офіцерів. 
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CRITERIA AND INDICATORS FORM LEVELS OF PROFESSIONAL KNOWLEDGE OF 

FUTURE OFFICERS CORPS OF ENGINEERS 
An important issue for the development and operation of the system of training of officers is to determine 

the criteria and indicators of the level of development. Availability of criteria and indicators can objectively 
evaluate the quality of training of officers promptly take appropriate measures to optimize the learning process 
and improve the efficiency of military education in general. 

Criteria and indicators of the level of formation of knowledge and skills is an indicator of the quality of 
education, which in turn allow for its development and improvement. 

Modern development of military education requires: increase of innovative potential, integration in 
European and world military-educational and legal space, creation of terms for preparation, creative 
development and self-realization of soldiery specialists with the high level of professionalism, intellectual 
development, general and military-professional culture able constantly to promote the level of the knowledges 
and practical skills, with high efficiency to execute the put tasks in relation to national safety and defensive of the 
state, international peacemaking activity. 

Keywords: criterion, index, levels of development of professional knowledge. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ 

ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

Стаття присвячена актуальній проблемі вдосконалення професійної компетентності викладачів 
вищих військових навчальних закладів. Автори розкривають сутність компетентнісного підходу до 
підготовки фахівців із вищою освітою, визначають теоретичні засади вдосконалення методичної 
компетентності викладачів фізичного виховання та спеціальної фізичної підготовки. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, професійна компетентність, методична компетентність 
викладачів вищих військових навчальних закладів. 

Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования профессиональной компетентности 
преподавателей высших военных учебных заведений. Авторы раскрывают сущность 
компетентностного подхода к подготовке специалистов с высшим образованием, определяют 
теоретические основы совершенствования методической компетентности преподавателей 
физического воспитания и специальной физической подготовки. 

Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональная компетентность, методическая 
компетентность преподавателей высших военных учебных заведений. 

Стратегічними напрямами розвитку 
освіти в Україні визнаються модернізація 
структури, змісту й організації освіти на 
засадах компетентнісного підходу, 
забезпечення її доступності та неперервності 
впродовж життя, підвищення якості на 
інноваційній основі [10, с.3-4]. Перехід на 
компетентністну парадигму передбачає 
оновлення принципів, змісту і підходів до 
вищої освіти, розроблення гнучких освітніх 
моделей, спрямованих на досягнення 
конкретних результатів у різних напрямах і 
формах професійного навчання. Разом з тим 
сучасній теорії і практиці професійної 
військової освіти бракує системності у 
розв’язанні порушеної проблеми, відсутні 
спеціальні дослідження, присвячені 
проблемам упровадження компетентнісного 
підходу в систему підвищення кваліфікації 
викладачів фізичного виховання та 
спеціальної фізичної підготовки (ФВСФП), 
що зумовлює актуальність пропонованої 
розвідки. 

Мета статті – розкрити сутність 
компетентнісного підходу до підготовки 
фахівців із вищою освітою, визначити 
теоретичні засади вдосконалення методичної 
компетентності викладачів ФВСФП.  

Філософським підґрунтям 
компетентнісної освітньої парадигми 
виступають праці В. Андрущенка, 

Б. Гершунського, В. Кременя, І. Зязюна та ін. 
Наукові засади впровадження 
компетентнісного підходу розкривають у 
своїх розвідках О. Дубасенюк, І. Зимня, 
Н. Кузьмина, В. Луговий, А. Маркова, 
Н. Ничкало, Дж. Равен, Д. Хаймс, 
Н. Хомський, А. Хуторський та ін. 

Концептуального значення для нашого 
дослідження набувають твердження 
вітчизняних методологів освіти 
(В. Андрущенко, В. Кремень, В. Луговий та 
ін.) про необхідність переходу від знаннєвої 
до компетентнісної освітньої парадигми, 
розроблення моделі професійно-особистісної 
компетентності майбутнього фахівця і 
варіативних засобів гарантування якості його 
підготовки [1, с.17; 6, с.3; 8, c.14]. Окремої 
уваги заслуговує думка Б. Гершунського про 
те, що професійна компетентність зумовлена 
рівнем і якістю освіти, досвідом, 
індивідуальними здібностями людини, а 
також її мотивованим прагненням до 
неперервної самоосвіти та 
самовдосконалення, творчим і 
відповідальним ставленням до справи [3, 
c.65].  

Становлення компетентнісного підходу 
починається у другій половині ХХ ст., коли 
провідні зарубіжні та вітчизняні дослідники 
обґрунтовують необхідність переорієнтації 
освіти з навчального змісту на результати 
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навчально-пізнавальної діяльності. Науковий 
інтерес до порушеної проблеми стрімко 
зростає під впливом тих інтеграційних 
процесів, які відбуваються в Європі кінця 90-
х рр. і пов’язані із розбудовою 
Європейського простору вищої освіти. 

У монографії «Професійна педагогічна 
освіта: компетентнісний підхід» за редакцією 
О.А. Дубасенюк під компетентнісним 
підходом розуміють «інтегральний прояв 
професіоналізму, в якому поєднуються 
елементи професійної і загальної культури 
(рівень освіченості, достатній для самоосвіти 
і самостійного вирішення пізнавальних 
проблем), досвіду…, що конкретизується у 
певній системі знань, умінь, готовності до 
професійної діяльності». Компетентнісний 
підхід, на думку вітчизняних дослідників, 
«орієнтується на професійну компетентність 
як якість особистості майбутнього фахівця, 
що характеризує рівень його інтеграції у 
середовище професійної діяльності, як і у 
різні соціальні середовища, входження у які 
виявляє необхідність виконувати різні 
соціальні ролі» [11, с.11]. 

Автори Національного освітнього 
глосарію розглядають компетентнісний 
підхід як «ключовий методологічний 
інструмент реалізації цілей Болонського 
процесу», «підхід до визначення результатів 
навчання, що базується на їх описі в 
термінах компетентностей» [9, с. 31]. 
Проблемним питанням, як зазначають 
авторитетні вчені (І. Зимня, Ю. Татур та ін.), 
залишається визначення якісного, чітко 
вимірюваного й порівнюваного освітнього 
результату, сформульованого в термінах 
компетентностей і вираженого у кредитах та 
кваліфікаціях.  

Сучасна педагогічна наука ще не 
досягла згоди щодо тлумачення ключових 
термінів «компетенція» і «компетентність», 
класифікації компетентностей, вибору 
оптимальних шляхів переходу від 
кваліфікаційної до компетентнісної моделі 
підготовки фахівців. Саме цим зумовлені, на 
нашу думку, певні складнощі впровадження 
компетентнісного підходу в систему вищої 
військової освіти.  

Переважна більшість дослідників 
зосереджується на проблемах запровадження 
компетентнісного підходу в освітніх 
системах Заходу (О.Овчарук, О.Пометун), 
класифікації компетентностей (Т.Ісаєва, 

М.Шрац), формування різних видів 
компетентностей: науково-дослідницької 
(О.Ракітіна), діагностичної (А.Сенічкіна); 
інформаційної (С.Маркуліс), інформаційно-
аналітичної (В.Ягупов), професійної 
(А.Вітченко, С.Агеєв, Т.Кочарян, 
В. Пасічник, В.Свистун, Н.Солянкіна, 
В.Ягупов), прогностичної (А.Присяжна); 
розроблення комплексної моделі освітньої 
компетентності (О.Дахін), технологізації 
вищої гуманітарної освіти на засадах 
компетентнісного підходу (Н.Бордовська) 
тощо. Так, наприклад, Т.Кочарян вводить 
поняття «професійно-педагогічна 
компетентність», під яким розуміє 
максимально адекватну та пропорційну 
сукупність професійних та особістисних 
якостей спеціаліста, що дозволяє досягти 
якісних результатів в процесі навчання та 
виховання. В.Пасічник наголошує на тому, 
що професійна компетентність вчителя 
фізичного виховання є інтегрованим 
показником, яке об’єднує світоглядні позиції 
особистості та професійні якості (знання й 
уміння) у реалізації оздоровчо-
профілактичних, діагностично-
прогностичних, навчально-розвивальних, 
методичних, виховних, комунікативних, 
організаційно-педагогічних, контрольних, 
просвітницьких аспектів його діяльності та 
постійного самовдосконалення. Дослідник 
слушно зауважує, що професійна 
компетентність формується під час набуття 
вчителем педагогічного досвіду і постійної 
праці над удосконаленням своєї фахової 
підготовки. Таке уявлення про сутність 
досліджуваного явища в цілому відповідає 
поглядам одного з авторів цієї розвідки, який 
під професійною компетентністю викладача 
вищої військової школи розуміє 
«інтегральний показник його готовності до 
розв’язання освітньо-наукових завдань на 
основі ґрунтовних фахових і психолого-
педагогічних знань, умінь, досвіду, культури 
педагогічного спілкування, етики та естетики 
педагогічної діяльності в умовах ВВНЗ» [2, 
с.35]. 

Розвиток професійної компетентності 
викладача ФВСФП є перманентним 
процесом, що має на меті постійне 
підвищення фахових знань, відпрацювання 
фахових умінь і навичок, збагачення досвіду 
організації процесу фізичного вдосконалення 
курсантів (слухачів) у ВВНЗ. 
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У структурі професійної компетентності 
викладача ФВСФП особливе місце займає 
методична компетентність, під якою 
розуміємо здатність системно та якісно 
вирішувати освітньо-виховні завдання в 
єдності різних видів діяльності (навчально-
методичної, науково-методичної, 
організаційно-методичної та експертно-
методичної). Методична компетентність 
формується у процесі багаторівневої 
науково-педагогічної діяльності викладача 
ФВСФП, спрямованої на розроблення, 
опанування та впровадження сучасних 
технологій фізичного вдосконалення 
курсантів (слухачів) ВВНЗ.  

Концептуального значення у визначенні 
теоретичних засад удосконалення 
методичної компетентності викладачів 
ФВСФП набувають праці вітчизняних і 
зарубіжних дослідників Т.Загривної, 
І.Ігропуло, Т.Кочарян, Н. Кузьминої, 
В. Шаган та ін. 

Н.Кузьмина під методичною 
компетентністю розуміє володіння 
викладачем різними методами навчання, 
знання психологічних механізмів засвоєння 
знань та вмінь у процесі навчання [7, с.94]. 
Більш деталізоване визначення ключового 
поняття пропонує Т.Загривна. На думку 
дослідниці, методична компетентність 
викладача – це інтегральна характеристика 
його ділових, особистісних та моральних 
якостей, яка «відображає системний рівень 
функціонування методологічних, 
методичних знань, умінь, досвіду, мотивації, 
здібностей та готовності до творчої 
самореалізації в методичній та педагогічній 
діяльності в цілому» [4, с.74]. Інтегральний 
підхід до тлумачення методичної 
компетентності викладача застосовує 
В.Шаган: «це інтегральна професійно-
особистісна характеристика педагога, яка 
виражена в його готовності виконувати усі 
необхідні функції та досягати високих 
результатів у педагогічній діяльності, 
реалізуючись в ній особистісно та 
професійно» [13, с.211]. 

Науковці мають різні погляди щодо 
структури методичної компетентності 
викладачів. Наприклад, Т.Кочарян 
виокремлює такі складові методичної 
компетентності викладача: професійні 
знання, професійні уміння, особистісні 
якості, які забезпечуються дидактичними, 

організаційно-аналітичними та 
особистісними здібностями. В.Шаган 
запропонувала чотирьохкомпонентну 
структуру методичної компетентності 
викладача, що складається з когнітивного, 
праксеологічного, особистісного, 
мотиваційно-аксіологічного компонентів [13, 
с.213]. Російська дослідниця І.Ігропуло 
обґрунтувала й розробила власну структуру, 
до якої увійшли ціннісно-мотиваційний, 
когнітивний, рефлексивний та 
функціонально-діяльнісний компоненти. 
Схожі компоненти у структурі методичної 
компетентності викладача вищого 
навчального закладу розглядає Н.Соловова 
[12, с.4]. Замість функціонально-діяльнісного 
компонента дослідниця виділяє 
технологічний та оціночний. 

Отже на підставі проведеного аналізу 
порушеної проблеми дійшли таких 
висновків: 

1. Впровадження компетентнісного 
підходу є важливим кроком на шляху 
модернізації вищої освіти в Україні, її 
переорієнтації зі змісту на результати 
освітньо-професійної діяльності тих, хто 
навчається. 

2. Професійна компетентність 
викладача ФВСФП інтегрує набуті фахові та 
психолого-педагогічні знання, уміння, 
досвід, культуру педагогічного спілкування, 
етику та естетику педагогічної діяльності і 
таким чином забезпечує його готовність до 
розв’язання освітньо-наукових завдань. 

3. Складовою професійної 
компетентності викладача ФВСФП є 
методична компетентність, яка реалізується 
в різних видах фахової діяльності 
(навчально-методичної, науково-методичної, 
організаційно-методичної, експертно-
методичної), розвивається й поглиблюється у 
процесі неперервного науково-педагогічного 
пошуку, самоосвіти, самовдосконалення.  

Виявлені нами розходження у поглядах 
на сутність методичної компетентності 
викладача, у підходах до її змістового 
наповнення свідчать про дискусійність 
порушеної проблеми, вказують на 
перспективність подальшого її дослідження, 
в тому числі з урахуванням специфіки 
методичної діяльності викладача ФВСФП, 
системного характеру вдосконалення 
методичної компетентності в умовах ВВНЗ. 
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УМОВИ ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ТА КУРСАНТІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ 
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У статті визначені деякі умови готовності викладачів та курсантів вищих військових навчальних 
закладів до застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій у навчальному процесі та 
аспекти застосування засобів сучасних інформаційних технологій у процесі вивчення дисциплін кафедри 
прикордонного контролю Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького. 

Ключові слова: інформаційно-телекомунікаційні технології, навчальний процес, майбутні офіцери-
прикордонники. 

В статье определены некоторые условия готовности преподавателей и курсантов высших 
военных учебных заведений к применению информационно-телекоммуникационных технологий в 
учебном процессе и аспекты применения средств современных информационных технологий в процессе 
изучения дисциплин кафедры пограничного контроля Национальной академии Государственной 
пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. 

Ключевые слова: информационно-телекоммуникационные технологии, учебный процесс, будущие 
офицеры-пограничники. 

Постановка проблеми. Інформатизація 
навчання, що є одним із пріоритетних 
напрямків процесу інформатизації 
суспільства, висуває нові вимоги до 
військово-професійних якостей і рівня 
підготовки викладачів ВВНЗ, до методичних 
і організаційних аспектів використання в 
навчанні засобів інформаційно-
телекомунікаційних технологій (ІТТ) у 
навчальному процесі. 

Оснащення вищого військового 
навчального закладу новою комп’ютерною 
технікою ставить перед педагогічним 
колективом низку запитань, а саме:  

до якої міри та яким чином повинні 
учасники навчального процесу бути 
ознайомлені з останніми досягненнями в 
галузі сучасних інформаційних технологій 
(ІТ)?; на яких заняттях і у яких видах 
навчальної діяльності передбачається 
використовувати засоби ІТТ?; яке програмне 
забезпечення буде використовуватися на 
заняттях?; чи є необхідність у розробці нових 
програмних засобів навчального 
призначення, чи можна використовувати 
готові програмні засоби? 

Слід зазначити, що питання теоретичної 
і методичної підготовки викладачів до 
використання засобів ІТТ у навчальному 
процесі дотепер залишається невирішеним. 
Низька комп’ютерна грамотність учасників 
навчального процесу є істотною 
перешкодою на шляху застосування 
інформаційно-телекомунікаційних 
технологій у навчальному процесі. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Підвищення ефективності 
впровадження та використання засобів ІТТ в 
навчальному процесі вищих військових 
навчальних закладів (ВВНЗ) потребує 
методичної і програмної підтримки 
викладачів. Однак, як показали дослідження, 
більшість викладачів зазнають певних 
труднощів у процесі підготовки до 
використання інформаційно-
телекомунікаційних технологій у навчанні, 
що негативно впливає на якість створюваних 
програмних засобів навчального 
призначення й ефективність застосування 
ІТТ [2, 3, 6, 7]. Це труднощі через: 

істотну розбіжність у рівнях підготовки 
викладачів до використання ІТТ у навчанні; 

відсутність у більшості викладачів 
практичного досвіду роботи з 
мультимедійною технікою і обмежена 
кількість установ, де викладачі могли б 
підвищити свою кваліфікацію у сфері ІТТ; 

пряме перенесення накопиченого 
традиційного педагогічного досвіду на 
методику викладання дисципліни в умовах 
застосування засобів інформатизації, яке, як 
правило, не дає позитивних результатів. 

Тому метою статті обрано: визначити 
умови готовності викладачів та курсантів 
вищих військових навчальних закладів 
(ВВНЗ) до застосування інформаційно-
телекомунікаційних технологій у 
навчальному процесі та аспекти 
застосування засобів сучасних 
інформаційних технологій у процесі 
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вивчення дисциплін кафедри прикордонного 
контролю Національної академії державної 
прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Підвищення комп’ютерної 
грамотності викладача необхідно розглядати 
як елемент професійної педагогічної 
майстерності. Лише маючи відповідну 
дидактичну і методичну підготовку, 
практичний досвід роботи з інформаційними 
технологіями, досвід експертної оцінки 
програмних засобів навчального 
призначення, педагог може методично 
виправдано і дидактично доцільно 
застосовувати засоби ІТТ в індивідуально-
орієнтованому навчанні. Відзначимо також, 
що питання удосконалення системи 
підготовки викладачів до використання 
сучасних інформаційних технологій у їхній 
професійній діяльності потребують 
систематичного коректування у зв’язку з 
швидким прогресом у сфері інформатизації 
суспільства та освіти. 

Роль викладача в умовах використання 
інформаційно-телекомунікаційних 
технологій на заняттях з дисциплін кафедри 
прикордонного контролю залишається не 
лише провідною, а й стає більш складною. 
Ця обставина обумовлена тим, що викладач: 

використовує в навчальному процесі 
складні сучасні засоби інформатизації і 
телекомунікації; 

розробляє методику використання 
засобів на заняттях, у процесі здійснення 
курсантом різноманітних навчальних дій; 

починає більш ефективно 
використовувати навчальний час, 
відмовляючись від повторів інформації і 
зосереджуючи свою увагу на індивідуальній 
допомозі курсантам, на обговоренні 
інформації, на розвитку в них 
дослідницького підходу; 

розробляє, модернізує чи адаптує 
програмні засоби навчального призначення, 
підбирає навчальний матеріал, розробляє 
структуру і принципи взаємодії курсанта, 
викладача і системи під час проведення 
занять з використанням засобів 
інформатизації і телекомунікації. 

Активізація діяльності викладача щодо 
створення і впровадження в реальний 
навчальний процес засобів ІТТ є ще одним 
фактором інтенсифікації навчання. 

Перераховані обставини визначають 
необхідність якнайшвидшого розв’язання 
завдань поліпшення теоретичної підготовки 
викладачів ВВНЗ, які використовують 

інформаційні і телекомунікаційні технології 
в навчанні. 

Визначальним фактором ефективного 
використання ІТТ у навчанні є знання 
викладача у галузі ІТТ і навички їх 
застосування в навчальному процесі. 
Викладач повинен навчитися не лише 
педагогічно доцільно використовувати готові 
програмні засоби навчального призначення, 
програмні пакети і системи в навчальному 
процесі, а й вміти адаптувати та 
вдосконалювати їх. У такій ситуації 
найважливішою умовою ефективної 
професійної діяльності педагогічного 
колективу стає формулювання стандартних 
вимог до рівня підготовки викладача щодо 
використання інформаційно-
телекомунікаційних технологій у навчанні. 

Відзначимо, що кожен викладач 
повинен: 

знати можливості сучасного 
програмного забезпечення і вміти ним 
користуватися; 

вміти відповідним чином підбирати 
навчальний матеріал, завдання різного рівня 
складності, проблемні ситуації для створення 
програм навчального призначення, баз даних 
і гіпертекстів і т. п.; 

вміти правильно підібрати лише такі 
варіанти використання можливостей засобів 
ІТТ, які сприятимуть підвищенню 
ефективності навчання; 

вміти оптимально поєднувати на 
заняттях використання комп’ютерів з 
іншими видами навчальної діяльності. 

Викладачі, які застосовують у навчанні 
сучасні інформаційні технології, повинні 
мати такий комплекс знань, умінь і навичок 
використання у своїй професійній діяльності: 

апаратного забезпечення комп’ютерів 
сучасних платформ; 

системного програмного забезпечення; 
засобів автоматизації традиційних видів 

діяльності (різного роду редактори, бази 
даних, бази знань, експертні системи, 
системи штучного інтелекту, електронні 
таблиці); 

засобів технології мульти- та гіпермедіа; 
програмних засобів навчального 

призначення; 
навчального демонстраційного 

устаткування, у тому числі засобів введення і 
маніпулювання текстовою і графічною 
інформацією, комп’ютерних класів; 

телекомунікаційних засобів. 
Основним педагогічним завданням 

колективу кафедри прикордонного 
контролю, стосовно впровадження засобів 
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ІТТ у навчанні та розробки програмних 
засобів навчального призначення ми 
вважаємо, створення такого навчального 
засобу, який би стимулював курсанта на 
виявлення і розв’язання різного роду 
проблемних завдань. Потрапляючи в таку 
ситуацію, курсант намагається знайти 
правильну стратегію розв’язання завдання, 
вибравши її з кількох можливих варіантів. 
Створення в процесі навчання не 
прогнозованих, проблемних ситуацій і 
завдань сприяє розвитку оптимізаційного 
мислення, уміння знаходити оригінальні, 
нестандартні розв’язки. 

Викладач, володіючи певним 
комплексом знань, умінь і навичок, може 
створювати програмні засоби навчального 
призначення за допомогою спеціальних 
систем програмування, хоча, як правило, 
педагогічна ефективність таких програмних 
засобів є досить низькою. Створення 
програмних засобів навчального 
призначення є складним завданням, тому що 
наявні інструментальні програмні засоби або 
не можуть розв’язати потрібні викладачу 
дидактичні завдання, або є настільки 
складними, що їхнє освоєння вимагає 
великих затрат сил і часу. Від 
професіоналізму фахівців, які складають 
педагогічний сценарій навчальної програми 
та використовують комп’ютер у процесі 
навчання, у вирішальній мірі залежить 
ефективність впровадження ІТТ. 

Створення навчального програмного 
продукту потребує від педагога вивчення й 
осмислення всього накопиченого 
педагогічного досвіду ефективного 
використання засобів навчання в 
навчальному процесі; розв’язання таких 
педагогічних завдань, як удосконалення 
змісту, розробка нових методів, прийомів і 
організаційних форм навчання з 
використанням програмних засобів 
навчального призначення. Відзначимо, що 
об’єктивна перевірка ефективності 
застосування програмних засобів 
навчального призначення передбачає 
проведення педагогічного експерименту, 
доведення правильності зроблених на його 
підставі висновків і рекомендацій. 

Окремо слід вказати на особливу 
актуальність вивчення педагогами 
можливостей сучасних телекомунікаційних 
технологій, що пояснюється насамперед тим, 
що всесвітнє інформаційне середовище, чи 
глобальна інформаційна мережа Інтернет, 
що стрімко розвивається, дає можливість 
формувати інформаційний потік відповідно 

до інтересів та уподобань конкретного 
споживача інформації, забезпечувати не 
лише доступ до інформаційних ресурсів, 
наприклад найбільших бібліотек світу, 
телестудій, баз даних, а й уможливлює 
безпосередню інформаційну взаємодію з 
партнерами, однодумцями, колегами з 
наукових досліджень. Сучасні засоби 
передачі інформації практично знімають 
обмеження щодо обсягу, швидкості і виду 
трансльованої інформації, а засоби навігації 
інформаційним простором мережі Інтернет 
забезпечують можливість звертання до будь-
яких джерел інформації. 

Вивчення науково-педагогічним складом 
ВВНЗ можливостей сучасних ІТТ дасть 
змогу не лише якісно й ефективно 
використовувати ці засоби в конкретних 
навчальних цілях, а і допоможе викладачам 
самостійно здобувати нові знання, 
формувати уміння і навички, що повинні 
відповідатимуть конкретному етапу і рівню 
розвитку процесу інформатизації навчання. 

Одним з можливих шляхів розв’язання 
завдання формування професійної 
готовності викладачів ВВНЗ до застосування 
сучасних інформаційних технологій є 
використання методу дистанційного 
навчання в процесі перепідготовки і 
підвищення кваліфікації викладачів. 

Нову сторінку в керуванні навчанням 
відкривають системи штучного інтелекту. 
Система генерує завдання і підказки в 
залежності від успіхів курсанта, з 
урахуванням його потреб і можливостей. 
Курсант виконує роль самостійного суб’єкта, 
що вільно вибирає і здійснює потрібний 
йому вид діяльності. Відзначимо, що під час 
використання засобів ІТТ у навчанні в 
умовах практично рівного статусу всіх 
учасників навчального процесу змінюються 
взаємини між курсантом і викладачем. У 
нових умовах завдання керування навчанням 
перерозподіляються між викладачем і 
системою. Таке положення дає можливість 
нівелювати негативне ставлення курсантів до 
конкретного викладача чи предмету. Отже, 
здійснення міжособистісних відносин за 
допомогою засобів телекомунікації знижує 
негативний вплив суб’єктивних факторів на 
результати навчання і контролю знань. 

Завданням викладача, який реалізує 
індивідуально-орієнтовану модель навчання 
в навчальному процесі з використанням 
засобів ІТТ, є акцентування уваги курсантів 
на важливості отримання максимальної 
користі з навчання із використанням 
програмних засобів навчального 
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призначення. Викладач допомагає курсанту 
орієнтуватися в багатих і складних джерелах 
інформації, пояснює в доступній формі всі 
можливості засобів ІТТ для того, щоб 
курсант міг вибрати для себе саме той вид 
діяльності, що найбільше відповідає його 
особистісним перевагам. Отже, можна 
стверджувати, що використання засобів ІТТ 
дає можливість досягти цілей визнання 
індивідуальної цінності кожного курсанта і 
пріоритету особистості над колективом. 

Засоби ІТТ є важливим інструментом, 
що допомагає педагогу в практичній 
реалізації індивідуально-орієнтованого 
навчання. Індивідуальна орієнтація навчання 
сприяє прояву творчості викладача в процесі 
розробки нових індивідуально-орієнтованих 
методик проведення занять, підготовки 
методичної і навчальної документації, 
коректування навчальних планів і програм. 

Ґрунтовна теоретична і практична 
підготовка науково-педагогічного складу до 
використання інформаційно-
телекомунікаційних технологій у 
навчальному процесі дасть змогу: 

повніше використовувати можливості 
сучасних засобів ІТТ для підвищення 
ефективності навчання; 

раціонально розподілити функції 
викладача, курсанта і комп’ютера; 

реалізувати в навчальному процесі 
індивідуально-орієнтований підхід до 
навчання; 

розробити якісні програмні засоби 
навчального призначення; 

визначити оптимальне співвідношення 
нових педагогічних технологій і традиційних 
методів навчання; 

розробити варіативні методики 
проведення занять з дисциплін кафедри з 
використанням усього спектра можливостей 
засобів ІТТ. 

Якщо у викладачів є можливість 
інформаційно-навчальної взаємодії з різними 
типами засобів ІТТ у процесі навчання, 
доступ до різних типів програмного 
забезпечення, то умовою їхньої професійної 
готовності до застосування інформаційно-
телекомунікаційних технологій у 
навчальному процесі буде відповідність рівня 
їхніх знань зазначеним вимогам. 

Ефективне використання засобів 
сучасних ІТТ на заняттях з дисциплін 
кафедри прикордонного контролю вимагає 
готовності не лише науково-педагогічного 
складу, а всіх учасників навчального процесу 
ВВНЗ [1, 4, 5]. Широке впровадження 
засобів інформаційно-телекомунікаційних 

технологій у навчання неможливо уявити без 
оволодіння курсантами певним обсягом 
знань, умінь, навичок в галузі ІТТ. 

Впровадження засобів ІТТ у навчальний 
процес передбачає наявність у навчальному 
закладі відповідного технічного 
забезпечення (комп’ютерів, периферійного 
устаткування, локальних чи глобальних 
мереж); програмного й інформаційного 
забезпечення (програмних інструментальних 
засобів, програмних засобів навчального 
призначення, баз даних, баз знань, 
інформаційно-довідкових систем і т. п.). 
Курсантам повинні бути надані можливості 
інформаційно-навчальної взаємодії з різними 
типами засобів ІТТ, спеціалізованим 
програмним забезпеченням у процесі 
навчання на кафедрі. Вони повинні розуміти 
структуру, зміст і мету використання тієї 
інформації, яку вони отримують, 
усвідомлювати обмеження, що властиві 
засобам ІТТ, джерелам інформації, 
результатам, отриманим у процесі виконання 
завдань. Необхідно створити умови для 
самостійного використання засобів ІТТ, 
поглиблення і постійного відновлення знань 
і досвіду курсантів. Вони повинні мати 
можливість для обговорення свого досвіду 
використання засобів інформаційно-
телекомунікаційних технологій і бути 
ознайомлені з тим, як вони застосовуються в 
процесі навчання, в їхній майбутній 
службовій діяльності. Уміти порівнювати 
ефективність роботи з використанням 
можливостей засобів ІТТ з іншими 
способами діяльності. 

Перераховані вище можливості 
сприяють вирішенню таких завдань, що 
стоять перед курсантами: 

уміти вводити і зберігати отриману 
інформацію, шукати, обробляти і 
відображати попередньо збережену 
інформацію з різних джерел для 
розв’язування різноманітних завдань; 

уміти використовувати наявне 
програмне забезпечення й устаткування для 
введення, збереження і передачі інформації в 
різній формі, наприклад текст, графіка, 
анімація, звук; 

уміти робити добір і підготовку 
інформації до обробки засобами ІТТ, 
оцінювати точність і вірогідність одержаних 
результатів; 

використовувати засоби ІТТ для 
поглиблення власних знань у конкретній 
предметній галузі та поліпшення якості 
вивчення дисципліни. 
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Реалізація на практиці перерахованих 
цілей і завдань використання ІТТ у процесі 
навчання з дисциплін кафедри вимагає 
наявності зазначених можливостей. У свою 
чергу, використання курсантами 
можливостей сучасних засобів ІТТ у 
навчальному процесі передбачає наявність 
певного рівня підготовки курсантів до 
роботи з ними. 

У процесі роботи над організацією 
навчального процесу із застосуванням 
засобів інформатизації і телекомунікації 
викладачі повинні враховувати готовність 
курсантів до їх використання. Використання 
в різних видах навчальної діяльності, на 
різного роду заняттях засобів сучасних 
інформаційних технологій і джерел 
інформації, таких як мережі, комп’ютерні 
системи і програмні пакети, істотно впливає 
на процес навчання. У нових умовах суттєво 
міняється навчальна діяльність курсантів. 
Велика розбіжність в рівнях знань курсантів 
ІТТ не дає можливість ефективно 
використовувати в навчальному процесі 
останні методичні розробки. 

Однак, зважаючи на швидкий розвиток 
ІТ досить важко визначити, яким обсягом 
знань, умінь, навичок в галузі інформаційно-
телекомунікаційних технологій повинен 
володіти курсант, щоб використовувати 
сучасну техніку у процесі вивчення 
дисциплін кафедри. 

Протягом усього періоду навчання у 
ВВНЗ курсанти повинні поглиблювати і 
розширювати свої знання в галузі ІТТ, тому 
що засоби інформатики, телекомунікації й 
інформаційних технологій є не лише 
засобами інформаційної підтримки 
навчального процесу, а і важливим 
інструментом прикордонника в його 
майбутній службовій діяльності. У зв’язку з 
цим виникає питання щодо обсягу знань в 
галузі інформаційно-телекомунікаційних 
технологій, якими повинен володіти курсант, 
щоб на належному рівні використовувати їх 
як в процесі навчання, так і у своїй 
майбутній службовій діяльності. Виявлення 
обсягу цих знань є важливим завданням, 
розв’язання якого значно підвищить 
ефективність впровадження та використання 
можливостей засобів ІТТ у навчанні. 

На нашу думку курсанти повинні 
отримати такий комплекс знань, умінь і 
навичок у сфері ІТТ: 

апаратного забезпечення комп’ютерів 
сучасних платформ; 

системного програмного забезпечення; 

різного роду редакторів, електронних 
таблиць; 

пакетів програм різного призначення, 
баз даних, баз знань, експертних систем; 

засобів введення і редагування текстової 
і графічної інформації, персональних 
комп’ютерних лабораторій; 

телекомунікаційних засобів. 
Відзначимо, що підготовка офіцера-

прикордонника повинна бути орієнтована на 
сучасний стан науково-технічного прогресу. 
Головними вимогами до випускника ВВНЗ є 
наявність ґрунтовних знань і досвіду роботи 
із сучасними технічними засобами, знання 
прикладного програмного забезпечення. Такі 
навички слід сформувати у майбутнього 
фахівця в період навчання у ВВНЗ, що 
допоможе йому повною мірою виявити свої 
здібності у майбутній службовій діяльності. 

Відповідність рівня знань і умінь 
курсантів у галузі ІТТ зазначеним 
нормативним вимогам дасть змогу 
підвищити ефективність використання 
сучасних технологій у процесі вивчення 
дисциплін кафедри. 

Розробка нормативних вимог до рівня 
знань і умінь курсантів в галузі ІТТ дасть 
змогу формувати єдині навчальні плани і 
програми, уніфікувати навчальні посібники, 
методичне і програмне забезпечення в різних 
ВВНЗ, спростити процедуру адаптації 
програмних засобів навчального 
призначення до вимог конкретного ВВНЗ, 
звільнити робочий час викладачів, які 
розробляють подібні програмні продукти. 

Проведений аналіз рівня знань і умінь 
курсантів в галузі застосування ІТТ дав 
можливість виділити такі напрями 
вдосконалення підготовки майбутніх 
офіцерів-прикордонників: 

використання в процесі підготовки 
курсантів сучасних засобів ІТТ як об’єкта 
вивчення і як засобу навчання; 

використання досягнень педагогічної 
науки і практики в галузі теорії та методики 
застосування сучасних засобів ІТТ у 
навчанні; 

гуманізація й індивідуальна орієнтація 
навчання, що сприяє не лише підвищенню 
ефективності навчання, а й підготовці 
курсантів до життя і військово-професійної 
діяльності; 

безперервна інформаційна підготовка 
курсанта протягом усього часу навчання у 
ВВНЗ; 

формування в курсантів інформаційної 
картини світу; 
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постійне коригування змісту навчання з 
урахуванням сучасних досягнень науки і 
техніки. 

Висновки. Сучасні ІТТ містять широкі 
можливості для реалізації індивідуалізації 
навчання і досягнення інтенсифікації та 
підвищення ефективності навчання. Засоби ІТТ 
можуть бути використані для реалізації 
навчальних завдань, індивідуального та 
групового контролю успішності, організації 
інформаційно-пошукової діяльності, керування 
навчальною діяльністю й обробкою одержаної 
інформації на всіх етапах навчального процесу 
та видах навчальних занять. 

Для підвищення ефективності навчання 
курсантів з дисциплін кафедри необхідно 

запроваджувати комплексний підхід до 
використання засобів ІТТ та організації 
взаємодії викладачів та курсантів за 
допомогою комплексних мультимедійних 
курсів. 

Для реалізації комплексного 
використання засобів ІТТ необхідно 
забезпечити певний рівень готовності 
викладачів та курсантів до цілеспрямованого 
використання засобів ІТТ у різних видах 
навчальної діяльності та організації 
самостійної роботи курсантів, а також 
розробити методику створення та адаптації 
комплексного навчального програмного 
забезпечення. 
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КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ОФІЦЕРА 
ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ 

 
Стаття пропонує огляд деяких підходів вітчизняних та закордонних дослідників до визначення 

поняття “компетентність”. У статті згадуються головні сучасні теорії, які визначають 
компетентнісний підхід у освіті базовим стосовно професійної підготовки майбутнього фахівця. В 
статті розглядається професійна компетентність як основна складова професійного становлення 
офіцера. Розкриті шляхи реалізації формування професійної компетентності особистості офіцера. 
Визначено формування професійної компетентності офіцера як складний багато компетентний процес, 
який спрямований на розвиток важливих питань самореалізації протягом всієї професійної діяльності. 

Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, компетентнісний підхід у освіті, 
офіцер.  

В данной статье представлены некоторые подходы отечественных и зарубежных 
исследователей к определению понятия “компетентность”. Автор описывает основные современные 
теории, которые определяют компетентностный подход в образовании как базовый применительно к 
профессиональной подготовке компетентного офицера. В статье рассматривается профессиональная 
компетентность как основная составляющяя профессионального становления офицеров. Раскрыты 
пути реализации формирования профессиональной компетентности личности офицера. Определено 
формирование профессиональной компетентности личности офицера как сложный 
многокомпонентный процесс, направленный на решение важных вопросов самореализации на 
протяжении всей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, компетентностный 
подход в образовании, офицер. 

Ефективне функціонування збройних 
сил як складної соціально-технічної системи 
залежить від відповідної системи управління 
нею та всебічним ресурсним забезпеченням. 
Головним елементом, мозком зазначених 
підсистем є людина. Крім того, за своїми 
потенційними психолого-педагогічними 
можливостями армія спроможна виконувати, 
крім головного свого конституційного 
обов’язку щодо захисту суверенітету та 
територіальної цілісності держави, інші 
соціально значущі функції, наприклад саме 
функцію загальнонаціонального виховання. 

Виходячи з цього потребою сучасності є 
– зростання вимог до моральних, 
психологічних і професійних якостей 
військовослужбовців та їх елітної частини – 
офіцерів, до їх професійної освіти. 

Що розуміється під результатом 
професійної освіти? Традиційно – це 
професійна майстерність. Але ж про 
професійну майстерність можна вести мову 
того спеціаліста, у нашому випадку офіцера, 
який певний час здійснював практичну 
діяльність і досяг позитивних результатів. 

Професійна освіта офіцерів – це процес 
всебічного гармонійного розвитку, набуття 
особистістю внаслідок навчання загальних та 
спеціальних знань, практичних умінь і 
навичок, розвиток пізнавальних та 

інтелектуальних здібностей з метою 
створення потенційних можливостей 
майбутнього спеціаліста до ефективної 
професійної діяльності. 

Філософи і психологи виділяють п’ять 
основних видів діяльності: пізнавальну, 
перетворюючу (практичну і проектувальну), 
ціннісно-орієнтувальну, спілкування, 
естетичну. В цьому аспекті всебічний 
гармонійний розвиток особистості 
передбачає достатній рівень розвитку 
здібностей до одночасного здійснення всіх 
видів діяльності або, інакше кажучи, 
розвиток потенціалів особистості, які 
відповідають цим п'яти основним видам 
діяльності. [3, c. 87]. 

Виходячи з цього, на нашу думку, під 
результатом професійної освіти офіцера 
треба розуміти процес набуття особистістю 
потенційних можливостей до ефективної 
професійної діяльності (всіх її видів). 

У сучасній науковій літературі 
можливість здійснювати деяку професійну 
діяльність визначають терміном професійна 
компетентність. Під якою розуміють складну 
інтегровану якість особистості, при чому, 
мова йде не про окремі знання або вміння і 
навіть не про сукупність окремих процедур 
діяльності, а про властивість, що дозволяє 
людині здійснювати діяльність в цілому. 
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Достатньо вагомо ця думка виражена у 
визначенні Дж. Бергоуна: Компетентність – 
здібність і готовність до виконання завдань. 
Вона може вміщувати знання, уміння, 
розуміння та волю [12]. 

Звідси можна зробити висновок, що 
результатом професійної освіти офіцера є 
надбання ним професійної компетентності. 

Існує багато визначень терміну 
“компетентність”[1-12]. Автор українського 
педагогічного словника, С.У. Гончаренко 
цей термін визначає таким чином: (від лат. 
Competens – належний, відповідний) – 
сукупність знань і вмінь, необхідних для 
ефективної професійної діяльності: вміння 
аналізувати, передбачати наслідки 
професійної діяльності, використовувати 
інформацію [10, с. 149]. 

Ведучи мову про професійну 
компетентність як стрижневий показник 
рівня кваліфікації сучасного спеціаліста В. 
Ландшеєр, у широкому розумінні, визначає її 
як поглиблене знання предмету або освоєне 
уміння”[7, с.32]. 

На нашу думку, більш конкретним та 
всебічним визначенням компетентності 
спеціаліста як потенційної можливості до 
ефективної діяльності (принаймні нам 
відомим) є визначення М.А. Чошанова: 
“Компетентність – це сума трьох 
компонентів: мобільності знань, гнучкості 
методу (рівень мінімальної компетентності); 
та критичності мислення (рівень медіальної 
компетентності) [11, с.6-8]. 

Виходячи із цього визначення можна 
вести мову і про рівні компетентності, тобто 
рівень професійної освіти. 

Такий підхід до визначення результату 
професійної освіти дає: по-перше, 
можливість виразити через компетентність 
значення традиційної тріади “знання, 
навички, уміння”, як через їх з’єднувальну 
ланку. 

По-друге, як було зазначено вище, 
найбільш доцільно для опису реального 
рівня підготовки офіцера – випускника 
професійної школи (некоректно говорити 
про професіоналізм випускника, який ще не 
має практики професійної діяльності, не 
створив її продукт). 

По-третє, дає можливість 
компетентного спеціаліста відрізнити від 
некомпетентного за здібністю першого серед 
множини рішень вибирати найбільш 
оптимальне, аргументовано, спростовувати 
хибні рішення, піддавати сумніву ефектні, 
але неефективні, тобто володіти критичністю 
мислення. 

В-четвертих, компетентність передбачає 
постійне оновлення знань, володіння новою 
інформацією для успішного рішення 
професійних завдань в даний час і вданих 
умовах. 

В-п’ятих, включає до себе як змістовні 
(знання) так і процесуальні (уміння) 
компоненти. 

“Компетентність” – термін, який багато 
в чому сполучається з поняттями “культура 
професійної діяльності” і навіть “професійні 
цінності та стереотипи”. 

Виходячи з цього, компетентність є 
складова професійної культури, що 
перетинається з професійними цінностями та 
стереотипами. 

Через діяльність спеціаліст інтегрується 
у суспільство. Відтак загальнолюдські 
цінності (духовність, гуманність, 
моральність) повинні домінувати як у 
прийнятті професійних рішень, так і в цілому 
у повсякденній життєдіяльності. 

Найвищий рівень у системі цінностей, а 
значить і компетентності зумовлює почуття 
суспільної (професійної) відповідальності 
офіцера за результати своєї діяльності, 
громадського обов’язку і дотримання 
морально-етичних норм. 

Професійна відповідальність – 
інтегративна якість особистості спеціаліста, 
який характеризується вільно обраним, 
критично осмисленим з позиції 
професійного обов’язку прагненням та 
умінням сумлінного, послідовного, творчого 
виконання професійних функцій та 
обов’язків. Однією із провідних ознак 
професійної відповідальності є готовність 
вийти за межі своїх обов’язків, виявити 
ініціативу [10, с.272]. 

З точки зору системного аналізу 
компетентність офіцера можна розподілити 
на декілька видів (за видами його діяльності). 
Насамперед, на нашу думку це управлінська 
компетентність та пов’язана з нею 
психолого-педагогічна компетентність 
(формуванню, особливо другої, нажаль, 
сьогодні приділяється мало уваги). А сама 
головна, з якою пов’язана і пізнавальна і 
проектно-практична, естетична – будь-яка 
діяльність – інтелектуальна компетентність. 

Компетентність інтелектуальна – 
особливий тип організації знань, який 
забезпечує можливість прийняття 
ефективних рішень, зокрема в 
екстремальних умовах. До елементів знань, 
що характеризують компетентну людину, 
можна віднести: різноманітність (множину 
різних знань про різне); артикульованість 
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(елементи знання чітко визначені і 
взаємопов’язані), гнучкість (зміст окремих 
елементів знання і зв'язки між ними можуть 
швидко змінюватися під впливом 
об'єктивних факторів навіть у тому варіанті, 
коли знання перетворюється у незнання); 
швидкість актуалізації (оперативність і легка 
доступність знання); можливість його 
використання у різноманітних ситуаціях (у 
тому числі здібність до перенесення знання в 
іншу ситуацію); наявність ключових, 
елементів; категоріальний характер 
(визначальна роль того типу знань, яке 
подається у вигляді загальних принципів, 
підходів, ідей); володіння не лише 
декларативним знанням (про те, “що”), а й 
процедурним (про те, “як”); наявність 
інформації про власне знання. [6, с.21]. 

Компетентність в управлінській 
діяльності проявляється у розвиненості у 
офіцера трьох принципових якостей: 
системного бачення складних проблем і 
стратегічного підходу до їх розв’язання; 
бачення перспектив; уміння належним 
чином розподілити права, обов’язки та 
відповідальність серед командного складу 
військової організації будь-якого рівня так, 
щоб ефективність її функціонування була 
найвищою.  

У структурі управлінської діяльності 
офіцера визначаються три основних групи 
функцій, які відповідно стосуються 
організації життєдіяльності та бойової 
служби військового організму, виховання 
персоналу та стратегічної прогнозно-
аналітичної (проектувальної) роботи. Кожна 
виступає важливим компонентом управління 
і має досить насичений зміст. Масштаби 
втручання і зміст діяльності офіцера 
(відповідно до посадового призначення) за 
кожним з видів істотно різняться. Але 
головною їх характеристикою є питання 
стратегії, якого б виду чи групи функцій 
вони б не стосувалися. Компетентність 
управлінської діяльності офіцера полягає у 
прийнятті рішень у складних ситуаціях, 
варіанти якого повинні бути підготовленими 
з належним обґрунтуванням, надійним 
інформаційним забезпеченням, 
порівняльним аналізом із зазначенням 
ризиків і можливих збитків. 

Соціокультурна компетентність як 
найважливіша якість особистості, що 
необхідна для успішної життєдіяльності 
будь-якого суб’єкта, була предметом 
спеціального вивчення у Раді Європи. В її 
структурі було визначено п’ять базових 
компетентностей:  

1) Політична та соціальна 
компетентність (передбачає здібність брати 
на себе відповідальність, вміння приймати 
сумісне рішення, приймати участь у 
функціонуванні та розвитку демократичних 
інститутів); 

2) Культурна компетентність (запобігає 
розповсюдженню атмосфери нетерплячості 
та сприяє як розумінню розбіжностей, так і 
готовності жити у згоді з людьми інших 
культур, мов, релігій); 

3) Комунікативна компетентність 
(визначає комунікативні здібності, його 
уміння спілкуватись з різними людьми, в 
середовищі яких він мешкає і працює, що 
передбачає не тільки уміння говорити, не 
тільки правильно будувати своє 
висловлювання як в усній так і в письмовій 
формі, а й уміння шукати і знаходити 
компроміси, поважати іншу думку, 
подавляти особисту агресивність); 

4) Компетентність, що пов’язана з 
виникненням суспільства інформації, 
сполучена не тільки з оволодінням новими 
технологіями, а й з розумінням їх сили і 
слабкості, зі здібностями критичного 
відношення до інформації та реклами, що 
розповсюджується каналами ЗМІ і 
Інтернету; 

5) Компетентність, що передбачає 
здібність та бажання вчитись все своє життя, 
оновлювати і удосконалювати отримані 
знання стосовно до умов, що постійно 
змінюються; потреба у розвитку не тільки 
професійному, а й особистісному. Дана 
якість забезпечуючи мобільність офіцера у 
суспільстві, може стати гарантом його успіху 
і соціальної захищеності [5, с. 57-58]. 

Безумовно, основоутворюючою 
компетентністю повинна бути військово-
спеціальна – як можливість виконувати 
завдання за бойовим призначенням. Але ця 
широка проблема вимагає більш 
детальнішого обговорення і не входить у 
програму теперішньої конференції. 

Звісно, розподіл видів компетентності 
сучасного офіцера можна зробити і більш 
детальнішим. Але використовуючи метод 
узагальнення, абстрагування від не 
суттєвого, на нашу думку, вище зазначені 
розкривають основний зміст компетентності 
офіцера – як комплексної якості особистості, 
результату його професійної підготовки. 

Підсумовуючи сказане, можна зробити 
висновок: 1) Однією із основних цілей 
підготовки офіцерських кадрів є формування 
професійно компетентного спеціаліста. 
Виходячи з цього, продуктом ВНЗ є 
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компетентний у всіх видах професійної 
діяльності офіцер, здатний до творчості та 
самовдосконалення. 

2) Мета як прогнозований результат 
професійної освіти офіцера формується тими 
вимогами діяльності, її характеристиками та 
умовами – часовими, просторовими, 
технічними – які, не окремо співвідносяться 
з тими чи іншими психологічними якостями 
особистості, а опосередковано, через 
особистість. З однієї сторони, людина 
напрацьовує комплекс психологічних 
режимів діяльності в залежності від свого 
стану, здібностей, відношення до 
поставлених завдань; з іншої – визначає 
стратегію та тактику; з третьої – виявляє 

динаміку вимог та фрагментів діяльності. 
Цей комплекс формується людиною як 
динамічна цілісна система своїх 
можливостей до певного виду діяльності.  

3) Результат професійної освіти – це 
сукупність набутих особистістю 
можливостей до професійної діяльності, 
тобто компетентностей особистості. 

Перспективи подальших досліджень 
пов’язані з пошуком конкретних 
інноваційних дієвих і ефективних методик 
розвитку психолого-педагогічної 
компетентності у офіцерів ОТРП; 
впровадження концепції компетентісного 
підходу в систему освіти силових структур. 
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COMPETENCE OF MODERN officer AS A RESULT OF PROFESSIONAL EDUCATION: THE 

PROBLEM OF 
The article reveals some approaches to the definition of the term “competence” given by some native and 

foreign researchers. It describes basic historical and modern theories, which have determined the competence – 
based approach in education as the fundamental basis so far as the quality of professional preparation of a 
competent officer is concerned. This article deals with the conception of the professional competency as the main 
component of officers’ professional development. The ways of using the professional competency and officers’ 
personallity being clarified in this article. So, the building of professional competency of the officer as a 
personality is a complicated multicomponents process directed for solving questions of self determination during 
the whole professional activity. 
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ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ 

ВОДОЛАЗІВ-ПІДРИВНИКІВ 
 

У статі розглянуто процес формування професійно-орієнтовної моделі для формування професійної 
компетентності у майбутніх водолазів-підривників. Автором було проведене дослідження процесу 
підготовки водолазів-підривників. Реалізація моделі підготовки водолазів-підривників забезпечить 
вирішення стратегічної задачі професійної освіти – підготовки функціонально досвідченого фахівця. 

Ключові слова: водолаз-підривник, професійна компетентність, модель формування. 
В статье рассмотрен процесс формирования профессионально-ориентированной модели, что 

способствует формированию профессиональной компетентности у будущих водолазов-подрывников. 
Автором проведено исследование процессу моделирования и самой подготовки водолазов-подрывников. 
Реализация самой модели даст возможность решить стратегическую задачу профессионального 
образования, а именно подготовку функционального опытного специалиста. 

Ключевые слова: водолаз-подрывник, профессиональная компетентность, модель формирования. 
Вступ. На сучасному етапі розвитку 

педагогічної науки актуальним є 
моделювання процесу навчання та 
виховання, удосконалення методичного 
забезпечення, оптимізації змісту підготовки 
фахівців в системі освіти до майбутньої 
професійної діяльності. Для формування 
професійної компетентності у майбутніх 
водолазів-підривників нами пропонується 
розробка та впровадження у навчально-
виховний процес – професійно-орієнтовної 
моделі підготовки. 

Метою статті є створення професійно-
орієнтовної моделі підготовки водолазів-
підривників. 

Результати дослідження. Для чіткого 
формування моделі було проведене 
дослідження процесу підготовки водолазів-
підривників, яке дозволило визначити 
вихідні данні для побудови моделі, а саме: 

виокремлено основні професійні 
компетенції, які на нашу думку, 
відповідають міжнародним стандартам; 

визначено вимоги до викладача-
професіонала; 

розроблено програму підготовки 
водолазів-підривників і комплексно-
орієнтовну методику підготовки; 

визначено критерії, показники і рівні 
сформованості професійної компетентності. 

У процесі дослідження було враховано 
ліцензійні вимоги до освітньо-
кваліфікаційних характеристик надання 
освітніх послуг пов’язаних з одержанням 
професійної освіти на рівні кваліфікаційних 
вимог до професії водолаз, код 7216.2 та 
сапер (розмінування), код 5169. 

Теоретично-методологічні чинники, які 
ми безумовно враховували при розробці 
моделі – це наукові здобуття і праці вчених 
минулого, а саме: І. Лернера, А. Макаренка, 
В. Сухомлинського, М. Скаткина, І. Огієнка, 
К. Ушинського та інших; вчених сучасності 
– Ю. Бабанського, Н. Волкової, І. Зязюна, 
В. Кременя, А. Кузьмінського, І. Малафіїк, 
С. Нісімчук, В. Омеляненко, С. Падалки та 
інших; військових педагогів – 
О. Барабанщикова, С. Дякова, М. Нещадима, 
А. Окіпняка, В. Ягупова.  

Кваліфікаційні характеристики, що 
відображені в ліцензійній справі, на думку 
В. Беспалько, є найбільш примітивним 
засобом щодо формування мети в 
професійному навчанні [1]. Ми врахували 
думку вченого і розширили спектр 
моделювання не обмежуючи себе лише 
вимогами освітньо-кваліфікаційних 
характеристик. Інша вчена, Л. Дибкова [2] 
зазначає, що провівши аналіз публікацій, які 
присвячені компетентнісному підходу, 
можемо зробити висновок, що на сучасних 
підприємствах широко використовується 
модель ключових компетенцій, на якій 
базується об’єктивна оцінка фахівця, який 
претендує на вакантну посаду. Така модель 
ключових компетенцій вміщує перелік 
необхідних знань, практичних навиків та 
особистісних якостей, які необхідні для 
якісного виконання функціональних 
обов’язків певної посади.  

Психолого-педагогічні дослідження 
свідчать, що основою формування 
професійних умінь є діяльність. Так, 
О. Леонтьєв [3] зазначав, що людська 
діяльність не існує інакше, як у формі дій або 
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ланцюга дій. Враховуючи його думку і 
існуючи алгоритми підготовки окремо 
водолазів і окремо підривників, відобразимо 
нашу модель у вигляді послідовно 
відтворених, взаємопов’язаних дій. 

Вчені по різному трактують термін 
“модель”, але однозначного тлумачення не 
виявлено, це пов’язано, передусім, з тим, що 
воно є багатомірним, оскільки 
застосовується практично у кожному виді 
людської діяльності. О. Керницький [4] дає 
наступне визначення моделі – це 
розроблення цілей (визначення загальної 
ідеї) створення педагогічних систем, 
процесів або ситуацій та основних шляхів їх 
досягнення. Моделювання – це подальша 
розробка конкретного проекту і доведення 
його до рівня практичного використання. 

Розглядаючи формування моделі 
базових професійних компетенцій у 
майбутніх фахівців технічних 
спеціальностей В. Петрук [5] зазначала, що 
вона має взаємопов’язані рівні послідовного 
формування компетенцій, які є складовими 
компонентами професійної компетентності.  

Складовою моделі є навчальні 
дисципліни, у процесі вивчення яких 

слухачи мають поступово набути відповідної 
компетентності. Базові професійні 
компетенції складають першу сходинку в 
розробленій моделі, тому від рівня їх 
сформованості залежить набуття 
професійної компетентності майбутнім 
фахівцем. 

У цих умовах підготовка майбутніх 
фахівців, спроможних виконувати підривні 
роботи у підводній частині акваторії, 
приймати самостійні рішення на виконання 
такого роду робіт відбувається як 
цілеспрямований, послідовний і 
багатоетапний процес нарощування творчого 
потенціалу фахівця, під час якого 
здійснюється формування та розвиток його 
фахової компетентності. 

Враховуючи вищезазначене сформуємо 
професійно-орієнтовну модель підготовки, 
де основна увага підготовки буде спрямована 
на нормативну частину навчання з 
урахуванням специфіки майбутньої 
професійної діяльності. На наш погляд, 
нормативно-методичне забезпечення (рис. 1) 
враховує основні вимоги нормативно-
методичних матеріалів. 

Рис. 1. Структура нормативно-методичного забезпечення підготовки майбутніх 
водолазів-підривників 

Із аналізу програм підготовки; керівних 
документів; вимог командирів підрозділів, у 
підпорядкуванні яких є водолази-
підривники; вимог сьогодення щодо 
підготовки такого фахівця; орієнтуючись на 
кінцеву мету підготовки, де водолаз-
підривник повинен зайняти своє місце на 
ринку праці, формувати модель необхідно з 
урахуванням зовнішніх і внутрішніх 
факторів, що будуть на неї діяти. Для 
підготовки такого фахівця необхідно 
вирішити декілька принципових питань: 
якою професійною компетентністю він 
повинен володіти; що він повинен знати і 

уміти; яким чином відбувається набуття цих 
знань, вмінь та навичок.  

Кінцеву компетентність водолаза-
підривника ми розглядаємо, як сукупність 
ключових компетенцій, які в свою чергу 
пропонуємо поділити на два блоки 
(компетенції водолаза, компетенції 
підривника), що відповідають за конкретний 
напрямок підготовки і майбутньої діяльності. 
Розглянувши праці вчених, на рисунку 2, 
відобразимо основні концептуальні напрями 
побудови професійно-орієнтованої моделі 
підготовки водолазів-підривників. 
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Рис. 1.2. Концептуальна структура підготовки майбутніх водолазів-підривників 

Проводячи дослідження, ми ставили за 
мету сформувати професійну компетентність 
у водолазів-підривників, що, на думку 
В. Лозової [6], має “…інтегративну природу 
тому, що її джерелом є різні сфери 
професійної підготовки (у водолазів-
підривників це водолазна і вибухова 
складові), вона вимагає значного 
інтелектуального розвитку і включає 
аналітичні, комунікативні, прогностичні та 
інші розумові процеси”. 

Розробляючи професійно-орієнтовну 
модель особистісного і професійного 
становлення майбутнього фахівця 
професіонала, що інтегрує в собі професійну 
спрямованість, професійну компетентність, 
професійно-важливі особисті риси 
характеру, професійно-значущі морально-
психологічні якості, ми ставимо за мету 
досягнення двох цілей: по-перше побудову 
навчально-виховного процесу на основі 
міжпредметної інтеграції, що забезпечить 
засвоєння слухачами професійних 
компетенцій і їх готовності до здійснення 
професійної діяльності; по-друге навчання 
слухачів самому процесу моделювання, як 
важливому інструменту засвоєння знань і 
вирішення професійних задач. 

Моделювання в навчанні допоможе 
практично реалізувати основні положення 
особистісно-орієнтовного професійного 
навчання (особистий і професійний розвиток 
і саморозвиток слухачів, як суб’єктів 
майбутньої професійної діяльності); 
компетентнісного підходу до навчання 
(формуванню у майбутніх фахівців 
соціальної, комунікативної, інформаційної, 
когнітивної компетенцій); інтегрованого 
підходу (координація, перерозподіл 

навчальних дисциплін, планів, змісту); 
формуванню професійної компетентності. 
Воно дозволяє на науковій основі 
проектувати шляхи розвитку майбутнього 
фахівця; формувати, розвивати, 
вдосконалювати, активно і творчо шукати 
нові форми і методи професійної підготовки 
слухачів; створювати сучасні комп’ютерні 
програми, Інтернет ресурси; методику 
контролю готовності майбутнього фахівця 
до професійної діяльності. Розробляючи 
модель ми також доповнюємо професійні 
компетенції водолазів-підривників 
наступним компонентом: вмінням 
моделювати виробничо-технічний і 
соціально-економічний процес.  

Під час розробки і проектування 
професійно-орієнтованої моделі підготовки 
майбутніх водолазів-підривників нами також 
було враховані структурні компоненти 
моделей, що розроблялися А. Болендрою, 
С. Дяковим, І. Почекаліним та іншими.  

Так, С. Дяковим [7 с. 92-93], розроблено 
структуру організаційно-методичного 
забезпечення, яка висвітлює військово-
професійну підготовку майбутніх офіцерів 
інженерних військ як органічне поєднання 
професійно-орієнтованих навчальних 
дисциплін що, забезпечує інтеграцію між 
предметних зв’язків і визначає види 
навчальних занять та основні форми їх 
проведення, методи і засоби навчально-
методичної діяльності науково-
педагогічного складу щодо організації, 
забезпечення та корегування змісту 
підготовки. На рисунку 3 відображено 
структуру організаційно-методичного 
забезпечення, адаптовану до підготовки 
водолазів-підривників. 
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Рис. 3. Структура організаційно-методичного забезпечення підготовки 
водолазів-підривників. 

Науковець А. Болендр [8 с. 11], в моделі 
формування готовності майбутніх офіцерів-
прикордонників до вирішення конфліктних 
ситуацій, запропонував в другому 
організаційно-змістовному блоці 
враховувати структурні компоненти, що 
відповідають за організаційно-педагогічні 
умови формування відповідних умінь і 
навичок. 

Ми погоджуємося з думками вчених і 
пропонуємо включити в нашу професійно-
орієнтовну модель блок дидактичної системи 
підготовки, що буде відповідати за саму 
підготовку фахівця разом з діагностично-
корекційною складовою нашої моделі.  

Об’єктом наукового дослідження 
дидактичних процесів підготовки водолазів-
підривників ми вважаємо систему 
підготовки. Предметом дослідження 
підготовки будуть елементи системи 
підготовки, які в своєму кінцевому розумінні 
через цілі підготовки, зміст, методи і форми 
навчання дадуть підготовленого 
компетентного фахівця, реалізуючи 
взаємостосунки між педагогом та слухачем. 

Під час підготовки водолазів-
підривників викладачами застосовуються всі 
дидактичні функції і принципи навчання в 
системі загальної підготовки, які 
реалізуються через освітню, розвивальну, 
виховну функції, за принципами 
системності, послідовності, доступності, 
активності, науковості, точності, 
практичності, через методи, засоби, 
прийоми, способи і форми навчання з 
формуванням професійних компетенцій, 
знань, умінь і навичок через тісну 
двосторонню взаємодію слухача і викладача. 

Для підготовки водолаза-підривника 
пропонуємо використати дослідження, що 
були здійснені вченими Н. Волковою, 

С. Дяковим, Т. Федоровим та іншими. Вони 
розглядали підготовку фахівців як 
трьохсторонній взаємопов’язаний процес, 
що включає викладання, учіння і тренування. 
Адаптуємо результати їхніх досліджень для 
підготовки водолазів-підривників. 

Викладання – це наукова, послідовно 
реалізуєма праця педагогів, щодо 
формування професійних компетенцій у 
водолазів-підривників, реалізації закріплення 
їх практикою, проведення перевірки 
засвоєння з метою успішного виконання 
підривних робіт в підводній частині 
акваторії. 

Учіння, на наш погляд, – це засвоєння 
організації проведення водолазних спусків та 
виконання підводних підривних робіт; 
вивчення всіх типів водолазного 
спорядження, обладнання та майна, 
властивостей вибухових речовин, 
промислових зарядів, засобів підриву, 
підривних пристроїв та інших засобів, 
вивчення яких передбачено програмою; 
способів виконання типових водолазних 
підривних робіт; причин, ознак, способів 
надання першої допомоги та попередження 
професійних водолазних захворювань; 
правил техніки безпеки водолазних спусків 
та виконання підривних робіт, що 
реалізується через тісну взаємопов’язану 
працю між науково-педагогічними 
працівниками та тими хто навчається.  

Тренування – це відпрацювання певних 
завдань, доведення певних дій до 
автоматизму; формування уміння 
підготувати водолазне спорядження та 
обладнання для проведення спусків під воду 
і використати його; уміння підготовити 
заряди, закласти їх під водою і практично 
проводити підрив; виконувати підводні-
підривні роботи, які передбаченні 
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програмою підготовки для даної 
кваліфікації.  

Як ми зазначали раніше, систему 
підготовки ми реалізуємо через основні 
функції навчання. Отже, навчання – це 
планомірна, організована, спільна і 
двостороння діяльність викладачів і 
слухачів. З іншого боку навчання – це 
педагогічний процес, в ході якого слухачі 
під керівництвом спеціально підготовлених 
людей (учителів, вихователів, інструкторів, 
викладачів) опановують знання, 
оволодівають уміннями і навичками. 
Процес навчання завжди двосторонній. 
Зміст категорії навчання розкривається 
твердженням, що навчання – це головний 
шлях освіти, особливий вид такої 
діяльності, в ході якої слухачі оволодівають 
знаннями, уміннями і навичками, в них 
формується науковий світогляд, 
забезпечується розумовий, психічний і 
фізичний розвиток, формуються моральні 
риси, естетичні смаки, професійні інтереси. 
С. Гончаренко [9] так характеризує процес 
навчання: “Навчання – цілеспрямований 
процес передавання і засвоєння знань, 
умінь, навичок і способів пізнавальної 
діяльності людини. Навчання процес 
двосторонній: діяльність учня – учня і 
діяльність учителя – викладання”. 

Завдяки освітній функції навчання 
людина набуває певних професійних 
компетенцій, які в подальшому використає 
на практиці. 

Виховна функція, на наш погляд, 
формує любов до Батьківщини, відданість 
своїй справі, світогляд, віру в товариша і 
відданість йому, певні принципи, вміння 
працювати з колективом, тактовність, 
толерантність тощо. 

Розвивальна функція – це формування 
індивідуальних творчих здібностей. 

З точки зору дидактики методи 
навчання – це своєрідний пошук викладача у 
навчальному просторі, де він шукає 
відповідь на одне запитання: “Як якісно і 
доступно навчити?”. 

Зробимо висновок, що дослідивши 
дидактичні процеси підготовки водолазів-
підривників ми зрозуміємо систему 
підготовки, елементи системи підготовки, 
які в своєму кінцевому розумінні через цілі 
підготовки, зміст, методи і форми навчання 
дадуть підготовленого компетентного 
фахівця, реалізуючи взаємостосунки між 
педагогом та слухачем. Провівши аналіз 
факторів і чинників, що впливають на 
формування моделі формування професійної 
компетентності і майбутніх водолазів-
підривників відтворимо саму модель (рис. 4). 

Рис. 1.4. Професійно-орієнтовна модель підготовки водолазів-підривників. 
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Висновок. Реалізація моделі підготовки 
водолазів-підривників забезпечить 
вирішення стратегічної задачі професійної 
освіти – підготовки функціонально 
досвідченого фахівця, справжнього майстра 
своєї справи; компетентного, грамотного, 

мобільного, вміючого швидко адоптуватися 
до змін науково-технічного прогресу та 
підвищувати свій фаховий рівень, 
прогнозувати (моделювати) процеси і 
передбачати наслідки своєї діяльності.  
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The article describes how to create professionally-oriented model for the professional competence of future 
divers-deminers. It is conducted by the author the research of process of preparation of divers-deminers. 
Realization of model of preparation of divers-deminers will provide the solution of a strategic problem of 
professional education. The analysis of factors which influence model formation is carried out. The didactic 
system of preparation of divers-deminers is considered. The author considered types, methods and tutorials of 
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Keywords: diver-deminer, professional competence, the model of formation, organizational and 
pedagogical conditions, types, methods and tutorials of training. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 2 (33) / 2013 42 

УДК 378.147 
Гапонова В. М.,  кандидат педагогічних наук, доцент 
завідувач кафедри перекладу НА ДПС України  
імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький) 

 
 

АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-
ПРИКОРДОННИКІВ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПОВОЇ ФОРМИ РОБОТИ 

 
У статті автор розкриває дидактичні можливості організації групової форми роботи на 

заняттях з іноземної мови під час підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників. У статті висвітлено 
педагогічні прийоми та рекомендації щодо проведення роботи курсантів у статичних, динамічних, 
варіаційних парах, охарактеризовано функції групової форми роботи та вказано на переваги та 
недоліки такої роботи. Автор також розкрив функції викладача за групового навчання майбутніх 
офіцерів-прикордонників. 

Ключові слова: активізація, групова форма роботи, статична пара, варіаційна група, динамічна група.. 
В статье автор раскрывает дидактические возможности организации групповой формы работы 

на занятиях иностранного языка во время подготовки будущих офицеров-пограничников. В статье 
автор также высветил педагогические прийомы и рекомендации для проведения работы курсантов в 
статических, динамических, вариационных парах, охарактеризовал функции групповой формы работы 
и указал на преимущества и недостатки такой работы. Автор раскрыл функции преподавателя во 
время группового обучения будущих офицеров-пограничников. 

Ключевые слова: активизация, групповая форма работы, статическая пара, вариационная пара, 
динамическая пара.. 

Постановка проблеми. Невід’ємною 
складовою професійної підготовки 
спеціалістів різного профілю є вивчення 
іноземної мови, яка посідає важливе місце в 
житті кожної сучасної людини. Для 
майбутніх офіцерів-прикордонників знання 
іноземних мов – це просто необхідність, 
оскільки вони щодня зустрічаються з 
іноземцями, перевіряють їхні документи на 
право перетину Державного кордону. Крім 
того, офіцери-прикордонники приймають 
велику участь у різних міжнародних 
операціях та міжнародних проектах, таких як 
Frontex, EUBAM, основною мовою 
спілкування яких є англійська мова. Однією 
з центральних проблем у сучасній методиці 
викладання іноземної мови є проблема 
підвищення ефективності навчання в умовах 
досить обмеженої кількості годин, виділених 
для курсу іноземної мови. Тому для 
підготовки майбутніх офіцерів-
прикордонників до професійної діяльності, 
на думку вчених-методистів, ефективно 
організовувати групову форму роботи. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
свідчить про значну увагу з боку науковців 
до теоретичного та практичного аспектів 
використання групової форми роботи на 
заняттях з іноземної мови.  

Для досягнення високого рівня знань 
слухачів з іноземної мови викладачеві 
важливо знати новітні методи викладання, 
форми організації діяльності суб’єктів 
навчальної діяльності, спеціальні навчальні 
техніки та прийоми, щоб оптимально 

підібрати відповідний метод та форму 
роботи відповідно до рівня знань, потреб, 
інтересів курсантів тощо.  

Мета статті – розкрити педагогічні 
прийоми та рекомендації щодо організації 
групової форми роботи (у статичних, 
динамічних, варіаційних парах) на заняттях з 
іноземної мови під час підготовки майбутніх 
офіцерів-прикордонників, розкрити функції 
викладача за групового навчання, вказати на 
переваги та недоліки такої роботи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
показав, що на сьогодні зроблено значний 
внесок у розвиток теорії групової форми 
роботи. Зокрема, групові форми пізнавальної 
діяльності майбутніх фахівців вивчали 
М. Артюшина, Ю. Бабанський, М. 
Бондаренко, Д. Джонсон, Р. Джонсон, 
В. Дьяченко, О. Коваленко, С. Кушнірук, Х. 
Лійметс, Л. Марисова, Н. Мойсеюк, 
Г. Молодих, О. Пометун, К. Сміт, Р. Славин, 
С. Френе, Ю. Фурман. Загальні засади і 
структура групової роботи слухачів були в 
центрі уваги М. Виноградової, В. Котова, Х. 
Лійметса, І. Первіна, І. Чередова. Склад груп 
та тривалість роботи груп досліджували 
М. Виноградова, О. Лобчук, Ю. Мальований, 
А. Морозов, І. Первін, О. Ярошенко.  

У психолого-педагогічній літературі 
немає єдиного підходу до визначення 
групової форми роботи. На думку більшості 
сучасних педагогів, групова форма роботи – 
це форма організації навчання в малих 
групах учасників навчального процесу, 
об’єднаних загальною навчальною метою 
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при опосередкованому керівництві 
викладача, в якій присутня співпраця між 
курсантами.  

Викладач за групового навчання керує 
роботою кожного курсанта опосередковано, 
через завдання, які він пропонує групі та які 
регулюють діяльність курсантів. Стосунки 
між викладачем та курсантами набувають 
характеру співпраці, тому що педагог 
безпосередньо втручається у роботу груп 
тільки тоді, якщо в курсантів виникають 
запитання і вони самі звертаються за 
допомогою. Групова форма роботи, на 
відміну від фронтальної та індивідуальної, не 
ізолює курсантів один від одного, а навпаки, 
дає змогу реалізувати природне прагнення до 
спілкування, взаємодопомоги і співпраці.  

Психолого-педагогічні дослідження 
свідчать, що групова робота сприяє 
активізації й результативності навчання 
слухачів; вихованню гуманних стосунків між 
ними, самостійності, умінню доводити і 
відстоювати власні погляди; вмінню 
прислухатися до думки товаришів; культурі 
ведення діалогу; відповідальності за 
результативність своєї праці.  

За організації групової роботи на занятті 
майбутні офіцери-прикордонники показують 
високі результати засвоєння знань, 
формування вмінь та навичок. Це можна 
пояснити тим, що за такої роботи слабкі 
курсанти виконують за обсягом будь-яких 
вправ на 20 – 30% більше, ніж у фронтальній 
роботі. Групова форма роботи сприяє також 
організації більш ритмічної діяльності 
кожного курсанта.  

Групова форма роботи на заняттях з 
англійської мови навчає майбутніх офіцерів-
прикордонників співпрацювати під час 
виконання групових завдань; стимулює 
моральні переживання взаємного навчання, 
сприяє зацікавленню у власному успіхові та 
результаті спільної діяльності; формує 
комунікативні вміння, рефлексивні компоненти 
навчальної діяльності (цілеспрямованість, 
планування, контроль, оцінку). 

Під час проведення практичних занять 
ми здебільшого використовуємо парну 
роботу (статичні, динамічні та варіаційні 
пари), групову («Коло ідей», «Спільний 
проект»), колективно-групову роботу 
(«Коло», «Мікрофон», «Мозковий штурм») 
та ігрові засоби інтерактивних технологій.  

Роботу статичної пари (курсантів, які 
сидять за одним столом) ми проводимо у три 
етапи. Спочатку ми пропонуємо курсантам 
завдання – питання для невеличкої дискусії 
чи аналізу. Після пояснення фактів або 

ситуацій, наведених у завданні, даємо 
курсантам 3-5 хвилин на індивідуальне 
продумування можливих відповідей або 
рішень. Визначаємо, хто з учасників групи 
висловлюватиметься першим, пропонуємо 
обговорити свої ідеї один з одним. Краще 
відразу визначити час на висловлення 
кожного в парі і спільне обговорення. Це 
допоможе звикнути до чіткої організації 
роботи в парі. По закінченню часу на 
обговорення кожна пара представляє 
результати роботи, обмінюється своїми 
ідеями та аргументами з усією академічною 
групою. За потребою це може бути початком 
дискусії або іншої навчальної діяльності. 

Статична пара може формуватися за 
бажанням курсантів, тому що фактор 
контактності та доброзичливості грає в цій парі 
визначальну роль. Не слід нав’язувати 
партнера, можна лише порадити або 
попрохати допомогти товаришу. Статична 
пара – це школа підготовки до роботи в 
динамічних і варіаційних парах. В цих парах 
курсанти постійно міняються ролями 
викладача і слухача. Вони навчають один 
одного, працюють в режимі «взаємонавчання» 
і «взаємоконтролю». Робота в статичній групі 
за спеціальними навчальними і 
контролюючими програмами перетворює цю 
пару в «живий комп’ютер». Кожен курсант 
виступає як в ролі носія програми, так і в ролі 
того, хто навчається за цією програмою. 
Навчити майбутніх офіцерів-прикордонників 
працювати в статичній парі – першорядне 
завдання викладача. Досвід показує, що 
успішно співпрацюють як добре підготовлені 
курсанти, так і ті, які підготовлені гірше. 
Успішно працюють і пари, в яких курсанти 
мають різний рівень підготовки. Після спільної 
роботи протягом деякого часу за бажанням 
партнерів може здійснюватись зміна 
партнерів, що створює передумову до 
переходу на роботу в динамічних і варіаційних 
парах. 

Роботу динамічної пари (малої групи з 
4-х курсантів, які сидять за сусідніми 
столами) ми організовуємо наступним 
чином: ставимо курсантам питання для 
обговорення, дискусії або аналізу. Після їх 
розв’язання даємо 3-5 хвилин для 
індивідуального обдумування можливих 
відповідей або рішень. Об’єднуємо курсантів 
у пари, пропонуємо обговорити свої ідеї 
один з одним, визначаємо час на 
висловлення кожного в парі і спільне 
обговорення. Попереджаємо майбутніх 
офіцерів-прикордонників, що пари 
обов’язково мають дійти згоди (консенсусу) 
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щодо відповіді або рішення. Об’єднуємо 
пари в четвірки та пропонуємо обговорити 
попередньо досягнені рішення щодо 
поставленої проблеми. Як і в парах, 
прийняття спільного рішення обов’язкове. 

Для педагогічної теорії і практики 
питання кількості осіб у навчальній групі має 
першочергове значення. Як свідчать 
публікації в педагогічній літературі, вона 
коливається у межах від трьох до восьми 
осіб. Групи мають бути гетерогенними за 
навчальними та психічними можливостями 
курсантів: у групі повинен бути хоча б один 
сильний слухач (лідер). Групу слід 
формувати на основі особистісних переваг 
слухачів, обрати консультанта, розподілити 
обов’язки. При створенні груп потрібно 
брати до уваги психічну поєднуваність 
курсантів, їх бажання, потенціал 
можливостей для їхньої успішної спільної 
діяльності. Консультанта, за товариською 
згодою, призначає викладач.  

 Організовуючи групову навчальну 
діяльність на занятті, потрібно забезпечити 
активність кожного слухача. Цього можна 
досягти, розподіливши запропоновані групі 
завдання на частини за кількістю учасників 
групи, коли кожен має виконати свою 
частину роботи і пояснити спосіб її 
виконання іншим, а також налагодивши 
систему обліку діяльності кожного курсанта 
у групі. Для цього після виконання 
запропонованого групі завдання курсанти на 
спеціальних картках відображають оцінку 
роботи всієї групи, а також дають оцінку 
роботи кожного курсанта [1, с. 34].  

Щоб зацікавити курсантів колективною 
роботою, потрібно перш за все забезпечити 
серед них позитивне ставлення до співпраці 
один з одним у малих групах, потім 
формувати вміння працювати парами. Для 
роботи в парах можна запропонувати такі 
прийоми, як взаємоперевірку, 
взаємодиктанти, складання плану 
оповідання. Коли викладач переконається у 
тому, що курсанти в парах можуть вести 
дискусію, спільно виконувати завдання, 
навчати один одного, можна переходити до 
найбільш складного виду групової діяльності 
– створення більших диференційованих 
груп. В організації такої роботи спільна 
діяльність курсантів відбувається на більш 
високому рівні, тому що здійснювати 
взаємодію чотирьох чи більше осіб 
складніше, ніж парну.  

Організовуючи групову діяльність на 
занятті, викладач повинен дотримуватися 
таких вимог: чітко формулювати пізнавальні 

завдання; пропонувати курсантам проблемні 
питання, спонукати слухачів до активності, 
творчого мислення, пошуку нових знань і 
способів дій; уважно спостерігати за ходом 
навчальної діяльності в малих групах; 
зосередити увагу на діяльності слабких 
курсантів; заздалегідь інструктувати лідерів, 
спрямовуючи їхню роботу у групі; не 
організовувати жодного змагання на 
швидкість виконання завдань, а сприяти 
якості.  

Варіаційна пара – це варіант 
колективної роботи в малій групі з 4-х 
курсантів. Кожний курсант працює то з 
одним, то з іншим курсантом з четвірки. При 
цьому здійснюється обмін матеріалами, 
варіанти яких будуть опрацьовані кожним 
членом мікрогрупи. Цей варіант 
кооперативного навчання отримав назву 
«Карусель» і вважається найбільш 
ефективним для одночасного включення усіх 
курсантів в активну роботу з різними 
партнерами зі спілкування для обговорення 
дискусійних питань. Така форма роботи 
застосовується для обговорення будь-якої 
гострої проблеми з діаметрально 
протилежними позиціями, збирання 
інформації з будь-якої теми, інтенсивної 
перевірки обсягу й глибини наявних знань, 
розвитку вмінь аргументувати власну 
позицію.  

При роботі в динамічній парі загальне 
завдання ділиться між членами мікрогрупи, 
кожний опитує кожного, кожний відповідає 
кожному. Виникає ситуація колективної 
взаємодії всіх членів групи. Кожна четвірка 
працює за завданням, зазначеним у 
роздатковій картці. Це завдання включає 
чотири варіанти завдань, чотири запитання і 
чотири пункти плану. Можуть бути 
мікрогрупи із більшою кількістю учасників 
колективної роботи, однак число їх повинно 
бути обов’язково парним. Управління таким 
видом роботи має організаційні труднощі. 
Необхідні спеціально підготовлені 
диференційовані за обсягом і складністю 
завдання і задачі.  

На думку С. Гончарова [3], варіаційна 
пара є одним із видів колективного навчання. 
На відміну від динамічної пари, де єдине 
завдання розподіляється частинами, у 
варіаційній парі здійснюється інтеграція 
зусиль кожного курсанта на підготовку 
різних матеріалів єдиного завдання. При 
роботі у варіаційній парі кожний курсант 
готує картку з питаннями, задачами, 
прикладами. Після перевірки карток 
викладачем, який підходить до кожного 
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курсанта, розпочинається робота в 
мікрогрупі, яка складається з чотирьох 
курсантів. Робота здійснюється у три етапи. 
Перший етап – робота з поруч сидячими. 
Кожний курсант опитує сусіда за своєю 
карткою. Партнери ставлять один одному 
запитання, порівнюють відповіді з записами 
на звороті картки. Задачі і приклади 
вирішують усно. Після взаємоконтролю і 
взаємонавчання партнери міняються 
картками і партнерами. Починається другий 
етап – робота з партнером, який сидить за 
сусіднім столом. Перевіряючий працює з 
карткою, за якою був перевірений сам. Після 
завершення роботи партнери міняються 
картками і звертаються до першого партнера. 
Третій етап – робота з цим партнером за 
новою карткою. Робота завершується тоді, 
коли в руки повернулася своя картка. 

Серед функцій групової форми роботи 
виділяємо мотиваційну, навчальну, 
розвивальну, виховну та організаційну. 
Групова робота відіграє важливу роль у 
досягненні виховної функції навчання. У 
груповій навчальній діяльності виховуються 
вміння співпрацювати з ровесниками, 
моральні, гуманні якості особисті. Важливу 
роль у формуванні цих якостей відіграють 
особливості організації групової роботи: 
розподіл функцій і обов’язків між 
учасниками діяльності, обмін думками, 
взаємна вимогливість і допомога, 
взаємоконтроль та вміння критично 
оцінювати свої можливості та ін. 
Організаційна функція групової навчальної 
діяльності учасників навчального процесу 
полягає у тому, що курсанти вчаться 
розподіляти обов’язки, спілкуватися один з 
одним, розв’язують конфліктні ситуації, що 
виникають у спільній діяльності.  

Отже, групова форма навчальної 
діяльності має багато значних переваг: 
великий обсяг виконаної роботи – зростає 
кількісний показник навчальної роботи; 
висока результативність у засвоєнні знань і 
формуванні вмінь; формується вміння 
співпрацювати; формуються мотиви 
навчання, розвиваються гуманні стосунки 
між курсантами; відбувається розвиток як 
психічних, так і навчальних можливостей 
(планування, рефлексія, самоконтроль, 
взаємоконтроль).  

Е. Федорчук [5] виділяє переваги 
групової форми навчання: взаємозалежність 
членів групи; особиста відповідальність 
кожного члена групи за власні успіхи та 
успіхи товаришів; спільна творча навчально-
пізнавальна діяльність; можливість 

працювати в міру своїх сил і здібностей; 
соціалізація особистості кожного члена 
групи у процесі діяльності; формування 
таких рис, як терпимість, готовність 
визнавати думку інших, відстоювати власну 
думку точними, лаконічними аргументами.  

Разом з тим, групова форма роботи має 
свої недоліки: робота в малій групі вимагає 
зайвих витрат часу, поки члени групи 
знаходять спільну мову; роботою мікрогруп 
важче управляти, особливо при великій їх 
кількості; у такій групі відсутній стимул 
особистих амбіцій, бо досягнуті окремим 
членом групи результати не ставляться йому 
в заслугу, а стають загальним надбанням; 
свою низьку інтелектуальну здатність можна 
приховати за спинами інших учасників. 

Як свідчить дослідження О. Ярошенко 
[6], групову роботу слухачів можна 
застосовувати на всіх етапах процесу 
навчання. Проте на етапах первинного 
сприйняття нового матеріалу належний рівень 
цієї діяльності досягається лише за умови, 
якщо всі курсанти характеризуються високим 
та середнім рівнем навчальних можливостей, 
добре володіють навичками самостійної 
роботи і виявляють велику працездатність. У 
противному разі більш продуктивною 
виявляється фронтальна діяльність групи під 
керівництвом викладача. Для майбутніх 
офіцерів-прикордонників найбільші 
можливості групової форми роботи 
виявляються на етапах закріплення, 
поглиблення, систематизації знань, перевірки 
завдання на самостійну підготовку, 
застосування знань на практиці.  

Незважаючи на зазначені позитивні 
характеристики групової форми роботи, 
абсолютизувати її, підміняти нею індивідуальну 
чи фронтальну роботу було б великою 
помилкою. Висвітлений аналіз дидактичних 
можливостей групової роботи розкриває сильні 
й слабкі сторони організації групового навчання 
і показує, що в реальному навчальному процесі 
фронтальна, індивідуальна та групова форма 
роботи не можуть функціонувати ізольовано 
одна від одної. І викладач здійснює вибір 
найбільш вдалої форми діяльності на занятті чи 
на даному етапі заняття, яка принесе високий та 
якісний результат пізнавальної активності 
слухачів.  

Функція викладача у груповій навчальній 
діяльності – допомогти курсантам відчути 
позицію справжнього суб’єкта навчання, 
сприяти підтриманню ініціативи з боку 
малоактивних курсантів. Організовуючи 
групову навчальну діяльність курсантів, 
викладач має створити сприятливі умови для 
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сприймання курсантами групового 
навчального завдання та забезпечити умови 
для його успішного розв’язання. Викладач стає 
не акцентованим керівником, а консультантом 
в організації діяльності, де ініціативу 
навчальної і розвивальної діяльності 
перехоплюють слухачі [4]. Правильно вибрана 
манера спілкування викладача допоможе 
сформувати в курсантів вміння запитувати і 
відповідати, поступово готуючи їх до 
навчального діалогу.  

Вивчення пізнавальної активності 
слухачів під час організації групової форми 
роботи проводилось цілеспрямовано та 
послідовно. Перш за все визначався характер 
діяльності учасників навчального процесу у 
ході виконання завдань, зосередженість 
уваги (проявляє зосередженість уваги на 
протязі усього заняття, відволікається, увага 
розсіяна), ставлення до виконання завдання 
(повністю, частково, не виконано); характер 
розумової діяльності слухачів (самостійне 
виконання, схильність до репродуктивного 
та креативного виду діяльності); 
захопленість, емоційний підйом при 
вивченні іноземних мов, психологічна 
атмосфера в навчальному колективі, 
задоволення результатами роботи; темп 
включення у пізнавальну діяльність; якість 
знань (обсяг, точність, міцність засвоєного 
матеріалу, вміння застосовувати набуті 
знання на практиці); реакція слухача на 

закінчення заняття (задоволення від 
закінчення заняття, готовність продовжувати 
працювати). 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Отже, викладач має можливість 
більше уваги приділяти конкретній групі: 
послухати, як проходить опитування, 
з’ясувати, як консультант керує виконанням 
групового завдання, допомогти у разі 
потреби. Завдяки цьому, якщо якась із груп 
відчуває певні труднощі під час виконання 
спільного завдання, вона може 
розраховувати на консультацію викладача. 
Він ретельно вивчає записи в облікових 
картках консультантів, робить відповідні 
висновки. У груповій навчальній діяльності 
викладач повинен стати невидимим 
диригентом, який уміє вчасно почути, 
помітити, виправити, підтримати кожного 
слухача, організувати їхню співпрацю.  

Групова робота у навчальній діяльності 
надає можливості для стимулювання 
зацікавленості майбутніх офіцерів-
прикордонників, позитивної мотивації, а 
також може значно заощадити час та 
покращити навчальні досягнення окремих 
курсантів. Під час групової роботи 
активізується діяльність усіх курсантів, 
створюються умови для оволодіння 
майбутніми офіцерами-прикордонниками 
формами взаємодопомоги та співпраці під 
час виконання спільного завдання.  
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Gaponova V. M. cand. Sc, associate professor 
ACTIVATION OF THE FUTURE BORDER GUARD OFFICERS` COGNITIVE ACTIVITY  

DURING GROUP WORK 
In the article the author has revealed the didactic possibilities of the group work organization at the English 

lessons while teaching future border guard officers. In the article the author has also described the pedagogical 
methods and recommendations of organizing group work in static, dynamic and variation pairs, has characterized 
functions of the group work and has indicated the advantages and disadvantages of such work. To organize the group 
work a lecturer should first of all guarantee the cadets  ̀positive attitude to cooperation with each other in order to 
interest them in teamwork. The author mentions the following effective methods: mutual check, mutual dictations, 
making a plan of the text. Special attention is paid to the number of cadets in groups, their educational and mental 
abilities while grouping cadets. The author has revealed the functions of the lecturer during the future border guard 
officers  ̀group work: motivational, educational, developmental, pedagogical and organizational.  

Key words: activation, group work, static pairs, dynamic pairs, variation pairs. 
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ПРОБЛЕМА КОРЕКТНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО СІМ’ЯНИНА В 
СФЕРІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

 
У статті розглянуто основні проблеми коректного виховання майбутнього сім’янина в процесі 

підготовки школярів у школах Російської Федерації. Проаналізовано закономірності організації 
дошлюбної підготовки молоді на сучасному етапі в Росії шляхом здійснення відповідного аналізу 
освітніх програм, практичного досвіду педагогів країни та реалій сучасного менталітету росіян. 

Ключові слова: виховання, дошлюбне виховання, майбутній сім’янин, шкільний курс. 
В статье рассмотрены основные проблемы корректного воспитания будущего семьянина в 

процессе подготовки школьников в школах Российской Федерации. Проанализированы закономерности 
организации добрачной подготовки молодежи на современном этапе в России путем осуществления 
соответствующего анализа образовательных программ, практического опыта педагогов страны и 
реалий современного менталитета россиян. 

Ключевые слова: воспитание, добрачное воспитание, будущий семьянин, школьный курс. 
Соціальні та соціокультурні зміни на 

зламі кінця ХХ і початку ХХІ століть 
викликали докорінну зміну підходів до 
питань освіти та виховання підростаючого 
покоління. Це зумовлено в першу чергу 
переосмисленням наукових цінностей, 
пов’язаних із переходом від техногенної 
культури, яка проголошувала пріоритетність 
суспільства над особистістю, до 
антропогенної, яка розглядає людину як 
вищу цінність, а тому освітня система 
повинна переорієнтуватися на розвиток 
особистості в усіх її проявах. Іншою не менш 
важливою причиною перебудови освіти в 
цьому аспекті є криза сім’ї, криза її 
діяльності як соціальної інституції.  

Питання коректного виховання 
майбутнього сім’янина стає як психолого-
педагогічною, так і загальнодержавною 
проблемою, а отже пошук оптимальних 
шляхів її розв’язання є актуальною 
проблемою сьогодення і зумовлює 
необхідність звернення до зарубіжного 
педагогічного досвіду, зокрема російського, 
щодо теорії та практики виховання школярів 
загалом та їх дошлюбної підготовки зокрема.  

Мета статті полягає в обґрунтуванні 
основних закономірностей організації 
дошлюбної підготовки молоді на сучасному 
етапі в Росії шляхом здійснення відповідного 
аналізу освітніх програм, практичного 
досвіду педагогів країни та реалій сучасного 
менталітету росіян. 

Необхідно зазначити, що виховання 
майбутнього сім'янина − соціально-
педагогічний феномен, зумовлений 
соціально-економічним, політичним і 
культурним станом суспільства, а також його 

етноконфесійними і соціокультурними 
особливостями. 

У контексті розвитку сучасного 
педагогічного знання виховання 
майбутнього сім'янина − це складний 
соціально-педагогічний процес допомоги 
дитині, що протікає як цілеспрямоване 
регулювання освоєння особистістю ролі 
сім'янина. Виховання сім'янина включає в 
себе формування ціннісного образу сім'ї, 
установки на шлюб, формування і розвитку 
якостей особистості, її знань, умінь і 
навичок, позитивно цінних для шлюбно-
сімейних відносин. Кінцева мета виховання 
сім'янина - формування готовності 
особистості до сімейного життя. 

Виховання сім'янина в Росії, 
споконвічно багатонаціональній державі, має 
свої неповторні особливості, викликані 
соціально-економічними, культурними та 
географічними умовами розвитку. 
Століттями складався образ сім'янина, ідеал 
сімейних відносин, традиції підготовки 
молоді до сімейного життя. У сучасному 
російському суспільстві сім'я і сімейне 
виховання відчувають істотні труднощі з 
ряду причин: мається розшарування сімей за 
рівнем доходів, руйнується традиційна 
структура сім'ї, змінюються старі, 
загальноприйняті норми поведінки, характер 
подружніх відносин, взаємини поколінь в 
сім'ї, ставлення до виховання. 
Спостерігаються складні процеси деградації 
сімейного способу життя, поширення 
альтернативних форм шлюбно-сімейних 
відносин, зниження престижу сім'ї, потреби 
мати дітей, зростання розлучень і 
внутрішньосімейного насильства. На 
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початку ХХІ століття найбільш яскраво 
проявилися й нові ціннісні орієнтації 
суспільства: рівноправність між статями, 
економічна і психологічна самостійність 
жінок, сексуалізація культури, домінування 
індивідуально-особистих над сімейно-
груповими цінностями та ін. [2, c. 48]. У цих 
умовах гостро стоїть проблема створення 
вітчизняної концепції підготовки молоді до 
шлюбу та сімейного життя. 

У різні часи виховання мало різний 
зміст. У залежності від завдань і потреб 
суспільного розвитку на передній план 
висувалося розвиток певних здібностей, 
особистісних чи професійних якостей. 
Останнім часом особливо актуально звучить 
проблема виховання майбутнього сім'янина. 
У той же час це питання в набагато меншому 
ступені, ніж того вимагає соціальна 
практика, займає увагу педагогів. 

На сучасному етапі необхідно виробити 
новий погляд на розвиток особистості та 
виховання сім'янина з урахуванням 
соціально-культурних, соціально-
економічних, національних, демографічних, 
етнопсихологічних та інших факторів, 
нерозривно пов'язаних з педагогічною 
наукою [1, c.16]. Правомірно говорити про 
дошлюбне виховання як систематичний 
вплив на підростаюче покоління з метою 
підготовки і вступ до шлюбних відносин 
(відносини між чоловіком і жінкою), 
становленні особистості сім'янина і 
забезпечення спадкоємності поколінь у сфері 
шлюбно-сімейних відносин. 

У радянській педагогіці накопичений 
певний досвід щодо виховання майбутнього 
сім'янина. Перший раз на 
загальнодержавному рівні намагалися 
вирішити проблему підготовки молоді до 
шлюбу шляхом введення «батьківського 
всеобучу», «батьківських університетів». 
Пізніше, у 70-ті роки ХХ століття в практиці 
Павлиської середньої школи (з ініціативи 
директора В. О. Сухомлинського) був 
введений курс «Культура взаємин у родині». 
Педагог вважав, що «... до материнського і 
батьківського обов'язку треба готувати мало 
не з колиски, а виховання хорошою матері і 
хорошого батька - це, по суті, рішення доброї 
половини всіх завдань школи»[4, c. 117]. У ті 
роки це була перша спроба в курсі шкільного 
навчання готувати учнів до майбутнього 
сімейного життя. 

У 1982 році був введений навчальний 
предмет «Етика і психологія сімейного 
життя». Однойменну програму 
рекомендувала Президія Академії 
педагогічних наук СРСР [2, c. 268]. 
Завданням цього курсу була не тільки 
передача деяких знань і вмінь учням, але і 
вплив на їхні життєві установки, на їх 
ставлення до проблем статі, до проблем сім'ї 
та шлюбу, що дає нам підстави розглядати 
цю програму і як виховну, і як 
просвітницьку. Введення курсу «Етика і 
психологія сімейного життя» в шкільну 
програму було викликано запитами 
практики, яка вимагала «сформувати у 
школярів певні установки на сімейне життя» 
[2, с.269]. Методологічною основою курсу 
стало марксистсько-ленінське вчення про 
сутність формування особистості, про 
комуністичну мораль, про шлюб, сім'ю. 
Розробники курсу припускали, що він стане 
«завершальним етапом багатогранної 
пропедевтичної роботи, здійснюваної 
батьками і школою з підготовки молоді до 
сімейного життя» [2, c. 269]. 

На предмет «Етика і психологія 
сімейного життя» відводилося 30 годин на 
рік (1 година на тиждень навчання в 
останньому класі), але завдання курсу 
окреслювалися у відповідності з духом того 
часу, глобальні: «озброїти юнаків і дівчат 
основами знань про шлюбно-сімейних 
відносинах; сприяти формуванню у них 
ідеалу соціалістичної сім'ї, потреби в її 
створенні; готовності до майбутнього вступу 
в шлюб; уміння правильно будувати сімейні 
стосунки і ростити майбутніх дітей; 
допомогти виробленню непримиренного 
ставлення до буржуазних поглядів на сім'ю» 
[2, с. 274]. Для вивчення пропонувалися такі 
теми: «Взаємодія особистості з сім'єю, 
трудовим колективом і суспільством», 
«Радянська сім'я і її функції», «Колективізм 
соціалістичної сім'ї» і т. п. Автори не 
рекомендували «гіпертрофувати якийсь один 
з аспектів шлюбно-сімейних відносин: 
господарсько-домоводческій, сексуальний, 
виховний та ін ». Лише після 20 навчальних 
годин рекомендувалося говорити про любов 
«як вищому людському почутті»[5, c. 45]. На 
жаль, в програмі було мало тим, що 
становлять реальний інтерес для 
старшокласників: як правильно вибрати 
чоловіка, досягти взаєморозуміння, як 
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будувати відносини між найближчими 
людьми (закоханими, подружжям, дітьми і 
батьками), як раціонально організувати 
сімейний побут, поєднати кар'єру і сімейні 
обов'язки та ін. 
Викладання велося, як правило, 
непідготовленими вчителями: частіше цей 
предмет вели ті, кому не вистачало 
навантаження зі своєї дисципліни. Як 
ідеальний варіант − це були вчителі 
літератури або біологи, проте їм не 
вистачало бази психологічних знань з 
проблем створення і функціонування сім'ї, 
вони керувалися власним шлюбно-сімейним 
досвідом, не завжди позитивним. 

Відсутність методичних напрацювань, 
відстороненість змісту від реального життя 
сім'ї і проблем шлюбу призвело до швидкого 
завершення практичної реалізації виховання 
майбутнього сім'янина через академічну 
програму. 

І все ж певний досвід радянської 
педагогіки з вищезазнеченої проблеми 
накопичено. Були написані глибокі роботи, 
присвячені психолого-педагогічним 
проблемам підготовки молоді до сімейного 
життя (Л. Н. Гудковіч, І. В. Гребенников, І. 
В. Дубровіна, С. В. Ковальов, Я. Л. 
Коломінський, І. С. Кон, Б. С. Круглов, Е. Д. 
Марьясіс, А. В. Мудрик, В. С. Мухіна, Ю. М. 
Орлов, Л. Н. Ті-Мощенко та ін.) [2, c. 23]. У 
них підкреслювалося, що потреба в сім'ї не 
виникає сама собою, вона повинна 
виховуватися в кожної людини, а 
формування особистості сім'янина повинно 
здійснюватися на всіх етапах розвитку 
дитини відповідно до її віку. Доведено, що 
детермінуючими факторами підготовки 
молоді до шлюбу і сімейного життя є 
батьківська сім'я, найближче оточення, 
школа, засоби масової інформації, література 
і фольклор, релігія. 

У 90-ті роки в російському суспільстві 
істотно трансформувалися склад і діяльність 
зазначених суб'єктів виховання. У сучасній 
педагогіці відсутні чіткі уявлення про те, які 
ж норми і правила, що регулюють моральну, 
естетичну, трудову, сімейно-побутову 
діяльність, дозвілля людини, повинні бути 
освоєні в досить повному вигляді до 
досягнення дорослого стану. 

Сама російська сім'я за ці роки пережила 
екстраординарну ситуацію, коли зміна 
соціальних умов, зміна одних суспільно-

економічних відносин на якісно протилежні 
відбулася не плавно, а стрибкоподібно. Така 
ситуація викликає природну в подібному 
випадку розгубленість населення, 
занепокоєність пошуком свого місця в житті, 
в новій суспільно-економічній структурі. 
Причини кризового становища багатьох 
родин можна умовно розділити на 
економічні та соціальні. Економічні − втрата 
роботи, низький рівень оплати праці та 
посібників, подорожчання утримання дитини 
в сім'ї, медичного обслуговування та ін. 
Серед соціальних причин частіше 
зустрічаються такі, як алкоголізм, 
дармоїдство, протиправна поведінка одного 
або обох подружжя. Як правило, цьому 
сприяє низький культурний рівень і 
негативний виховний потенціал сім'ї. 
Дитина, що росте в такій родині, часто 
неврівноважена, психологічно пригнічена, у 
неї формуються неадекватні стереотипи 
сімейної і суспільної поведінки, відсутні 
зразки позитивного статеворольової 
поведінки членів сім'ї. 

У програмі розвитку системи виховання 
в Росії на 1999-2001 роки, яка була 
затверджена Міністерством світи Російської 
Федерації (08.10.1999 року за №574) 
наголошується, що виховання дітей і молоді 
в сучасному російському суспільстві 
відбувається в умовах реформування 
економіки, політики і культури [6, c. 68]. На 
жаль, кардинальні зміни в суспільстві 
принесли не тільки позитивні зсуви, а й 
викликали розшарування суспільства, 
зниження життєвого рівня більшості 
населення, глибоку демографічну кризу та 
інші негативні явища. З іншого боку, в 
програмі відзначається, що визначальною 
проблемою сьогодення є відсутність 
державної стратегії щодо виховання дітей і 
молоді.  

Зазначимо, що соціальні очікування 
щодо сучасного виховання пов’язані з 
надіями на його випереджаючу роль у 
демократичному суспільстві та сподівання 
на духовне відродження суспільства загалом 
і моральне оздоровлення сім’ї зокрема. З 
цією метою у Росії протягом чотирьох років 
апробовувався курс "Основи релігійної 
культури та світської етики"[3] у школах 
окремих регіонів, а з вересня 2012 року у 
всіх суб`єктах Російської Федерації цей 
комплексний навчальний курс 
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запроваджений як обов`язковий для 
вивчення у четвертому класі.  

Вищезазначений курс викладався в 
рамках обов'язкової частини програми, як 
навчальний предмет, два начальні роки в 
межах федерального експерименту в 2009-
2011 роках: перший навчальний рік у 19 
регіонах і другий в 21 регіоні. Підсумки 
експерименту були підведені восени 
минулого року і визнані позитивними всіма 
учасниками проекту. Рівень підтримки склав 
80-90% і більше серед батьків, вчителів, 
адміністрацій. Ніяка інша інновація в 
російській школі за останні роки не мала і не 
має такого рівня суспільної підтримки. 

Курс «Основи релігійної культури і 
світської етики» включає в себе шість 
модулів (предметів): основи православної, 
ісламської, буддійської, іудейської культури, 
історію світової релігійної культури і основи 
світської етики. Ті, хто не має певних 
релігійних переконань, матимуть можливість 
вивчати основи світської етики, вважають 
фахівці. Викладати всі ці предмети будуть 
тільки світські педагоги. Ставлення до 
нового навчального предмету батьків було 
загалом позитивне. Для інформації можна 
навести статистику, що склалася в ході 
апробації курсу: основи світської етики 
обрали 42% батьків, основи православної 
культури − 30%, основи світової релігійної 
культури − 18%, основи ісламської культури 
− 9%, основи буддійської культури − 1%, а 
іудейської − менше 1% [3]. Цe − 
культурологічнмй курс, який розповідає про 
традиційні релігійні культури Росії та 
світську етику. В кожному з модулів 
передбачені елементи виховання 
майбутнього сім’янина, які є складовою 
частиною загального процесу всебічного 
виховання громадянина Російської 
федерації.  

З метою забезпечення належної якості 
навчального процесу у січні 2012 року на 
базі Академії підвищення кваліфікації та 
професійної перепідготовки працівників 
освіти розпочали підготовку тьюторів, які 
вже в березні почали навчати педагогів в 
регіонах ̠  за парти сіли 15 000 вчителів. 

Для підвищення якості освітньої 
діяльності в межах курсу лише за останні три 
місяці 2012 року були організовані 
конференції, що відбулися в трьох 
Федеральних округах в рамках 

впровадження навчального курсу ОРКСЕ в 
практику роботи освітніх установ у всіх 
суб'єктах Російської Федерації: 18 жовтня 
2012р. - в м. Новосибірськ - для 
представників Сибірського Федерального 
округу, Далекосхідного Федерального 
округу і Уральського Федерального округу; 
23 жовтня 2012 - в м. Ростов-на-Дону - для 
представників Південного Федерального 
округу і Північно-Кавказького Федерального 
округу; 30 жовтня 2012 - в м. Москва - для 
представників Центрального Федерального 
округу, Приволзького Федерального округу і 
Північно-Західного Федерального округу. 

В ході роботи конференцій 
розглядалися питання організаційно-
методичного, програмного та навчально-
методичного забезпечення з курсу ОРКСЕ, 
взаємодії освітніх установ і релігійних 
об'єднань, співпраці родини та школи у 
вихованні дитини, системи підтримки і 
супроводу курсу ОРКСЕ на основі 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

Підручники для нового курсу 
готувалися в ситуації професійного 
обговорення. Щоб узгодити зміст і структуру 
матеріалу, була створена робоча 
міжконфесійна група за участю авторів. 
Вони зобов'язані були прочитувати кожен 
текст, давати один одному рекомендації, 
оцінки, прислухатися до спільної критиці. У 
результаті все узгоджено поурочно. Автори 
домовилися про те, що перший урок у всіх 
присвячується темі батьківщини, другий - 
поняттю Бога, і через весь курс сполучними 
пройдуть теми: любов, добро, зло, 
милосердя, чесність, сім'я, ряд інших 
спільних моментів. 

Виховання майбутнього сім’янина в 
програмі не розглядається як самостійний 
напрямок, а є складовою частиною 
загального процесу всебічного виховання і 
соціалізації особистості. Проблеми сучасної 
сім’ї знаходяться в центрі уваги практиків, 
адже сім’я активно впливає на розвиток 
духовної культури людини, на соціальну 
спрямованість її особистості, мотиви 
поведінки. Що стосується подальшого 
вивчення курсу духовно-моральних засад, то 
в нових стандартах основної школи його 
планується продовжити. Питання про те, у 
якій саме формі це буде реалізовуватися, 
зараз обговорюється у Держдумі Росії. Але в 
будь-якому разі напрацьована программа, за 
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свідченнями чиновників від освіти, буде 
представлена на громадське обговорення 
перед тим, як новий законопроект про освіту 
(це вже четверта версія), буде внесено в 
Держдуму в 2012 році. 

Висновки. Таким чином, критичний 
аналіз та осмислення нагромадженого 
педагогічного досліду свідчать про те, що 
сім’я була, є і буде найціннішою, унікальною 
та елементарною ланкою суспільства, у якій 
на мікрорівні віддзеркалюються усі сторони 
буття суспільства. Вона не втратила і не 
втратить свого ціннісного потенціалу для 
особистості та суспільства, а лише 
переживає процес трансформації сімейних 
функцій, які викликані суспільно-
ідеологічними, політичними та соціально-
економічними реформами в країні. 

Розвиток процесу підготовки молоді до 
сімейного життя дозволяє стверджувати, що 
протягом всієї історії педагогіки Росії 
окреслена проблема виступає як 
надзвичайно актуальна, котра та чекає свого 

практичного вирішення. початок двадцять 
першого століття, період інтенсифікації 
зацікавленості наукової думки щодо 
підготовки молоді до подружнього життя, 
яка стає складовою частиною всіх теорій та 
концепцій виховання, хоча не носить 
системного характеру. Стверджується 
провідна і визначальна роль сім’ї у 
формуванні готовності молоді до шлюбу і 
сімейного життя. Досвід показує, що сім’я і 
школа не здатні протистояти негативним 
змінам, які відбуваються в суспільстві, 
внаслідок чого виникає реальна загроза 
деформації та деструкції міжособистісних 
зв’язків, втрати всієї системи успадкування 
культурно-історичного досвіду. Для зупинки 
цього руйнівного процесу необхідна з одного 
боку консолідація зусиль сім’ї, школи, 
громадськості, які були б направлені на 
створення нормальних умов розвитку 
дитини, а з другого – допомога і підтримка їх 
державою. 
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THE PROBLEM OF THE FUTURE FAMILY PERSON CORRECT UPBRINGING IN THE 
SPHERE OF SCHOOL EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

The article is devoted to the basic problems of future family person correct upbringing in the educational 
process of schoolchildren in the Russian Federation. It has been analyzed the peculiarities of the pre-marriage 
education nowadays in Russia through appropriate analysis of educational programs, practical experience of 
teachers in the country and the realities of modern mentality of Russians. Raising a family man in Russia, initially 
multinational state has its own unique features caused by socio-economic, cultural and geographical conditions 
of development. Its experience is rather instructive for creation our own Ukrainian concept of pre-marriage 
education. In the article it has been stated its value potential for the individual and society, and has been proved 
that only a family helps to adapt to the process of transformation under social and ideological, political and 
socio-economic reforms in the country.  
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ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ РАКУРС 
 
У статті розглядається питання філософського осмислення діалектики розвитку сучасної 

парадигми національної освіти України. Акцентується увага на необхідності орієнтації освіти і 
виховання на відповідність підготовки особистості і громадянина до життєдіяльності в сучасних 
умовах і на перспективу. 

Ключові слова: парадигма філософії освіти, ступенева освіта, розвинута особистість, життєві 
пріоритети людини, протиріччя сучасності. 

В статье рассматривается вопрос философского осмысления диалектики развития современной 
парадигмы национального образования Украины. Акцентируется внимание на необходимости 
ориентации образования и воспитания на соответствие подготовки личности и гражданина к 
жизнедеятельности в современных условиях и на перспективу. 

Ключевые слова: парадигма философиии образования, многоуровневое образование, развитая 
личность, жизненные приоритеты человека, противоречия современности. 

Проблема ефективності/ 
результативності освіти завжди залишається 
одним з найактуальніших питань розвитку 
суспільства. За всіх часів це питання було на 
вістрі дебатів як державних діячів, так і 
звичайних громадян нашої країни. В 
політичних колах сьогодні воно залишається 
більш політичним аніж конструктивним. 
Проте проза життя демонструє значимість 
запитів суспільства у адекватній освіті. І 
сьогодення не є винятком у вирішенні цих 
дискусій. 

Як зауважує В. Андрущенко, ця 
проблема належить до найбільш 
фундаментальних проблем сучасної науки, 
філософії і соціальної практики. Сучасні 
перетворення на глобальному і локальних 
рівнях створюють виклики традиційному 
суспільству, національним державам і 
культурам, способам підготовки людини до 
життя, що здійснюється, насамперед, 
засобами освіти і виховання. Україна теж не 
є винятком, і намагається сформувати нову 
парадигму підготовки людини до життя, яка 
б забезпечила не лише адаптивне ставлення 
до дійсності, але й розвиток самої дійсності у 
відповідності до людських вимірів життя. 

Включаючись до наукового діалогу 
стосовно сучасної парадигми вітчизняної 
освіти, доречно було б окремо розглянути 
протиріччя та виклики, які виникли в ході 
еволюції українського соціуму. Оскільки, 
визначення пріоритетів еволюції 
національної освіти залежить передусім як 
від чіткого визначення мети самого процесу 
так і проблемних моментів оточуючого 
середовища. 

Загальний аналіз поточної проблеми 
пошуку нової парадигми освіти в контексті 
підготовки людини до життя представлено в 
роботах В.Кременя, В. Андрущенко та ін. 
Цей науковий діалог підтримали та 
розвивали вітчизняні науковці такі як 
Н. Ничкало, В. Олійник, М. Михальченко, 
Л. Сігаєва, Т. Кошманова, О. Базалук та інші. 

Як вважають науковці, вищим рівнем 
узагальнення усіх знань про реальний світ і 
діяльність людей є філософія. Саме тому 
вирішення проблеми відповідності освіти 
сучасним реаліям та перспективам розвитку 
цивілізації полягає у філософському 
осмислені його концептуальних, 
методологічно-парадигмальних засад. 

Перш за все, необхідно визначити 
специфічність поточного моменту як для 
суспільства вцілому, так вітчизняної освіти, 
зокрема. Найбільша прозаїчність моменту 
полягає в тому, що сучасне доросле 
населення нашої країни здобувало освіту (в 
тому числі і педагогічну) в минулу епоху – 
індустріальну, а реалізацію своїх знань 
доводиться здійснювати в інформаційну. 
Утвердження інформаційної цивілізації та 
відповідної їй інформаційної культури 
суспільства і особистості змінює не лише 
виробництво, а весь стиль і спосіб життя 
людей. В цьому моменті необхідна корекція 
знань і досвіду особистості. Така ситуація 
спонукає доросле покоління до 
реконструкції своїх знань та уявлень про 
світобуття людини, приведення у 
відповідність до поступу цивілізації 
пріоритетів розвитку особистості. 

Наступним важливим моментом є 
оновлення та старіння інформації. 
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Закономірно, швидкість протікання цих 
процесів постійно зростає. Як вважають 
фахівці, щорічно необхідно замінювати 10-
20% відомостей через їх старіння. Якщо бути 
більш точним старіння оперативно-тактичної 
інформації відбувається за 9 днів, а 
стратегічної – 9 місяців. Частка актуальної 
інформації в загальному потоці сьогодні не 
перевищує 10%. Є ймовірність того, що на 
момент публікації ці дані потребуватимуть 
оновлення, проте сутність процесів 
залишиться. 

Сучасна людина постійно має справу з 
оновленням знань і виробничих технологій; 
новими інструментами і матеріалами; 
новими вимогами до якості виробничої 
діяльності; новими регулятивними 
нормативами і механізмами; новими 
способами передачі інформації; новим 
соціальним і культурним середовищем, в 
якому розгортається їх суспільна та 
індивідуальна життєдіяльність. 

Як один із результатів цього процесу – 
виникнення нових та відмирання нещодавно 
актуальних професій. Так Інтернет-порадник 
"Твоя робота" сьогодні пропонує 55 нових 
професії на ринку праці. Система освіти ще 
не встигла відреагувати на цей процес, тому 
отримати знання і навички можна в процесі 
роботи і шляхом самоосвіти. 

Поряд з цим збільшився тем самого 
життя людини. Процеси глобалізації 
призвели до появи нового феномену так 
званої "швидкості життя". Як інформація, 
матеріальні цінності, так і сама людина 
сьогодні здатна не тільки аудіо-/відео- а й 
особисто переміщатись швидко і на великі 
відстані. 

Цивілізація своїм розвитком створила 
прецедент відставання середньостатистичної 
особи від ритму та вимог життя. Знову ж 
таки потрібен механізм, який би міг 
компенсувати цей розрив. Цей факт висуває 
вимоги до створення постійно-діючого, 
самооновлюваного освітнього комплексу 
здатного акумулювати, продукувати та 
надавати адекватні знання (інформацію) для 
споживачів різних як вікових так і 
кваліфікаційних категорій. 

Проте розраховувати в загальному плані 
на якісь одноразові, ситуаційні 
компенсаційні заходи держави, на думку 
автора, неефективно. В цій ситуації крім 
державної реакції потрібна участь і самого 
індивіда. 

Іншими словами, вирішення проблеми 
знаходиться на стику наук, інтересів 
особисті, соціуму і держави. Влучно цю 

ситуацію охарактеризував Микола 
Михальченко: "Яким повинен бути в 
ідеальному і реальному плані громадянин 
держави, які необхідні засоби, щоб різниця 
між ідеальною і реальною моделями 
громадянина була мінімальною, які треба 
створити економічні, політичні, 
соціокультурні та соціальні суспільні умови, 
щоб не було антагонізму між державою і 
громадянином, між суспільством і особою." 

Щоб вирішити ці питання необхідно 
розглядати людину на рівні особистісному, 
суспільному та громадянському. А освіту і 
виховання, як засіб формування особистості, 
реалізації філософських цінностей та 
практичних потреб його і суспільства. 

Звертаючись до традиційного 
визначення, що кожна система 
організовується для досягнення певної мети, 
можна стверджувати, що у окремої людини 
як особистості, громадянина є мета. З іншого 
боку – у спільноти, держави також є мета. 
Ідеальний варіант – коли вони між собою 
гармонічно взаємопов’язані (корелюються), а 
реалізація кожної з них витікає через 
реалізацію іншої. Так як би, багата країна – 
багатий кожний її громадянин. І навпаки: 
заможні громадяни – багата держава. 

За логікою речей, це очевидно. Проте не 
є реальністю. В чому ж проблема? 

Розпочнемо від простого: Людина-
Особистість-Громадянин. Філософський 
контекст цієї тріади передбачає гармонічне 
поєднання рис індивідуума в цих іпостасях. 
До чого ж наш об’єкт намагається? 
Досліджень в цій сфері достатньо. В 
загальному плані потреби індивідуума 
можна подати в контексті теорій "Піраміди 
потреб" по А. Маслоу та "Повноцінного 
життя" за С. Россом. 

Абрахам Маслоу визначає такі 
пріоритети діяльності індивідуума: 
фізіологічні потреби: голод, спрага, статеві 
потреби і т.п.; необхідність в захищеності: 
впевненість, подолання страху та ін.; 
відчуття приналежності і любові; намагання 
до поваги та визнання; пізнавальні, естетичні 
та потреби самоактуалізації. 

Як уточнення цієї теорії, Скіп Росс 
визначає комплекс намагань індивідуума у 
вигляді дерев’яної бочки, кожна клепка якої 
є пріоритетами його життєдіяльності. 
Основними серед яких він вважає: 
духовність, соціальні стосунки, сімейні 
відносини, здоров’я, особистісне зростання, 
ділова та матеріальна сфери. При цьому, 
висота кожної клепки відповідає рівню 
досягнень індивідуума в цій сфері. А 
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відповідно і рівень життя (наповнення 
бочки) залежить від гармонічного поєднання 
розвитку цих сфер. 

Поряд з цим існують і певні обмеження, 
які в обох випадках продиктовані суспільним 
оточенням. В певній мірі, їх можна 
визначити терміном, якщо ця діяльність або 
її результати не принесуть шкоди іншим 
індивідуумам. 

Як ми бачимо з цієї практики, 
концептуально випливає: кожен окремий 
індивід відчуває потребу в гармонічному 
задоволені всіх своїх потреб. Оскільки 
задоволення окремих напрямів не приведе до 
ідеалу його реалізації. Неповноцінність 
однієї з сфер приведе до витікання життєвих 
надбань через її прогалину. 

Узагальнюючи сказане, кожен 
індивідуум намагається досягти того стану 
комфорту/успіху, коли всі сфери його 
життєдіяльності розвиваються гармонічно та 
відповідають ступеню його уявлень про 
ідеал. 

Що ж відбувається в реальному житті. 
Як приклад, завчена поколіннями наших 

співвітчизників схема освіти: добре навчайся 
в школі – вступиш до ВУЗу, старанно 
вчитимешся в ВУЗі – здобудеш хорошу 
роботу. В житті все так і відбувається. Проте, 
де здобути знання і досвід як бути здоровим, 
самореалізуватись, розвивати духовність, 
стати фінансовоуспішним, створити міцну та 
гармонійну сім’ю і т.п. Всі ці поняття лежать 
або десь поза межами сучасної вітчизняної 
освіти та виховання, або в її теоретичній 
площині. 

Згідно чинного законодавства України, 
метою освіти визначено всебічний розвиток 
людини як особистості та найвищої цінності 
суспільства, розвиток її талантів, розумових і 
фізичних здібностей, виховання високих 
моральних якостей, формування громадян, 
здатних до свідомого суспільного вибору, 
збагачення на цій основі інтелектуального, 
творчого, культурного потенціалу народу, 
підвищення освітнього рівня народу, 
забезпечення народного господарства 
кваліфікованими фахівцями. (Закон про 
освіту) Залишається цю декларацію 
реалізувати на практиці. 

Протиріччя поточного моменту в цій 
сфері полягає в невідповідності законодавчо 
оформленого ідеалу особистості і 
громадянина, моделі особистісних уявлень 
про успіх людини та вимог сучасності з 
одного боку і реальних можливостей 
вітчизняних систем освіти та виховання, з 
іншого. 

Попри всі дослідження і наукові факти, 
більшість громадян нашої країни усвідомлює 
розрив між ідеалом людського успіху та 
реальністю на інтуїтивному рівні. Що 
стосується практичних діянь направлених на 
самореалізацію особистості – вже складніше. 
Як показує досвід, перші складнощі 
виникають на етапі ціле покладання, або 
моделювання своїх перспектив. Фантазії 
більше ніж на "дожити до пенсії" не 
вистачає. 

В цьому моменті, актуальним 
вбачається скоріш за все, наявність 
психологічної готовності планувати та 
досягати результат. Розглядати яку є сенс з 
точки зору як функціонального так і 
особистісного підходів. Де функціональний 
розглядається як певний стан психічних 
функцій, який забезпечує високий рівень 
досягнень при виконанні будь-якої 
діяльності. А особистісний – як інтегральне 
особистісне утворення, стійкий комплекс 
особистісних якостей, необхідних для 
успішної діяльності. Оскільки на різних 
рівнях та за різних обставин потреби 
особистості різняться. При цьому, особливої 
актуальності набувають такі чинники як 
соціальний та емоційний інтелект 
особистості. В даному моменті вони 
виконують роль каталізатора, а іноді і 
стимулятора реалізації інтелекту. 

Інтелект (ро́зум) — сукупність 
розумових здібностей. За допомогою розуму 
людина: (розумові здібності) вчиться, тобто 
здобуває нові знання та удосконалює свої 
розумові здібності; (досягнутий рівень 
розумового розвитку) розуміє мову та 
абстрактні ідеї; обдумує бажаний для неї 
результат (проблеми тощо) та складає план 
по його досягненню, а потім безпосередньо 
здійснює заплановане, роблячи висновки (як 
зі своєї діяльності, так і діяльності інших) та 
удосконалюючи свій практичний досвід. 

Соціальний інтелект, будучи провідним 
компонентом успішності включення людини 
в соціальне життя суспільства, створює 
сприятливі передумови для саморозкриття, 
самореалізації і самоактуалізації особистості. 
А емоційний інтелект як здібність сприймати 
і виражати емоції, асимілювати емоції і 
думки, розуміти і пояснювати емоції, 
регулювати свої емоції та емоції інших. 

Нібито нічого конструктивно нового. 
Але якщо ці моменти перевести в площину 
цілепокладання на всіх рівнях освіти, 
перейди до її філософського осмислення, 
отримаємо більш адаптовану до життя 
модель. Причому, ця модель вбачається 
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модульною. Основу (базу) такої складають 
принципові моменти цілевого призначення. 
Тоді як інструментарій їх реалізації, 
технології, форми, засоби змінюються 
відповідно до умов та аудиторії. 

З одного боку, необхідно сформувати у 
людини його особистісну та громадянську 
позицію. В контексті яких вже більш 
детально і предметно створити картину його 
майбутніх результатів за сферами 
життєдіяльності (сімейне життя, здоров’я, 
професійна орієнтація, соціальний статус і 
т.д.). 

З іншого – не менш важливим 
напрямом, який може здійснюватись в деякій 
мірі паралельно з попереднім, є формування 
і розвиток інтелекту та готовності 
особистості (зокрема її емоційного і 
соціального компоненту). 

Саме важливе – цей процес сьогодні є 
безперервним, оскільки оновлення 
інформації та перманентні цивілізаційні 
зміни створюють необхідність оновлення 
інформаційного супроводу індивіда та 
підтримання його психологічної готовності. 

Здійснення цих завдань вбачається як на 
особистісному, соціальному так і на 
державному рівні. Сьогодні як ніколи, 
важливим є той факт, що в деяких моментах 
держава, як політичне утворення стала 
автономним по відношенню до громадян 
утворенням. Як система вона реалізує 
функцію самозбереження, яка в ситуативно 
вступає в конфлікт з гармонійним 
повноцінним розвитком особистості. 

Новітні цивілізаційні зміни потребують 
адаптації всіх сфер життєдіяльності 
вітчизняного соціуму, в тому числі і системи 
освіти. Утворилося замкнуте коло: 
суспільство має такий рівень життя який 
забезпечує держава, позаяк, розвиток країни 
залежить від рівня розвитку її громадян. 

З якої ж точки починати? 
Як стверджують більшість дослідників, 

можливість доступу широких мас населення 
України до суспільних благ (освіти, 
культури, медицини тощо) зможе не тільки 
невілювати відставання еволюції 
вітчизняного соціуму, а й стимулювати 
динаміку його розвитку. Досвід багатьох 
країн демонструє саме визначну роль освіти 
у позитивних соціальних та економічних 
перетвореннях країни. Показовим прикладом 
може бути сучасний Сінгапур. 

Бізнес-еліта сьогодні робить ставку на 
розвиток особистості як управлінця так і 
робітника. Шанси стати успішним 
підприємцем без особистісного зростання та 

повноцінного розвитку людини нікчемні. 
Дослідження проведені діловими 
зарубіжними виданнями (наприклад журнал 
Forbes) говорять про залежність успіху від 
взаємозв’язку академічного, емоційно-
психологічного та соціального інтелекту 
особистості. І розглядати цю комбінацію 
необхідно в діалектичній єдності. 

Поряд з цим, визначним моментом є 
взаємозалежність національних державних 
інтересів та особистісних пріоритетів 
людини. І якщо розглянуті нами завдання і 
моделі набувають часткової (більше 
теоретичної) реалізації в сфері дошкільної, 
загальної середньої, професійно-технічної та 
вищої освіти, то в сфері післядипломної 
(освіти дорослих) – сумнівно. Оскільки 
навіть в законодавчому плані ця сфера чітко 
не оформлена. 

Чому на фоні інших структурних 
елементів вітчизняної системи освіти – так 
турбує положення післядипломної. Якщо 
розглядати можливість і необхідність 
розвитку особистості впродовж життя, то 
вказані освіти результативні лише на рівні 
базових та стартових можливостей. 
Глобальні трансформації сучасності 
вимагають постійної адекватної реакції як 
держави так і окремих її громадян в 
контексті розвитку і самозбереження. 
Завдання які висуває до індивіда час, 
держава, соціум та його особисті потреби 
формують необхідність змінюватися. 

В цьому контексті злободенним є 
наявність такої підсистеми освіти яка готова 
бути: гнучкою і швидко реагувати на запити 
часу; доступною для всіх верств населення 
незважаючи на вікові і фінансові 
можливості; відповідати вимогам держави і 
особистості. Такою вбачається неформальна 
та інформальна складова освіти дорослих. 

Загалом освіта на всіх рівнях у всіх 
проявах повинно бути зорієнтованим на 
розвиток індивідууму, його знань та досвіду 
в усіх сферах його життєвих інтересів. З 
одного боку ми отримаємо повноцінну 
самодостатню особистість. З іншого – 
організовуючи ці процеси держава зможе 
контролювати їх та впливати на 
результативність. 

Як зауважує Віктор Андрущенко, 
історичний виклик на освічену, культурно і 
морально розвинену людину, здатну взяти на 
себе компетентну відповідальність за нові 
напрями суспільного поступу, залишився 
поки що без належної відповіді. Україна, як 
власне і весь світ, перебуває в розгортанні 
нової епохи і одночасно намагається 
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відшукати соціальну, економічну та науково-
технологічну платформу виживання, нову 
парадигму підготовки людини до життя, яка 
б забезпечила не лише адаптивне ставлення 
до дійсності, але й розвиток самої дійсності у 
відповідності до людських вимірів життя, 
продиктованих ідеалами часу. Центром цієї 
парадигми є освіта, яка розвивається як 
відповідь на виклики цивілізації і одночасно 
як відповідь на потреби людини знайти своє 
місце і можливості самореалізації у новому 
глобальному просторі. 

Таким чином, в основі парадигми 
філософії розвитку сучасної вітчизняної 
освіти повинні домінувати не абстрактні 
програми, утопічні ідеї або ностальгічні 
переживання, а реальні потреби й тенденції 
розвитку сучасного суспільства, як на 
глобальному так і локальному рівні, з 
урахуванням національних традицій та 
перспективного зарубіжного досвіду. Це 
дозволить сформувати простір та базис 
адекватного розвитку системи національної 
освіти. 

Результативність освітнього процесу 
повинна визначати гармонійна особистість з 
чіткою громадянською позицією, постійною 
готовністю до саморозвитку і реалізації 
загальнолюдських цінностей.  

При цьому, ступневість системи освіти 
повинна визначати не тільки можливість 
підсистем до самозбереження, а й взаємодії 
їх для досягнення вищевказаного результату. 
Наприклад, загальна середня освіта повинна 
не просто реалізувати завдання визначені 
Законом України "Про освіту", а створити 
основу розвитку гармонійної особистості, 
яка засобами професійно-технічної або (та) 
вищої освіти зможе перейти до особистої 
самореалізації як громадянина, соціального 
партнера, духовної особистості, надійного 
сім’янина, здорової людини і т.д. 

Тоді як післядипломна освіта покликана 
компенсувати поточне відставання за 
сферами життєдіяльності людини, 
створювати можливість випереджувального 
розвитку особистості та розвивати 
соціально-психологічний та емоційний 
компоненти інтелекту людини. 

Переважна більшість людей нашої 
країни не мріє бути злиднями, хворими, 
самотніми чи злочинцями. На даному етапі 
розвитку вітчизняного соціуму вбачається за 
необхідне відтворити життєздатну систему 
освіти, яка здатна сформувати повноцінну 
особистість. 

 
Література 

1. Андрущенко В. П., Лутай В.С. Філософія освіти в сучасній Україні: стан та перспективи 
розвитку // Вища освіта України. – 2004. – № 4. 

2. Закон України "Про освіту" // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1991. – N 34. – С.451. 
3. Кремень В.Г. Наукове забезпечення вищої освіти України в ХХІ столітті // Вища освіта України. 

– 2001. – № 1. – С. 10. 
4. Михальченко М. Філософія освіти і соціокультурна теорія // Філософія освіти. – 2005. – № 1. – С. 

38-51. 
5. Forbes Украина / http:forbes.ua/selfeducation. 
 
 

Yarmolenko A.B. candidate of political sciences, associate professor of department 
PHILOSOPHY OF EDUCATION: DOMESTIC PERSPECTIVE 

Problems are examined in the article, related with the searches of new paradigm of preparation of man to 
life, which would provide not only adaptive attitude of man toward reality but also development of reality, in 
accordance with the human measuring’s of life. The center of this paradigm is education which develops as an 
answer for the calls of civilization and simultaneously as for the necessities of man to find an answer the place 
and possibilities of self-realization in new global space. The fundamental questions of philosophical and general 
standard of culture are examined in connection with adaptation of Ukrainian education to the necessities of 
contemporaneity. Developed conceptual questions of philosophical paradigm of education, which will be able to 
play a substantial role in optimization of the system of education. Offered approach in relation to creation of the 
module system of education. Effectiveness of education must be determined by readiness and possibilities of self-
realization of personality. 
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ІСТОРИЧНІ УМОВИ ГЕНЕЗИСУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У КРАЇНАХ 
ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ НА РУБЕЖІ ХІХ – ХХ СТ. 

 
У статті здійснюється аналіз історичних умов генезису соціальної роботи у країнах Латинської 

Америки на рубежі ХІХ – ХХ ст. Автор визначає особливості розвитку організованої соціальної роботи 
у латиноамериканському регіоні на початку ХХ ст., а саме: переймання досвіду західноєвропейських 
країн на початковому етапі становлення інституціональної соціальної роботи у регіоні, переважання 
суспільних та приватних ініціатив у сфері благочинної діяльності над системним державним захистом 
населення, вибірковий і локальний характер соціального захисту вразливих груп населення та ін. 

В статье осуществляется анализ исторических условий генезиса социальной работы в странах 
Латинской Америки на рубеже ХIХ – ХХ вв. Автор определяет особенности развития организованной 
социальной работы в латиноамериканском регионе в начале ХХ в., а именно: заимствование опыта 
западноевропейских государств на раннем этапе становления институциональной социальной работы 
в регионе, доминирование общественных и частных инициатив в сфере благотворительной 
деятельности над системной государственной защитой населения, избирательный и локальный 
характер социальной защиты ущемленных групп населения и др. 

Постановка проблеми. Соціальна робота 
– один з найдавніших соціокультурних 
інститутів, який викликаний потребами 
людської спільноти духовно освоювати і 
вимірювати світ, оцінювати соціальні 
взаємовідносини за гуманними критеріями. Як 
важливий компонент культури людства, 
соціальна робота обумовлюється соціально-
економічним станом суспільства, державним 
устроєм і пануючою політичною системою, 
залежить від розстановки соціальних сил, їх 
світоглядних позицій. Відповідно, соціальна 
робота відображає наявну систему цінностей 
суспільства. Історично інститут соціальної 
роботи виникає у відповідь на необхідність 
попередження загрози соціальної дезінтеграції 
і соціального конфлікту в умовах посилення 
суспільної диференціації. 

Генезис соціальної роботи у країнах 
Латинської Америки як організованого 
інституту з соціальної підтримки нужденних 
людей та важливої складової суспільної 
благочинної діяльності започатковується на 
рубежі ХІХ – ХХ ст. за своєрідних умов 
соціально-історичного розвитку регіону. 
Незважаючи на численні спроби 
реформаторських урядів в окремих країнах 
латиноамериканського регіону (Аргентина, 
Мексика, Чілі та ін.) протягом ХХ ст. 
сформувати дієві системи соціального захисту 
населення, держави не набудуть того 
соціального рівня, який характерний для 
європейських країн, насамперед внаслідок 
перманентного соціально-економічного 
узалежненого розвитку. Тим не менше 

організація соціальної роботи у країнах 
Латинської Америки здійснювалася вже у 
1920-х роках і була спрямована на 
професіоналізацію та академізацію. 

Проблема розвитку соціальної роботи у 
країнах Латинської Америки знайшла 
відображення у роботах іспаномовних 
дослідників Х.Діаса J.Díaz Limón, М.Нейри 
M.Neira, Н.Алайона N.Alayón, Х.Кінтани 
J.Quintana та ін. Загалом у вітчизняній та 
зарубіжній науці достатньо широко висвітлені 
питання соціального захисту населення. 
Значний внесок у розробку даної 
проблематики здійснили видатні західні 
науковці Т.Ганслі, Г.Еспінг-Андерсен, 
Е.Гідденс, У.Лоренц, Ф.Хайєк та інші. Серед 
вітчизняних дослідників до проблем 
соціального захисту населення, розвитку 
соціальної політики зверталися С.Алєксєєва, 
Н.Борецька, О.Лукашева, О.Новікова, 
А.Силенко та інші. 

Мета статті – здійснити аналіз 
історичних умов генезису соціальної роботи у 
країнах Латинської Америки на рубежі ХІХ – 
ХХ ст., виявити особливості розвитку 
організованої соціальної роботи у 
латиноамериканському регіоні на початку ХХ 
ст.  

Аналіз проблеми. Специфіка соціально-
економічного і політичного розвитку країн 
Латинської Америки була визначена значним 
відставанням на шляху становлення 
капіталістичних суспільних відносин у 
порівнянні з країнами Західної Європи та 
Північної Америки. Гігантський розрив 
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вихідних позицій поступу, зумовлений 
об’єктивними соціально-історичними 
причинами, призвів до інтеграції 
латиноамериканських країн у світове 
господарство спочатку шляхом колонізації, а 
згодом за допомогою нерівноправних відносин 
залежності від центрів світового розвитку. 
Характерною рисою процесу розвитку за 
даних умов було синтезування нових і старих 
соціальних, економічних і політичних 
структур. Цей процес швидше відбувався у 
господарствах, які були інтегровані у світовий 
ринок, особливо у прибережних провінціях 
Аргентини, в Уругваї, у Південній Бразилії, де 
з 70 – 80-х рр. ХІХ ст. зростала питома вага 
іммігрантів з європейських країн. У 
внутрішніх районах, на територіях зі значними 
масами корінного індіанського сільського 
населення (у країнах Андського нагір’я, у 
Мексиці, у більшості 
центральноамериканських країн) довше 
зберігалися патріархальні форми 
господарювання, общинний устрій, 
латифундизм традиційного типу з 
домінуванням кабальних форм експлуатації 
сільського населення. 

 Наприкінці ХІХ ст. конституційні, 
представницькі форми правління були 
розвинуті слабо, політичним структурам була 
властива деформованість. Маси неосвічених 
або малоосвічених жителів, особливо за 
межами великих економічних і культурних 
центрів, не могли сформувати “громадянське 
суспільство” і соціальну базу для 
представницької демократії європейського та 
північноамериканського зразка. Для соціально-
політичної дійсності Латинської Америки були 
характерні патріархально-патерналістські, 
каудильїстські традиції, клановість, що 
сформувалися в епоху колоніалізму, 
провінційної замкненості та громадянських 
війн ХІХ ст.  

На початку ХХ ст. виявилися нові 
тенденції у розвитку суспільно-політичних 
систем латиноамериканських країн, а саме: 
виникають профспілкові, селянські 
об’єднання, загальнодемократичні рухи, 
втрачається монополія “історичних партій” - 
консерваторів та лібералів, розпочинається 
поступовий перехід до багатопартійної 
системи. У 1904 р. вперше в історії Америки 
на виборах до конгресу був обраний депутат-
соціаліст. У країнах Південного конусу за 
типом французьких радикалів формуються 
радикальні або радикально-громадянські партії 

(Чілі, Аргентина). Лідери цих партій 
здійснюють спроби економічних і соціальних 
перетворень. У результаті боротьби радикалів 
в Аргентині у роки Першої світової війни було 
прийнято закон, за яким право голосу 
отримали усі громадяни, що досягли 18 років. 
В Уругваї президент Х.Батльє-і-Ордоньєс, 
намагаючись внести елементи демократизації 
у політичне життя, запровадив таємне 
голосування та пропорційне представництво 
усіх партій. Вперше на американському 
континенті в Уругваї було прийнято 
законодавство про скасування смертної кари. 
Під впливом робітничого руху в Уругваї на 
початку ХХ ст. було запроваджено 
найпрогресивніше для того часу соціальне та 
робітниче законодавство, а саме: закон про 8-
годинний робочий день, про пенсії за старістю, 
про мінімум заробітної плати. У подальшому 
воно було скасовано, а самі реформатори 
відсторонені від влади. 

Історія Латинської Америки ХХ ст. була 
пов’язана з боротьбою консервативної, 
реформістської та революційної перспектив 
суспільного розвитку. У ході їх протиборства 
стикалися і взаємодіяли інтереси різних 
соціальних груп і прошарків населення, 
здійснювалися пошуки розв’язання гострих 
соціально-економічних і суспільно-політичних 
проблем регіону. 

Взаємодія різних традицій, культур, 
звичаїв, психологічних укладів індіанських, 
європейських, негритянських народів дала 
своєрідний етнокультурний сплав. В окремих 
районах латиноамериканського регіону з 
компактним індіанським населенням до 
новітнього часу збереглися значні елементи 
індіанського традиційного суспільства. Серед 
корінного населення були сильні 
колективістські, общинні традиції 
солідарності, спільної діяльності і 
взаємодопомоги, неприйняття цінностей і 
укладів західного суспільства, заснованого на 
принципах індивідуалізму і підприємництва.  

Важливою особливістю Латинської 
Америки була впливовість католицької церкви 
на суспільне життя регіону. Церква виступала 
активним учасником формування 
колоніального суспільства. У подальшому 
імміграція з європейських країн була 
представлена головним чином вихідцями з 
католицьких країн. У латиноамериканському 
регіоні католицька церква мала широку 
розгалужену організацію, контролювала 
навчальні заклади, зіграла велику роль у 
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розвитку просвітництва і культури, у 
християнізації і прилученні до цінностей 
європейської цивілізації індіанського 
населення. Традиції католицизму укорінилися 
на місцевому грунті і стали частиною 
національної самосвідомості 
латиноамериканських народів, їх духовного, 
культурного і суспільного життя.  

У країнах Латинської Америки історично 
склалася латинська (католицька) модель 
соціального захисту населення, заснована на 
принципі допоміжності – соціальна допомога у 
розв’язанні проблем особистості повинна бути 
надана найближчою інстанцією – громадою, 
церквою, благодійними організаціями, в 
останню чергу - державою. У колоніальну 
епоху (ХVI – XVIII ст.) карітативна діяльність 
церкви була фактично єдиною формою 
соціальної допомоги у регіоні, що 
пояснювалося і прагненням експансії 
католицької віри серед автохтонного 
населення. 

З середини ХІХ ст. в окремих країнах 
регіону сфера суспільної благочинності 
поступово переходила під контроль держави.  

У 1841 р. у Мехіко була утворена Рада 
благочинності, що мала основними 
завданнями запровадити студії та 
просвітницьку роботу з гігієни, визначити 
засоби підтримки суспільного здоров’я, 
здійснювати організацію і контроль діяльності 
медичних установ, формувати Санітарний 
кодекс Мексиканської республіки та ін. У 
контексті суспільно-політичних умов розвитку 
країни у середині ХІХ ст. Рада благочинності 
не змогла повноцінно реалізувати свої функції, 
але її діяльність виступила важливим 
трансформатором політики у сфері суспільної 
допомоги. 

У 1861 р. згідно з указом президента 
країни Б.Хуареса створювалася Загальна 
Дирекція благочинності, яка мала 
централізувати медичні установи у країні, 
організувати та координувати ресурси 
суспільної благочинності [1, с. 48].  

За часів французької інтервенції у 
Мексиці були засновані нові інститути 
благочинної діяльності, зокрема установа для 
глухонімих людей, пологовий будинок. В 
умовах порфіріату (правління П.Діаса) з 1877 
р. діяла Дирекція суспільної благочинності, 
спочатку у складі урядової Секретарії. У 1880-
х роках були заохочені приватні фундації для 
здійснення суспільної благочинності, 
наприклад Фундація К.Бейстегі la Fundación 

Concepción Béistegui започаткувала нові 
лікарняні установи у країні. Закон 1889 р. 
надавав юридичний статус філантропічним 
асоціаціям, те саме закріплював закон 1904 р. 
про приватну благочинність для федерального 
округу і федеральних територій [1, с. 49]. 

Передумовами до модерного соціального 
законодавства стали закони про нещасні 
випадки на виробництві La Ley de Accidentes de 
Trabajo del Estado de México, запроваджений 
30 квітня 1904 р. і la Ley sobre Accidentes de 
Trabajo del Estado de Nuevo León, що вступив у 
дію 9 квітня 1906 р. Вперше визнавалася 
відповідальність роботодавців за підтримку 
робітників на власних підприємствах у 
випадках хвороби, у нещасних випадках, у разі 
смерті. До 1915 р. був складений проект закону 
про нещасні випадки на виробництві, що 
встановлював пенсійні виплати та компенсації 
з боку підприємців у випадках недієздатності 
або смерті робітників за професійним ризиком 
[1, с. 50]. 

Конституція Мексики 1917 р. раніше, ніж 
це мало місце у розвинутих західних країнах, 
визнавала важливі соціальні права громадян. У 
розділі “Про працю і соціальне забезпечення”, 
що став основою для прийняття спеціального 
кодексу законів про працю, були передбачені 
8-годинний робочий день, особливі умови 
праці для жінок та підлітків та ін. Вперше до 
переліку прав, передбачених конституціями, 
було включено право робітників 
об’єднуватися у профспілки і право на страйки 
та ін. (ст. 123) [2]. У подальшому ст. 123 
доповнювалася новими положеннями, 
модернізувалася і змінювалася 47 разів. 
Мексиканська Конституція стала 
відображенням нових тенденцій у розвитку 
конституціоналізму ХХ ст., зокрема вона 
відступає (в окремих випадках рішучіше, ніж 
Веймарська Конституція Німеччини 1919 р.) 
від традиційних ідей індивідуалізму, 
орієнтується на “соціальну справедливість”, 
“гармонію приватних і суспільних інтересів”, а 
тому й держава розуміється як основний 
інструмент стримування соціальної 
конфліктності.  

Після Мексиканської революції 1910 – 
1917 рр. і прийняття нової конституції у 1917 
р. відділення церкви від держави спричинило 
концентрацію контролю соціальної допомоги і 
управління соціальною благочинністю у 
державному віданні. До початку 1930-х рр. 
тривав процес консолідації соціальних 
інститутів, які фрагментарно брали участь у 
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соціально-благочинній діяльності країни, що 
сприяло визнанню у суспільстві професійної 
соціальної роботи та її розвитку.  

У 1922 р. з ініціативи І.Еспіноси 
I.Espinoza de los Reyes були засновані центри 
дитячого гігієнічного догляду, до діяльності у 
них були залучені медичні сестри – “дружні 
візитери” [3, с. 13]. 

Наступного року голова Секретарії 
Народної освіти Р.Медельїн R.Medellin 
доручив культурній місії у м. Закуальтипан 
(штат Ідальго) проводити освітню політику у 
громаді. У складі місії працювало багато 
вчителів, які здобули підготовку на курсах 
соціальної роботи у США (Е.Торрес E.Torres, 
Е.Ландасурі E.Landazuri, В.Стургес V.Sturges 
та інші). 

За пропозицією лікарів А.Вільянуеви 
A.Villanueva та І.Еспіноси I.Espinosa було 
ініційовано створення Національної Асоціації 
захисту дитинства (пізніше – Національний 
Інститут захисту дитинства). Протягом 1929 р. 
було призначено 10 осіб – “інспекторів 
народної благочинності”, які мали вивчати 
умови догляду за дітьми, обставини їх 
лікування, допомагати влаштовувати хворих 
дітей у лікарняні заклади. З березня 1932 р. 
поширилося найменування “соціальних 
дослідників” для професіоналів, які працювали 
у сфері народної благочинності, а з наступного 
року запроваджувалися посади помічників 
“соціальних дослідників” [3, с. 15].  

У ході реформ Л.Карденаса (1934 – 1940 
рр.) здійснювалася важлива трансформація 
соціально-благочинної діяльності у країні з 
боку держави, зокрема був створений 
Департамент соціальної терапії у складі 5 
комісій (захисту дітей, освітньої допомоги, 
медичної опіки, юридичної допомоги, захисту 
літніх людей) та 3 секцій (приватної 
кооперації, соціальної роботи та 
розголошення) [3, с. 16]. 

У Чілі протягом ХІХ ст. було 
запроваджено кілька мінімальних соціальних 
програм, насамперед пенсійних для військових 
і цивільних службовців (1810-і рр., 1855 р, 
1888 р.). У 1820-х рр. здійснювалися виплати 
вдовам та осиротілим дітям військових, що 
загинули у ході війни за незалежність Чілі. У 
1858 р. за часів президентства М.Монтта були 
започатковані пенсійні виплати цивільним 
службовцям [4, с. 22]. 

На початку ХХ ст. було видано закон про 
обов’язкову початкову освіту (1901 р.), закон 
про житло для робітників (1906 р.), закон про 

нещасні випадки на виробництві (1916 р.), 
Кодекс про охорону здоров’я (1918 р.). 
Протягом 1911 – 1923 рр. в умовах зростання 
робітничого руху було запроваджено пенсійні 
виплати за старістю для залізничників (1911 
р.), соціальні виплати за хворобою для 
військовослужбовців (1915 р.), компенсаційні 
виплати для найманих працівників, які 
постраждали від нещасних випадків на 
виробництві (1916 р.). У 1917 р. відбувся 
перший конгрес з суспільної благочинності, 
організований Центральною хунтою 
суспільної благочинності Сантьяго, було 
констатовано необхідність державної 
підтримки інститутів суспільної 
благочинності.  

Розширення соціального законодавства 
відбувається за часів уряду А.Алессандрі (1920 
– 1924 рр.), зокрема було запроваджено закони 
про трудові контракти і захист прав робітників, 
встановлення Міністерства охорони здоров’я і 
соціальної допомоги, створення Фонду 
обов’язкового соціального захисту "Caja de 
seguro obligatorio" і системи виплат [5, с. 8]. 

У латиноамериканському регіоні Чілі – 
перша країна, в якій у 1920-х рр. було 
розпочато організацію професійної освіти 
соціальних працівників. 22 квітня 1924 р. 
відомий чілійський лікар А.Ріо A. del Rio 
звернувся до Хунти благочинності з 
пропозицією організувати школу для 
підготовки соціальних працівників 
(“соціальних візитерів”) за прикладом шкіл у 
Бельгії, з досвідом роботи яких він 
ознайомився під час подорожі до Західної 
Європи. Через місяць, отримавши позитивну 
відповідь, А.Ріо запросив до Сантьяго Р.Санда 
R. Sand – колегу, представника 
адміністративної ради центральної школи 
соціальної роботи Брюселя, з проханням 
допомогти влаштувати заклад [6, с. 37].  

Під проводом бельгійських, німецьких та 
французьких реформаторів 4 травня 1925 р. у 
Чілі була відкрита перша школа соціальної 
роботи, керівником школи було призначено 
бельгійську викладачку Ж.Берньєр J.Bernier, 
яка до того мала досвід управління у вищій 
робочій школі у Брюселі. Офіційно 
визнавалася назва – Школа благочинної 
соціальної роботи “Escuela de Servicio Social de 
la Beneficencia”, призначена для підготовки 
“діячів - учасників у сфері охорони здоров’я” 
[6, с. 38].  

Нова установа підпорядковувалася Хунті 
благочинності Сантьяго, що являла собою 
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спадкоємицю адміністрації шпиталів для 
жебраків (створеній у 1832 р.), тому й 
першопочатковою концепцією школи був 
захист здоров’я населення і надання медичної 
допомоги. У подальшому назву школи було 
змінено на честь фундатора Алехандро Ріо – 
“Escuela de Servicio Social Doctor Alejandro del 
Rio”. У 1939 – 1954 рр. установу очолювала 
Л.Токорналь де Ромеро L.Tocornal de Romero, 
перша директорка чілійського походження, 
яка була випускницею школи А.Ріо, 
працювала у закладах опіки дітей [7, с. 104]. 

Навчання у школі А.Ріо тривало три роки, 
поєднуючи теоретичну підготовку і практичну 
соціальну роботу у лікарнях, сирітських 
будинках, божевільнях, закладах невідкладної 
допомоги. У 1920-х рр. потреба у професійних 
соціальних працівниках і в інших країнах 
Латинської Америки спонукала багатьох 
студентів регіону вирушати вчитися до 
чілійської школи соціальної роботи. 

Школою А.Ріо було започатковано 
видання журналу “Соціальний захист” 
(“Servicio Social”), що здійснювалося 
безперервно до 1966 р. [6, с. 67]. 

У 1929 р. була заснована друга школа 
соціальної роботи у Чілі і у 
латиноамериканському регіоні, названа на 
честь Ельвіри Матте де Кручаги E.Matte de 
Cruchaga, визнаної у суспільстві за благочинну 
діяльність, з ініціативи чоловіка Мігеля 
Кручаги Токорналя. Школа підпорядкувалася 
Чілійському Католицькому університету. До 
1932 р. керівницею закладу була німецький 
педагог Л.Йоринссен L.Joerinssen, яка раніше 
очолювала католицьку школу соціальної 
роботи у Мюнхені. У 1933 – 1964 рр. 
директорами працювали сестри Ребекка та 
Адріана Іск’єрдо Філіпс R. y A.Izquierdo 
Phillips. Цей період був відзначений 
пануванням християнського духу і тяжінням 
професійної соціальної роботи до участі у 
розв’язанні економічних проблем суспільства 
[7, с. 106]. 

Програми перших шкіл соціальної роботи 
були спрямовані переважно на практичну 
підготовку, аніж науково-теоретичну. 
Протягом перших років навчання 
передбачалося освоєння релігієзнавства, 
педагогіки, загальної психології, соціології, 
економіки, права, професійної етики та інших 
дисциплін. З середини ХХ ст. у зв’язку із 
зростанням інтересу до соціогуманітарного 
знання у школах соціальної роботи поступово 
запроваджувалися програми з дисциплінами 

соціальної психології, антропології, 
демографії. 

У 1939 р. була задумана організація філії 
школи Е.Матте у м. Консепсьон, для 
керівництва якою була запрошена з Німеччини 
Т.Сандерс T.Sanders, але проект виявився 
невдалим [6, с. 121]. 

У 1930-х рр. у чілійському суспільстві 
активно обговорювалася ідея створення 
державних закладів професійної підготовки 
соціальних працівників. 14 травня 1940 р. 
президентом П.Агірре Серда був підписаний 
вищий указ про організацію шкіл соціальної 
роботи у містах Сантьяго, Консепсьон та 
Темуко, які підпорядковувалися Міністерству 
народної освіти. В указі відзначалося: 
“народна освіта з соціальної роботи у Чілі має 
на меті покращення умов життя населення за 
допомогою професійної підготовки соціальних 
працівників, які можуть обслуговувати і 
навчати індивідуально й колективно 
потребуючих соціальної допомоги” [6, с. 19-
20]. 

Перша державна школа була відкрита у 
Сантьяго у серпні 1940 р., керівництво очолив 
видатний лікар Л.Кордова L.Cordova. 
Державні школи на відміну від установ А.Ріо 
та Е.Матте отримували титул “соціальної 
допомоги”, згідно з декретом № 2619 від 10 
червня 1941 р. Навчання у них тривало три 
роки, перші два роки здійснювалася 
теоретична підготовка, третій рік був 
присвячений виключно практичній діяльності 
в установах соціального захисту. У 1948 р. 
державні школи соціальної допомоги були 
інкорпоровані до Чілійського університету і на 
поч. 1950 р. підпорядковувалися факультету 
юридичних та соціальних наук університету 
[7, с. 108]. 

У другій половині ХІХ – на початку ХХ 
ст. проблема здоров’я населення і медичної 
допомоги стала центральною у сфері 
суспільної благочинності Аргентини. У 1867 р. 
епідемія холери забрала життя 8 тис. людей, 
приблизно 5% жителів Буенос-Айреса. У 1871 
р. жовта лихоманка унесла 13 тис. 725 життів 
аргентинців. Необхідність зміни соціальних 
умов життя людей і медичної культури 
догляду за хворими - основний орієнтир 
“гігієнічного напряму” суспільно-політичної 
думки того часу. Завдяки заходам “гігієністів” 
у країні були розпочаті кампанії вакцинації 
населення, розгорнуто поширення мереж 
питної води, брукування вулиць, здійснення 
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санітарного контролю харчування, збирання 
сміття [8, с. 54].  

У 1880 р. був заснований Національний 
департамент з гігієни з метою вивчення стану 
суспільного здоров’я і рекомендування 
виконавчій владі можливостей розв’язання 
проблем лікування і медичної підтримки 
населення. Через три роки у столиці розпочала 
діяльність організація Суспільна допомога, що 
відповідала за мережу лікарняних установ, 
субсидійованих державою. На 1915 р. таких 
установ нараховувалося 17. Також існувала 
інфраструктура невідкладної допомоги і 
догляду на дому. Поступово були утворені 
філії організації у провінціях Аргентини. 

У 1930-х рр. після Великої депресії 1929 
р. держава почала відігравати роль значного 
актора в управлінні соціальним захистом. У 
1933 р. депутат від соціалістичної партії 
А.Хіменес представив парламенту проект 
закону про створення Національного 
департаменту соціальної допомоги, 
підпорядкованого Міністерству внутрішніх 
справ. 20-25 листопада 1933 р. канцелярією з 
питань благочинності Міністерства зовнішніх 
відносин була організована Перша 
національна конференція з соціальної 
допомоги, у ході якої обговорювався проект 
А.Хіменеса. У документі наголошувалося на 
необхідності саме державних зобов’язань у 
суспільно-філантропічній діяльності, 
підкреслювалася складність існуючої ситуації 
у сфері соціальної та медичної допомоги, 
наприклад для 150 тис. зареєстрованих хворих 
людей на туберкульоз у країні 
встановлювалося лише 4300 ліжок, а з 2500 
осіб, стражденних проказою, існуюча медична 
інфраструктура могла забезпечити догляд 
лише 250 чоловік. У проекті пропонувалося 
розбудовувати соціальний захист покинутих 
дітей, запровадити допомогу бідним матерям, 
допомогу на дітей дошкільного віку в умовах 
бідності та інше [8, с. 71-72]. 

Перша національна конференція з 
соціальної допомоги 1933 р. стала виключною 
подією в історії соціального захисту 
Аргентини, хоча проблеми соціальної 
допомоги обговорювалася міжнародним 
співтовариством наприкінці ХІХ ст., зокрема у 
ході Міжнародного конгресу з суспільної і 
приватної допомоги у Парижі 1889 р. 
відзначалася потреба поступового державного 
втручання у сферу соціально-медичної 
підтримки населення і перетворення функції 
інспектування приватних установ соціальної 

допомоги на розбудову державного медичного 
захисту [9, с. 42]. 

21 жовтня 1943 р. розпочала діяльність 
Національна дирекція з суспільного здоров’я 
та соціальної допомоги, ставши спадкоємицею 
досвіду Національного департаменту з гігієни, 
у складі Міністерства внутрішніх справ. 
Загалом до 1944 р. фактично відбулася 
централізація державних установ контролю і 
соціальної підтримки у двох відомствах – 
Загальної дирекції з соціальної допомоги, 
підпорядкованої Міністерству праці, та 
Національної дирекції з суспільного здоров’я, 
підпорядкованої Міністерству внутрішніх 
справ. 

“Гігієністи” виступили в Аргентині 
ініціаторами запровадження курсів і шкіл 
соціальної допомоги. У 1924 р. А.Званком 
A.Zwank був заснований курс візитерів 
соціальної гігієни у підпорядкуванні 
факультету медичних наук Університету 
Буенос-Айреса, а у 1930 р. заходами лікаря 
Г.Родригеса G.Rodriguez була організована 
перша школа соціальної роботи Escuela de 
Servicio Social у країні у підпорядкуванні 
Соціального музею Аргентини, що на той час 
діяв як Інститут інформації, студій і соціальної 
діяльності у складі Університету Буенос-
Айреса [10]. 

У школі соціальної роботи протягом 
першого року вивчали теоретичні курси 
біології, демографії, соціальної гігієни, 
елементи економічної і соціальної політики, 
статистики, протягом другого року – соціальне 
обслуговування, елементи соціального 
законодавства, соціальну патологію. 
Практичне навчання здійснювалося у різних 
установах, зокрема у будинку покинутих дітей 
у Буенос-Айресі, у лікарняному закладі 
Рівадавія, лікарні Торну, Інституті 
експериментальної медицини, Інституті 
психотехніки і професійної орієнтації, 
Інституті бактеріології Національного 
департаменту гігієни [11, с. 149]. 

М.Бесерра і Н.Бесерра вважають, що 
професіоналізація соціальної роботи в 
Аргентині відбувалася у зіткненні систем, 
соціальних акторів, інтересів, що сплутувало 
інститути, які історично мали відношення до 
“соціального” (товариства благочинності, 
організації соціального католицизму, робітничі 
кола), інтереси окремих професійних груп, 
організований робітничий рух, і обумовило 
потреби державної легітимації соціальної 
роботи у суспільстві [11, с. 140]. 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 2 (33) / 2013 63 

Висновки. У країнах 
латиноамериканського регіону організація 
соціальної роботи відбувалася у складніших 
соціально-історичних умовах, аніж у країнах 
Західної Європи та Північної Америки, за 
відсутності саме суспільно-державних 
механізмів соціального захисту усіх громадян. 
Закономірний процес професіоналізації 
соціальної роботи у країнах Латинської 
Америки у 1920-х роках виявив своєрідний 

синтез західноєвропейського, 
північноамериканського і власного 
латиноамериканського досвіду соціальної 
практики з розв’язання найгостріших 
суспільних проблем населення регіону та 
покращення його життя. 

Еволюція соціальної роботи як теорії і 
практики у країнах Латинської Америки може 
бути відображена у подальших наукових 
розвідках. 
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The historical conditions of the genesis of the social work in Latin-American countries in the end of the XIX – the 
beginning of the XX centuries have been analyzed in the article. Some peculiarities of the social work development in 
Latin-American region in the beginning of the XX century such as borrowing of Western European countries 
experience during early stage of institutional social work establishment in the region, prevalence of public and private 
initiatives in the field of charity work over state social protection system, selective and local character of social 
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The following trends of development of public and state mechanism for social protection in the Latin-
American countries at the turn of the XIX-XX centuries have been reflected in the article: the transition from the 
monopoly of catholic church in the field of public charity to the participation of different social institutions in it; 
pursuit of resolution of problems related to the support of population health and improvement of social 
infrastructure at nation-wide level; introduction of minimum social guarantees. 

The conditions of professionalization of social work in Latin-American countries during abovementioned 
period of time have been described in the article; the first educational institutions in Chile, Mexico and Argentina 
that prepared social workers in 1920-1930s have been specified. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 
ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНИХ ТРЕНІНГІВ 

 
У статті висвітлені питання комунікативної компетентності майбутніх соціальних педагогів. 

Основна увага зосереджена на тренінгу як ефективному засобі формування комунікативних умінь 
фахівців. Розкрито підходи до використання навчальних тренінгів та названі найбільш вагомі їхні 
переваги. Перераховано ефективні методичні прийоми, які доцільно використовувати під час тренінгу 
для розвитку комунікативних умінь майбутніх соціальних педагогів. 

Ключові слова: комунікативна компетентність, комунікативні уміння, види комунікативних умінь 
майбутніх соціальних педагогів, навчальний тренінг, методичні прийоми. 

В статье освещены вопросы коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов. 
Основное внимание сосредоточено на тренинге как эффективному средству формирования 
коммуникативных умений специалистов. Раскрыто подходы к использованию обучающих тренингов и 
названы наиболее важные их преимущества. Перечислены эффективные методические приемы, 
которые целесообразно использовать во время тренинга для развития коммуникативных умений 
будущих социальных педагогов. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, коммуникативные умения, виды 
коммуникативных умений будущих социальных педагогов, обучающий тренинг, методические приемы. 

Постановка задачі у загальному 
вигляді. Розвиток студента як особистості, а 
також як суб’єкта навчальної діяльності є 
найважливішою метою і завданням системи 
вищої освіти, а тому повинен розглядатися у 
якості її основного системоутворювального 
компонента. Однак, у багатьох ВНЗ, які 
готують фахівців, що працюватимуть у 
соціально-педагогічній сфері спостерігається 
певний дисбаланс у співвідношенні проблем 
особистісного та професійного розвитку 
майбутніх фахівців. 

На сьогоднішньому етапі розвитку вищої 
освіти в Україні очевидним є той факт, що 
професійна підготовка не повинна зводиться 
лише до механічної передачі знань, вона 
повинна включати розвиток емоційної сфери 
та мотивувати до самовдосконалення, 
формувати позитивне ставлення до світу й 
емпатійне сприйняття інших, а також 
стійкість до стресів, базуватися на 
самостійності, автономності майбутнього 
фахівця. 

Вважаємо, що ланкою, яка передбачає 
узгодження професійної підготовки та 
особистісного становлення виступає 
комунікативна компетентність. 
Підтвердження свого припущення ми 
знаходимо у наукових працях А. Капської, 
яка стверджує, що «компетентність у 
спілкуванні – є одним із головних, базових 
компонентів і критеріїв результативної 
роботи соціального педагога» [11, с. 19]. 
Професійне спілкування, на думку автора це 
основний інструментарій, метод і зміст 

діяльності соціального педагога, який і 
регулює, і коригує дії з різними інституціями, 
окремими людьми, групами. Виходячи з 
цього на перший план виходить необхідність 
дослідити умови формування комунікативних 
умінь майбутніх соціальних педагогів. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Дослідження комунікативної 
компетентності було у центрі уваги ряду 
науковців. У дослідженнях Г. Андреєвої, 
І. Зязюна, Л. Петровської, Б. Паригіна, 
С. Максименко обґрунтовано структурні 
компоненти спілкування. Науковці по-
різному підходять до характеристики 
комунікативної компетентності як складової 
спілкування. До прикладу, Ю. Ємельянов [6], 
вважає, що комунікативна компетентність 
включає «уміння взаємодіяти з оточуючими, 
щоб у рамках своїх здібностей та соціального 
статусу успішно функціонувати в даному 
суспільстві» [6, с. 7]. Л. Петровська [10] 
наголошує на вагомості комунікативної 
компетентності, яку розуміє як складне 
утворення, що включає знання соціально-
психологічних факторів і уміння 
використовувати їх у конкретній діяльності, 
розуміння мотивів, інтенцій, стратегій 
поведінки, фрустрацій, як своїх власних, так і 
партнерів по спілкуванню. У своїх 
дослідженнях В. Захарова та Н. Хрящева [7] 
вказують на те, що комунікативні уміння є 
важливою складовою комунікативної 
компетентності, які необхідні для розвитку 
особистості у спілкуванні. На думку 
Н. Яковлєвої [14], комунікативна 
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компетентність є інтегративною 
особистісною якістю, яка передбачає 
ситуаційну адаптативність та вільне 
володіння вербальними та невербальними 
засобами спілкування. Соціальні педагоги 
розглядають комунікативну компетентність 
як складну інтегративну якість особистості, 
яка «опосередковує професійно-педагогічну 
діяльність, спрямовану на налагодження, 
підтримку і розвиток ефективного 
спілкування з клієнтом чи іншими 
учасниками соціального процесу» [8, с. 5]. 

Зазначимо, що загальною рисою 
практично усіх визначень комунікативної 
компетентності є те, що вона розглядається у 
якості складової успішного спілкування, що 
базується на внутрішніх ресурсах, які 
необхідні для побудови ефективної 
комунікативної дії у певній ситуації 
міжособистісної взаємодії з клієнтами у 
процесі комунікативної професійної 
діяльності. Комунікативна компетентність 
відображає необхідний майбутньому 
соціальному педагогові рівень сформованості 
досвіду міжособистісної взаємодії. На 
сьогоднішній день науковцями встановлено 
характерні ознаки комунікативної 
компетентності та встановлено, що саме 
комунікативні уміння виступають її основою. 

Зважаючи на той факт, що комунікативні 
уміння посідають значну роль у професійній 
діяльності соціального педагога доцільно 
з’ясувати їх сутність та зосередити увагу на 
їхній характеристиці, а також дослідити 
найбільш ефективні механізми що впливають 
на формування комунікативних умінь. Ці 
аспекти і були покладені в основу написання 
статті. 

Мета статті – проаналізувати сутність та 
зміст комунікативних умінь соціального 
педагога та встановити роль навчального 
тренінгу у якості ефективного чинника їх 
формування під час навчання студентів 
спеціальності «соціальна педагогіка» у ВНЗ. 

Викладення основного матеріалу. У 
соціально-педагогічній діяльності 
спілкування слугує вагомим засобом 
вирішення різноманітних педагогічних, 
психологічних, соціальних завдань, а також 
виступає основою виховного процесу та 
способом організації взаємостосунків 
соціального педагога з клієнтом, від якого 
залежить успіх його професійної діяльності та 
вирішення проблем клієнта. У процесі 
дослідження ми прийшли до усвідомлення 
того факту, що соціальний педагог не може 
бути комунікативно компетентним не маючи 
сформованих комунікативних умінь. 

насамперед, коротко проаналізуємо сутність 
наукової категорії «уміння». В українському 
педагогічному словнику С. Гончаренко 
[12, с. 338] уміння трактує як здатність 
належно виконувати певні дії, засновані на 
доцільному використанні людиною набутих 
знань і навичок, раніше набутого досвіду. Ми 
повністю підтримуємо його думку про те, що 
уміння утворюються лише у тому разі, коли 
створюються і закріплюються асоціації між 
завданнями, необхідними для його 
виконання, знанням та застосуванням на 
практиці. Про уміння як творчу діяльність, 
яка базується на основі сформованих знань та 
навичок говорять такі науковці як 
О. Леонтьєв та Б. Ломов. 

Встановлено, що у наукових колах немає 
єдиного загальновизнаного підходу до 
трактування сутності «комунікативних 
умінь». Нам близьке визначення, яке дане 
Т. Шепеленко [13, с. 8] яка розглядає 
комунікативні уміння як інтегративні 
властивості особистості, що набуті на основі 
раніше засвоєних знань, навичок і 
виявляються у здатності виконувати 
комунікативну діяльність у нових умовах. 
Подібне трактування знаходимо й у роботах 
А. Болотової [2, с. 19], яка розуміє 
комунікативні уміння як сукупність 
комунікативних характеристик особистості, її 
соціально-перцептивних та операційно-
технічних знань та умінь на основі яких 
відбувається спілкування та здійснюється 
його регулювання. 

Слід констатувати, що досить 
неоднозначно підходять науковці до 
класифікації комунікативних умінь. Наведено 
деякі підходи. Зокрема, Л. Савенкова подає 
перелік комунікативних умінь, який включає: 

– уміння мовленнєвого (вербального) 
спілкування; 

– володіння немовленнєвими 
(невербальними) засобами спілкування, 
професійно-педагогічною увагою, 
соціальною перцепцією; 

– орієнтування в ситуації спілкування; 
– створення творчого самопочуття; 
– установлення і підтримування 

зворотного зв’язку в спілкуванні; 
самопрезентація; використання 
«пристосувань»; 

– завоювання ініціативи; 
– побудова та реалізація плану 

спілкування; 
– володіння педагогічним контактом. 
У роботі М. Басова [1, c. 49] 

представлено дещо інший перелік 
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комунікативних умінь, які необхідні 
соціальному педагогу, а саме: 

– вступати в контакти з різними 
людьми; 

– встановлювати професійні взаємини; 
– здійснювати індивідуальний підхід до 

людей зі специфічними проблемами; 
– співпрацювати, вступати у ділові 

стосунки; 
– створювати атмосферу комфортності, 

доброзичливості; 
– викликати довір’я у клієнтів, брати 

участь у вирішенні їх проблем; 
– дотримуватися конфіденційності у 

діяльності, бути тактовним; 
– спонукати дитину до творчості, вияву 

милосердя; 
– впливати на спілкування, взаємини 

між людьми у мікросоціумі; 
– правильно сприймати, враховувати, 

реагувати на критику. 
Найближчим до предмету нашого 

дослідження є підхід до класифікації 
комунікативних умінь, який представлено у 
роботі А. Капської [11]. Зокрема, 
розглядаючи професійні якості соціального 
педагога науковець відносить до 
«комунікативної професіограми» соціального 
педагога такі уміння: 

– уміти формулювати цілі і завдання 
професійного (ділового) спілкування; 

– уміти ставити запитання і професійно 
на них відповідати; 

– володіти навичками ділового 
спілкування і вміти управляти ним залежно 
від визначених цілей; уміти аналізувати 
конфліктні й кризові ситуації і робити з них 
адекватні висновки; 

– уміти доводити, аргументувати, 
спростовувати, переконувати, досягаючи 
водночас узгодженості і компромісу; 

– уміти вести бесіду, полеміку, 
дискусію, спірку, співбесіду, ділову розмову, 
диспут, круглий стіл, переговори тощо, 
спрямовуючи їх на вирішення 
спрогнозованого, позитивного і 
вмотивованого результату; 

– володіти технікою і логікою 
мовлення; 

– володіти відповідними мовленнєвими 
структурами і лексичними одиницями, що 
впливають на емоційно-експресивний стан 
клієнта; 

– уміти говорити лише тоді, коли є 
«що» сказати співбесіднику (клієнту) 
[11, c. 77-78]. 

Отже, у нашому баченні запропонований 
вище перелік комунікативних умінь повинен 

бути сформований у майбутнього соціального 
педагога ще під час навчання у вищому 
навчальному закладі. На основі високого 
рівня оволодіння комунікативними уміннями 
молодий фахівець соціально-педагогічної 
сфери матиме можливість здійснювати 
професійну діяльність на високому фаховому 
рівні.  

Специфіка професійної діяльності 
соціального педагога багатовекторна, 
включає в себе взаємодію як з дітьми, так і з 
дорослими, індивідуальну та групову роботу, 
яка часто виявляється в тому, що засобами 
виховання та адаптації стає мистецтво та 
художня творчість (написання сценарію 
свята, проведення репетицій, керівництво 
творчим колективом чи гуртком, організація 
та проведення свята). Соціальний педагог 
ставить за мету залучати своїх вихованців до 
мистецької діяльності, створювати 
оптимальні умови для їх духовного росту та 
реалізації творчих умінь, що потребує від 
нього самого уміння організовувати спільну 
творчу діяльність завдяки правильно 
підібраним комунікативним засобам. 
Необхідними при цьому стають такі якості 
соціального педагога як артистизм, 
креативність, творче мислення, розвинена 
уява які виступають ознакою його багатого 
внутрішнього світу, духовності та дають 
можливість надавати своїм діям, словам у 
процесі роботи високохудожньої 
змістовності, сприяють налагодженню 
контакту та подальшій плідній співтворчості. 

У процесі вивчення практичних 
механізмів формування комунікативних 
умінь майбутніх соціальних педагогів 
встановлено, що вагомим потенціалом 
володіє навчальний тренінг. Виходячи з цього 
вважаємо за необхідне зупинитися на аналізі 
навчальних тренінгів. Обираючи тренінг у 
якості засобу формування комунікативних 
умінь, ми виходили із практичних результатів 
дослідження Дж. Іванцевича, А. Лобанова та 
Є. Моргунова [9, с. 412]. Зокрема, науковцями 
аргументовано доведено той факт, що тренінг 
посідає перше місце за майстерністю 
спілкування та зміною підходу до 
вирішуваної проблеми та сприяє формуванню 
установок усвідомленості. 

На основі аналізу науково-педагогічної 
літератури [3, с. 12], встановлено що 
навчальний тренінг розглядається 
науковцями як активна навчальна діяльність 
студентів під час здійснення якої майбутні 
фахівці виконують тренінгові вправи, 
адаптовані до майбутньої професійної 
діяльності під керівництвом викладача-
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тренера на основі спеціально підготовлених 
інструктивно-методичних матеріалів, які 
відповідають сучасним вимогам до 
професійної діяльності. 

Отже, суть роботи майбутніх соціальних 
педагогів в навчальній тренінгові групі 
полягає у тому, що завдяки спеціально 
змодельованим навчальним ситуаціям 
студенти мають можливість застосувати свої 
знання на практиці, реалізувати свої 
можливості у різноманітних ситуаціях 
взаємодії, сформувати певні комунікативні 
уміння. Характерною рисою навчального 
тренінгу є інтеграція різноманітних видів 
групового навчання з метою формування 
базових понять та компетенцій на основі 
проблематизації індивідуального досвіду його 
учасників. 

Як зазначає В. Бочаров [4, с. 223], 
тренінги сприяють розвитку автентичності у 
міжособистісних стосунках, саморозумінню 
та розумінню інших. За їх посередництвом 
відбувається розвиток навичок активного 
слухання, аргументування власної точки зору. 
Навчальні тренінги, які спрямовані на 
розвиток комунікативних умінь впливають на 
послаблення емоційного напруження, 
розвиток соціальної сенситивності та навичок 
рефлексії і зворотного зв’язку. Студенти, які є 
учасниками комунікативних навчальних 
тренінгів безпосередньо стають очевидцями 
того, яким чином відбувається вплив одного 
члена групи на іншого.  

Саме у тренінговій групі майбутні 
соціальні педагоги набувають соціально-
професійного досвіду, вдосконалюють 
практичні уміння та навички, оскільки 
відтворюють власний життєвий стиль і зразки 
поведінки, які властиві їм поза групою. Як 
зазначає А. Гірник [5, с. 21], особа, яка брала 
участь у тренінгу, оволодіває засобами точної 
діагностики рис, емоційного стану, 
особливостей сприйняття інформації своїми 
співрозмовниками. Вона відкриває для себе 
нові можливості у спілкуванні з ними і, 
зокрема, можливості впливу на людей. Це дає 
змогу ефективніше досягати своїх цілей у 
професійному та особистому спілкуванні. 

Суттєвим позитивом тренінгів є те, що 
студенти під час їх проведення мають 
можливість для прогнозування шляхів виходу 
із ситуації, та демонструють найбільш 
оптимальні зразки розв’язання створених 
педагогом навчальних проблем, які часто 
слугують вагомим підґрунтям для 
формування професійної майстерності 
майбутніх фахівців соціальної сфери. Участь 
у тренінгу передбачає можливість 

зосередитися на засвоєнні студентами 
специфічних способів поведінки та 
виробленні оптимальних шляхів виходу зі 
складних комунікативних ситуацій, які 
можливі під час реалізації професійної 
діяльності у майбутньому.  

На основі нашого власного 
педагогічного досвіду щодо організації та 
проведення навчальних тренінгів та 
спостереження за їх учасниками, ми можемо 
виокремити перелік загальних методичних 
прийомів тренінгу, які найбільш доцільно 
використовувати викладачам з метою 
формування комунікативних умінь майбутніх 
соціальних педагогів: мінілекція чи коротке 
повідомлення; дискусія; мозковий штурм; 
рольові ігри, розігрування соціально-
педагогічних ситуацій у відповідності до 
отриманої ролі; комунікативні вправи і 
завдання, аналітичні вправи; самопрезентації, 
презентації; імітаційні та ділові ігри; 
відеодемонстрації, відеолекторії. 

У нашому баченні зміст тренінгів 
повинен бути зорієнтований на 
відпрацювання умінь слухати і говорити, 
розвиток невербальних умінь, підвищення 
ефективності навчальної діяльності загалом, 
та формування професійної компетентності 
зокрема.  

Висновки. У процесі дослідження 
з’ясовано, що утвердження компетентнісної 
парадигми передбачає переорієнтацію вищої 
освіти на формування у студентів певного 
набору професійних компетентностей. 
Встановлено, що комунікативна 
компетентність посідає чільне місце в 
структурі фахової компетентності соціальних 
педагогів. Узагальнення підходів науковців 
щодо сутності наукової дефініції 
«комунікативна компетентність» дало змогу 
з’ясувати, що у це поняття вкладається 
сформована здатність ефективно здійснювати 
міжособистісне спілкування на основі 
засвоєних лінгвістичних знань, умінь та 
навичок. Саме комунікативна компетентність 
слугує головним засобом забезпечення 
соціально-педагогічної діяльності та 
безпосередньо залежить від рівня 
сформованості комунікативних умінь. 
Комунікативні уміння ми розглядаємо як 
складний інтегративний комплекс 
усвідомлюваних комунікативних дій з метою 
успішного вирішення соціально-педагогічних 
завдань.  

На основі власного педагогічного 
досвіду та аналізу психолого-педагогічних 
джерел встановлено, що великим позитивним 
ефектом у формуванні професійних 
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комунікативних умінь майбутніх соціальних 
педагогів володіє навчальний тренінг. 
Навчальний тренінг дає можливість 
студентам виконувати тренінгові вправи, 
адаптовані до майбутньої професійної 
діяльності під керівництвом викладача-
тренера на основі спеціально підготовлених 
інструктивно-методичних матеріалів, які 
відповідають сучасним вимогам до 
професійної діяльності. До основних цілей 
навчального тренінгу формування 

комунікативних умінь майбутніх соціальних 
педагогів, віднесено: сенсибілізацію навичок 
сприйняття; поглиблення відповідальності за 
самого себе; руйнування рольових 
стереотипів та відкрите висловлювання 
почуттів; усвідомлення власних мотивів 
діяльності; адекватне сприймання себе та 
інших учасників тренінгу; активний контакт і 
співробітництво з іншими членами групи; 
міжособистісну відкритість. 
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CREATING THE FUTURE OF SOCIAL COMMUNICATION SKILLS TRAINING TEACHERS 

TRAINING FUNDS 
The article outlines the communicative competence of future counselors. The scientists’ approaches to the 

essence of the scientific definition of "communication skills" are analyzed. The author’s vision of the development 
of communicative skills as the key in the activity of social and educational spheres’ professionals are 
represented. The main focus is on the characteristics of academic training as a means of effective forming of 
future counselors’ communication skills. The approaches to the using of trainings and their most important 
advantages are defined. It is proved that intensive training helps students to focus on mastering specific 
behaviors and develop optimal ways out of difficult communication situations which are possible during the 
implementation of their professional activity in future. Effective instructional techniques which can be used 
during the training for the development of communicative skills of future counselors are listed. 
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ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ДОБОРУ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 
ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

 
В статті розкриваються особливості професійної підготовки та професійного добору 

викладацького складу військових навчальних закладів Російської імперії та їх вплив на якість навчання 
кадетів. 

Ключові слова:професійна підготовка викладачів військових навчальних закладів Російської імперії. 
В статье раскрываются особенности профессиональной подготовки и профессионального отбора 

преподавательского состава военных учебных заведений Российской империи и их влияние на качество 
обучения кадетов. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка преподавателей военных учебных заведений 
Российской империи. 

У сучасних умовах реформування 
системи військової освіти України проблема 
підготовки та професійного добору 
педагогічних кадрів є досить актуальною. 
Викладач вищого військового навчального 
закладу є центральною фігурою військово-
педагогічного процесу, йому належить і 
стратегічна роль в процесі професійного 
становлення майбутнього офіцера. Сьогодні 
науковці все частіше звертаються до досвіду 
минулих років. В нашій статті ми здійснімо 
спробу ретроспекції досвіту підготовки та 
професійного добору педагогічних кадрів 
для військових навчальних закладів на 
прикладі Російської імперії. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Окреслена нами проблема була і 
залишається темою наукових пошуків таких 
дослідників як В. Свиридов, І. Чухлебова, 
М. Лалаєв, А. Камєнєв, А. Бегидов, 
М. Нещадим, С. Льовін, М. Науменко 
(становлення та розвиток військової освіти 
Росії та України); А. Беляев (підготовка 
педагогічних кадрів для кадетських 
корпусів); М. Корольчук, А. Єна, В. Вареник, 
С. Корсун (особливості професійного 
добору). 

Мета статті. Здійснити аналіз 
історичного досвіду підготовки та 
професійного добору кандидатів на посади 
викладачів у кадетські корпуси Російської 
імперії. 

Виклад основного матеріалу. 
Загальновідомий факт, що серед видатних 
діячів науки та культури Росії ХІХ – початку 
ХХ століття значне місце займають офіцери, 
які отримали освіту у кадетських корпусах 
(військових гімназіях) і у військових 

(юнкерських) училищах. Тільки серед 
випускників кадетських корпусів 
38 письменників, 15 композиторів, 13 поетів, 
6 художників, 4 музиканти, 25 членів 
Академії наук, 30 істориків, 4 сходознавців, 
7 хіміків, 2 філософи, 2 астрономи, 
5 океанографів, 14 винахідників [3]. За цими 
сухими цифрами імена таких видатних діячів 
ХІХ-ХХ століття як: Купрін Олександр 
Іванович (1870-1938) російський 
письменник, який навчався 10 років у 
закритих військово-навчальних закладах; 
Римський-Корсаков Микола Андрійович 
(1844-1908) російський композитор, закінчив 
Морський кадетський корпус в Санкт-
Петербурзі; Лермонтов Михайло Юрійович 
(1814-1841) російський поет, закінчив школу 
гвардійських прапорщиків і кавалерійських 
юнкерів; Глинка Сергій Миколайович (1775-
1847) російський письменник і суспільний 
діяч, закінчив 1-й кадетський корпус; 
Скрябін Олександр Миколайович (1871-
1915), російський композитор, у 1882-1889 
роках навчався у кадетському корпусі і цей 
перелік можна продовжувати. 

В силу специфіки підготовки 
офіцерських кадрів з 1865 року загальну 
цивільну освіту юнаки отримували, 
переважно, у підготовчих військово-
навчальних закладах (військових гімназіях і 
прогімназіях, з 1882 року – в кадетських 
корпусах), а військову освіту – в військових 
(юнкерських) училищах і у військових 
академіях [9]. 

Зазначені факти свідчать не лише про 
ґрунтовну освіту, яку отримували видатні 
діячі культури та науки у військових 
навчальних закладах Російської імперії, а й 
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про наукову організацію навчально-
виховного процесу в зазначених навчальних 
закладах. 

Так, до 1836 року призначення на 
посади викладачів військово-навчальних 
закладів відбувалося без врахування 
наукових атестатів і без конкурсних іспитів, 
а лише за особистим бажанням директора.  

Зміни у такий стан справ було внесено 
“Положеннием о службе по учебной части 
при военно-учебных заведениях сухопутного 
ведомства”, від 27 травня 1836 року, яке 
визначало механізм конкурсного заміщення 
посад викладацького складу. У зв’язку з цим 
у 1853 році було прийнято і “Положение об 
испытании желающих поступить в военно-
учебные заведения”, основними 
положеннями якого були такі пункти: 

1. Бути зарахованим до викладацького 
складу військово-навчального закладу 
можна лише зі схвалення Вченого комітету. 

2. Вчений комітет схвалює до 
викладання у військово-навчальних 
закладах: без іспиту; на підставі пробної 
лекції без іспиту; на підставі іспиту і пробної 
лекції. 

3. Іспит складають ті кандидати, які не 
мають ні атестатів, ні інших документів, які б 
засвідчували рівень освіти. Іспит 
проводиться для того, щоб переконатися в 
тому, чи є у кандидата необхідні знання для 
успішної викладацької діяльності. 

4. Пробну лекцію проводять всі 
кандидати на посаду викладача, навіть, якщо 
вони мають атестат (за винятком академіків, 
професорів і ад’юнктів вищих навчальних 
закладів і відомих вчених). Пробна лекція 
необхідна не лише для оцінки знань з 
предмету, який бажає викладати кандидат, а 
й для того, щоб з’ясувати чи здатен він 
викладати матеріал ясно, чітко і зрозуміло 
для учнів [6]. 

Так, ми бачимо, що вимоги цього 
положення дозволяли здійснити добір 
висококваліфікованих викладацьких кадрів. 

Зауважимо, що 21 січня 1863 року в 
складі Військового міністерства було 
засновано Головне управління військово-
навчальних закладів, у структурі якого 
головну роль відігравали Педагогічний 
комітет і Педагогічний музей. 

Головним завданням Педагогічного 
комітету було: обговорення всіх питань в 
навчальній і військовій сфері; систематизація 

методів викладання; проведення іспитів 
серед викладачів по встановленим правилам; 
слідкування за новими досягненнями науки в 
Росії і за кордоном. 

Педагогічний музей, який був створений 
у 1864 році, був покликаний організовувати 
постійну виставку навчальних посібників та 
надавати їх у тимчасове користування 
військово-навчальним закладам, які 
знаходилися у Петербурзі і сприяти виданню 
необхідного дидактичного матеріалу для 
роботи з солдатами [5]. 

Розуміючи важливість підготовки 
педагогічних кадрів і підвищення їх 
педагогічної майстерності, керівництво 
Головного управління військово-навчальних 
закладів 13 лютого 1865 року відкрило при 
2-й Петербурзької гімназії вищі педагогічні 
курси. Крім того, спеціально для підготовки 
учителів військових гімназій і прогімназій 
була відкрита Вчительська семінарія 
військового відомства. Навчання в якій 
відбувалося протягом трьох років. На 
першому курсі вивчались теоретичні 
дисципліни. На другому курсі – органічно 
поєднувались практичні і теоретичні заняття. 
Третій курс був присвячений практичним 
заняттям. 

У Вчительській семінарії майбутні 
військові педагоги вивчали: закон Божий, 
теорію виховання, загальну дидактику і 
методику викладання кожного навчального 
предмета, російську і духовно-слов’янську 
мови, математику, природознавство, історію, 
географію, каліграфію, малювання і 
креслення, співи і гру на скрипці, гімнастику 
з поставою і маршируванням. 

Практичні заняття проводилися в два 
етапи. На першому етапі семінаристи 
відвідували уроки вчителів семінарії, на 
другому етапі проводили самостійні пробні 
уроки. Заслуговує на увагу система розбору 
уроків, проведених семінаристами. Кожен 
семінарист третього класу, що був присутнім 
на занятті свого товариша, повинний був 
висловити зауваження з трьох головних 
напрямків: науковість матеріалу, 
методична підготовка навчального 
матеріалу, зовнішня сторона ведення уроку. 

Аналізуючи науковість матеріалу 
семінарист повинен був вказати на: 
правильність (чи були помилки при викладі 
матеріалу, чи використовував практикант 
помилкові поняття, чи робив хибні 
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висновки); доступність матеріалу для учнів 
(чи відповідав навчальний матеріал темі 
уроку, чи відбувався розумовий розвиток під 
час викладення цього матеріалу); 
обізнаність практиканта з необхідними 
науковими і навчальними посібниками. 

Визначаючи методичну підготовку 
навчального матеріалу семінарист, який 
присутній на відкритому занятті свого 
товариша, повинен був відзначити: 
відповідність дидактичного матеріалу теми 
і змісту заняття (співвідношення між часом 
відведеним на повторення вивченого 
матеріалу і часу відведеного на 
ознайомлення з новим); ступінь виконання 
плану (чи була досягнута мета заняття, чи всі 
заплановані питання були викладені); 
доцільність окремих прийомів навчання, 
уміння користатися наочними приладдям; 
уміння ставити учням питання (логічний 
зв’язок між питаннями, точне формулювання 
питання, виразність у вимові питання 
(інтонація, логічний наголос), акцентування 
уваги на невірні за змістом чи вимові 
відповідей, підказування початку відповідей, 
повторення останнього слова з відповіді); 
завдання на позакласну роботу 
(відповідність домашнього завдання темі 
заняття, відповідність завдання можливостям 
учнів, точність і ясність викладення 
завдання); випадки особливих труднощів 
(передбачені і непередбачені, спритність і 
винахідливість практиканта в цих випадках). 

Відмічаючи зовнішню сторону ведення 
уроку семінарист який присутній на 
відкритому занятті свого товариша, повинен 
був відмітини поведінку практиканта під 
час проведення уроку (місцезнаходження в 
класі, голос, манери); ставлення до поведінки 
учнів (спостереження за увагою і 
привернення ували до себе); суб’єктивні 
особливості (темп викладення матеріалу, 
стриманість і дратівливість, зайва м’якість, 
недоречна суворість). 

Оцінювалось проведене практикантом 
заняття за 12-бальною шкалою: 12 – 
відмінно, гарний успіх; 11 і 10 – досить 
гарний успіх; 9 і 8 – гарний; 7 і 6 – 
задовільний; 3 і 2 - поганий успіх; 1 і 0 – 
заняття проведено без успіху [2]. 

Вчителі військово-навчальних закладів, 
які отримали освіту у Вчительській семінарії 
за державний рахунок повинні були 

відпрацювати у військовому відомстві не 
менше трьох років. 

Нажаль, з перетворенням у 1882 році 
військових гімназій в кадетські корпуси, 
педагогічні курси і Вчительська семінарія 
були закриті. В результаті впродовж 18 років 
робота по підготовці офіцерів-вихователів і 
викладачів не велась, що змусило 
начальника Головного управління військово-
навчальних закладів зробити такий 
висновок: “Дякуючи нашій педагогічній 
непідготовленості, ми не тільки часто не 
досягаємо досить задовільних результатів в 
своїй роботі, але й не мали можливостей 
правильно дослідити причини наших 
невдач” [1]. В першу чергу ці слова 
стосувалися офіцерів-вихователів військово-
навчальних закладів, які були набрані з 
військ і мали досить слабку педагогічну 
підготовку. Саме тому 4 вересня 1900 року 
відбулося відкриття педагогічних курсів по 
підготовці офіцерів-вихователів. Метою цих 
курсів було дати офіцерам відповідну 
підготовку для виконання обов’язків 
вихователів в кадетських корпусах і по 
керівництву фізичними вправами в цих 
закладах. Строк навчання – один рік. 

Керівництво курсами здійснювалося 
Конференцією, членами якої були: директор 
Педагогічного музею військово-навчальних 
закладів, його помічник і три генерала з тих 
хто перебуває при Головному управлінні 
військово-навчальних закладів (один з них 
обирався головою конференції і керівником 
курсів); викладачі курсів; два члени із 
постійних членів комітету Педагогічного 
музею і представників Петербурзьких 
кадетських корпусів. 

Метою роботи конференції було 
обговорення рефератів, які готувалися 
слухачами курсів та питань, які пов’язані з 
навчальними заняттями і прийомом іспитів. 

Заняття з майбутніми офіцерами-
вихователями організовувалися у літній 
період навчання проводилися з 1 червня по 
10 серпня. Це були заняття з гімнастики з 
рухливими іграми, фехтування на шпагах і 
шаблях, плавання, ручної праці, надання 
першої допомоги при нещасливих випадках. 
По закінченні літніх практичних занять 
комісією, призначеної начальником 
Головного управління військово-навчальних 
закладів, проводилися іспити по всіх 
предметах навчання. Офіцери, що успішно 
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здали іспити, приступали до теоретичної 
підготовки. 

У зимовий період з 1 вересня по 1 липня 
на курсах викладалися наступні дисципліни: 
основи анатомії і фізіології людини (при 
цьому особлива увага зверталася на 
особливості фізіології дитячого і юнацького 
віку); шкільна і практична гігієна (у зв’язку з 
виконанням фізичних вправ); початок логіки 
і психології (в застосуванні до справи 
виховання); історичний нарис розвитку 
педагогічних ідей і сучасне навчання про 
виховання; методика та історія фізичних 
вправ, фізіологія рухів, практичні заняття по 
гімнастиці і фехтуванню [8]. 

По закінченні курсів по цих 
дисциплінах здавалися іспити. Офіцер, який 
отримав хоча б одну незадовільну оцінку 
відраховувався з курсів. Офіцери, які 
успішно закінчили курси отримували 
особливі посвідчення, що давали право 
викладання фізичних вправ. Зауважимо, що 
таке значення поглибленої педагогічної 
підготовки враховувалося, при обранні у 
майбутньому колишніх офіцерів-
випускників курсів, директорами військово-
навчальних закладів. 

У 1910 році були підведені підсумки 
діяльності педагогічних курсів за 10 років. За 
цей період курси закінчив 271 офіцер-
вихователь. З них, 37 слухачів опублікували 
155 наукових статей присвячених питанням 
навчання і виховання; 100 офіцерів-
випускників курсів здійснювали керівництво 
літературною творчістю вихованців; 22 
колишніх слухача були керівниками 
наукових робіт кадетів; 23 офіцера, 
додатково до своїх обов’язків викладали 
природознавство, 11 – географію, 8 – 
історію; багато офіцерів займалися за 
бажанням кадетів стенографією, 
фотографією, психологією, астрономією [1]. 
Така діяльність зближувала офіцера-
вихователя з кадетами і істотно допомагала в 
роботі з вихованцями. 

Зазначимо, що у 1903 році при 
Головному управлінні військово-навчальних 
закладів були створені педагогічні курси, 
призначені для підготовки кандидатів на 
викладацькі посади в кадетські корпуси. 
Заняття на курсах також організовувалися 
при Педагогічному музеї військово-
навчальних закладів. До проведення занять зі 
слухачами залучалися викладачі 

Петербурзьких кадетських корпусів, що 
володіли великим педагогічним досвідом і 
відомі своїми ґрунтовними знанням 
предмета. 

Дворічний курс поділявся на загально-
педагогічну і спеціально-педагогічну 
підготовку. Кожний з кандидатів готувався 
до викладання одного з предметів 
навчального курсу кадетських корпусів: 
російського мови і словесності, французької і 
німецької мов, математики, природної 
історії, фізики, географії, історії, 
законознавства, малювання, хімії, 
космографії і т.д. У виняткових випадках з 
дозволу комісії слухач готуватися до 
викладання двох і більш предметів. 

У перший рік перебування на курсах 
слухачами вивчалися основи анатомії і 
фізіології людини, початку логіки і 
психології, історія розвитку педагогічних 
ідей, шкільна гігієна; проводилися спеціальні 
практичні заняття по предметах, навчання 
яким повинно супроводжуватися дослідами і 
спостереженнями; складалися реферати з 
історії педагогіки і психології; вивчалася 
методична література з предмета, до 
викладання якого готується кандидат; 
відвідувалися уроки вчителів-керівників. 
При необхідності проводилися додаткові 
науково-теоретичні заняття під керівництвом 
професорів вищих навчальних закладів. 

Наприкінці першого року перебування 
на курсах кандидати на викладацькі посади 
складали іспити. Ті слухачі, які отримували 
оцінку “незадовільно” хоча б по одному з 
предметів, відраховувалися. 

На другому році слухачі відвідували 
уроки вчителів-керівників і своїх товаришів; 
вивчали методику викладання предмета, 
складали плани занять і проводили пробні 
уроки в Петербурзьких кадетських корпусах; 
відвідували спеціальні конференції, на яких 
розбиралися результати спробних уроків. 

По закінченні курсів кандидат, визнаний 
комісією успішно підготовленим до 
викладацької посади, отримував свідчення і 
призначався на викладацьку посаду в один з 
кадетських корпусів [7]. 

Значну допомогу в педагогічній 
підготовці майбутніх викладачів і офіцерів-
вихователів надавав “Педагогічний збірник”, 
який був заснований у 1864 році. Збірник 
складався з 3 частин: 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 2 (33) / 2013 73 

1. Офіційна частина – де друкувалися 
постанови і розпорядження по відомству 
військово-навчальних закладів. 

2. Неофіційна частина – до складу якої 
входили статті з питань теорії і практики 
навчання і виховання. Провідне місце 
займали статті з історії військово-навчальних 
закладів у Російській імперії, а також 
повідомлення про систему навчання 
військовій справі в іноземних державах. 
Особливе значення приділялося бібліографії. 

3. Додаток – де містилися оригінальні 
матеріали, присвячені досвіду педагогічної 
діяльності найбільш відомих військових 
педагогів [4]. 

Таким чином, така система підготовки 
викладачів і офіцерів-вихователів для 
військово-навчальних закладів Російської 
імперії забезпечувала ефективний добір 
людей, що займаються навчанням і 
вихованням майбутніх офіцерів і, у свою 
чергу, сприяла підвищенню якості навчання і 
виховання кадетів і юнкерів [10]. 

Висновки. В результаті аналізу науково-
педагогічної літератури  

встановлено, що у військових 
навчальних закладах Російської імперії 
здійснювалась ґрунтовна загальна цивільна 
освіта, що сприяло формуванню цілої плеяди 
наукових та культурних діячів; 

виявлено підвищену увагу з боку 
Головного управління військово-навчальних 
закладів Російської Імперії до проблеми 
підготовки педагогів для військових 
навчальних закладів, яка була реалізована 
через систему педагогічних курсів та 
вчительських семінарій військового 
відомства; 

з’ясовано зміст педагогічної освіти та 
особливості організації навчального процесу 
майбутніх військових педагогів; 

розкрито вимоги до професійної та 
педагогічної підготовки кандидатів на 
посади викладачів військових навчальних 
закладів Російської Імперії. 
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Стаття розкриває актуальність психолого-педагогічної підготовки молодих викладачів військово-

спеціальних дисциплін у ВНЗ Державної служби України з надзвичайних ситуацій, її структуру, зміст 
та ефективність. 

Ключові слова: психолого-педагогічна підготовка; психолого-педагогічна компетентність; 
викладач військово-спеціальної дисципліни. 

Статья раскрывает актуальность психолого-педагогической подготовки молодых 
преподавателей военно-специальных дисциплин в ВУЗ Государственной службы Украины по 
чрезвычайным ситуациям, их структуру, содержание и эффективность. 

Ключевые слова: психолого-педагогическая подготовка; психолого-педагогическая 
компетентность; преподаватель военно-специальной дисциплины. 

Актуальність статті. Підготовка 
майбутніх офіцерів для Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій (ДСНС 
України) нині відбувається у трьох ВНЗ, 
більшість науково-педагогічного складу яких 
складають викладачі військово-спеціальних 
дисциплін. Якість професійної підготовки 
майбутніх офіцерів, формування їхньої 
професійної та фахової компетентності 
безпосередньо залежить від викладачів 
військово-спеціальних дисциплін. Відповідно 
реформування системи вищої військово-
спеціальної освіти, у тому числі й у ВНЗ ДСНС 
України зумовлено їхньою психолого-
педагогічною підготовленістю, основним 
результатом якої є психолого-педагогічна 
компетентність, а головним проявом – 
професійно-педагогічна майстерність. У зв’язку 
з цим одним із пріоритетних напрямів 
забезпечення якості професійної підготовки 
майбутніх офіцерів ДСНС України є 
психолого-педагогічна підготовка молодих 
викладачів військово-спеціальних дисциплін у 
ВНЗ.  

Мета статті. Розкрити сутність, структуру 
та зміст психолого-педагогічної підготовки 
молодих викладачів військово-спеціальних 
дисциплін у ВНЗ ДСНС України та її 
ефективність.  

Аналіз результатів останніх наукових 
досліджень. Проблема підготовки викладачів 
ВВНЗ та їх становлення як педагогів, 
формування і розвитку їх педагогічної 
майстерності, а також інші аспекти педагогічної 
діяльності знайшли своє відображення у 
наукових доробках таких вітчизняних і 
російських науковців: О.В. Барабанщикова 
(окремі питання психолого-педагогічної 
підготовки викладачів ВВНЗ та формування 
їхньої педагогічної майстерності); А.К. Бикова, 

В.І. Вдовюка, І.Ф. Видріна, С.С. Муцинова, 
В.В. Ягупова (характеристика педагогічної 
майстерності офіцерів і з’ясування її 
особливостей); Р.В. Ваврик (розвиток 
професійної готовності викладачів 
загальновійськових дисциплін до педагогічної 
діяльності у ВВНЗ) [1]; А.П. Зверяєва 
(професійне становлення молодих викладачів 
військово-технічних дисциплін ВВНЗ); С.П. 
Желтобрюха (розвиток педагогічного 
професіоналізму викладачів ВВНЗ); 
В.П. Завоїстого (організаційно-педагогічні 
умови професійного становлення викладачів 
ВВНЗ); Ю.П. Красильника (професійна 
компетентність військового викладача) [2]; 
А.Д. Лазукіна (теорія і практика професійно-
педагогічної підготовки викладачів ВНЗ МНС 
Росії) [3]; О.К. Морозова (педагогічна 
діагностика професіоналізму викладачів 
військово-спеціальних дисциплін ВВНЗ) [4]; 
М.І. Нещадима (особистісно-професійне 
становлення молодих викладачів у ВВНЗ) [5]; 
А.В. Паврозіної (професійна адаптація 
викладачів до педагогічної діяльності у ВВНЗ); 
С.Ф. Сердюка (теоретико-прикладні основи 
вдосконалення професійної майстерності 
викладачів ВНЗ МВС Росії) [6]; 
В.А. Солониціна (становлення молодого 
викладача у ВВНЗ); С.В. Тентилової 
(формування стилю педагогічної діяльності в 
процесі становлення молодого викладача 
ВВНЗ); Г.А. Шабанова (педагогічні шляхи та 
умови розвитку педагогічної творчості 
викладачів ВВНЗ) та ін.  

Виклад основного матеріалу. Нині для 
системи вищої військової освіти потрібні 
викладачі – професіонали, які усвідомлюють 
власну професійну та особистісну 
відповідальність за результати підготовки 
офіцерських кадрів і формування у них 
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військово-професійної компетентності. Досягти 
цього здатні лише такі викладачі військово-
спеціальних дисциплін, які знають не тільки 
дисципліну, яку вони викладають, а являються 
справжніми суб’єктами професійної та 
педагогічної діяльності в системі ДСНС 
України, є авторитетами для курсантів як 
професіонали і педагоги, розуміють курсантів і 
сприймають їх такими, якими вони є, служать 
для них прикладом для наслідування у 
майбутній професійній діяльності. Для цього у 
них має бути сформована професійно-
педагогічна культура і психолого-педагогічна 
компетентність.  

У зв’язку з цим проблема психолого-
педагогічної підготовки молодих викладачів 
військово-спеціальних дисциплін є актуальною 
як теоретичному, так і прикладному аспектах, 
оскільки, вони, з одного боку, складають 
близько 30-40% викладачів у ВНЗ ДСНС 
України і суттєво впливають на якість 
професійної підготовки майбутніх офіцерів, а з 
іншого – у навчально-виховному середовищі 
ВНЗ зустрічаються з професійними, 
педагогічними, методичними та 
психологічними труднощами, особливо на 
початковому етапі педагогічної діяльності. Ці 
труднощі долаються ними, як правило, 
стихійно – методом проб і особистісних 
помилок. Для того, щоб не допустити такого 
варіанту розвитку ситуацій, у ВНЗ доцільно 
організувати та управляти процесом психолого-
педагогічної підготовки молодих викладачів, 
цілеспрямовано формувати у них психолого-
педагогічну компетентність.  

А такі поняття як «професійно-педагогічна 
культура», «психолого-педагогічна 
компетентність», «професійно-педагогічна 
майстерність» для них не мають особистісного 
значення і водночас вони впевнені, що без них 
можна бути успішним педагогом та ефективно 
викладати свою дисципліну. «Навчаю так, як 
вчили мене» – це їхнє основне гасло у 
педагогічній діяльності. Тут має місце 
репродуктивне навчання, в основі якого лежить 
надання курсантам «готових» для сприйняття 
знань, які відірвані від практики, не мають 
виходу на практичну діяльність курсантів. 
Найголовніше – подану інформацію курсанти 
мають добре запам’ятовувати, а потім у 
вербальній формі розповісти. Результат такого 
навчання: практично відсутнє професійне 
становлення самого викладача як суб’єкта 
педагогічної діяльності, а також несистемні, 
відірвані від майбутньої професійної діяльності 
курсантів знання.  

Досить широко серед них також 
розповсюджена думка про те, що для успішної 

педагогічної діяльності достатньо знати свій 
предмет добре, а все інше – другорядне. Цьому 
сприяє те, що педагог насамперед працює над 
змістом спеціальної дисципліни, яку викладає, а 
не над набуттям методологічних і теоретичних 
знань, які стосуються особистості педагога і 
курсанта, сучасних тенденцій професійної 
підготовки майбутніх фахівців для 
екстремальних видів діяльності, психолого-
педагогічної компетентності викладача тощо. У 
сукупності це називається психолого-
педагогічною компетентністю, сутність якої за 
останні роки суттєво змінилося: від 
універсалізму та енциклопедизму до 
професіонала педагогічної діяльності та 
становлення її суб’єктом. У зв’язку з цим 
набуття молодими викладачами психолого-
педагогічної компетентності виступає не тільки 
як об’єктивна потреба, але і як суб’єктивна 
потреба самого викладача. Смислом її набуття є 
сприйняття не тільки самого себе, але і курсанта 
суб’єктом процесу навчання, формування 
майбутнього офіцера як суб’єкта 
екстремального виду діяльності.  

На основі аналізу цих труднощів можна 
зробити такі висновки: у цілому більшість 
вищеназваних труднощів є основними 
ознаками, що мають входити в зміст поняття 
«психолого-педагогічна компетентність 
викладачів ВВНЗ»; це поняття не є незмінним, а 
знаходиться у постійному розвитку та 
вдосконаленні, відображає специфіку 
педагогічної діяльності викладачів військово-
спеціальних дисциплін і демонструє суб’єктний 
характер актуалізації професійно-педагогічної 
майстерності. У цілому ті напрацювання, які є у 
педагогічній науці, дають можливість 
визначити психолого-педагогічну 
компетентність викладачів військово-
спеціальних дисциплін як складне, системне 
інтегрально професійне утворення, яке 
відображає єдність прояву викладачів у 
професійній (як фахівець, наприклад, 
технічного профілю) і педагогічній (як педагог) 
діяльності, складається з ціннісно-
мотиваційного, емоційно-вольового, 
когнітивного, спеціально-предметного, 
технологічного, методичного, управлінського, 
психологічного, діагностичного та суб’єктного 
компонентів і проявляється в їх ставленні до 
педагогічної діяльності, до самого себе і 
курсантів як до суб’єктів процесу навчання та 
реалізації основних функцій суб’єктів 
професійно-педагогічної діяльності.  

Психолого-педагогічну компетентність 
викладачів військово-спеціальних дисциплін 
слід аналізувати в чотирьох аспектах:  

– перший – техніко-технологічний 
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(інженерний), який представляє предметну чи 
змістовну сферу професійної діяльності як 
фахівця ДСНС України (знання військово-
спеціальної дисципліни та її місця у формуванні 
військово-професійної компетентності 
випускника ВНЗ);  

– другий – педагогічній, який стосується 
сфери педагогічної діяльності викладача як її 
суб’єкта (опанування педагогічним досвідом 
людства та специфікою педагогічної діяльності 
в ВНЗ ДСНС України, взагалі, та оволодіння 
теорією і методикою викладання військово-
спеціальної дисципліни, зокрема);  

– третій – психологічний, який забезпечує 
реалізацію попередніх аспектів (психологія 
вищої військової школи, психологія 
педагогічної діяльності викладача та навчальної 
діяльності курсанта);  

– четвертий – суб’єктний, який інтегрує 
три попередні аспекти та забезпечує їх 
актуалізацію в педагогічній діяльності (складові 
психолого-педагогічної компетентності 
розглядаються не ізольовано, а у взаємозв’язку, 
у взаємозалежності та в динаміці, актуалізація 
яких безпосередньо залежить від професійної 
суб’єктності викладачів у педагогічній 
діяльності).  

Усі рівні передбачають управління та 
самоуправління. У зв’язку з цим у ВНЗ мають 
бути створенні системні організаційно-
педагогічні умови, які сприяють 
цілеспрямованій психолого-педагогічній 
підготовці молодих викладачів.  

Перша група умов – організаційні, які 
спрямовані на забезпечення цілеспрямованості, 
цілісності, системності, послідовності, 
гнучкості, відкритості, неперервності, 
прикладної та суб’єктної спрямованості 
психолого-педагогічної підготовки викладачів 
на всіх рівнях. На рівні ВНЗ організаційною 
формою такої підготовки є «Школа молодого 
викладача», яка має бути організована з 
урахуванням професійних, педагогічних, 
психологічних та особистісних потреб молодих 
викладачів, забезпечувати їхній професійно-
педагогічний розвиток, набуття психолого-
педагогічної компетентності як викладачів 
спеціальних дисциплін з урахуванням 
індивідуально-психічних особливостей, 
стимулювати їх самовдосконалення як 
суб’єктів педагогічної діяльності. Для цього 
постійно слід вдосконалювати зміст, методи, 
методики, технології та організаційні форми 
психолого-педагогічної підготовки з 
урахуванням специфіки ВНЗ, призначення 
випускників, а також з урахуванням сучасних 
вимог до педагогічної діяльності.  

Друга група – методичні, які мають 

методично забезпечувати психолого-
педагогічну підготовку молодих викладачів 
шляхом обґрунтування змісту їхньої психолого-
педагогічної підготовки, методик, технологій, 
засобів і організаційних форм його реалізації; 
надання групової та індивідуальної методичної 
допомоги з боку командування, досвідчених 
педагогів; забезпечення науково-методичною 
літературою; створення сучасної навчально-
методичної бази на кафедрах і ВНЗ для надання 
методичної допомоги викладачам; 
впровадження інноваційних методик і 
технологій такої підготовки.  

Третя група – психологічні, які спрямовані 
на психологічне забезпечення, супроводження і 
підтримку професійно-педагогічного розвитку 
молодих викладачів, створення сприятливої 
морально-психологічної атмосфери для 
професійної адаптації в педагогічному 
середовищі ВНЗ і професійного становлення як 
педагогів спеціальних дисциплін; 
стимулювання партнерських взаємин між 
досвідченими та молодими викладачами, 
організація педагогічного наставництва на 
кафедрах; суб’єктна спрямованість психолого-
педагогічної підготовки молодих викладачів і 
формування й підтримання у них стійкої 
мотивації на опанування фахом педагога 
спеціальних дисциплін і оволодіння основами 
педагогічної майстерності; стимулювання до 
набуття індивідуального стилю педагогічної 
діяльності та становлення її суб’єктом.  

Усі ці умови в кінцевому результаті мають 
формувати творчого суб’єкта педагогічної 
діяльності, який вмотивований на набуття 
основ педагогічної майстерності, психолого-
педагогічної компетентності та професійно-
педагогічної культури.  

Для цього в «Школі молодого викладача» 
психолого-педагогічна підготовка молодих 
викладачів має проходити за певними 
напрямами.  

1. Цільово-мотиваційний напрям. Цільова 
складова включає ієрархію цілей психолого-
педагогічної підготовки молодих викладачів від 
загальних (професійна адаптація, професійне 
самовизначення і становлення як педагога) на 
рівні ВНЗ до індивідуальних – на рівні 
конкретного молодого викладача (набуття 
індивідуального стилю педагогічної діяльності 
шляхом формування психолого-педагогічної 
компетентності). На рівні ВНЗ організується 
їхня загальна психолого-педагогічна підготовка, 
а на рівні кафедри – індивідуальна психолого-
педагогічна підготовка за допомогою 
досвідчених педагогів-наставників. 
Мотиваційна складова передбачає актуалізацію 
мотиваційної сфери молодих викладачів на 
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опанування фахом викладача спеціальних 
дисциплін, стимулювання на оволодіння 
основами педагогічної майстерності, 
психолого-педагогічними засадами 
педагогічної діяльності, з’ясування специфіки 
викладання спеціальних дисциплін майбутнім 
офіцерам та її сприйняття. У кінцевому 
результаті цей напрям має формувати у 
молодих викладачів ідеальний образ педагога, 
підготовленого до викладання спеціальних 
дисципліни. Для опису такого викладача 
використовуються поняття «професіоналізм», 
«професійно-педагогічна культура», 
«психолого-педагогічна компетентність», 
«суб’єкт педагогічної діяльності», які мають 
входити в змістовний напрям психолого-
педагогічної підготовки. 

2. Змістовний напрям, який має 

наповнюватися з урахуванням цільово-
мотиваційного напряму, передбачати вивчення 
молодими викладачами психологію педагога та 
курсанта як суб’єктів процесу навчання, 
психологію педагогічної та навчальної 
діяльності. Він втілюється в програмі 
психолого-педагогічної підготовки молодого 
викладача в «Школі молодого викладача» 
(табл. 1).  

3. Процесуальний напрям має двоїсте 
навантаження: з одного боку, має забезпечувати 
методично обґрунтовану реалізацію 
змістовного напряму, а з іншого – сприяти 
формуванню методичної культури молодих 
викладачів, набуттю ними педагогічної техніки, 
ознайомленню їх сучасними методиками та 
технологіями проведення різних видів занять.  

Таблиця 1 
Зміст психолого-педагогічної підготовки молодих викладачів  

військово-спеціальних дисциплін 
№ 
п/п Назва модулю Зміст модулю 

1 Мотиваційно-адаптаційний 
Ієрархія цілей педагогічної діяльності. 
Мотиваційна складова педагогічної діяльності. 
Професійна адаптація молодого викладача. 

2 Нормативно-правовий 
Нормативно-правова база вищої освіти. 
Стандартизація підготовки майбутніх офіцерів. 
Права та обов’язки викладача ВНЗ ДСНС України. 

3 Педагогічний 
Теорія навчання у вищій військовій школі. 
Теорія виховання у вищій військовій школі. 
Теорія і методика викладання спеціальної дисципліни майбутнім 
офіцерам ДСНС. 

4 Психологічний 
Психологія особистості педагога та курсанта. 
Психологія педагогічної діяльності викладача спеціальних 
дисциплін. 
Психологія навчальної діяльності курсанта. 

5 Науковий Наукова робота викладача вищої військової школи. 

6. Індивідуально-суб’єктний 
Індивідуальний стиль педагогічної діяльності викладача спеціальних 
дисциплін. 
Професійна суб’єктність викладача спеціальних дисциплін. 
Викладач спеціальних дисциплін як суб’єкт педагогічної діяльності. 

Для цього доцільно застосовувати дві 
основні форми: 

– інваріантну, яка характерна для всіх 
молодих викладачів і передбачає опанування 
ними психологічними та педагогічними 
засадами педагогічної діяльності в ВНЗ ДСНС 
України;  

– варіативну, яка складається для кожного 
молодого викладача індивідуально з 
урахуванням його освіти, спеціальності, 
спеціалізації, досвіду служби та посадового 
досвіду, профілю кафедри та дисципліни, яку 
він викладає, та з урахуванням інших 
індивідуальних чинників.  

4. Суб’єктний напрям – інтегральний, 
оскільки всі попередні напрями мають 

створювати сприятливі умови для перетворення 
викладача спеціальних дисциплін на суб’єкта 
педагогічної діяльності, самовдосконалення та 
набуття професійно-педагогічної культури та 
формування психолого-педагогічної 
компетентності.  

При оптимальній реалізації цих напрямів у 
молодих викладачів формується психолого-
педагогічна компетентність як суб’єктів 
педагогічної діяльності. Основними ознаками її 
сформованості є такі: психологічні знання; 
педагогічні знання; психологічні навички, 
вміння та здатності; педагогічні навички, вміння 
та здатності; професійно важливі якості; 
педагогічна техніка; характер самооцінки; 
ставлення до педагогічної діяльності та її 
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спрямованість; стиль педагогічної діяльності. 
Характер їх сформованості та прояву в 
педагогічній діяльності конкретного молодого 
викладача дає можливість встановити рівень 
сформованості психолого-педагогічної 
компетентності: адаптативний; 
репродуктивний; продуктивний; творчий. 

Адаптивний рівень: низький рівень 
сформованості основних професійно важливих 
якостей педагога, несистемні та нестійкі 
психолого-педагогічні знання, навички та вміння, 
практично не сформовані педагогічні здатності; 
неадекватна самооцінка як педагога; 
імпульсивний характер педагогічної діяльності; 
непослідовна реалізація різних стилів педагогічної 
діяльності та педагогічного спілкування.  

Репродуктивний рівень: початковий рівень 
сформованості основних професійно важливих 
якостей педагога, психолого-педагогічних знань, 
навичок і вмінь, які мають недостатню прикладну 
спрямованість; слабо сформовані педагогічні 
здатності; неадекватна самооцінка як педагога (як 
правило, занижена); репродуктивний характер 
педагогічної діяльності; непослідовна реалізація 
різних стилів педагогічної діяльності; копіювання 
певного стилю педагогічного спілкування; 
відсутність імпровізації в педагогічній діяльності. 

Продуктивний рівень: середній рівень 
сформованості професійно важливих якостей 
педагога, психолого-педагогічних знань, 

навичок і вмінь; сформовані основні педагогічні 
здатності; адекватна самооцінка як педагога; 
продуктивний характер педагогічної діяльності; 
наявність індивідуального стилю педагогічної 
діяльності та педагогічного спілкування; 
наявність імпровізації в педагогічній діяльності.  

Творчий рівень: високий рівень 
сформованості професійно важливих якостей 
педагога, психолого-педагогічних знань, 
навичок, умінь і педагогічних здатностей; 
адекватна самооцінка педагога; творчий 
характер педагогічної діяльності; імпровізація в 
педагогічній діяльності; мислення має 
професійно-педагогічну спрямованість; 
сформована культура взаємин з колегами та 
курсантами; творчий індивідуальний стиль 
педагогічної діяльності та педагогічного 
спілкування. 

Висновки: цілеспрямована психолого-
педагогічна підготовка молодих викладачів 
спеціальних дисциплін сприяє формуванню 
їхньої психолого-педагогічної компетентності, 
професійній адаптації у педагогічному 
середовищі ВНЗ, опануванню теорією та 
методикою викладання військово-спеціальних 
дисциплін.  

Перспективні напрями дослідження. 
Обґрунтування основних напрямів психолого-
педагогічної підготовки викладачів військово-
спеціальних дисциплін у ВНЗ ДСНС України.  
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ВПЛИВ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 
В статті обґрунтовуються можливості освітнього середовища як фактору формування 

культури педагогічної взаємодії, наведено умови його функціонування, які забезпечують цей процес. 
Автором визначається сутність освітнього середовища, його роль в формуванні особистості фахівця в 
контексті формування культури педагогічної взаємодії, представлено опис зовнішніх та внутрішніх 
факторів освітнього середовища. Стаття містить перелік основних принципів формування культури 
педагогічної взаємодії через колектив та оптимальних характеристик студентської групи, що 
сприяють ефективності цього процесу.  

Ключові слова: освітнє середовище, педагогічна взаємодія,культура педагогічної взаємодії. 
В статье обосновываются возможности образовательной среды как фактора формирования 

культуры педагогического взаимодействия, представлены условия ее функционирования, которые 
обеспечивают этот процесс. Автором определяется сущность образовательной среды, ее роль в 
формированы личности специалиста в контексте формирования культуры педагогического 
взаимодействия, представлено описание внешних и внутренних факторов образовательной среды. В 
статье содержится перечень основных принципов формирования культуры педагогического 
взаимодействия через коллектив и оптимальных характеристик студенческой группы, которые 
способствуют эффективности этого процесса.  

Ключевые слова: образовательная среда, педагогическое взаимодействие, культура 
педагогического взаимодействия. 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. На думку багатьох вчених психічні 
зміни особистості обумовлюються її 
внутрішніми особливостями і зовнішніми 
соціальними факторами. На соціальній 
природі особистості наголошував 
С.Рубінштейн, зазначаючи, що: “Психологія 
людини – це завжди психологія соціальна” 
[6, с.419]. Л.Виготський також вважав, що 
увага, мислення, логічна пам’ять, воля 
спочатку формуються у колективно 
розподіленій спільній діяльності людини, і 
лише потім ці психічні функції, 
інтеріоризуючись, перетворюються на 
форму індивідуальної діяльності. Науковець 
слушно вказує: “Функції спочатку 
складаються в колективі як вид стосунків 
слухачів, а потім стають психічними 
функціями особистості” [1, с.343]. Це 
означає, що формування таких важливих для 
формування культури педагогічної взаємодії 
якостей особистостей викладачів і студентів, 
як активність, комунікативність, 
відповідальність, толерантність неможливо 
здійснити в індивідуальній діяльності, 
необхідна спільна діяльність викладачів зі 
студентами, колегами, студентів між собою.  

Психолого-педагогічні дослідження 
переконливо доводять, що учіння не можна 
розглядати як діяльність окремого індивіда 

задля задоволення самого себе, незалежну 
від середовища, в якому здійснюється. Під 
оточуючим середовищем зазвичай 
розуміється сукупність умов і впливів, що 
оточують людину. Освітнє середовище є 
носієм і виразником певних цінностей, воно 
здатне спонукати людину до певної 
діяльності, поведінки, відносин із 
навколишньою дійсністю. Саме тому його 
роль і функції важливо осмислити в 
контексті формування культури педагогічної 
взаємодії, збагачення освітньо-виховної 
практики. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Про широкі можливості 
культурно-освітнього навчального закладу 
писали відомі українські педагоги та 
науковці К. Ушинський, А Макаренко, В. 
Сухомлинський, М. Стельмахович, Д. 
Тхердивський, О. Мазурович, О. Бєляєв, Т. 
Цвілих, О. Рудницька та ін. Середовище, в 
тому числі й освітнє, як частина просторово-
предметного оточення розглядається як 
зарубіжними (Дж.Гібсон, У.Мейс, Т.Менг, 
М.Турвей, В.А.Ясвін та ін.), так і 
вітчизняними (Г.О.Балл, І.Д.Бех, 
Є.В.Бондаревська, С.Ю.Максимова, 
О.М.Пєхота, В.В.Рибалка, В.А.Семиченко, 
В.В.Сєріков, С.О.Сисоєва, та ін.) 
дослідниками. Означена проблема перебуває 
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в центрі уваги вчених, що дозволяє 
розкривати соціально-історичні, 
психологічні, педагогічні аспекти 
використання виховного потенціалу 
освітнього середовища навчального закладу.  

Формулювання цілей статті. Найбільше 
значення в соціалізаційних процесах молодої 
людини відіграє освітнє середовище вищого 
навчального закладу, під впливом якого 
особистість студента перебуває протягом 
усього періоду навчання. З цієї причини стає 
актуальним завдання перетворення 
освітнього середовища вищого навчального 
закладу на високоорганізовану спільноту з 
прогресивними системами цінностей, 
продуктивною діяльністю, здатну 
забезпечити умови становлення особистості, 
яка компетентно вирішує професійні 
проблеми, відзначається активною 
поведінкою. Для цілеспрямованого 
формування культури педагогічної взаємодії 
необхідно сформулювати основні принципи 
формування культури педагогічної взаємодії 
через колектив та визначити оптимальні 
характеристики студентської групи, що 
сприяють ефективності цього процесу, 
виокремити умови функціонування 
освітнього середовища, які забезпечують 
ефективне та інтенсивне формування 
культури педагогічної взаємодії. 

Виклад основного матеріалу. Освітнє 
середовище – сукупність об’єктивних 
зовнішніх умов, факторів, соціальних 
об’єктів, необхідних для успішного 
функціонування освіти. Це система впливів і 
умов формування особистості, а також 
можливостей для її розвитку, які містяться в 
соціальному і просторово-предметному 
оточенні. Зовнішніми факторами освітнього 
середовища є соціокультурна реальність, та 
сфера, в якій навчальний заклад функціонує. 
Освітнє середовище як соціокультурне 
явище є сукупністю спеціально створюваних 
державою, суспільством умов, необхідних 
для освіти людини у процесі її життя, зоною 
взаємодії освітніх систем, їх елементів, 
матеріалу й суб’єктів освітніх процесів. 
Внутрішнім фактором освітнього 
середовище є система, яка породжується: 
а) організацією освітнього процесу, логікою 
навчально-пізнавальної діяльності (тобто 
управлінням); б) професіоналізмом 
педагогів, викладачів і творчою активністю 
студентів; в) стратегією й тактикою 

побудови комунікації в освітньому процесі. 
В освітньому просторі можуть бути виділені 
такі суб´єкти, як окремий студент, колектив 
студентів (група, групи, увесь контингент 
студентів освітнього закладу), педагог, 
педагогічний колектив, батьки, освітня 
установа в цілому. 

Використання групових форм навчання 
дозволяє повніше реалізувати людський 
потенціал, підвищити активність слухачів, 
змінити мотивацію навчання. Таке навчання 
підвищує академічні успіхи, оскільки слухачі 
допомагають і підтримують один одного, а 
не конкурують між собою, надають 
впевненості в собі; сприяє розвитку 
мовлення, здатності розв’язувати проблеми, 
формуванню практичного мислення [2], [5]. 
“Виховання у колективі і через колектив" є 
головним принципом колективістської 
концепції виховання, яку пов’язують з ім’ям 
А.Макаренка [4, с.302]. Важливим 
елементом системи А.Макаренка в аспекті 
педагогічної взаємодії є питання реалізації 
принципу самоврядування, в якому 
закладений стимул розвитку соціальної 
активності особистості. Досвід застосування 
розгорнутої системи самоврядування 
переконує в можливості з її допомогою 
формувати відчуття суб’єктності, 
відповідальність, організованість, 
солідарність. Ми погоджуємося з думкою 
М.Красовицького: “…як неможливо 
заперечувати значення саморозвитку й 
самовизначення особистості, так і безглуздо 
заперечувати давно відому істину про вплив 
на ці процеси організованого середовища. 
Інша справа – цінності цього середовища” 
[3]. Можливості групових форм навчання, 
колективного навчання можуть бути 
ефективно реалізовані за умови побудови в 
навчальному процесі партнерських, довірчих 
міжособистісних взаємин на основі 
гуманних цінностей, норм і установок 
педагогічного колективу та студентської 
групи.  

При формуванні культури педагогічної 
взаємодії через колектив студентської групи 
необхідно розглядати його як динамічну 
систему, що проходить певні етапи свого 
розвитку та дотримуватись сучасних 
принципів: визнання колективу як соціальної 
групи вищого рівня розвитку; поєднання 
поваги з вимогливістю, піклування і уваги, 
покарання і заохочення; щирості і 
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відвертості, принциповості; вправляння, 
праці; забезпечення свободи кожної 
особистості, свідомого порядку, дисципліни; 
самоуправління, виборності і зміни лідерів; 
самообслуговування. 

Вплив середовища на особистість 
здійснюється через спілкування. Під час 
спілкування здійснюється взаємний обмін 
діяльностями, уявленнями, ідеями, 
установками, інтересами, формується і 
проявляється система відносин “суб'єкт-
суб'єкт(и)”. Для студентів спілкування є 
дуже важливою сферою їх життя, від 
характеру спілкування з друзями, колегами, 
педагогами часто залежить самопочуття 
студента, його ставлення до навчання, до 
студентської групи, до викладачів, до життя 
взагалі.  

Міжособистісні взаємини, які 
виникають в будь-якій соціальній групі в 
процесі спілкування між людьми як 
результат їх психічного взаємовідображення, 
взаємопізнання і взаємопереживання, 
безпосередньо чи опосередковано сприяють, 
а іноді і заважають діяльності групи, 
впливають на присвоєння особистістю 
групових норм, цінностей, ідеалів, 
формування сприятливого психологічного 
клімату, активність студентів у навчанні. 
Гуманні міжособистісні взаємини у 
студентській групі сприяють створенню 
умов для побудови педагогічної взаємодії, 
формуванню творчої активності в оволодінні 
майбутнім фахом. 

Впливовість групи на її членів 
визначається її згуртованістю. Ми схильні 
розглядати згуртованість студентських груп 
як інтегрований показник співвідношення 
оцінок чи позицій їх членів по відношенню 
до об’єктів, суттєво важливих для всієї 
спільності. Для розв’язання проблеми 
формування культури педагогічної взаємодії, 
розробки системи педагогічного 
стимулювання, методики виховання 
пізнавальних потреб, мотивів та цілей учіння 
важливо з’ясувати, які мотиви студенти 
визнають провідними та ступінь їх 
мотиваційної єдності. Також доцільно 
вивчити структуру міжособистісних взаємин 
в групі. В результаті спільної діяльності у 
студентській групі виникають емоційно-
психологічні зв’язки, що призводить до 
створення неформальних об’єднань – 
мікрогруп. Серед них виділяється 

центральна, лідируюча мікрогрупа, в складі 
якої студенти, яким члени групи віддають 
перевагу. Спрямованість лідируючої 
мікрогрупи певною мірою обумовлює 
характер міжособистісних взаємин в групі, 
активність її членів у навчанні, педагогічну 
взаємодію. Проведені дослідження 
студентських груп підтверджують, що в 
згуртованих, розвинутих студентських 
групах вища активність студентів у навчанні, 
спостерігається взаємодопомога, спільне 
оволодіння знаннями (підготовка до 
лабораторних робіт, заліків, екзаменів), 
задоволеність міжособистісними 
взаєминами, відсутність конфліктів 
всередині групи та з викладачами чи іншими 
гуртами студентів. Розрізненим групам 
притаманна низька активність у навчанні та 
інших видах діяльності, закритість, 
дискомфорт їх членів, конфлікти в групі та з 
викладачами.  

При традиційній системі навчально-
пізнавальна діяльність не має ознак 
співпраці, а група не є спільнотою: студенти 
індивідуально виконують навчальні 
завдання, успіхи чи невдачі одного не 
впливають на результативність іншого. З цієї 
причини провідними факторами гуртування 
студенти найчастіше вважають практики, де 
перед усією групою або разом з нею 
виконують певну соціальну роль. Слід 
зазначити, що навчання набуває якості 
спільної діяльності при застосуванні методів 
імітації виробничої діяльності – навчальних 
ділових ігор, розігрування ролей, імітаційних 
вправ тощо. 

Для опису впливу студентської групи на 
формування культури педагогічної взаємодії 
доречно буде згадати явище референтності у 
студентських колективах. Саме в 
референтній групі формуються норми, 
цінності, установки поведінки людини. У 
кожної особистості є одна чи кілька таких 
груп, на цінності яких вона рівняється, за 
нормами яких оцінює свої вчинки. 
Можливим є не тільки позитивний, а й 
негативний вплив референтних груп на 
педагогічну взаємодію. Для збагачення 
культурно-освітнього середовища 
навчального закладу необхідно 
забезпечувати природну, предметну, 
соціальну, мистецьку та інші складові. 

Оптимальними характеристиками 
студентської групи, що сприяють 
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ефективному формуванню культури 
педагогічної взаємодії є: 

– стабільні міжособистісні взаємини, 
ролі розподілені, з ними згодні всі члени 
групи; 

– функціонування декількох мікрогруп 
позитивного спрямування, які об'єднуються 
за інтересами, місцем проживання, спільною 
діяльністю за межами вищого навчального 
закладу; 

– наявність основної, лідируючої 
мікрогрупи, яка задає тон в основних видах 
діяльності, з думкою якої рахується вся 
група; 

– лідери, яких висувають мікрогрупи, 
впливають на студентів у правильному 
напрямі, подають особистий приклад, не 
конфліктують між собою; 

– більшість студентів – “прийнятні” – 
без конфліктів навчаються, йдуть за 
лідерами, спілкуються між собою та з 
педагогами; 

– відсутність “відторгнених 
індивідуалів”; 

– згуртованість групи навколо основної 
мети – стати висококласними фахівцями 
сільськогосподарського виробництва; 

– максимальна узгодженість 
формальної і неформальної структури групи, 
високий соціометричний статус членів 
активу, зорієнтованість їх цінностей, ідеалів, 
вчинків, установок з цінностями лідируючої 
мікрогрупи; 

– спільне вирішення важливих питань; 
– виборність та підзвітність активу 

групі;  
– відповідальність членів групи; 
– спрямовуюча, корегуюча функція 

педагога (куратор (наставник) виступає 
зв'язуючою ланкою між студентами й 
адміністрацією, підрозділами закладу, не 
підміняючи роботи активу); 

– “відкритість” групи, її члени входять 
до складу різноманітних студентських 
гуртів; 

– досягнення високих результатів 
основних видів діяльності за рахунок 
взаємодопомоги, взаємопідтримці, спільної 
організації праці, вміння її членів керувати і 
бути керованими. 

Позитивний вплив на формування 
культури педагогічної взаємодії можливий за 
умови функціонування міжособистісного 
простору, в якому кожна особистість 

відчуває себе комфортно в емоційному плані 
і стабільно у плані самореалізації, який 
дозволяє забезпечити вибір цінностей, 
життєвого сенсу, конкретного 
мікросередовища діяльності, способів 
самореалізації. І тому, говорячи про освітнє 
середовище, ми вважаємо за доцільне 
підкреслити, що важливим фактором у його 
позитивному впливі на суб’єктів навчально-
виховного процесу є неформальність у 
взаємодіях, особистісна значущість, 
емоційна насиченість, високий рівень 
включення у спільні справи. Все це створює 
умови для позитивного розвитку 
особистості. Якщо в навчальному закладі 
створюється аура уваги до особистості, 
справедливої вимогливості, тактовності, 
чуйності, то це сприятиме процесу 
подальшої (після сім'ї і школи) соціалізації, 
формуванню у молодих людей морально-
духовних якостей, культури педагогічної 
взаємодії.  

Основними напрямками гармонізації 
стосунків можна визначити такі:  

– створення в освітньому середовищі 
ВНЗ сприятливих психолого-педагогічних 
умов для соціальної адаптації та інтеграції 
(особистої залученості) студентів у 
навчально-виховний процес; 

– забезпечення психологічної 
підтримки членів студентської групи та 
сприятливого психологічного клімату; 

– організація координаційно-
посередницької допомоги студентам у 
взаєминах з іншими суб’єктами освітнього 
процесу; 

– уникнення авторитаризму та 
формалізму у стосунках викладачів і 
студентів; 

– створення умов для творчої 
самореалізації кожного студента в доступних 
йому сферах життєдіяльності. 

Привертає увагу той факт, що чим 
багатшим є освітнє середовище, тим легше 
кожній молодій людині розкрити 
індивідуальні можливості, спиратися на них 
з урахуванням виявлених інтересів, нахилів і 
об’єктивного досвіду, набутого в сім’ї, 
школі, на роботі, у процесі реальної взаємодії 
зі світом. Важливим фактором, який впливає 
на процеси формування інтерактивної 
позиції студентів, є спрямованість освітнього 
середовища і такі його характеристики, як 
відкритість та динамічність, під чим 
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розуміється наявність активної взаємодії з 
різними громадськими об’єднаннями, 
соціальними організаціями, що забезпечує 
додаткові можливості для навчання, 
наявність умов для вільної комунікації в 
групі, на факультеті між викладачами та 
студентами.  

Висновки. Якість освітнього 
середовища може визначатися здатністю 
цього середовища забезпечувати всім 
суб’єктам освітнього процесу систему 
можливостей, пов’язаних із задоволенням їх 
потреб і трансформацією цих потреб у 
життєві цінності, що актуалізує процес їх 
особистісного саморозвитку.  

Отже, основними характеристиками 
освітнього середовища, що забезпечать 
ефективне та інтенсивне формування 
культури педагогічної взаємодії, ми 
вважаємо наступні умови його 
функціонування: гуманістичний характер 
освітнього впливу у середовищі; відкритість 
та динамічність освітнього середовища; 
акцентуація комунікативного компоненту в 

змісті освіти; постійний діагностично-
корекційний педагогічний вплив на освітнє 
середовище.  

Освітнє середовище є простором для 
самореалізації молодої людини, а 
враховуючи те, що інтереси і потреби молоді 
є досить різноманітними і динамічними, 
воно має бути достатньо багатогранним. Для 
формування культури педагогічної взаємодії 
доцільно створювати такі умови, щоб 
максимально наблизити поле задоволення 
інтересів її учасників, надавати можливість 
обрати таку форму співпраці, яка б не лише 
приносила задоволення, але й давала змогу 
бачити перспективу свого розвитку. Адже 
чим ширшим є середовище, яке відкриває 
людині доступ до загальнолюдських і 
культурних цінностей, чим воно 
багатогранніше і чим воно більше надає 
можливостей для саморозвитку молодій 
людині, тим більше воно відповідає вимогам 
і умовам, необхідним для становлення 
особистості. 
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INFLUENCE OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT ON FORMING OF CULTURE OF 

PEDAGOGICAL CO-OPERATION 
In the article possibilities of educational environment are grounded as to the factor of forming of culture of 

pedagogical co-operation, his descriptions which provide this process are resulted. An author is determine 
essence of educational environment, his role in forming of personality in the context of forming of culture of 
pedagogical co-operation. Description of external and internal factors of educational environment is presented, 
such as organization of educational process, professionalism of teachers, strategy and tactic of construction of 
communication, in an educational process. The article contains the list of basic principles of forming of culture of 
pedagogical co-operation through a collective and optimum descriptions of student group, which are 
instrumental in efficiency of this process. The role of orientation and solidarity of group is marked. The also 
selected terms functionings of educational environment, which provide the effective and intensive forming of 
culture of pedagogical co-operation. 
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ВИХОВАННЯ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ ПІД ЧАС ПРАКТИЧНОГО ВИКОНАННЯ 
НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ СТРИБКІВ З ПАРАШУТОМ 

 
У статті розкрито основні аспекти процесу виховання вольових якостей під час практичного 

виконання навчально-тренувальних стрибків з парашутом. 
Ключові слова: психологічна стійкість, виховання вольових якостей, навчально-тренувальні 

стрибки з парашутом. 
В статье раскрыты основные аспекты процесса воспитания волевых качеств во время 

практического выполнения учебно-тренировочных прыжков с парашютом. 
Ключевые слова: психологическая стойкость, воспитание волевых качеств, учебно-тренировочные 

прыжки с парашютом. 
Постановка проблеми у загальному 

вигляді та її зв‘язок із важливими 
науковими або практичними 
завданнями. 

Під час виконання бойових завдань 
повітряним десантом в умовах сучасного 
бою враховується кожна хвилина, а для 
воїнів-десантників важлива кожна секунда. 
Якщо при десантуванні буде затримка під 
час відділення від літака всього на декілька 
секунд, то відстань на площадці 
приземлення збільшиться на цілий 
кілометр. При здійснені навчально-
тренувальних стрибків та ж сама затримка 
може привести до попадання парашутиста 
на ліс, озеро тощо. Таким чином, 
практичному виконаннюя навчально-
тренувальних стрибків з парашутом 
повинна передувати ретельна і усебічна 
підготовка парашутиста на землі [1]. 
Важливою її складовою є виховання 
вольових якостей. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій, у яких започатковано 
розв‘язання цієї проблеми. 

Проблеми виховання вольових якостей 
у військовослужбовців розглядаються в 
працях військових учених О.В. 
Барабанщикова, А.В. Баранова, В.І. 
Варварова, В.Й. Вдовюка, В.П. Давидова, 
М.І. Кіряшова, М.С. Кравчуна, І.Д. 
Ладанова, В.С. Маслова, А.С. Миловидова, 
В.В. Ягупова та ін. Формуванню окремих 
якостей особистості військовослужбовця 
приділялася увага в дослідженнях таких 
сучасних науковців, як В.В. Зонь, Л.І. 

Котляр, І.С. Колодій, А.В. Сорока, О.В. 
Фігура та ін. 

Проте при усій безперечній 
теоретичній і практичній значущості даних 
досліджень і їх важливості у вирішенні 
проблеми слід зазначити, що науково 
обгрунтована педагогічна система 
парашутної підготовки є однією з найменш 
розроблених в сучасній педагогічній теорії і 
практиці. Через це вдосконалення 
повітрянодесантної підготовки є дуже 
актуальним. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. 

Практичне виконання навчально-
тренувальних стрибків з парашутом є 
завершальним та найвідповідальнішим 
етапом підготовки до десантування. 
Об'єктивна стрибкова обстановка здатна 
породжувати у особового складу [2,3] 
різноманітні і сильні відчуття. Командир 
зобов'язаний повести всю справу так, щоб 
під час організації і проведення стрибків 
зберігалася спокійно-ділова обстановка, яка 
мобілізовувала б фізичні і духовні сили на 
успішне рішення майбутніх завдань. Успіх 
при цьому чимало залежатиме і від того, 
наскільки емоційні самі командири, 
наскільки вони здатні зберігати діловий 
настрій, самовпевненість, здатність тверезо і 
об'єктивно оцінювати, що відбувається [5]. 
Десантник повинен управляти собою і 
своїми почуттями в будь-яких ситуаціях. 
Відпрацювання ним усіх елементів стрибка, 
вивчення різних прийомів і тренування в їх 
виконанні виробляє фізичну натренованість, 
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сміливість, рішучість, уміння орієнтуватися 
і правильно діяти в будь-якій обстановці в 
процесі стрибка з парашутом. Враховуючи 
усе це, етап розподіляємо на два основні 
періоди: тренування до здійснення стрибків 
(передстрибкове тренування) та практичне 
здійснення стрибку з парашутом. 

Під час проведення предстрибкових 
тренувань [4] особливу увагу приділяють 
питанню формування корабельних груп, 
при цьому для стрибка необхідно 
розподіляти особовий склад не лише з 
урахуванням ваги і зросту, але і 
психологічної сумісності та особистого 
досвіду в здійсненні стрибків. Кожен 
десантник повинен конкретно знати, яким 
по рахунку він здійснює стрибок з літака 
(вертольоту) (першим, другим і т. д.). Увесь 
комплекс предстрибкового тренування слід 
завжди проводити тільки у складі цих 
сформованих для стрибка груп. Така 
укомплектованість корабельних груп і їх 
тренування необхідні для створення 
найбільш сприятливих умов для усієї 
динаміки в повітрі, тобто для створення 
умов, що виключають випадки сходження 
парашутистів в повітрі як при 
стабилізуючому зниженні, так і в процесі 
усього зниження на розкритому основному 
куполі. 

Негативні спалахи страху можна 
запобігти або послабити їх, якщо своєчасно 
і уміло відвернути увагу від причин, що 
викликають такий стан. Страх перед 
стрибком може виникнути у будь-якого 
парашутиста, а у початківця - і тим більше, 
але треба уміти допомогти кожному 
подавити в собі це небезпечне почуття, яке 
може вирости до занепаду духу і боязкості. 
Перші сумніви в якійсь мірі будуть 
переможені в ході вивчення матеріальної 
частини і укладання парашутів, в ході 
наземних тренувань на снарядах 
повітрянодесантного комплексу і в процесі 
усіх інших заходів виховного характеру, в 
ході яких і мужніє воля особового складу. 

Оскільки почуття страху все-таки 
підвладно вольовому десантному характеру, 
значить, командирам підрозділів і фахівцям 
ПДС в стартовий період треба буде 
посилити позитивні емоції стрибкового 
збудження, тобто перемкнути увагу 
десантників на активніші дії. Кожен 

парашутист особисто розвантажує свій 
парашут, особисто його ставить на 
відповідні лінії перевірки, обов'язково 
перевіряє справність пломб на переносній 
сумці, перш ніж дістати парашут. Також 
вимагати, щоб кожен воїн особисто сам 
перевіряв свій парашут в “козлах” до 
перевірки його парашута командиром 
підрозділу та фахівцем ПДС, уважно 
готував свою зброю і спорядження для 
стрибка і т. д. Одним словом, в стартовий 
період слід організовано зайняти особовий 
склад потрібною практично роботою, не 
даючи йому можливості хоч би на якийсь 
час розслабитися, не залишати його без 
уваги і контролю. 

Крім того, слід дуже уміло в цей 
"критичний" стартовий період активізувати 
почуття особистої гідності кожного, 
почуття десантного обов'язку, пробудити 
інтерес до пізнання нового і бажання 
кожного бути в числі сміливих людей. 
Неодмінне бажання випробувати в повітрі 
свою особисту парашутну навченість, яку 
отримали на землі, змусити усією 
стартовою обстановкою виявити свій 
вольовий характер. 

Якщо негативний стартовий стан все ж 
у кого-небудь з особового складу 
продовжуватиме залишатися занадто різко 
вираженим, поправити його в цей короткий 
стартовий період не вдається. Командир, 
проявляючи педагогічний такт, не 
принижуючи особистої гідності особового 
складу, буде зобов'язаний усунути, не 
допустити такого парашутиста до 
здійснення стрибка цього дня. Такого 
десантника треба передати під 
спостереження лікаря і провести з ним 
додаткову відповідну роботу після 
стрибкового дня. 

Потрібно в період проведення стрибків 
особливу увагу приділяти організації і 
оформленню стартових, контрольних ліній 
перевірки на аеродромі, де неодмінно мають 
бути відповідні таблички, стенди, плакати, 
барвисті транспаранти - усе це повинно 
звати на стрибок. Буквально в усьому 
повинні простежуватися строгий порядок і 
висока увага до кожного з урахуванням 
знань, характеру і стрибкового настрою. 
Командир повинен знати, якою мірою той 
або інший з його підлеглих може бути 
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схильний до почуття страху в стрибково-
стартовому періоді. 

У психологічному "фундаменті" 
настрою визначальне значення може мати 
не лише міра особистої парашутної 
навченості і "чистої" психологічної 
готовності, але і нормальний відпочинок, 
сон та прийом їжі, забезпеченість 
спеціальним спорядженням і 
обмундируванням з урахуванням потрібних 
розмірів і добре підігнаним взуттям для 
стрибка. Здавалося б, що це дрібниці, але 
вони мають бути завжди найретельніше 
перевірені командирами усіх рангів, 
фахівцями ПДС та лікарем. Часом саме в 
цих дрібницях і криються причини 
негативного стрибково-стартового стану 
особового складу. 

Висока організація роботи на старті, 
ретельна перевірка парашутів в “козлах”. 
Чіткий контроль готовності парашутистів на 
лініях старту. Короткий продуманий 
інструктаж корабельних груп і осіб, 
призначених для виконання обов'язків 
випускаючого. Добре підібране слово 
напуття – все це дуже позитивно впливає на 
емоційний стан перед посадкою 
корабельних груп в літаки (вертольоти), 
знижує негативне напруження . 

Проте після посадки корабельних груп 
в літак (вертольот) і до початку 
десантування особовий склад знаходиться в 
стані найбільшої нервово-психологічної 
напруги. 

Оскільки почуття страху є результатом 
уповільненого стану психіки, то для 
подолання цього негативу слід посилити в 
період польоту позитивні збудливі процеси 
психіки кожного десантника, щоб в цій 
конкретній обстановці польоту кожен 
поборов в собі всякі коливання і прийняв 
тільки одне рішення - стрибати! 

Позитивний вплив на поведінку в 
польотній обстановці може зробити 
випускаючий за умови, якщо він увесь 
польотний час буде в постійній діловій 
активності. Важливо періодично 
інформувати особовий склад про висоту і 
швидкість польоту літака, про температуру 
повітря за бортом, про район над яким 
пролітає літак в той або інший період. 
Можна запропонувати самим спостерігати 
за землею з висоти польоту або за красою 

навколишньої природи. Випускаючому 
належить бути особливо уважним до тих 
парашутистів, які замкнуті та пригнічені 
польотом. Необхідно перевірити 
закріплення карабінів, підбадьорити 
кожного потрібним словом і тим самим 
викликати добрий погляд у відповідь як 
знак того, що воїни почуваються бадьоро, 
що почуття страху над ним не бере гору. 
Проте підйом і спад емоційного стану 
найчастіше чергуються у десантників по 
мірі підльоту літака до точки викидання. 
Вершиною цієї емоційної напруги буде 
період, коли подаються команди 
“Приготуватися“ і “Пішов“. Кожен 
командир як досвідчений парашутист має 
завжди бути виключно уважним до 
психологічного стану особового складу, а у 
польоті особливо. При перельотах на 
великих висотах на психіку чинитиме свій 
негативний вплив зниження 
барометричного тиску, кисневе 
голодування, пониження температури, а при 
польоті на малих висотах – близькість землі, 
"бовтанка" і т. д. Також слід пам'ятати, що 
емоційно-психологична напруга кожного 
разу діє по різному, у залежності від 
конкретного завдання стрибка (на ліс, воду, 
вдень, вночі, взимку, літом, із-за хмар і т. д.) 
може зростати або слабшати. Кожен новий 
стрибок неодмінно потребує виконання 
нових завдань і тим самим чинить свій 
вплив на психіку десантника. Максимальне 
психологічне навантаження десантник 
відчуває при команді "Приготуватися", 
збуджений емоційний заряд у цей момент 
може викликати ряд процесів, які 
посилюють серцебиття, активізують 
дихання, загострюють зір, слух і увагу. 
Часом парашутист, зосередивши усю свою 
увагу на виконанні чергової команди 
"Пішов", може не чути у цей момент інших 
команд. У цьому випадку виключно велика 
роль випускаючого, від уваги якого ніщо не 
повинне вислизнути. Висока психологічна 
напруга, що виникла при сигналі "Пішов", 
залишається і у момент відділення від літака 
(вертольоту), у фазі вільного падіння або 
стабілізованого зниження. Кожен 
парашутист неодмінно повинен знати, що в 
цей період мимоволі затримається дихання, 
закриються очі. Не виключені і такі 
негативні явища, коли в динаміці виконання 
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команди "Пішов" у вільному падінні або в 
стабілізованому зниженні у особового 
складу осередок збудження може не мати 
концентрованого і цілеспрямованого 
вигляду. Такий характер психіки в цій фазі 
стрибка неминуче приведе до посилення 
пасивно-оборонного рефлексу, що може 
викликати гальмування. Подібного роду 
психологічний страх гасить зв'язки центрів 
кори головного мозку, на основі яких 
відбувається різке забуття черговості дій, 
затухає гострота уваги. Парашутист не 
витримує інтервалу відділення від літака 
(вертольоту) або ж не веде контрольний 
відлік заданого часу стабілізації, не 
розкриває двоконусний замок ручним 
способом, не оцінює фази зниження на 
стабілізуючому парашуті, не фіксує 
моменту вступу в роботу основного куполу 
і т. д. Ці негативні чинники зайвий раз 
свідчать про те, наскільки велика роль 
виховання вольових якостей десантників.  

Десантно-стрибкова практика вимагає, 
щоб вольові якості воїнів наполегливо і 
систематично шліфувалися, виковувалося 
самообладання, самоконтроль дій в усіх 
фазах розкриття і роботи парашута в 
повітрі. Після відділення від літака настає 
момент, коли десантник не може 
розраховувати на чию-небудь допомогу або 
раду. Кожен абсолютно самостійно повинен 
управляти усіма своїми діями, критично і 
миттєво оцінювати і аналізувати усі 
ситуації. Навіть після розкриття основного 
купола кожному належить бути особливо 
уважним, щоб виключити випадки 
сходження в повітрі. Не слід втрачати 
контролю і за наближенням землі з тим, 
щоб забезпечити можливо сприятливі 
умови для приземлення з урахуванням 
стану ґрунту, напрямку та швидкості вітру. 
Приземлення як завершальна фаза будь-
якого стрибка завжди викликає абсолютно 
відмінний емоційний стан у кожного 
парашутиста, який найчастіше визначається 
хвилюванням за вдалий результат зустрічі із 
землею. 

Певна тенденція до підвищеної 
емоційної напруженості при зустрічі із 
землею частіше з'являється у досвідченіших 
парашутистів і набагато рідше у 
початківців. Це пояснюється наявністю 
індивідуального досвіду, пов'язаного з 

попереднім досвідом, різними випадками 
фактичного приземлення раніше, після 
перенесеної травми, після тривалої перерви 
в стрибках або ж невдалого приземлення в 
процесі наземних тренувань на снарядах 
повітрянодесантного комплексу тощо. 
Словом, до приземлення як психологічного 
і практичного чинника стрибка слід 
кожного разу ставитися однаково 
відповідально усім парашутистам, як 
досвідченим, так і початківцям. 

Негативний вплив на виховання 
вольових якостей особового складу 
справляють тривалі перерви в стрибках. 
Стрибки після тривалої перерви кожного 
разу абсолютно інакше викликають 
осередок збудження, яке сприймається 
найчастіше як сигнал "стрибкової 
небезпеки". Такий сигнал викликає 
занепокоєння, тривогу, переляк та інші 
негативні стани психіки. Усе це, зрозуміло, 
порушує психологічну стійкість 
десантників, згубно впливає на стрибково-
волеву поведінку. Життя переконливо 
доводить, що тривалі перерви в здійсненні 
стрибків з парашутом в десантній практиці 
неприпустимі [4]. 

До одних із завершальних заходів слід 
віднести вручення нагрудних знаків [1,4] – 
символу десантної гордості – тим, хто 
зробив ознайомлювальний або ускладнений 
стрибок з парашутом. Вручення 
парашутних знаків слід організовувати 
після здійснення стрибків на пункті збору 
парашутистів, тобто безпосередньо на 
майданчику приземлення. Тут потрібне 
відтворити теплу, святкову обстановку, 
неодмінно має грати оркестр, також слід 
організувати і виплату грошової винагороди 
за перший стрибок. 

Вручати нагрудні парашутні знаки 
повинен сам командир частини або ж його 
заступник – начальник повітрянодесантної 
служби. При врученні знаків необхідно 
обов'язково сказати добре слово, душевно 
подякувати за особисту високу парашутну 
навченість і вольову впевненість, які були 
проявлені при здійсненні першого стрибка з 
парашутом. 

Підбиття підсумків щодо проведених 
стрибків з парашутом слід вважати ще 
одним важливим заходом, без якого 
неможливо якісне виховання психологічної 
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стійкості під час підготовки до 
десантування та виконання бойового 
завдання. Його проводять з усім особовим 
складом, який брав участь у стрибках з 
парашутом, як з тими, хто здійснював 
стрибки, так і з тими, хто забезпечував. При 
розборі стрибків належить враховувати і 
метеорологічні умови, дані про ґрунт на 
майданчику приземлення і наземного 
забезпечення стрибків як на аеродромі 
зльоту, так і на майданчику приземлення. 
Розбір стрибків повинен бути об'єктивним, 
обов‘язкова неспростовна достовірність і 
переконливість фактів як позитивного, так і 
негативного характеру. Тільки за цих умов 
можна розраховувати на те, що розбір 
стрибків матиме позитивну дію і 
спонукатиме до відповідальнішої особистої 
підготовки до здійснення чергового стрибка 
з парашутом. 

Таким чином, аналізуючи літературу за 
данною тематикою і враховуючи 
професійний досвід, можно зробити 
висновок, що підготовка і виконання 
парашутного стрибка пов‘язані з дією на 
організм людини різноманітних стресс-

факторів: загроза життю, необхідність діяти 
в незвичних умовах повітряного простору, 
постійний дефіцит інформації під час 
знаходження в літаку та під час стрибка, 
обмеженість часу на виконання необхідних 
дій, очікування динамічного удару при 
здійсненні парашутного стрибка та удару об 
землю. Якщо не врахувати індивідуальні 
особливості військовослужбовців при 
підготовці до виконання парашутних 
стрибків, це призведе до суттєвого 
зниження емоційної стійкості і відмови від 
подальшої професійної діяльності. Така 
особливість процесу навчання і повинна 
спонукати командирів, фахівців ПДС і 
лікарів застосовувати організаційні 
рекомендації, постійно шукати і 
удосконалювати методи вольового 
виховання десантників, з тим щоб постійно 
підтримувати у них самовпевненість і 
бойовий десантний настрій. Це дозволить 
десанту успішно виконувати парашутні 
стрибки як основний елемент професійної 
підготовки, вирішувати будь-які бойові та 
учбові завдання. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ 
 

У статті розглядаються особливості навчання аудіювання на практичних заняттях з 
іноземної мови. 

Ключові слова: аудіювання, види мовленнєвої діяльності, навчання іноземної мови, вправи, 
методика 

В статье рассматриваются особенности обучения аудированию на практических занятиях по 
иностранному язику. 

Ключевые слова: аудирование, виды речевой деятельности, обучение иностранному языку, 
упражнения, методика. 

’’If we were supposed to talk more than we listen, we would have two tongues and one ear.‘‘  
Mark Twain 

Метою навчання іноземних мов у вищих 
навчальних закладах відповідно до мовної 
політики нашої країни та її державних 
стандартів є формування комунікативної 
компетенції студента та здійснення виховання 
і розвитку його особистості в контексті 
сучасних освітніх та професійних вимог. 

Навчання іноземної мови як засобу 
спілкування - це оволодіння чотирма видами 
мовленнєвої діяльності - аудіюванням, 
говорінням, читанням, письмом, які за 
різними ознаками взаємопов’язані та 
взаємозумовлені. 

Термін аудіювання був запроваджений 
американським психологом Брауном і в 
нашій методичній літературі з’явився 
порівняно недавно, в 60-х роках ХХ століття 
[5]. Аудіювання (від лат. audire чути) - 
рецептивний вид мовленнєвої діяльності, що 
означає одночасне сприйняття мовної форми і 
розуміння змісту усного висловлювання [1]. 

Питання навчання аудіювання висвітлені 
в роботах Апатової Л.І., Бім І.Л., Вайсбурд 
М.Л., Гальскової Н.Д., Гез Н.І., Ільїної В.І., 
Сабурової Т.Т., Куліш Л.Ю., Зимньої І.А., 
Рогової Г.В., Єлухіної Н.В. та ін. Особливості 
навчання аудіювання в немовних ВНЗ, а саме 
вони, на наш погляд, відчувають у цьому 
потребу, розглядаються в небагатьох працях, 
зокрема в останніх дослідженнях Гаврилової 
Г.В., Зудової Я.В., Яковлєвої В.А. 

Вивчення методичних та лінгвістичних 
джерел показало, що навчання аудіювання - 
один із найменш розроблених розділів 
методики навчання іноземної мови і 
донедавна не розглядалося ні як предмет 
дослідження, ні як окрема мета в навчанні як 
рідної, так і іноземної мови. 

На відміну від недавнього минулого, в 
сучасних вітчизняних та зарубіжних 
програмах/курсах вивчення іноземної мови 
висуваються конкретні вимоги до рівня 

володіння аудіюванням. Але як свідчить 
досвід, на практичних заняттях розвитку 
аудитивних умінь часто не приділяється 
належної уваги. Аудіювання ще і сьогодні є 
досить слабким місцем у навчанні іноземної 
мови. Тому перед викладачами та 
методистами стоїть актуальне завдання - 
вивчити проблемні питання формування 
мовленнєвої компетенції в аудіюванні та 
організувати цей процес так, щоб це навчання 
було ефективним. 

Мета статті - проаналізувати існуючі 
методи та підходи у навчанні аудіювання та 
виробити рекомендації щодо організації 
навчання аудіювання на практичних заняттях 
з іноземної мови. 

Незважаючи на його тісний зв'язок з 
іншими видами, аудіювання - це самостійний 
і специфічний вид мовленнєвої діяльності, що 
має свою мету, предмет, завдання та 
результат. Він займає левову частку в 
життєдіяльності людини. Із всього часу в добі, 
коли людина не спить, 45 % часу вона слухає, 
30% - говорить, 16%- читає, 9% - пише [3].  

Процес аудіювання складний і 
багатогранний. Ефективність розуміння 
іншомовного усного мовлення зумовлюється 
багатьма факторами фізіології, психології, 
психолінгвістики, лінгвістики. Як свідчать 
викладачі-практики, навчити аудіювання 
завжди складніше, ніж інших видів 
мовленнєвої діяльності. При відсутності 
іншомовного середовища, аудіювання є 
самим важким для оволодіння, оскільки 
вимагає певних вольових, психічних, 
розумових зусиль , а отже, зазвичай не 
викликає позитивних емоцій.  

Методика формування компетенції в 
аудіюванні базується на основі науково 
обґрунтованого експерименту та дослідного 
навчання. В методичному плані навчання 
аудіювання - це спеціально організована 
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програма дій з навчальним матеріалом, що 
сприймається на слух. Науковці зазначають, 
що більшість людей не володіє умінням 
правильно слухати і, маючи нетреновану 
слухову пам’ять, запам’ятовує лише 30% з 
того, що сприйняла в процесі слухання. Через 
зоровий канал студенти отримують за один і 
той же проміжок часу в 6 разів більше 
інформації, ніж через слуховий канал. При 
навчанні аудіювання зорова опора не стільки 
допомагає, скільки перехоплює ініціативу 
сприйняття, тому використовувати її треба 
частково і вміло. Методисти вважають 
доречним давати в якості зорової опори певну 
частину лише екстралінгвістичної інформації 
аудіотексту, щоб таким чином розвантажити 
оперативну пам’ять студентів і зосередити 
їхню увагу на змістовному сприйнятті 
аудіоматеріалу. Отже, розраховуючи кількість 
часу і зусиль, необхідних на розвиток 
аудіювання, та з допомогою 
цілеспрямованого навчання, можливо 
зробити слуховий канал надійним засобом 
отримання інформації. 

У вітчизняній та зарубіжній методичній 
літературі розрізняють навчальне та 
комунікативне аудіювання. 

Навчальне аудіювання розглядається як 
засіб оволодіння іноземною мовою і навчання 
інших видів мовленнєвої діяльності. Таке 
аудіювання слугує способом формування 
мовленнєвого слуху, створення міцних 
слухових образів, введення мовного 
матеріалу, пізнавання лексико-граматичного 
матеріалу, розвитку вмінь розуміння та 
оцінки прослуханого і складає передумову 
для оволодіння усним мовленням. Навчальне 
аудіювання допускає багаторазове (при 
самостійній роботі) та дворазове (при 
аудиторній роботі під керівництвом 
викладача) прослуховування одного і того ж 
навчального матеріалу. Залежно від характеру 
та способу роботи з аудіоматеріалом 
виділяють інтенсивне та екстенсивне 
навчальне аудіювання. 

Комунікативне аудіювання - це складне 
мовленнєве уміння розуміти усне іншомовне 
мовлення на слух при одноразовому 
пред’явленні, яке ставить за мету навчання 
аудіювання як виду мовленнєвої діяльності. В 
залежності від навчального завдання та форм 
усного мовлення виділяють такі види 
комунікативного аудіювання: 

аудіювання з повним розумінням 
основного змісту; 

аудіювання з повним розумінням; 
аудіювання з вибірковим вилученням 

інформації; 

аудіювання з критичною оцінкою; 
аудіювання монологічного мовлення; 
аудіювання діалогу/полілогу; 
аудіювання як компонент усно-

мовленнєвого спілкування. 
Сучасні методисти, на відміну від 

недавнього минулого, не розмежовують, а 
об’єднують навчання комунікативного та 
навчального аудіювання, вважають такий 
підхід найбільш ефективним і економічним. 
Завдяки своїй результативності на 
практичних заняттях широко 
використовується і метод («снежного кома») 
російського методиста Єлухіної Н.В. Він 
ґрунтується на тому, що кожне нове уміння 
аудіювання вводиться після закріплення 
раніше введених умінь. 

Послідовність формування умінь та 
навичок розуміти мовлення на слух 
реалізується шляхом виконання вправ. 
Вправи з аудіювання - це сприйняття 
мовлення на слух з певним дидактичним 
завданням. Відповідно до цільової 
спрямованості ці вправи поділяють на дві 
основні групи: підготовчі (тренувальні/мовні) 
та мовленнєві. 

Підготовчі вправи не навчають 
аудіювання, а формують слухові навички і 
сприяють розвитку вмінь аудіювання. Вони 
забезпечують формування навичок 
розпізнавання і осмислення мовних явищ, 
створюють слухові образи, розвивають 
аудитивну пам’ять, навчають прогнозувати 
форму. Мета цих вправ - формування 
фонетичних, лексичних, граматичних, 
синтаксичних навичок аудіювання. 
Наприклад: мовна зарядка, диференціація 
звуків в опозиції, музична фонетика, 
семантизація слів, запис на слух, визначення 
словотворчих елементів, розпізнавання 
граматичного матеріалу, визначення групи 
підмета/присудка, розподіл на синтагми та ін. 
Такі вправи спрямовані на виокремлення та 
подолання лінгвістичних та психологічних 
труднощів усного мовлення. До цієї групи 
входять некомунікативні, умовно-
комунікативні та спеціальні вправи. 

Мовленнєві вправи спрямовані на 
формування комунікативної компетенції і по 
суті є керованою мовленнєвою діяльністю. 
Вони виробляють уміння безпосереднього 
розуміння усного мовлення. До цієї групи 
входять умовно-комунікативні та 
комунікативні рецептивні вправи. При 
виконанні таких вправ увага спрямовується 
на розуміння змісту всього висловлювання 
або окремих його частин, а мовна форма при 
цьому сприймається інтуїтивно. Це вправи на 
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визначення логічної послідовності подій, на 
розуміння тексту без домислювань, на 
розуміння основної думки або точного 
розуміння тексту. 

Співвідношення підготовчих та 
мовленнєвих вправ змінюється в залежності 
від рівня знань студентів, від етапу навчання і 
т. ін. При виконанні вправ з аудіювання 
необхідно дотримуватися певної визначеної 
послідовності, поступового ускладнення. 
Спочатку виконують вправи на 
диференціацію, виокремлення певних 
елементів, які не вимагають відповіді 
іноземною мовою, а передбачають 
позамовні/невербальні дії-відповіді (підняття 
руки, виготовлення схем, підбір малюнків та 
ін.). На цьому етапі для перевірки розуміння 
почутого може використовуватися рідна 
мова. Вправи, що навчають предметного 
розуміння передують вправам, що навчають 
логічного розуміння. Найбільш складними 
вправами, що вимагають власної оцінки 
прослуханого, завершують роботу. Дуже 
важливо на кожному практичному занятті 
виконувати різні типи аудитивних вправ, що 
стимулюватиме мислення студентів. Окрім 
того, вправи з аудіювання можуть 
комбінуватися з вправами з інших видів 
мовленнєвої діяльності і мати комплексні цілі.  

Формування механізмів аудіювання 
відбувається на різних рівнях мовленнєвих 
одиниць: на рівні фрази, на понадфразовому 
рівні, на рівні розуміння цілого тексту. 
Починати навчання аудіювання доцільно з 
розрізнених речень чи текстів розповідного 
характеру за тематикою конкретної програми 
навчання. Ці тексти, на нашу думку, мають 
містити не більше 2-3% нової лексики, а їх 
загальний обсяг не повинен перевищувати 
800 друк. знаків, в окремих випадках можливі 
ілюстрації до текстів. Давати матеріал для 
прослуховування на початковому етапі краще 
частинами (1-2 речення). 

 Другий етап - зв’язні монологічні тексти 
розповідного характеру, обсягом до 1200 
друк. знаків, що включають 5% незнайомої 
лексики. 

Третій етап - монологічні інформаційно-
розповідні, тексти-повідомлення, описові 
тексти та діалоги, обсягом до 1000 друк. 
знаків, що включають 5-6% незнайомої 
лексики. 

Четвертий етап - фабульні тексти, 
розповіді-загадки, жартівливо-гумористичні 
тексти та ін. у формі 
монологу/діалогу/полілогу, обсягом 1500-
1800 друк. знаків, що включають до 8% 
незнайомої лексики. 

Методисти вважають, що один і той же 
навчальний матеріал має бути 
відпрацьований в усіх чотирьох видах 
мовленнєвої діяльності, але при цьому дуже 
важливо дотримуватися ефективного 
співвідношення цих видів. Для немовних ВНЗ 
це співвідношення пропонується таким: 
аудіювання -25%, читання -25%, говоріння -
33%, письмо -17% [8]. Вважається, що 
засвоєння навчального матеріалу відбувається 
найбільш ефективно, якщо він 
опрацьовується в такій послідовності: 
аудіювання, говоріння, читання, письмо. 
Думка про те, що починати навчання 
іноземної мови потрібно з аудіювання вперше 
була висловлена англійським методистом 
Гарольдом Пальмером. Сьогодні більшість 
вітчизняних та зарубіжних методистів 
підтримує такий підхід.  

Слід зауважити, що у багатьох фахівців 
існують деякі стереотипи щодо місця і ролі 
аудіювання в навчальному процесі. Так 
стверджується, що не можна добре розуміти 
на слух, не вміючи добре говорити; не можна 
добре почути, якщо не вмієш добре 
вимовляти (іншомовна вимова, наголос, 
інтонація); не можна добре говорити, якщо не 
вмієш розуміти. Ми поділяємо думку 
французьких лінгвістів [9,10] про те, що 
розуміти на слух/аудіювати - це не говорити і 
тим більше не вимовляти. Добре розуміти - це 
будувати зміст, а не мовні форми. Уміння 
розуміти на слух залежить від багатьох 
факторів, різносторонніх знань студента, 
серед яких важливу роль відіграють не лише 
лінгвістичні, а і соціокультурні та інші 
екстралінгвістичні знання. Отже, аудіювання - 
це просто інша діяльність, а не менш і не 
більш важлива, ніж говоріння чи інші види 
мовленнєвої діяльності. 

 На початкових етапах навчання, 
дотримання принципу усної основи та усного 
випередження сприяє як розвитку аудитивних 
умінь, так і розвитку умінь говоріння, тому 
що ці два види мовленнєвої діяльності - дві 
взаємопов’язані, взаємозумовлені сторони 
одного механізму, а саме - внутрішнього 
мовлення. Чіткі артикуляційні мовленнєві 
навички, які неможливі без правильного 
слухового образу, є умовою ефективного 
розуміння одного й того ж матеріалу. 
Звичайно, це не означає, що навчання 
аудіювання співпадає з навчанням говоріння, 
оскільки кожен вид мовленнєвої діяльності, 
як ми вже зазначали, має чіткі самостійні 
завдання. 

При формуванні компетенції в 
аудіюванні, доцільно брати до уваги також 
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такі взаємозв’язки як аудіювання-читання та 
аудіювання-письмо, які при вмілому 
поєднанні можуть бути гарним містком і 
сприяти навчанню аудіювання. На жаль, ці 
питання методики ще недостатньо вивчені і 
потребують подальшого дослідження. 

Навчальним матеріалом для аудіювання 
на практичних заняттях з іноземної мови 
можуть бути: тексти, що читаються 
викладачем; тексти в аудіозапису, начитані 
носіями мови; прослуховування технічних 
засобів масової інформації (радіо, 
телебачення, відеозаписи, кіно); 
прослуховування в ролі живої аудиторії 
(публічні виступи, театр, мітинги, лекції) та 
ін. Аудіоматеріал підбирається у 
відповідності з усною, а не з письмовою 
нормою мови, і повинен ілюструвати зразки 
живого усного мовлення. Використовувати 
необхідно автентичний матеріал, тому що 
підготовлений (спеціально складений 
викладачем) буде ”легким” і заважатиме 
повністю зануритися в процес реального 
прослуховування і виконувати роль аудитора. 
Мовлення викладача, тобто ведення 
викладачем заняття іноземною мовою (якщо 
воно не обмежується вузьким набором фраз-
штампів, безперекладне і не включає 
багаторазових повторень) сприяє розвитку 
аудитивних умінь студентів.  

Здебільшого, всі сучасні методики 
навчання іноземних мов мають 
аудіоматеріали як складову частину. Ці 
матеріали розраховані на завдання 
конкретного рівня навчання, але іноді, на 
початковому етапі необхідна часткова 
адаптація аудіотексту. Якщо ж тема навчання 
не збігається з уже існуючими матеріалами, 
викладач самостійно може підібрати матеріал 
для аудіювання. Записати з радіо, телебачення 
чи інших носіїв матеріал, що відповідає цілям 
навчання, розробити до нього відповідні 
вправи. Якість аудіотексту визначається 
такими показниками: якість звуку, наявність 
фону (шум, музика, але не забагато), 
оптимальна (як правило, коротка) тривалість, 
автентичність, інформативність, відповідність 
рівню знання мови студентами. Загальна 
тривалість звучання аудіоматеріалів на 
практичному занятті у ВНЗ, що триває 90 хв., 
не повинна перевищувати 15-20 хв. [3].  

Зміст матеріалів для аудіювання повинен 
бути близький інтересам студентів. При 
відборі аудіотекстів необхідно орієнтуватися 
на уже відпрацьований мовний матеріал. 
Допускається одне незнайоме неключове 
слово в реченні або певна кількість нових слів 
(7-8 слів потенціального запасу лексики і 3-4 

незнайомих слова) на 2 хв. звучання. При 
цьому буде забезпечуватися досягнення 
основної мети аудіювання, а саме - розвиток 
уміння розуміти будь-яку нову комбінацію 
навчального матеріалу в новій ситуації на 
основі принципу новизни (низка текстів на 
одному мовному матеріалі, але нових за 
змістом і кожного разу з новою настановою-
завданням). Поки що недостатньо вивчено 
скільки аудіотекстів можуть забезпечити 
засвоєння однієї дози навчального матеріалу, 
є думка, що в середньому їх повинно бути три 
[7]. 

При роботі з аудіоматеріалами необхідно 
дотримуватися принципу градації труднощів, 
поступового ускладнення. Спочатку варто 
пред’являти тексти, які говорить/читає 
викладач, а потім тексти у виконанні носіїв 
мови, що звучать з різних технічних засобів. 
Монологічне мовлення легше для розуміння 
ніж діалогічне, тому починати необхідно з 
навчання аудіювання монологічного 
мовлення, а вже потім діалогічного. Окрім 
того, кожна з цих двох форм усного мовлення 
вимагає підготовки своєї окремої системи 
вправ. Великий текст необхідно ділити на 
кілька частин і контролювати його розуміння 
запитаннями в кінці кожної частини, а не 
всього тексту. Коли ж студенти вже будуть 
здатні утримувати зміст в пам’яті, запитання 
ставляться в кінці всього прослуханого 
матеріалу. 

При навчанні аудіювання необхідно 
впроваджувати одноразове прослуховування 
аудіотексту, відмовляючись від дворазового, а 
тим більше багаторазового. За даними 
досліджень повторне прослуховування 
покращує розуміння на 16,5%, третє - на 
12,7% (порівняно з другим), а при наступних 
прослуховуваннях суттєвого покращення в 
розумінні не відбувається. Повторне 
прослуховування забезпечує більш повне 
розуміння, а також краще запам’ятовування 
змісту та мовної форми навчального 
матеріалу і виправдовує себе лише в тому 
випадку, коли мета аудіювання - розвиток 
підготовленого говоріння або письмового 
переказу на основі конкретного аудіотексту. 

Перед прослуховуванням студентові 
необхідно дати чітку, лаконічну настанову на 
вирішення завдання. Це завдання-настанова 
націлює його на сприйняття і розуміння 
аудіотексту, а форма в цей час буде 
запам’ятовуватися мимоволі. Не може бути 
вказівки ”слухайте” чи ”прослухайте“, тому 
що така настанова не включить студента в 
процес аудіювання. Він повинен чітко знати, 
чому повинен слухати. При цьому необхідно 
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запобігати формулювання завдань, що 
повторюють хронологічний хід 
аудіоматеріалу.  

Робота з розвитку навичок та вмінь 
аудіювання має проводитися протягом всього 
періоду вивчення іноземної мови, на кожному 
практичному занятті, відводячи 8-10 хвилин 
(на кожні 45 хв. навчального часу), 
використовуючи для цього будь-яку частину 
заняття. Досвід викладання доводить, що 
навіть пасивне фонове слухання виправдовує 
себе, оскільки аудіювання- це не тільки мета 
навчання, але і засіб оволодіння мовним 
матеріалом. Зрозуміло, що на початку заняття 
аудіювання допомагає створити атмосферу 
іноземної мови. При цьому аудіотексти 
включають раніше відпрацьований і частково 
новий навчальний матеріал. Наприклад, вони 
можуть бути гарною основою для введення 
фонетичної/лексичної/граматичної теми. В 
середині або в кінці заняття тематика 
аудіоматеріалів повинна тісно переплітатися з 
тематикою конкретного практичного заняття і 
відпрацьовуватися у взаємодії з навчанням 
інших видів мовленнєвої діяльності. 

При навчанні аудіювання викладач 
повинен звертати увагу студентів на 
структурність, типологію, змістовну 
організацію аудіотекстів. Якщо головна 
думка висловлюється на початку 
повідомлення, воно сприймається на 100%, в 
середині-на 40%, в кінці-на 70%. Важливо 
навчити студентів чути слова маркери 
(спочатку, потім, після, нарешті), слова 
логічні з’єднувачі (з одного боку, з іншого 
боку, по-перше та ін.), слова протиставлення 
(але, навпаки), слова хронологічного порядку. 
Всі ці елементи будуть допомагати краще 
розтлумачити зміст прослуханого. Сприятиме 
розумінню на слух і ефективне використання 
пауз, які, як правило, в усному мовленні 
займають до 30% часу і під час яких можна 
осмислювати почуте, хоча, безперечно, цього 
теж треба навчитись.  

Лінгафонні кабінети, сучасні технічні 
засоби відкривають нові можливості для 
навчання аудіювання і сприяють його 
результативності. Разом з тим, досвід показує, 
що в умовах мовної лабораторії у студентів 
після 12-15 хв. роботи наступає стомлення. 
Тому, передбачаючи це, необхідно змінювати 
форми та види завдань, робити короткі (20-40 
секунд) паузи, наприклад музичні та ін.  

Контролювати та оцінювати вміння 
аудіювання також необхідно на кожному 
практичному занятті, що слугуватиме гарною 
підготовкою до рубіжного та підсумкового 
контролю. При перевірці умінь аудіювання 

основними об’єктами контролю можуть бути 
якісні показники: ступінь розуміння (загальне, 
повне, детальне, вибіркове) отримуваної 
інформації при одноразовому пред’явленні, 
розуміння діалогічного/монологічного 
мовлення носіїв мови (різного віку, статі), 
розуміння в ролі живої аудиторії, розуміння з 
різних технічних засобів та кількісні 
показники: розуміння мовлення різної 
швидкості, розуміння мовлення різної 
тривалості звучання. Контроль розуміння 
може здійснюватися вербальним та 
невербальним способом. Тестові завдання з 
аудіювання, як правило, передбачають 
вибіркові відповіді (альтернативні, 
одноелементного та множинного вибору, 
перехресні, ланцюгові), а також завдання - 
класифікації, заповнення таблиць/схем, 
завдання на відновлення випущених 
елементів речення (клоуз-тести), бесіда за 
аудіотекстом, його переказ тощо [6]. При 
оцінюванні відповідей на тестові завдання з 
аудіювання не рекомендується враховувати 
орфографічні, синтаксичні та інші помилки, 
якщо вони не заважають розумінню. 

Підсумовуючи вищевикладене, звернемо 
увагу на основні завдання навчання 
аудіювання. На практичних заняттях з 
іноземної мови студенти повинні навчитися: 

- розуміти усне мовлення 
безпосередньо з голосу та в запису (аудіо, 
відео та ін.); 

- схоплювати та утримувати в пам’яті 
суть прослуханого одноразово; 

- розуміти мовлення в різному темпі; 
- сприймати інформацію цілісно, до 

кінця, без пропусків; 
- відокремлювати головне від 

другорядного; 
- розуміти загальний зміст при 

наявності невідомого матеріалу; 
- визначати тему повідомлення; 
- розділяти текст на змістовні групи; 
- встановлювати логічні зв’язки; 
- визначати головну думку; 
- розуміти різнохарактерні тексти: 

розповідні, описові, фабульні; 
- розуміти монотематичні та 

багатопланові тексти; 
- розрізняти підсвідомо форми слів, 

словосполучень, граматичних структур на 
слух; 

- розпізнавати синтаксичні структури 
на слух; 

- розвивати об’єм слухової пам’яті; 
- розуміти засвоєний матеріал у 

різноманітних комбінаціях (на різних рівнях). 
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Ці завдання завжди повинні бути в полі зору 
викладача, а більша чи менша значимість 
кожного з них, звичайно визначається метою, 
рівнем, змістом, етапом навчання іноземної мови. 

З огляду на наш досвід, виділимо дії 
викладача, які можуть забезпечити 
ефективність процесу навчання аудіювання: 

поєднання навчального та 
комунікативного аудіювання; 

відбір тексту для аудіювання відповідно 
до вимог програми, умов навчання, рівня 
володіння мовою студентів та їхніх інтересів; 

визначення конкретного завдання 
навчання аудіювання на кожному 
практичному занятті відповідно до мети і 
типу заняття; 

визначення умов прослуховування 
аудіоматеріалу (з допомогою ТЗН чи з голосу 
викладача, в ролі живої аудиторії, із зоровою 
опорою чи без неї); 

аналіз можливих труднощів (мовних, 
змістовних та ін.) аудіоматеріалу та підбір 

підготовчих вправ для зняття цих труднощів 
перед прослуховуванням; 

формулювання чіткого та лаконічного 
завдання-настанови; 

визначення кількості прослуховувань; 
визначення способу та об’єкту контролю. 
Отже, формування мовленнєвої 

компетенції в аудіюванні - одне з важливих 
завдань іншомовної підготовки сучасного 
фахівця. Разом з іншими видами мовленнєвої 
діяльності аудіювання забезпечує оволодіння 
іноземною мовою як засобом спілкування, 
розвиває вміння розуміти іноземну мову. 
Учасникам навчального процесу необхідно 
підвищувати мотивацію, активно 
впроваджувати нові форми і методи для 
удосконалення навчання та оцінювання 
аудіювання, проводити подальші 
дослідження нерозроблених в цій галузі 
питань, що сприятиме підвищенню якості 
мовної підготовки.  
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SPECIFICITY OF TEACHING LISTENING 

The article deals with the teaching of listening skills at the foreign language lessons. The methodologists’ 
understanding of listening has undergone considerable changes in recent years but teaching of listening skills is 
still challenging and rather weak link in language courses. The author analyses existing methods and 
approaches to teaching listening and focuses upon the problems that require further research. Main listening 
functions, listening material application, listening exercises practice, teachers’ activities to help students become 
effective listeners are presented. Listening is considered from two different perspectives: comprehension and 
acquisition. The paper emphasizes the teacher’s role in employing strategies to facilitate, monitor, and evaluate 
students’ listening skills and develop communicative competence.  

Keywords: listening, language skills, foreign language teaching, exercises, methodology 
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ДІАЛОГІЧНІСТЬ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У 
ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 
У статті висвітлені історичні аспекти розвитку інтерактивного навчання, що базується на 

діалогічній взаємодії суб’єктів навчального процесу. Доведено, що інтерактивне навчання є інноваційно-
технологічним комунікативним процесом, який ґрунтується на педагогіці співробітництва, педагогіці 
діалогу. Обґрунтовано, що використання інтеракцій обумовлює інтерактивність навчального процесу і 
спрямовується на стимулювання різних видів активності студентів. Розроблено інноваційну модель 
інтерактивного інформаційного обміну, в якій поєднуються екстраактивний, інтраактивний та 
інтерактивний режими організації навчального процесу.  

Ключові слова: інтерактивне навчання, діалог, інформаційний обмін. 
В статье освещены исторические аспекты развития интерактивного обучения, которое 

базируется на диалогическом взаимодействии субъектов учебного процесса. Доказано, что 
интерактивное обучение это инновационно технологический коммуникативный процесс, который 
основывается на педагогике сотрудничества, педагогике диалога. Обоснованно, что использование 
интеракций обусловливает интерактивность учебного процесса и направляется на стимулирование 
разных видов активности студентов. Разработана инновационная модель интерактивного 
информационного обмена, в которой совмещаются экстраактивный, интраактивний и 
интерактивный режимы организации учебного процесса.  

Ключевые слова: интерактивное обучение, диалог, информационный обмен. 
Постановка задачі у загальному 

вигляді. Інтерактивні підходи до підготовки 
майбутніх фахівців у вищій школі сьогодні є 
найбільш ефективними, бо «ставлять того, 
хто шукає знань, в активну позицію їх 
самостійного освоєння... і шукача істини» [5, 
с. 225]. Інтерактивне навчання передбачає 
вияв активності учасників педагогічного 
процесу з добре організованим двостороннім 
обміном інформації на основі діалогічної 
взаємодії. Тому інтерактивне навчання 
розглядається з позицій педагогіки діалогу, 
педагогіки співробітництва, котра 
виокремлює викладача як провідну фігуру 
успішної педагогічної взаємодії і покладає на 
нього відповідальність оперативно 
враховувати особистісні якості вихованців, 
що постійно змінюються під впливом 
зовнішніх обставин та індивідуального 
зростання [7, с 269]. Відтак у вищій школі 
необхідно враховувати і використовувати 
діалогічність інтерактивного навчання для 
оптимізації підготовки майбутніх фахівців. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Уже з 90-х років ХХ ст. 
динамічно розвиваються і проводяться 

ґрунтовні дослідження теоретичних аспектів 
педагогічних технологій інтерактивного 
навчання та шляхів їх практичного 
впровадження. Зокрема, cучасні інтерактивні 
технології навчання як складник навчально-
виховного процесу досліджували 
Л. Ампілогова, Л. Пироженко, М. Кларін, 
О. Комар, О. Пометун, В. Скрипник, 
Н. Суворова, U. Staudinger & P. Baltes та ін. 
Особливої значущості набувають розробки 
методик застосування інтерактивних 
технологій для вищої школи. Цією 
проблемою займалися вітчизняні дослідники 
Л. Артемова, К. Гіря, Т. Дуткевич, І. 
Мельничук, І. Осадченко та ін. Так, 
І. Підласий написав інтерактивний 
підручник для педагогів ринкової системи 
освіти; О. Пометун диференціювала активні 
й інтерактивні методи навчання й уклала 
«Енциклопедію інтерактивного навчання», 
пов’язавши застосування інтерактивних 
технологій з проведенням занять на 
сучасному рівні; М. Скрипник дає 
тлумачення основним поняттям і методам 
інтерактивного навчання.  
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Метою статті ми обрали обґрунтування 
діалогічності інтерактивного навчання в 
історичному та методологічному аспектах.  

Викладення основного матеріалу. 
Термін «інтерактив» (з англ. Interact, де 
«inter» – взаємний і «act» – діяти) вживається 
в розумінні здатності до взаємодії. Сутність 
цієї педагогічної технології полягає в тому, 
що навчання відбувається за умови 
постійної, активної взаємодії всіх учасників, 
а «розвитковий навчальний процес у 
контексті діалогу, активної взаємодії та 
спілкування його учасників – це інтеракція» 
[3, с. 15].  

Термін «інтерактивна педагогіка» 
запровадив у 1975 році німецький дослідник 
Г. Фріц [6, с. 13], хоча витоки інтерактивного 
навчання можна відшукати ще в Стародавній 
Греції. Зокрема, діалоги Сократа з учнями 
(470-399 до н.е.) є своєрідною бесідою-
дослідженням, підпорядкованою пошуку 
істини, це процес формулювання 
правильного запитання і конкретної точної 
відповіді на нього. Саме від Сократа бере 
початок діалог як філософське мистецтво 
розмірковування з метою встановлення 
істини, оскільки, на думку філософа, істина 
досягається у діалозі між людьми. Метод 
філософствування Сократа полягає в тому, 
щоб за допомогою влучно поставлених 
запитань з’ясувати межі знання і незнання 
співрозмовника і скерувати його до 
істинного знання, що засвідчено у відомому 
гаслі Сократа «Пізнай самого себе».  

Науковці зазначають, що використання 
інтеракцій обумовлює інтерактивність 
навчального процесу і спрямовується на 
стимулювання природної активності 
студентів, а саме: розумової, котра 
реалізується в інтенсивності логічного 
мислення, генеруванні ідей, висловлюванні 
припущень, проектуванні, конструюванні, 
моделюванні, дослідженні, виявленні творчої 
уяви, зосередженості, уваги, 
спостережливості, здійсненні аналітико-
синтетичних операцій; емоційної, що 
знаходить відображення в появі емоційної 
напруги, переживаннях, формуванні 
впевненості в собі; соціальної, що полягає в 
імітації виконання соціальних ролей, обміні 
думками, у власних судженнях і висновках, 
особистому ставленні до фактів, явищ і 
діяльності на основі критичного мислення, у 
сформованості гуманістичних цінностей, 

комунікативної компетентності; активності 
в самостійній практичній діяльності – 
спочатку в умовах навчання, а в 
майбутньому – в умовах виконання 
професійних функцій. Передбачається, що 
всі зазначені фактори виявлення природної 
активності спонукатимуть студентів до 
особистісного розвитку, самовизначення, 
персоналізації, соціального ототожнення, 
формування професійної ментальності [4]. 

Інтегративний характер інтерактивного 
навчання, яке вбирає в себе елементи 
багатьох інновацій, спрямованих на 
активізацію навчально-пізнавальної, 
самостійної, комунікативної діяльності 
студентів на основі посиленої 
міжособистісної взаємодії, характеризує його 
як інноваційний процес і визначає основний 
напрямок педагогічних трансформацій: 
зміни технології від «вбивання знань» до 
організації самоосвіти студента. 

Дослідники акцентують увагу на тому, 
що інтерактивне навчання як інноваційно-
технологічний педагогічний процес 
ґрунтується саме на педагогіці 
співробітництва, педагогіці діалогу. 
Визначення сутності педагогічного процесу 
як складно організованого соціального 
явища полягає в усвідомленні смислу 
ключового поняття «процес» (від лат. 
рrocessus – проходження, просування, рух 
вперед, зміна), що є розвитком певного 
явища, послідовною зміною стану його 
учасників, сукупністю закономірних і 
послідовних дій, спрямованих на досягнення 
певного результату.  

Педагогічний процес інтерактивного 
навчання – це завжди певний набір, 
поєднання, єдність різних компонентів, дій, 
операцій, процедур, кроків, котрі спочатку 
можна об’єднати узагальнювальним 
поняттям – сукупність. Водночас 
педагогічний процес інтерактивного 
навчання є організованим явищем і 
передбачає струнку логіку, порядок, 
взаємозв’язок, детермінованість 
компонентів, послідовність дій, що 
відображає його технологічність і системний 
характер.  

Отже, педагогічний процес 
інтерактивного навчання – це певна 
організація життєдіяльності його учасників: 
дії педагога для оптимізації навчально-
пізнавальної діяльності студентів, обмін 
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діяльностями між ними (взаємодія), яка 
завжди спрямовується на розвиток студентів, 
тобто на зміну їхнього стану, що фіксується 
за допомогою засобів діагностики. Тому 
інтерактивне навчання ми розглядаємо як 
інноваційно-технологічний педагогічний 
процес, що є системою закономірних, 
послідовних активних взаємодій, спільної 
діяльності викладача і студентів з метою 
їхнього розвитку, в якій виокремлюються 
певні атрибути, а саме: 

– просторове і часове співіснування 
учасників інтерактивного навчання, що 
спонукає до виникнення особистісного 
контакту між ними; 

– усвідомлення загальної мети, 
передбачуваного результату діяльності, що 
відповідає інтересам усіх і сприяє реалізації 
потреб кожного; 

– планування, контроль, корекція та 
координація дій студентів під час 
інтерактивного навчання; 

– включення кожного студента до 
процесу спільної діяльності шляхом 
розподілу функцій і ролей у єдиному процесі 
співробітництва; 

– виникнення нових моделей 
міжособистісних відносин, що можуть бути 
використані у майбутній професійній 
діяльності. 

Оскільки активізується процес 
інтенсивної міжсуб’єктної комунікації 
викладача як суб’єкта своєї професійної 
діяльності та студента як суб’єкта власної 
освітньої діяльності, інтерактивній 
навчальній взаємодії суб’єктів педагогічного 
процесу властиві: високий рівень 
інтенсивності спілкування його учасників та 
обміну діяльностями; зміни та 
різноманітність їх видів, форм і прийомів; 
цілеспрямована рефлексія і викладачів, і 
студентів своїх дій і тієї взаємодії, що 
відбулася. Тому вважається, що інтерактивна 
педагогічна взаємодія спрямована саме на 
вдосконалення моделей поведінки і 
діяльності учасників педагогічного процесу 
[2, c.19]. 

Метою інтерактивного навчання у ВНЗ 
є створення викладачем таких умов 
професійної підготовки, за яких кожен 
студент відчуватиме свою успішність, 
інтелектуальну спроможність, 
зреалізованість природного потенціалу, 
самостійно здобуватиме знання й 

конструюватиме власну професійну 
компетентність у процесі фахового 
зростання, яку можна відповідно 
продіагностувати Будь-яка інтерактивна 
взаємодія має відповідати навчальним, 
методичним, організаційно-технічним, 
психологічним вимогам, що потребує 
обґрунтування науково-методологічних 
засад і методики впровадження 
інтерактивних технологій у вищій школі. 

Узагальнюючи спрямованість 
інтерактивного навчання, науковці 
розглядають його як: діалектичний процес; 
навчання, що одночасно характеризується 
інформаційним та операційним 
наповненням; сукупність методів, що мають 
загальноосвітній, соціально-психологічний, 
педагогічний, культуротворчий зміст; 
навчання, що ґрунтується на асоціативно-
рефлекторному механізмі засвоєння знань, 
умінь і навичок; антропоцентричне, 
соціогенне явище за основним фактором 
розвитку й відношенням до особистості; 
інноваційний процес, за умов якого заняття 
проводяться в активних формах проблемно-
діалогічного навчання – проблемної лекції, 
семінару, брейн-стормінгу, психодрами, 
диспутів, дебатів, діалогів, полілогів, прес-
конференції, ділової та дидактичної гри, 
інсценування, тренінгів тощо. 

Викладачам необхідно дотримуватись 
певних вимог у застосуванні інтерактивних 
технологій навчання у вищій школі, а 
саме: визначати критерії ефективності цієї 
інноваційної методики навчання, що 
відображає діяльнісний підхід до 
модернізації підготовки майбутніх 
фахівців; дотримуватись відповідності 
віковим особливостям студентів і вибирати 
такі інтерактивні методики, котрі будуть 
оптимальними для навчання у вищій 
школі; враховувати високу ефективність 
інтерактивної взаємодії в педагогічній 
практиці; застосовувати лише ті інтерактивні 
методи й техніки, що відповідатимуть 
поставленим цілям та завданням 
особистісного розвитку студентів і 
підготовки майбутніх 
фахівців; використовувати інтерактивні 
методи за умови систематичності та 
доступності у їх застосуванні; брати до 
уваги, що інтерактивні методики повинні 
мати розвивальний характер. 
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В основі інтерактивного навчання у 
вищій школі лежить діалогічний підхід, тому 
інтерактивні технології є технологіями 
співпраці суб’єктів педагогічної взаємодії. 
Суб’єктність студента є умовою і засобом 
його розвитку, а також метою системи освіти 
у вищій школі, оскільки трактується як 
першопричина активності, якісний стан 
суб’єкта, особистості, що знаходить 
відображення у високому рівні активності, 
характеристиками якої є самосвідомість, 
самостійність, самодіяльність, саморозвиток, 
саморегуляція, самоосвіта, самовиховання, 
само ідентифікація, відкритість до 
самовдосконалення тощо.  

У зв’язку з цим інтерактивне навчання 
розглядається як педагогічний процес, що є 
сукупністю закономірних, послідовних 
активних взаємодій викладача і студентів з 
метою їх розвитку. Оскільки розвиток є 
процесом внутрішнім, особистісним, що 
регулюється перш за все самим студентом 
(саморозвиток), основною функцією 
викладача в процесі інтерактивного навчання 
є створення оптимальних умов для 
саморозвитку студента, розвитку його 
індивідуальності, суб’єктності та 
корегування цього процесу, «з метою 
розвитку людини – суб’єкта власної стратегії 
життя» [2, с. 35]. 

На сучасному етапі розвитку діалогіки 
як науки про організацію і ведення розмови 
діалогові стосунки, що складають основу 
інтерактивного навчання, ґрунтовно 
аналізувалися в роботах С. Франкла і М. 
Бахтіна – петербурзьких мислителів наукової 
школи О. Веденського. Учені розглядають 
діалог перш за все як категорію буття. Для 
них бути – означає спілкуватися діалогічно. 
Діалог у тлумаченні М. Бахтіна [1] стає 
ключем до вивчення культури, фактором, що 
розширює свідомість людини, визначає 
спрямованість його духовних пошуків і 
сутнісно характеризує людське мислення та 
пізнання. Це зумовило запровадження такого 
поняття, як «діалогізм свідомості», котре 
означає форму внутрішнього діалогу. 
Інтерпретація сутності цього поняття у 
розуміння інтерактивного навчання має 
такий зміст: коли студент аналізує 
інформацію, отриману в ході лекції, під час 
обговорення на семінарському занятті чи в 
процесі самостійної роботи з науковими 
літературними джерелами, він формує своє 

бачення і розуміння проблеми. Якщо 
дотримуватися розуміння діалогу культур за 
М. Бахтіним, то робота студента з книгою 
(текстова діяльність) також може 
розглядатися як інтеракція, тобто взаємодія 
автора тексту й адресата (студента). Студент 
може ідентифікувати себе з уявними 
персонажами (під час виконання 
інтерактивних рольових ігор), з виконанням 
певних професійних функцій (в умовах 
тренінгу професійної ідентичності).  

Діалог як двосторонній інформаційний 
смисловий зв’язок є важливою складовою 
процесу інтерактивного навчання. Є такі 
види діалогу, як: внутріособистісний, що 
ґрунтується на протиріччях свідомості та 
емоцій; діалог як мовленнєве спілкування 
людей, що лежить в основі комунікативних 
технологій; діалог культурних смислів, 
котрий є основою технології «діалогу 
культур». Концептуальними ідеями 
діалогічності в навчанні є бачення діалогу як 
невід’ємного компоненту внутрішнього 
позитивного змісту свободи особистості. 
Діалог не є виявом протиріч, а відображає 
співіснування і взаємодію свідомостей, які 
ніколи не зводяться до єдиного цілого.  

Діалог в інтерактивному навчанні 
можна розглядати як комунікативний процес 
реальних або уявних партнерів, у ході якого 
відбувається не просто обмін інформацією, а 
виявлення точок зору, смислових позицій, 
ціннісних орієнтацій та особистісних смислів 
партнерів. Результат такого діалогу – синтез 
нового смислу, що виникає в процесі 
зіткнення різних смислових позицій 
партнерів спілкування. М. Бахтін, котрий 
тлумачив смисл як відповідь на запитання, 
зазначав нерозривний зв’язок розуміння з 
відповіддю, яка на його думку і створює 
ґрунт для розуміння [1]. Розуміння і 
відповідь, в свою чергу, пов’язані 
діалогічними відношеннями: розуміння – 
основа відповіді, її підготовча фаза. Разом з 
тим, розуміння може актуалізуватися тільки 
у відповіді, в якій би формі вона не 
виступала – мовного висловлювання, 
предметної дії або навіть «мовчазного 
розуміння». Тому інтерактивне навчання 
доцільно розглядати як один із варіантів 
(моделей) комунікативних технологій з 
добре організованим зворотним зв’язком 
суб’єктів та об’єктів навчання, з 
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двостороннім обміном інформацією між 
ними на основі діалогічної взаємодії.  

За умови організації інтерактивного 
навчання моделюється багатостороння 
форма комунікації, що передбачає 
врахування думок, поглядів, позицій 
учасників такої взаємодії, відтворення, 
імітацію діяльності (ділові, рольові, 
дидактичні ігри), що передбачає розвиток 
здібностей до оволодіння певним видом 
практичної діяльності (наприклад, у ході 
тренінгу). 

Різні моделі педагогічної взаємодії 
складають основу комунікативного процесу 
традиційного та інтерактивного навчання. 
Виокремлюються три режими (моделі) 
організації навчального процесу: 
екстраактивний, інтраактивний та 
інтерактивний [4, с. 209-223]. Ми 
пропонуємо авторську інноваційну модель 
інтерактивного інформаційного обміну (рис. 
1), де враховані всі три моделі 

інформаційного обміну. Її результативність 
виявляється в таких діях студентів: 
отримання ними інформації від викладача та 
з інших джерел, активна самоосвітня 
діяльність і творча робота. Діалогічна 
міжсуб’єктна взаємодія під час занять на 
рівні «викладач – студент» і «студент – 
студент» передбачає участь студентів у 
діалогах, обговоренні наукових і 
професійних проблем на семінарських 
заняттях або за умови використання 
викладачем у традиційному навчанні таких 
активних методів, як евристична бесіда, 
дискусії, полілоги, що є основою 
інтерактивних технологій. Це потребує 
попередньої посиленої діалогічної взаємодії 
на рівні «студент – джерела науково-
навчальної інформації», що спонукатиме 
студентів до більш усвідомленого і 
критичного опрацювання ІДІ для 
компетентного діалогу.  

 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Інноваційна модель інтерактивного інформаційного обміну 
Такий підхід дає змогу кожному 

студенту здійснити попередню ґрунтовну 
підготовку до інтерактивної взаємодії в 
групі: 

– опрацювати з певної теми, 
дисципліни, курсу різні джерела наукової, 
навчальної, методичної, енциклопедичної та 
довідкової літератури; 

– розглянути і проаналізувати наукові 
концепції, бачення та розуміння різних 
авторів у їхніх публікаціях, дисертаційних 
дослідженнях, монографіях; 

– виокремити сутнісні ознаки, аспекти, 
характеристики й напрямки досліджень із 
вивчених проблем і відобразити їх у 
сконцентрованому вигляді структурно-

логічної схеми, моделі, таблиці, що 
складають «портфоліо» особистісних 
досягнень студента з вивчення даної 
дисципліни. 

Відповідно до цієї інноваційної моделі 
інтерактивного інформаційного обміну 
студенти виступають як суб’єкти учіння 
самих себе, тому цей режим властивий також 
самостійній навчально-пізнавальній 
діяльності, самонавчанню, самовихованню, 
саморозвиткові. Студенти акумулюють 
інформаційні потоки не тільки від викладача 
в ході лекції (це до 30% інформації), а й з 
інших джерел (з наукової, навчальної, 
довідкової літератури, Internet-ресурсів 
тощо) та в процесі обміну цією інформацією 
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під час діалогічно-полілогічної взаємодії в 
групі.  

Під час багатосторонньої взаємодії на 
рівні «викладач – студент», «студент – 
студент», «студент – джерела інформації» 
відбувається привласнення до 90% того, що 
артикулюється і здійснюється на занятті. Тут 
педагог є організатором, фасилітатором 
навчального процесу (англ. facilitator – той, 
хто полегшує, сприяє чомусь). Інноваційна 
інтерактивна модель навчання передбачає 
проникнення інформаційних потоків у 
свідомість студентів, що у свою чергу 
викликає в них посилену аналітичну 
мисленнєву активність і породжує зворотній 
інформаційний зв’язок. Показником такої 
інтерактивної взаємодії є відтворення 

студентом у діалозі «викладач – студент» 
більшого обсягу інформації, ніж було 
отримано на лекції. Це є результатом 
активної миследіяльності студента. 

Висновки. Зміст інтерактивного 
навчання розширюється на основі сепарації 
інноваційних ідей з різних педагогічних 
технологій, що дає змогу говорити про 
формування інтегративної мегатехнології 
інтерактивного навчання, котра складається 
із сукупності технологій інтерактивного 
характеру та різного методичного 
наповнення. Тому, досліджуючи 
інтерактивне навчання, доцільно вживати 
термін «інтерактивні педагогічні технології», 
сутність яких полягає у діалогічності 
навчального процесу.  
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DIALOGISM OF FUTURE SPECIALISTS’ INTERACTIVE LEARNING IN HIGH SCHOOL 
The article highlights the historical aspects of online learning, which is based on dialogic interaction 

between persons of the educational process. After the analysis of scientific literature it was revealed that since 
90-th of XX century fundamental researches of the theoretical aspects of online training educational technology 
and ways of its practical implementation are conducted and developed dynamic. It is proved that online learning 
is an innovative technological communicative process, which is based on cooperation pedagogics, pedagogics of 
dialogue. It is explained that the using of interactions makes interactive learning process and is sent to stimulate 
the different types of students’ activity. Integrative nature of interactive learning combines elements of many 
innovations focused on enhancing teaching and learning, independent, communicative activities of students on 
the basis of enhanced interpersonal interaction. An innovative model of interactive information exchange, which 
integrates extraactive, intraactive and interactive operation of the educational process is developed. 

Keywords: online learning, dialogue, exchange of information. 
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ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ 
МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

ДО ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ФУНКЦІЙ 
 

Автор представляє технологію розвитку психолого-педагогічної готовності майбутнього 
магістра військово-соціального управління як теоретично обґрунтований напрямок професійної 
діяльності. Розглянута проблема підвищення якості підготовки військових фахівців і запропоновані 
шляхи її вирішення крізь призму поняття “освітня технологія”. Розроблені принципи покращення 
якості вищої освіти, які висвітлені у тісному взаємозв’язку з аспектами гуматиризації та гуманізації 
вищої школи в контексті Болонського процесу. В статті проаналізовано особливості підготовки 
військових фахівців і обґрунтовуються основні напрями її удосконалення у відповідності з вимогами 
Болонського процесу. Визначені тенденції для вирішення завдань військової освіти Збройних Сил України 
на основі досвіду професійної підготовки військових фахівців. 

Ключові слова: технологія, розвиток, психолого-педагогічна підготовка, психолого-педагогічна 
готовність, магістр, військово-соціального управління. 

Автор представляет технологию формирования психолого-педагоической компетентности 
военного специалиста оперативно-тактического уровня подготовки как теоретическо обоснованное 
направление профессиональной деятельности. Рассмотрена проблема повышения качества подготовки 
военных специалистов и предложены пути ее решения сквозь призму понятия “образовательная 
технология”. Разработаны принципы улучшения качества высшего военного образования, которые 
освещены в тесной связи с аспектами гуманизации и гуманитаризации высшей школы в контексте 
Болонского процесса. В статье проанализированы особенности подготовки военных специалистов и 
обосновываются основные направления ее усовершенствования в соответствии с требованиями 
Болонского процесса. Определены тенденции для решения задач военного образования Вооруженных 
Сил Украины на основе опыта профессиональной подготовки военных специалистов 

Ключевые слова: технология, развитие, психолого-педагогическая подготовка, психолого-
педагогическая готовность, магистр, военно-социального управления. 

Головним завданням системи військової 
освіти є підготовка офіцера відповідного 
рівня і профілю, компетентного і 
відповідального, такого, що вільно володіє 
своєю професією та орієнтується в суміжних 
сферах діяльності, готового до ефективної 
служби у військах за спеціальністю, здатного 
до постійного професійного зросту.  

Актуальність впровадження технології 
розвитку психолого-педагогічної готовності 
майбутніх магістрів військово-соціального 
управління до виконання професійних 
обов’язків полягає в необхідності: вирішення 
завдань технологічного забезпечення 
навчально-виховного процесу; реалізації 
підготовленості майбутніх магістрів 
військово-соціального управління до 
професійної діяльності на основі наявності в 
них визначених стандартами компетенцій; 
можливість експертного проектування 
технологічних методів, організаційних форм 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії, яка забезпечує 
гарантовані результати психолого-
педагогічної готовності майбутніх магістрів 
військово-соціального управління. 

Дослідники АПН України визначають 
педагогічну технологію як процес створення 
адекватної до потреб і можливостей 

особистості й суспільства теоретично 
обґрунтованої навчально-виховної системи 
соціалізації, особистісного і професійного 
розвитку й саморозвитку людини в освітній 
установі, яка, внаслідок упорядкованих 
професійних дій педагога при оптимальності 
ресурсів і зусиль всіх учасників навчально-
виховного процесу, гарантовано забезпечує 
ефективну реалізацію свідомо визначеної 
освітньої мети та можливість оптимального 
відтворення процесу на рівні, який відповідає 
рівню педагогічної майстерності педагога [9, 
с. 27-45].  

У сучасному суспільстві технологічність 
стає домінуючою характеристикою діяльності 
людини як перехід на якісно новий рівень 
ефективності, оптимальності, наукоємкості 
освітнього процесу. Технологія відображає 
спрямованість прикладних педагогічних 
досліджень на радикальне вдосконалення 
людської діяльності, підвищення її 
результативності, інтенсивності та 
інструментальності [10, с. 8]. 

В чому відмінність технологічного 
підходу до професійної підготовки в 
порівнянні з традиційним. Для цього 
приведемо порівняльну характеристику 
визначених категорій в таблиці 1.  
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Таблиця 1 
Порівняльна характеристика традиційного і технологічного підходів до професійної 

підготовки майбутніх магістрів військово-соціального управління 
Традиційний підхід Технологічний підхід 

Компонент мотиваційно-цільовий 

Визначаються цілі згідно 
установкам програми і 
вимогам до підготовки 

слухачів. 
Як правило, відсутній 

мотив і час для 
співвідношення своїх 

підходів з психологічними 
особливостями 

Визначається таксономія цілей, класифікація їх на системні, предметні, 
модульні і цілі конкретного заняття, які чітко та діагностично визначені, 
що дає можливість описати результат розвиненості психолого-педагогічної 
готовності, оцінити якість професійної підготовки слухача і при 
необхідності корегувати навчально-виховний процес; при цьому 
враховується можливість надання слухачу напрацювати власну траєкторію 
психолого-педагогічної підготовки, реалізувавши її в період проходження 
військового стажування. Мотиваційне забезпечення діяльності науково-
педагогічного працівника, і слухача ґрунтується на реалізації їх 
особистісних функцій в цьому процесі (вільний вибір, креативність, 
змагальність, життєвий і професійний сенс). 

Змістовний компонент 
Встановлюються 

стандарти освіти – 
підготовка майбутнього 

магістра військово-
соціального управління 
відповідного профілю і 

рівня. Головна відмінність 
– уніфікація, 

обов’язковість для всіх, 
деяка посередність 

Стандарт освіти збагачується за рахунок диференціації слухача за рівнем 
підготовленості, поглиблюється і розширюється програма професійної 
підготовки при цьому визначаються: необхідні навчальні елементи 
розвитку психолого-педагогічної готовності (модулі, розділи), які 
виявляють системоутворюючі зв’язки, ефективність функціонування 
навчально-виховної системи в цілому для досягнення цілей психолого-
педагогічної підготовки слухача; допустиме дозування професійної 
підготовки на основі виміру інформаційної ємкості технології розвитку 
психолого-педагогічної готовності майбутніх магістрів військово-
соціального управління до виконання професійних обов’язків, яка 
виключає перевантаження слухачів на етапах професійної підготовки 

Операційно-діяльнісниий компонент 
Науково-педагогічний 
працівник будує свою 
роботу так, щоб слухач 

адаптувався до викладання. 
Основне джерело 

професійної підготовки – 
підручник та лекція. 

Основні форми – лекція, 
семінар, практичне заняття; 

професійна підготовка 
побудована по 

авторитарній схемі. 

Виявлена і обґрунтована науково-педагогічним працівником, логіка 
організації педагогічної взаємодії з слухачами на рівні суб’єкт-суб’єктних 
відношень – визначені способи взаємодії учасників навчально-виховного 
процесу на кожному етапі професійної підготовки, яка відрізняється 
високим рівнем взаєморозуміння, низьким рівнем зайвої інформації, 
економією часу її передачі. Характерна варіативність професійної 
підготовки, яка забезпечує управління пізнавальною діяльністю слухачів: 
проблемні питання, ситуації, дискусії, ділові ігри, мікровикладання, 
тренінги, захист проектів та ін., при цьому сполучення форм залежить від 
мети і змісту професійної підготовки. Оптимальне співвідношення 
організаційних форм, методів, засобів індивідуальної і групової діяльності 
забезпечує поетапний розвиток необхідних знань навичок і вмінь. 

Діагностичний компонент 
Використовується 

традиційна п’яти бальна 
оцінка знань, аналіз якості 

освіти по підсумках 
іспитів і заліків. 

Визначені процедури контролю і виміру якості розвиненості психолого-
педагогічної готовності. 
По результатам контролю науково-педагогічними працівниками 
уточнюється мета і зміст професійної підготовки, переглядаються підходи 
до вибору організаційних форм і методів чи перебудовується технологія.  

У нашому дослідженні зроблено 
припущення, що під психолого-
педагогічною готовністю майбутнього 
магістра військово-соціального управління 
вважається здатність використовувати 
професійний потенціал (систему психолого-
педагогічних знань, умінь та навичок) для 
створення авторської технології професійної 
діяльності в напрямі формування 
достатнього для виконання завдань за 
призначенням морально-психологічного 
стану особового складу та створення умов 
для його самовдосконалення та 

самореалізації в процесі навчально-виховної 
діяльності. 

В систему психолого-педагогічної 
підготовки входить виконання професійних 
завдань на основі контент-аналізу посадових 
обов’язків заступника командира полку 
(бригади) з виховної роботи згідно з 
Військовим статутом Збройних Сил України 
– випускника Національного університету 
оборони України (НУОУ) за спеціальністю 
8.18010081 “Військово-соціальне 
управління”, спеціалізацією “Організація 
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морально-психологічного забезпечення 
військ (сил)”.  

Метою технології розвитку психолого-
педагогічної готовності майбутніх магістрів 
військово-соціального управління до 
виконання професійних обов’язків є 
підготовленість випускника до самостійного 
здійснення військово-професійної діяльності. 
Метою військово-професійної діяльності є 
розвинений магістр військово-соціального 
управління з чітко визначеними лідерськими 
якостями, завжди готовий з високою 
психолого-педагогічною готовністю 
керувати підрозділами оперативно-
тактичного рівня, як в мирний, так і воєнний 
час. 

Технологія розвитку психолого-
педагогічної готовності майбутніх магістрів 
військово-соціального управління до 
виконання професійних обов’язків у воєнній 
сфері – це теоретично обґрунтовані 
навчально-виховні системи, метою 
функціонування яких є досягнення певного 
рівня психолого-педагогічної 
підготовленості слухачів, достатнього для 
їхньої подальшої професійної діяльності. 

На нашу думку, системність технології 
розвитку психолого-педагогічної готовності 
майбутніх магістрів військово-соціального 
управління до виконання професійних 
обов’язків розглядається як цілеспрямована 
та самокерована цілісність закономірно 
пов’язаних між собою компонентів, які 
сприяють отриманню інтегрального 
результату при оптимальній реалізації своїх 
функцій.  

Між завданнями технології розвитку 
психолого-педагогічної готовності майбутніх 
магістрів військово-соціального управління 
до виконання професійних обов’язків 
встановлюються відповідні зв’язки, 
найбільш важливим з яких є зворотній 
зв’язок на основі аналізу ефективності 
психолого-педагогічної підготовки слухачів. 

Розвиток психолого-педагогічної 
готовності майбутніх магістрів військово-
соціального управління до виконання 
професійних обов’язків базується на 
вивченні та оцінці умов майбутньої 
психолого-педагогічної діяльності та вимог 
до випускника. 

Технологія розвитку психолого-
педагогічної готовності майбутніх магістрів 
військово-соціального управління до 
виконання професійних обов’язків 
реалізується: 

розробленням проблемних ситуацій, 
направлених на розвиток психолого-

педагогічної готовності до виконання 
професійних функцій майбутніх магістрів 
військово-соціального управління;  

створенням сприятливого педагогічного 
середовища для пошуку і власної творчої 
діяльності майбутнього магістра військово-
соціального управління;  

визначенням і обґрунтуванням мети як 
центральної ланки технології розвитку 
психолого-педагогічної готовності майбутніх 
магістрів військово-соціального управління 
до виконання професійних обов’язків; 

визначенням навчально-виховних 
заходів, які сприяють створенню 
цілеспрямованого, доцільно організованого, 
передбачуваного впливу на розвиток 
особистості. 

Технологія розвитку психолого-
педагогічної готовності майбутніх магістрів 
військово-соціального управління до 
виконання професійних обов’язків включає 
чотири етапи: мотиваційно-цільовий, 
змістовний, операційно-діяльнісний, 
діагностичний. 

Перший етап технології – мотиваційно-
цільовий – передбачає чітке визначення 
цілей та плану діяльності, створення 
мотиваційного середовища. Розглядаючи 
мету як образ майбутнього результату при 
наявності потреб, мотивів і бажання, перший 
етап технології уявляється як два 
взаємозалежні і взаємодоповнюючі блоки: 
постановка мети і досягнення мети. 

Постановка мети: аналіз наявних 
результатів; вибір мети (визначення 
очікуваних результатів); формулювання 
мети; вибір способу оцінки результату; 
пошук мотивації успіху; одержання 
зворотного зв’язку від виконавців. 

Досягнення мети: визначення проблем; 
опис проблем у термінах діяльності; 
представлення альтернативних варіантів 
розв’язання проблем; вибір оптимального 
шляху; визначення термінів досягнення 
мети; визначення стратегії досягнення та 
облік обмежень мети. 

Необхідно також зазначити, що 
мотиваційно-цільовий етап техно-логії 
передбачає створення мотиваційного 
середовища. На основі особистісно-
орієнтованого підходу науково-педагогічні 
працівники виявили й проаналізували 
структуру ціннісної орієнтації слухачів, 
інтерес до психолого-педагогічної 
підготовки з метою створення позитивної 
мотиваційної атмосфери, пошуку дійових 
мотивів для кожного конкретного слухача.  



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 2 (33) / 2013 104 

Змістовний компонент технології 
містить усе те, що становить поняття “зміст 
психолого-педагогічної підготовки” [3]. При 
відборі змісту нами врахована необхідність 
надання певної свободи слухачам у виборі 
альтернативних професійно-орієнтованих 
завдань, стимулювання розвитку їх 
пізнавальної активності, внесення нових 
елементів у методику проведення 
теоретичних і практичних занять, створення 
атмосфери співробітництва.  

Детермінанти структури змісту 
психолого-педагогічної підготовки найбільш 
високого рівня пов’язані з розвитком уміння 
самостійно діяти в нестандартних та 
складних умовах, передбачають 
самовизначення, самореалізацію та 
самовдосконалення особистості в освітньому 
процесі.  

Важливим етапом відбору змісту 
технології була його адаптація до навчально-

пізнавальної діяльності слухачів шляхом 
дидактичного моделювання в позаудиторний 
час. Його формою є “психолого-педагогічно-
орієнтовані завдання” на основі методу 
проблемних ситуацій. 

Для підвищення технології розвитку 
психолого-педагогічної готовності майбутніх 
магістрів військово-соціального управління 
до виконання професійних обов’язків 
необхідно її проводити поетапно на протязі 2 
років навчання за спеціальностю 8.18010081 
“Військово-соціальне управління”, 
спеціалізацією “Організація морально-
психологічного забезпечення військ (сил)” 
[4-7]. 

З точки зору послідовності 
розташування теоретичного та практичного 
курсів розвитку психолого-педагогічної 
готовності майбутніх магістрів військово-
соціального управління у просторі і часі 
виглядатиме таким чином (табл. 2). 

Таблиця 2 
Послідовність теоретичного і практичного курсу при розвитку психолого-

педагогічної готовності майбутніх магістрів військово-соціального управління за 
спеціальностю 8.18010081 “Військово-соціальне управління”  

Період навчання слухачів НУОУ протягом 2011-2013 років 
1курс 2 курс 

“Психолого-педагогічні аспекти діяльності 
військового керівника”  
Теоретико-прикладні основи психолого-педагогічної 
підготовки (лекційні, семінарські, самостійні заняття 
з питань психолого-педагогічної компетентності); 

 

Філософсько-методологічні проблеми військово-
соціального управління 

Філософсько-методологічні проблеми 
військово-соціального управління 

 Морально-етична культура військового 
керівника 

Військово-соціальне управління  
Морально-психологічне забезпечення діяльності 
військ (сил)  
Морально-психологічне забезпечення операцій 
(бойових дій)  
Соціальна психологія військового управління Соціальна психологія військового управління 
Прикладна психологія військової діяльності Прикладна психологія військової діяльності 
Організація виховної та соціально-психологічної 
роботи у військах (силах) 

Організація виховної та соціально-
психологічної роботи у військах (силах) 

 Комунікативні технології в діяльності 
органів військового управління 

 
Практикум з психолого-педагогічної підготовки 
професійної діяльності майбутнього магістра 
військово-соціального управління (тренінги, 
вирішення проблемних ситуацій) 

Виконання програми “Прищеплення слухачам навичків управління військовими колективами, 
організації виховної роботи, зміцнення військової дисципліни” . 
Розвиток практичних навичок під час стажування у військах 
Командно-штабні 
навчання   Командно-штабні 

навчання  
   Стажування у військах  

Н
ай

ме
ну

ва
нн

я в
ид

у 
пі

дг
от

ов
ки

 

    Державна 
атестація 
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Операційно-діяльнісний компонет 
впровадження технології розвитку 
психолого-педагогічної готовності до 
професійної діяльності майбутнього магістра 
військово-соціального управління 
досягається у НУОУ забезпеченням 
організації практичної навчально-
пізнавальної та виховної діяльності. Цей 
компонент по іншому можна назвати 
технологічним [1], тобто, таким, що описує 
умови, послідовність, методи, засоби 
надбання слухачами психолого-педагогічних 
знань, навичок і вмінь та управління 
процесом виховання і навчання 
військовослужбовців. 

Умови, що сприяють розвиненості у 
майбутніх магістрів військово-соціального 
управління психолого-педагогічної 
готовності до виконання професійних 
обов’язків: 

чітка цільова спрямованість у вивченні 
навчального факультативного курсу 
“Психолого-педагогічна підготовка 
військового керівника” (вироблення у 
майбутнього магістра військово-соціального 
управління вмінь ставити мету заняття, 
конкретизувати й інтегрувати її; виділяти 
основні і допоміжні цілі; практично 
трансформувати мету діяльності в 
практичний результат) [8]. До даної робочої 
програми необхідно додати модуль 
практичних дій розвитку психолого-
педагогічної готовності слухачів в системі 
комплексної програми “Прищеплення 
слухачам навичок управління військовими 
колективами, організації виховної роботи, 
зміцнення військової дисципліни” згідно з 
наказом Міністра оборони України [2]; 

вироблення у майбутнього магістра 
військово-соціального управління вміння 
добирати і компонувати навчальний 
матеріал, диференціювати його, виділяти 
дидактичні елементи змісту, визначати їхні 
види й ознаки; співвідносити зміст і його 
складові з цілями навчання, моделювати, 
інтерпретувати і систематизувати навчально-
виховний зміст діяльності. 

Розвиток психолого-педагогічної 
готовності до виконання професійних 
обов’язків майбутнього магістра військово-
соціального управління в умовах НУОУ 
визначається цілями, завданнями, 
характером майбутньої професійної 
діяльності. У зв’язку з цим навчально-

виховний процес перестає бути способом 
засвоєння знань, умінь, навичок. У рамках 
особистісно-орієнтованої технології він 
розглядається як творча діяльність, пов’язана 
зі створенням соціально-значущого проекту 
психолого-педагогічної підготовленості, у 
процесі роботи над яким відбувається 
освоєння не тільки соціального, але й 
актуалізація власного досвіду, завдяки чому 
навчання майбутніх магістрів військово-
соціального управління в умовах НУОУ стає 
розвиваючим. У зв’язку з цим особливу 
значимість набуває організація педагогічної 
взаємодії між науково-педагогічним 
працівником і слухачем. Науково-
педагогічний працівник виступає не носієм 
якоїсь навчальної дисципліни, а насамперед 
організатором цілісної навчально-виховної 
ситуації в рамках спільної діяльності. 
Спільна діяльність через розроблення і 
наступну реалізацію випускниками 
ефективної психолого-педагогічної 
підготовки містить у собі не тільки 
комунікативні, але й насамперед предметно-
практичні взаємодії зі слухачами.  

Розвиток психолого-педагогічної 
готовності майбутнього магістра військово-
соціального управління до професійної 
діяльності в контексті індивідуально-
орієнтованого підходу передбачає вирішення 
проблемних ситуацій шляхом розв’язання 
змодельованих ситуацій та їх предметним 
аналізом: з’ясування причин, що створили 
цю ситуацію, визначення їхнього характеру і 
спроби знайти найпридатніший спосіб 
досягнення цих цілей. Результатом такого 
аналізу саме і є прийняття рішення та 
постановка завдання, яке слід виконати в 
певних умовах. 

Наступним компонентом технології 
розвитку психолого-педагогічної готовності 
майбутнього магістра військово-соціального 
управління до професійної діяльності є 
діагностичний компонент, спрямований на 
з’ясування ефективності функціонування 
всієї технології, вивчення результативності 
дій кожного її компонента, своєчасне 
внесення оптимальних коректив. Суттєва 
роль на цьому етапі відводиться 
самоконтролюванню глибини засвоєння 
навчального матеріалу, правильності 
виконання завдань, оцінки правильності 
отриманих відповідей у завданнях. 
Контролювання і самоконтролювання 
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забезпечують зворотний зв’язок – отримання 
педагогом і слухачем інформації про 
ефективність функціонування процесу 
розвитку психолого-педагогічної готовності 
майбутнього магістра військово-соціального 
управління.  

Для контролювання і 
самоконтролювання рівня розвиненості 
психолого-педагогічної готовності до 
професійної діяльності використовувались 
анкети самооцінювання рівня розвиненості 
психолого-педагогічної готовності до 
професійної діяльності й експертного 

опитування рівня продуктивності психолого-
педагогічної діяльності слухачів. 

Отже, розвиненість у слухачів 
психолого-педагогічної готовності на основі 
особистісно-зорієнтованої технології, нами 
визначається як складна, залежна від 
характеру і умов професійної діяльності і 
така, що забезпечується виконанням 
психолого-педагогічних завдань на основі 
створення банку реальних проблемних 
ситуацій із життєдіяльності військ та 
проектів психолого-педагогічної діяльності. 
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МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 
У статті розкрито основні аспекти методики підготовки лекцій у вищому навчальному закладі. 

Подано рекомендації щодо роботи викладача над планом та літературою до лекційного заняття. 
Зосереджено увагу на систематизації матеріалів і підготовці моделі тексту лекції, роботі над формою 
викладу, підготовці наочних матеріалів та оформленні тексту лекції. 

Ключові слова: методика підготовки, лекція, форма викладу, наочний матеріал, оформлення 
тексту, систематизація матеріалів. 

В статье раскрыты основные аспекты методики подготовки лекций в высшем учебном заведении. 
Даны рекомендации по работе преподавателя с планом и литературой лекционного занятия. 
Сосредоточено внимание на систематизации материалов и подготовке модели текста лекции, работе 
с формой изложения, подготовке наглядных материалов и оформлении текста лекции. 

Ключевые слова: методика подготовки, лекция, форма изложения, наглядный материал, 
оформление текста, систематизации материалов. 

Ефективність засвоєних теоретичних 
знань майбутніх фахівців, багато в чому, 
залежить від обраної викладачем форми 
навчання. В Законі України “Про вищу 
освіту” зазначено, що однією із них у вищих 
навчальних закладах є лекція [2]. Досягнення 
цілей лекції залежить від лекторської 
майстерності викладача, його вмінь 
підготувати та реалізувати її в аудиторії.  

Дослідженню вище зазначеної 
організаційної форми навчання присвячені 
праці багатьох науковців: А. Алексюка, 
Н. Борисова, А. Вербицького, Т. Галушко, А. 
Дьоміна, З. Курлянда, В.Манька, 
А. Столяренка, М.Фіцули, В. Фокіна, 
А. Хуторського та ін. 

Мета статті – розкрити основні аспекти 
методики підготовки лекційних занять у 
ВНЗ. 

Успіх лекції на 90% залежить від того, 
наскільки вдало вона підготовлена. Часто 
підготовчий етап займає в кілька разів 
більше часу, ніж саме читання лекції. 
Детальне знання всіх елементів підготовчого 
етапу дозволяє виробити власний алгоритм 
роботи і зекономити чимало часу, не 
втрачаючи на якості. 

Форми і методи підготовки до 
лекційного заняття різноманітні. Тут багато 
залежить від особливостей пам’яті, досвіду, 
складу розуму лектора, характеру виступу, 
особливостей аудиторії. Однак є і загальні 
моменти підготовчого процесу, які майже 
однакові, що для початківця, що для 
обізнаного лектора. 

1. Звернення до тематичного плану і 
програми навчальної дисципліни. Діяльність 
викладача, не зважаючи на її творчий 
характер, регламентована навчально-
методичними документами. Укладаючи 
тематичні плани і програми, кафедра 
враховує наявний досвід викладання 
дисципліни, вирішує складні проектувальні 
проблеми, а саме: в якому співвідношенні 
повинні бути лекції, семінарські та практичні 
заняття; в якій послідовності має подаватися 
матеріал; який сегмент інформаційного поля 
науки увійде до змісту курсу. При цьому 
обов’язково враховується спеціалізація 
майбутніх фахівців, їх обізнаність у предметі 
тощо. Після процедури затвердження ці 
документи набувають своєї нормативності. 
Це означає, що нікому не дозволяється 
самовільно, на власний розсуд змінювати 
теми чи послідовність їх подачі, вводити те, 
що не передбачено програмою [3]. 

Для лектора вся ця інформація є вкрай 
важливою. Знаючи загальний обсяг годин, 
відведених на навчальну дисципліну, зміст 
курсу, він може не тільки правильно 
спроектувати подачу матеріалу, але й 
простежити міжпредметні зв’язки, 
продумати логіку викладення.  

2. Ознайомлення з фондовими 
матеріалами кафедри із даної теми. Ті 
кафедри, що працюють за стабільними 
програмами, вже мають певні наробки, які 
створюються для того, щоб не починати все з 
нуля, а зорієнтувати на можливий варіант. 
Це не означає, що достатньо скопіювати 
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наявний текст і закінчити підготовку 
ознайомленням із ним. Фондові матеріали - 
це вектор, можливий шлях, який потім 
індивідуалізується з урахуванням 
особистості викладача: його наукового, 
викладацького досвіду, обраного стилю 
викладання, типу темпераменту тощо. Крім 
того, необхідно мати на увазі, що текст лекції 
обов’язково повинен відповідати 
характеристикам адресату. Так, лекція з 
однієї тієї ж теми, призначена для студентів 
стаціонарної форми навчання і для слухачів-
заочників, не може бути однаковою.  

3. Визначення дидактичних цілей. 
Приступаючи до підготовки лекції, викладач 
повинен чітко визначити її мету – це 
основний конструктивний елемент лекції. 
Лектору-початківцю можна 
порекомендувати сформулювати мету лекції 
письмово у вигляді речення, дуже чітко і 
конкретно, і в процесі підготовчої роботи 
постійно мати її перед собою [3]. 

Звичайно перед лектором стоїть задача 
не лише повідомити студентам якусь суму 
знань, чомусь навчити, але й викликати 
певну реакцію, в чомусь переконати. В 
даному випадку можна говорити про три 
аспекти цільової установки: навчальний, 
розвиваючий і виховний. 

Певною мірою поставлені цілі повинні 
співвідноситися із стратегічними завданнями 
на рівні знань, умінь і навичок, що 
представлені у вступній частині програми з 
навчальної дисципліни. Разом із тим, слід 
вирізнити цілі стратегічні й тактичні, які 
можуть виникати як проміжний етап 
навчання предмету.  

4. Складання плану лекції. Цей етап 
роботи базується на двох попередніх етапах. З 
одного боку, питання, що відображаються у 
плані лекції, не повинні виходити за межі 
змісту навчального предмету, відображеного 
у навчальній програмі. З іншого боку, їх вибір 
детермінується фактором адресату і цілями, 
які ставить перед собою викладач. На цьому 
етапі необхідно продумати, чітко 
сформулювати питання теми, розмістити їх в 
суворо визначеній, логічній послідовності [4].  

План – це орієнтир лектора і студента, 
оскільки точно визначає межі проблеми, 
теми. План може бути простим і 
розгорнутим. Простий план складається з 
кількох розділів. У розгорнутому плані 
розділи поділені на підрозділи (з 

дотриманням тих самих правил поділу). 
Підрозділи, особливо складні, можуть 
поділятися на пункти і підпункти. 

5. Робота з науковою та навчальною 
літературою, інформаційними та 
довідковими матеріалами. Незалежно від 
наявності чи відсутності фондових лекцій 
кафедри викладачеві обов’язково слід 
опрацювати всю необхідну літературу, що 
висвітлює тему. Пошукова робота певною 
мірою полегшується за рахунок того, що у 
навчально-методичних комплексах 
вказується вся обов’язкова і рекомендована 
література. Безумовно, бажано, щоб 
викладач не обмежувався тільки тим, що 
призначається для студентів, а мав у своєму 
арсеналі значно більший обсяг матеріалу за 
рахунок бюлетенів передового досвіду, 
авторефератів дисертацій, публікацій 
періодики, наукових видань і користувався 
Інтернет.  

Із позиції методики викладання, 
доцільно розпочати роботу з визначення 
ключових понять теми та їх тлумачення у 
словниках різних типів (енциклопедичних, 
соціально-педагогічних, лінгвістичних 
тощо). 

Для забезпечення високого 
теоретичного і наукового рівня лекції 
необхідно опрацювати наукові статті, 
монографії та інші матеріали наукових 
досліджень. Слід звернути увагу на нові 
видання. Інтенсивний розвиток науки, її 
швидкий прогрес зобов’язують лектора 
слідкувати за її останніми досягненнями. 

6. Систематизація матеріалів і 
підготовка моделі тексту лекції. Зазвичай 
матеріалу завжди буває більше, ніж 
необхідно для однієї лекції. Тому велику 
роль відіграє попередній відбір. Тут 
необхідно бути прискіпливим і відкинути все 
другорядне або слабо пов’язане з темою. 
Спроба так чи інакше “втиснути” в лекцію як 
можна більше фактичного матеріалу – 
характерна помилка молодих лекторів. Часто 
це приводить до того, що лекція 
перетворюється в зведення фактів, у ній не 
залишається місця для головного – для 
аналізу, узагальнень, висновків. 

Підготовка теоретичної частини 
виступу, відбір фактів, їх аналіз та 
узагальнення, побудова логічної системи 
аргументації – це другий етап підготовки 
лекції. Він завершується створенням 
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“макету” майбутньої лекції – тексту. На 
цьому етапі лектор визначає об’єм 
відомостей, котрі він повідомить слухачам. 

Все це відображається у конспекті 
лекції. Конспект являє собою короткий 
виклад основних положень, теми і висновків. 
Він допомагає встановити взаємозв’язок 
ідей, привести їх в систему. Разом із тим, при 
підготовці тексту лекції корисним є прийом 
позиціювання, який дозволяє уявити себе на 
місці студента. Те, що викладається, повинно 
бути цікавим, в першу чергу, самому 
лекторові. Далі він має зацікавити всю 
аудиторію. 

Багатство теоретичного змісту, 
правильне висвітлення фактів і подій, вміла 
їх подача мають велике виховне значення. 
Саме тому лектор повинен звертати 
особливу увагу на відповідність між 
теоретичними положеннями і прикладами. 
Важливо вміло підібрати і кількість фактів 
для лекції: якщо їх буде занадто мало, 
головна ідея лекції прозвучить 
непереконливо, а якщо їх занадто багато, 
тоді студенту буде важко або зовсім 
неможливо зрозуміти головну думку лекції. 

Необхідно, щоб лектор при викладі 
матеріалу посилався на свіжі і достовірні 
факти, обов’язково вказуючи на джерело 
інформації. Дуже важливо підібрати в 
підтвердження своїх думок цитати 
найбільших авторитетів. Цитати можуть 
служити логічним або психологічним 
доводом лекції, тому що вони наділені 
більшою силою навіювання.  

Текст лекції включає в себе три частини: 
вступ, основну частину, висновки. Кожна 
частина виконує певну функцію. 

Вступ психологічно вводить студента в 
процес сприймання. Він повинен привернути 
увагу, забезпечити контакт лектора з 
аудиторією. Традиційно вступ може бути 
таким: вступне зауваження, мотивація 
актуальності теми, формулювання мети 
лекції, огляд головних питань теми. 

Основна частина. В ній головне місце 
приділяється викладенню основного змісту 
матеріалу теми, його аналізу, узагальненню 
висунутих положень. Для успіху лекції 
важливе значення має поділ матеріалу на 
розділи, основні питання. 

Загальні висновки. Це підсумки всьому 
сказаному. Заключну частину слід планувати 
так само ретельно, як і інші частини. Вона 

допомагає осмислити всю лекцію, чіткіше 
виділити її основну ідею. У заключній 
частині можна подати узагальнення, зробити 
теоретичні і фактичні висновки [4].  

7. Робота над формою викладу. Якість 
лекції визначається, в першу чергу, 
багатством змісту, теоретичним рівнем, 
зв’язком із життям, із практикою, 
композиційно-логічною побудовою і 
переконливістю викладу. Однак для якісної 
лекції має значення і форма викладу: 
правильність мови, її виразність, 
емоційність, використання засобів наочності. 

Важлива умова ефективності лекції – 
єдність її форми і змісту, гармонія думки і 
слова. Кожна думка потребує свого 
особливого виразу, свого оформлення. 
Доцільно підкреслити, що роздільний аналіз 
змісту і форми усного виступу допустимий 
лише в навчальних цілях. В лекції, в живому 
творчому процесі вони неподільні. Зміст на 
кожному кроці потребує підпорядкування 
собі форми, а вона, в свою чергу, неминуче 
втручається в зміст, поліпшуючи або 
погіршуючи його [3]. 

8. Підготовка наочних матеріалів. 
Лекція може вважатися повноцінно 
підготовленою не тоді, коли наявний її текст, 
а тоді, коли продумано застосування 
наочності та підготовлені відповідні 
матеріали.  

Підбір цих засобів відбувається за 
принципом урахування їх інформаційних, 
виражальних та зображувальних 
можливостей для оперативного виконання 
загальних дидактичних завдань лекції та 
окремих її етапів. 

9. Оформлення тексту лекції за 
існуючою формою і затвердження її 
тексту. Якщо на попередньому етапі лектор 
утворює продуману, композиційно 
виважену, відредаговану “модель” 
майбутньої лекції, то на останньому він 
оформлює її. 

Досвідченим лекторам дозволяється 
замість змістовної частини тексту мати 
тезисний план, який фіксує базові 
положення, що будуть розглядатися. 
Викладачі-початківці повинні мати повний 
текст. При цьому оформлення титульної 
сторінки і реквізитів, що передують змісту, - 
визначення виду лекції, дидактичних цілей, 
міжпредметних і міждисциплінарних 
зв’язків, навчально-методичних матеріалів, 
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наочності, засобів навчання, плану, 
рекомендованої літератури - залишається 
обов’язковим для всіх.  

Оформлений за існуючими вимогами 
текст лекції обговорюється на засіданні 
кафедри, після чого затверджується 
завідувачем кафедри, що зазначається на 
титульній сторінці. Лише після цього лекція 
може бути допущена до читання в аудиторії. 
Ці вимоги ніякою мірою не сковують 
творчого натхнення викладача. Вони 
покликані перевести навчально-виховний 
процес у технологічне русло [1].  

10. Підготовка до лекції як до акту 
публічного виступу. Даний етап має на меті 
безпосередню підготовку викладача до 

реалізації підготовленої лекції в процесі 
виступу перед студентами. Він включає такі 
аспекти: психологічну підготовку, попереднє 
вимірювання часу на висвітлення кожного 
питання, риторичну підготовку. 

Висновки. Таким чином, процес 
підготовки до лекційних занять у ВНЗ є 
досить кропітким та потребує від викладача 
багато часу. Добре пророблена лектором 
підготовча робота допоможе йому 
успішніше реалізувати проведення самої 
лекції. 

 Актуальними напрямами подальшої 
розробки окресленої проблеми є розробка 
методик підготовки до лекційних занять у 
ВНЗ для конкретних навчальних дисциплін.  
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METHODS OF PREPARING THE LECTURES AT THE GRADUATE SCHOOL 
The article explores the main aspects of the methodology for lectures in higher education. The 

recommendations regarding the teacher on a plan to lecture and literature classes. It is shown that at the 
conclusion of the thematic plan and program considered the available experience of teaching specialization 
future professionals, their knowledge of the subject. Preparation for lectures, primarily involves defining its 
purpose, which includes three target settings: educational, developmental and educational. Question plan 
lectures should not go beyond the curriculum reflected in the curriculum and decide factor destination and 
purpose of the teacher. To ensure a high level of theoretical and scientific lectures to elaborate scientific articles, 
monographs and other materials research, pay attention to the new edition. The emphasis is on organizing 
materials and training model text, lectures, work on the form of presentation, preparation of visuals and text 
design lecture.  

The second stage involves the preparation of training lectures the theoretical part of the performance, 
selection of facts, analysis and synthesis of the logical reasoning and completed the creation of "model" for future 
lectures - text. The text of the lecture includes three parts: introduction, main part, conclusion. The form of 
presentation lectures include: correct language, its expressiveness, emotion, use of clarity, unity of form and 
content, the harmony of thought and speech. In lecture classes have used visual aids, technology training: sound, 
screen, screen-audio and video equipment, multimedia. The text of the lecture discussed at a meeting of the 
department, approved by the head of the department, and then allowed to read in class. 

Key words: methods of preparation, lecture form of presentation, visual material, text decoration, 
organizing materials. 
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ГУМАНІСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ В 
КУРСІ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ ОТРУЙНИХ МОЛЮСКІВ 

 
Стаття присвячена питанню гуманістичного виховання студентів-медиків при вивченні ними в курсі 

медичної біології отруйних організмів на прикладі молюсків. Автори звертають увагу на широке використання 
молюсків людиною та значення їх у природі. Акцентується увага на пристосувальних властивостях своєрідної 
групи організмів до навколишнього середовища, зокрема, вироблення ними отрути, що дозволяє студентам з 
порозумінням, турботливо ставитись до цих безхребетних, охороняти їх, а також використовувати у 
подальшій медичній практиці отруту біогенного походження як ефективні лікарські засоби.  

Ключові слова: гуманістичне виховання, студенти-медики, медична біологія, отруйні тварини, 
отруйні молюски. 

Статья посвящена вопросу гуманистического воспитания студентов-медиков при изучении ими в курсе 
медицинской биологии ядовитых организмов на примере моллюсков. Авторы обращают внимание на широкое 
использование моллюсков человеком и значение их в природе. Акцентируется внимание на приспособительных 
свойствах своеобразной группы организмов к окружающей среде, в частности, выработки ими яда, что 
позволяет с пониманием, заботливо относиться к этим беспозвоночным, охранять их.  

Ключевые слова: гуманистическое воспитание, студенты-медики, медицинская биология, 
ядовитые животные, ядовитые моллюски. 

Мета статті. Сприяти розвитку 
гуманістичного світогляду, мислення 
майбутніх лікарів, бережному ставленню 
студентської молоді до природи, формування 
почуття співпереживання, потреби приходити 
на допомогу постраждалій людині, а також 
виникненню мотивації до наукових 
досліджень щодо розробки та використання 
фармацевтичних препаратів нового покоління 
біогенного походження. 

Постановка проблеми. Відомо, що 
тварини та продукти їх життєдіяльності здавна 
використовувались людиною з метою 
лікування багатьох хвороб. Так, наприклад, 
каліфорнійський молюск абалон виділяє 
секрет, який знищує стрептококи та 
стафілококи, збудників тифу, а вироблені з 
аболона ліки допомагають при лікуванні 
поліомієліту. Також відомо, що укус деяких 
павуків чи змій смертельний. В той же час ця 
небезпечна отрута у невеликих дозах може 
виступати в якості сильного анестетика, який 
хворій людині полегшує біль. Тому сучасні 
лікарі мають у своєму арсеналі та широко 
використовують у практичній діяльності з 
метою подолання хвороб або полегшення 
стану хворого безліч обезболюючих засобів. 
Нажаль, більшість сучасних лікарських 
препаратів мають побічні ефекти, тому вчені 
всього світу працюють над розробкою 
лікарських препаратів нового покоління, які 
будуть результативними при лікуванні та 
знеболюванні пацієнтів і в той же час не 
викликати побічних ефектів та звикань. В 
першу чергу це стосується фармацевтичних 

препаратів біогенного походження, які 
виготовляються з отрут живих організмів. В 
цьому напрямку розкриваються широкі 
можливості для наукової діяльності медиків, 
зокрема. Це і актуалізує підняту проблему 
вивчення та застосування у майбутній 
професійній діяльності студентами-медиками 
отрут біогенного походження, гуманне 
ставлення до отруйних тварин як джерел 
лікарських препаратів та їх охорону. 

Виклад основного матеріалу. Одними з 
найпривабливіших та найяскравіших 
організмів у світовій прісноводній та морській 
фауні є молюски (Mollusca), серед яких багато 
отруйних.  

Під час викладання в курсі медичної 
біології теми: «Отруйні тварини» викладачеві 
доцільно акцентувати увагу студентів-
першокурсників, зокрема, факультету 
підготовки лікарів для Збройних сил України 
на практичному значенні молюсків як 
важливих представників світової фауни не 
тільки в житті людини, але й в житті всього 
світового океану. Ці тварини, яких 
нараховується близько 130000 видів, є 
важливою ланкою у ланцюгах живлення в 
світовому океані. Педагогу також важливо 
розповісти студентам – майбутнім лікарям про 
здатність деяких видів молюсків очищати від 
органічних забруднювачів прісні та морські 
води та їх застосуванні як седиментаторів 
радіоактивних речовин. Викладачу під час 
лекційних та практичних занять з медичної 
біології студентам-медикам слід зазначити, що 
головоногі молюски використовуються у їжу у 
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свіжому, сушеному та консервованому 
вигляді. Їх м’ясо за смаковими якостями та 
калорійністю нагадує яловичину і все більше 
набуває популярності у ресторанному бізнесі, 
зокрема, і в Україні. Важливо нагадати 
студентам-першокурсникам про те, що секрет 
чорнильного мішка каракатиць та кальмарів 
використовується після спеціальної обробки в 
якості акварельної фарби – сепії. З нього також 
готують китайську туш.  

У багатьох країнах світу щороку 
виловлюють біля міліонна тонн головоногих 
молюсків. В усьому світі дуже популярними є 
перли. Треба зазначити, що у річках України є 
представники родини перлівницевих 
(Unionidae), яка представлена рядами беззубок 
(Anodonta), перлівниць (Unio) та красіан 
(Crassiana). Наприклад, черепашки товстої 
скойки (Crassiana Crassa) використовуються 
для виготовлення перламутрових прикрас та 
ґудзиків. Зважаючи на широке використання 
деяких молюсків, їх вирощують штучно [6]. 
Але, не дивлячись на це, у зв’язку із стрімким 
винищенням цих безхребетних з 
господарською метою, виникає проблема їх 
охорони.  

Важливо також педагогу під час 
практичних та лекційний занять з медичної 
біології звернути увагу студентів-медиків на 
те, що деякі молюски з метою забезпечення 
власних потреб харчовими ресурсами, а також 
для захисту здатні виробляти отруту та є вкрай 
небезпечними для людини, інші – здатні її 
накопичувати у своїх органах та тканинах. 

Особливо небезпечними серед трьох 
класів молюсків є представники Черевоногих 
(Gastropoda) та Головоногих (Cephalopoda) [2, 
552-554]. 

Викладачу у курсі медичної біології 
доцільно привернути увагу студентів-медиків 
до того, що серед черевоногих активно-
отруйними озброєними тваринами є 
надзвичайно яскраві та настільки ж небезпечні 
молюски роду Conus, які мешкають у 
Індійському та Тихому океанах. Вони мають 
отруйний апарат з міхурцем, протокою для 
отрути, терткою із зубами, м’язовим хоботком, 
озброєним одним із передніх зубів тертки. Під 
час полювання молюск – хижак використовує 
отруйний апарат – зуб з каналом, через який 
токсичні речовини надходять у тіло жертви. 
Представники 700 видів цього роду 
харчуються рибами, іншими молюсками, 
поліхетами. Ці тварини найчастіше уражують 
аквалангістів, пірнальників, колекціонерів [2, 
552]. 

Людина, яка випадково уражається 
молюском роду Conus, відчуває різкий біль. У 

неї порушується діяльність нервової системи, 
органів чуття, функціонування м’язів, зокрема, 
дихальних, що може призвести до смерті. 

Педагогу доцільно звернути увагу 
студентів-першокурсників на різноманітність 
компонентів отрут різних видів молюсків, що 
забезпечує вдале полювання, стрімке 
реагування на зміни джерел трофічних 
ресурсів, конкурентів і природних ворогів, які 
відбуваються в навколишньому середовищу 
часто в екстремальних умовах, умовах 
кліматичних аномалій та геогеологічних 
катастроф [5]. 

Майбутні лікарі мають усвідомити, що 
така широка адаптація спричинена видовим 
різноманіттям роду Conus, а відмінності у 
складі отрут молюсків – опануванням ними 
певної екологічної ніші та, як наслідок, 
широким спектром біотичних зв’язків [3, 30]. 

Однак, слід зауважити, що висока 
вибірковість дії токсичних пептидів, які 
утворюють молюски Conus, сприяє 
зацікавленню вчених та їх дослідженням у 
фармацевтичній галузі щодо розробки 
лікарських засобів.  

Лише десяті частки токсичних пептидів 
отрут молюсків Conus вивчені, а також 
визначені сполуки, в яких зацікавлена медична 
галузь. Деякі вже широко використовуються у 
медичній практиці, зокрема, зікотонід, деякі 
ще проходять регламентовані доклінічні 
дослідження, інші – вже знаходяться на етапі 
клінічних досліджень [5, 6, 7]. 

У перспективі – застосування конатокіну 
G для лікування епілепсії та знеболювання, а 
К-конотоксин PVIIA – інфаркту міокарду [3, 
31]. 

Викладачу під час лекційних та 
практичних занять з медичної біології слід 
повідомити студентам-медикам, що досить 
небезпечними для людини, яка потрапляє в 
сферу існування молюсків, є 
високоорганізовані мешканці морських та 
океанічних глибин, люті хижаки – головоногі 
молюски (Cephalopoda). Декілька видів 
восьминогів та один з видів каракатиць 
утворюють і накопичують отруту в слинних 
залозах. У глотці цих тварин знаходиться 
роговий дзьоб, за допомогою якого токсичні 
речовини вводяться молюском в організм 
жертви [3, 24].  

Укус восьминога Hapalochlaena maculosa, 
що вводить в організм жертви разом зі слиною 
макулотоксин, який викликає у людини 
параліч дихальних м’язів, може призвести до її 
загибелі [2, 554]. 

Серед вторинноотруйних Двостулкових 
(Bivalvia), які здатні лише накопичувати 
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токсичні речовини, що знаходяться у 
навколишньому середовищі, але не 
продукують їх (на відміну від 
первинноотруйних, у яких здатність до 
утворення отрути зумовлена генетично та 
закріплена природним добором) [3, 6], 
зустрічаються молюски, які живляться 
водоростями динофлагелятами (Dinoflagellata), 
які продукують нейротоксин сакситоксин. 

За участі педагога, студенти-медики 
мають усвідомити, що при вживанні людиною 
в їжу двостулкових молюсків, в організмі яких 
накопичився сакситоксин, можливе її 
отруєння. У постраждалої людини німіє язик, 
губи, кінчики пальців. Внаслідок потрапляння 
в організм великої кількості сакситоксину у 
людини порушується функціонування 
дихальних м’язів, спостерігаються розлади 
серцево-судинної системи, можливі летальні 
випадки [3, 24]. Тому майбутньому медику 
важливо не тільки знати отруйні організми, 
гуманно ставитись до цих тварин, але й 
розуміти механізми дії отрути в тілі жертви, 
наслідки, до яких призводить отруєння, 
доцільно також вчасно оволодіти навичками 
надання первинної допомоги постраждалим і в 
разі необхідності використати отримані знання 
на практиці. 

Висновки. Отже, студенти-медики, 
зокрема, студенти факультету підготовки для 
Збройних сил України як майбутні працівники 
сфери охорони здоров’я, науковці та гуманісти 
мають розуміти важливість, привабливість і 
водночас небезпечність отруйних молюсків, 
досліджувати видовий склад цих прісноводних 
та морських безхребетних, можливі шляхи 
інтродукції та стратегію їх охорони. Роль 
викладача полягає у залученні студентів-
першокурсників вищого навчального 
медичного закладу до наукових досліджень у 
сфері розробки та використанні отруйних 
тварин, зокрема, молюсків як фармацевтичних 
препаратів біогоенного походження та 
вихованні бережного ставлення майбутніх 
лікарів до оточуючого світу.  

Перспективними напрямками 
досліджень у даному контексті є 
удосконалення технологій сучасної 
професійної підготовки лікарів щодо 
відповідального ставлення студентської 
молоді до навколишнього середовища, 
вивченні пристосувальних властивостей 
отруйних організмів та можливостей 
використання їх у подальшій медичній 
практики. 
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BIOLOGY’S COURSE POISONOUS SHELLFISH 
This article is devoted to the issue of humanistic education of medical students during study the course of 

medical biology about toxic organisms on example of shellfish by them. The author pay attention on the 
widespread use of shellfish by human and great importance in nature. They focuses on the diversity of species 
components of this aquatic organisms, adaptive properties of the so-called group of organisms to the 
environment, in particular, making their venom, allowing carefully treat these invertebrates, protect them and 
also use poison of biogenic nature as medication in future medical practice. It’s necessary to pay attention on the 
role of high medical institutions teachers’ involve medical students to scientific researches on the development 
and use of poisonous animals’ biologically active compounds such as shellfish as sources of pharmaceutical 
medication of biogenic nature. 
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В 
ОФІЦЕРІВ ТАКТИЧНОГО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ 

(результати експериментального дослідження) 
 
У статті узагальнено результати експериментального дослідження формування інформаційно-

комунікативної компетентності (ІКК) у процесі навчання майбутніх офіцерів тактичного рівня у 
ВВНЗ; виявлено та проаналізовано рівні сформованості інформаційно-комунікативної 
компетентності у курсантів випускного курсу. 

Ключові слова: інформаційно-комунікативна компетентність, педагогічна технологія, критерії 
ІКК, рівні сформованості ІКК. 

В статье обобщены результаты экспериментального исследования формирования 
информационно-коммуникативной компетентности в процессе обучения будущих офицеров 
тактического уровня в ВВУЗ; проанализированы уровни сформированности информационно-
коммуникативной компетентности курсантов выпускного курса. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативная компетентность, педагогическая 
технология, критерии ИКК, уровни сформированности ИКК. 

Постановка проблеми. ХХІ століття – 
це століття інформаційних технологій. 
Фахівцю у будь-якій галузі знань необхідно 
навчитися орієнтуватися в інформаційних 
потоках. Вони часто бувають суперечливими 
і значною мірою перевищують психологічні 
можливості щодо сприйняття й передачі 
інформації.  

Проблема інформаційно-комунікативної 
компетентності за останні десятиріччя 
набула певної актуальності. Її розв’язанню 
присвячено низку наукових праць 
вітчизняних і зарубіжних фахівців (Баловсяк 
Н., Барановська О., Гостева І., Дудник О., 
Жуков Ю., Зайцева О., Іонова О., Каюмов А., 
Макаровська І., Піменов О., Петровська Л., 
Растянніков П., Сисоєва С., Трішина С. та 
ін.).  

За останнє десятиріччя ця проблема 
значно актуалізувалася і в системі військової 
освіти. Особливо це стосується офіцерів-
випускників ВВНЗ, що мають безпосередньо 
здійснювати інформаційно-комунікативну 
діяльність на посаді за призначенням при 
виконанні службово-бойових функцій. Як 
свідчать результати дослідження рівень 
сформованості даної компетентності не 
задовольняє потребам військової практики. 

Мета статті – узагальнити результати 
експериментального дослідження щодо 
рівня сформованості інформаційно-
комунікативної компетентності у процесі 
навчання майбутніх офіцерів у ВВНЗ.  

Виклад основного матеріалу За 
результатами аналізу психолого-педагогічної 
літератури з даної проблеми, специфіки 
професійної діяльності офіцерів тактичної 
ланки управління та процесу їх підготовки у 
ВВНЗ визначено поняття інформаційно-
комунікативної компетентності офіцерів 
тактичного рівня як показник сформованості 
в нього професійних якостей, що 
характеризуються ступенем його здатності і 
готовності сприймати, перетворювати 
різноманітну інформацію в інформаційний 
продукт та ефективно доносити його до 
споживачів засобами усної і письмової 
комунікації у ході виконання службово-
бойових функцій. 

З’ясовано, що структуру інформаційно-
комунікативної компетентності майбутніх 
офіцерів тактичного рівня складають три 
основні компоненти: когнітивний (знання 
про: техніку збору, сприйняття, оцінки, 
“фільтрування”, аналізу, синтезу, 
систематизації і перетворення в 
інформаційний продукт різноманітних 
повідомлень з певної проблеми про об’єкти, 
факти, явища, події; норми, стилі і правила 
спілкування, вербальні та невербальні засоби 
комунікації; методи впливу на аудиторію; 
засоби і прийоми встановлення, підтримки і 
завершення мовленнєвого контакту; 
інформаційно-комунікативні якості 
особистості, їхню роль у спілкуванні; 
здатність до адекватної самооцінки); 
емоційно-ціннісний (усвідомлення мотивів та 
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прояв інтересу до формування 
інформаційно-комунікативної 
компетентності, гуманістична спрямованість 
на спілкування, емоційно-позитивне 
ставлення до співрозмовника та його думки, 
готовність до встановлення емоційного 
контакту з ним, адекватність емоційних 
реакцій у спілкуванні); поведінково-
регулятивний (володіння технікою 
спілкування; вміння доносити до споживачів 
підготовлений інформаційний продукт 
засобами письмової та усної комунікації; 
уміння слухати іншого; ситуативна 
адаптивність у професійно значущих 
ситуаціях комунікативної діяльності; 
уникнення міжособистісних конфліктів в 
ході спілкування; вміння аргументувати, 
висловлювати та відстоювати власну думку). 

За результатами вивчення стану 
сформованості інформаційно-
комунікативної компетентності у майбутніх 
офіцерів тактичного рівня встановлено, що 
більшість із них стикаються з певними 
труднощами, коли необхідно: 
систематизувати інформацію, готувати 
інформаційний продукт, чітко висловлювати 
власну думку, переконливо аргументувати, 
доводити, відстоювати власну точку зору, 
уникати конфліктів, проводити на 
належному рівні службові наради, 
спілкуватися в екстремальних умовах. 
Підтвердженням тому є результати 
констатувального експерименту й особливо 
– аналіз відгуків з військ. Це свідчить про 
певні недоліки щодо організації і методики 
формування інформаційно-комунікативної 
компетентності у курсантів, а саме: низький 
рівень створення мотиваційної основи щодо 
формування інформаційно-комунікативної 
компетентності; недостатня професійна 
підготовленість у цій сфері науково-
педагогічних працівників і командирів 
навчальних підрозділів; недостатня 
технологічність педагогічних заходів щодо 
формування цієї якості; неврахування 
індивідуальних особливостей особистості 
тощо. Усуненню цих недоліків має сприяти 
впровадження у педагогічну практику ВВНЗ 
відповідної педагогічної технології. 

З позицій концепції застосовуваного 
нині в педагогічній практиці 

компетентнісного підходу, педагогічна 
технологія (ПТ) в системі військової освіти 
може розглядатися як упорядкована 
взаємодія учасників навчально-виховного 
процесу відповідно до діагностично 
визначених цілей і завдань, змісту, етапів, 
критеріїв та основних форм, методів і засобів 
організації навчання для досягнення ступеня 
сформованості даної компетентності на 
рівні, не нижчому ніж “достатній”. 

Спираючись, на теоретичні здобутки 
науковців, в основу педагогічної технології 
формування інформаційно-комунікативної 
компетентності майбутніх офіцерів 
тактичного рівня було покладено сучасні 
педагогічні підходи (компетентнісний, 
професіографічний, особистісно-
орієнтований, суб’єктно-діяльнісний, 
комплексний, міжпредметний, залучення 
життєвого досвіду) і принципи 
технологічності (концептуальність; 
професійна спрямованість;системність; 
керованість; ефективність; відтворюваність). 

Педагогічна технологія (рис. 1) 
реалізується через такі основні процесуальні 
складові: мотиваційно-цільова, 
організаційно-проектувальна, методичного 
забезпечення, комунікативно-
перетворювальна, діагностично-
моніторингова, аналітико-коригувальна, 
кожна з яких має під собою відповідні форми 
і методи. Це забезпечує системну 
організацію та поєднання всіх елементів 
навчально-виховного процесу, чітку 
визначену послідовність дій, спрямованих на 
досягнення прогнозованого результату. В 
якості критеріїв сформованості 
інформаційно-комунікативної 
компетентності визначено здатність і 
готовність майбутнього офіцера тактичного 
рівня: знаходити та сприймати інформацію; 
перетворювати інформацію в інформаційний 
продукт; аргументовано, лаконічно та ясно 
висловлювати думку; володіти вербальними 
та невербальними засобами комунікації 
(індивідуальної, групової) при проведенні 
занять, нарад, інструктажів, бесід, віданні 
розпоряджень; вислуховувати 
співрозмовника, сприймати іншу точку зору; 
запобігати конфліктам в ході спілкування. 
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У розробленій педагогічній технології 
визначено п’ять рівнів сформованості 
професійно важливих якостей по кожному з 
зазначених критеріїв інформаційно-
комунікативної компетентності майбутніх 
офіцерів тактичного рівня, а саме: творчий, 
високий, достатній, низький, 
несформований. Кожен з них має відповідні 
оцінні інтервали інтегрального показника в 
балах, де еталонний показник – 1,0. При 
цьому інтервал творчого рівня, прийнятого в 
діапазоні – від 0,92 до 1,0; високий рівень – 
від 0,76 до 0, 91; достатній – від 0,6 до 0,75; 
низький – від 0,5 до 0,59; несформований від 
0,2 до 0,49. Розроблено також алгоритм 
визначення інтегрального показника. 

Експериментальне дослідження, що 
проводилося протягом трьох років (2010-
2013 рр.) на базі Академії сухопутних військ 
(м. Львів), включає констатувальний і 
формувальний етапи. На формувальному 
етапі педагогічного експерименту залучено 
44 майбутніх офіцерів тактичного рівня, з 

них 22 курсанти входили до 
експериментальної групи (ЕГ) і 22 – до 
контрольної групи (КГ). Після визначення 
ЕГ і КГ проведено вхідне діагностування для 
визначення поточного рівня сформованості 
інформаційно-комунікативної 
компетентності у майбутніх офіцерів 
тактичного рівня. Результати діагностування 
засвідчили, що у курсантів, залучених до 
експерименту, цей рівень приблизно 
однаковий. Менш сформованим (на 
низькому рівні) виявився прояв професійно-
важливих якостей за такими критеріями: 
“Ступінь сформованості умінь щодо 
перетворення отриманої інформації в 
інформативний продукт” – 28,7% курсантів; 
“Ступінь сформованості умінь ясно, чітко та 
лаконічно висловлювати власну думку” – 
22,7% курсантів; “Ступінь сформованості 
навичок проводити службові наради, бесіди, 
інструктажі” – 31,8% курсантів; “Ступінь 
сформованості навичок безконфліктного 
спілкування” – 29,5% курсантів.  

Таблиця 1 
Порівняльна таблиця рівнів сформованості інформаційно-комунікативної 

компетентності у курсантів контрольної й експериментальної груп  
% курсантів (випускників), які досягли різних рівнів сформованості 

інформаційно-комунікативної компетентності 
Групи  Етапи  

Експерименту 
І рівень 
творчий 
К∑ ≥0,92 

ІІ рівень  
високий 

0,76≤ 
К∑≤0,92 

ІІІ рівень 
достатній 

0,6≤ 
К∑≤0,75 

ІV рівень 
низький 

0,5≤ 
К∑≤0,59 

V рівень 
несформован

ий 
0,49≤ К∑ 

Початок 
експерименту 

КГ1 n=22 
2 / 9,1 5 / 22,7 11 / 50,0 4 / 18,2 – 

Контрольн
і (ВВНЗ) Завершення 

експерименту 
КГ2 n=22 

1 / 4,5 4 / 18,2 11 / 50,9 6 / 27,3 – 

Початок 
експерименту  

ЕГ1 n=22 
2 / 9,1 5 / 22,7 9 / 40,9 6 / 27,3 – Експериме

н-тальні 
(ВВНЗ) Завершення 

експерименту 
 ЕГ2 n=22 

3 / 13,6 8 / 36,4 10 / 45,5 1 / 4,5 – 

 
“∆” (max) + 9,1% + 18,2% -4,5% -22,8% – 

Примітки: КГ- контрольна група; ЕК – експериментальна група 
Домінанта низького рівня 

сформованості інформаційно-
комунікативної компетентності офіцерів 
тактичного рівня в ЕГ підтвердила 
необхідність впровадження розробленої 
педагогічної технології. 

Прояв навичок й умінь за окремими 
критеріями позначився й на значенні 
інтегрального показника сформованості ІКК 

майбутніх офіцерів тактичного рівня. Його 
визначено з застосуванням методів 
експертних оцінок для кожного рівня 
сформованості інформаційно-
комунікативної компетентності. Таких рівнів 
– п’ять. На рис. 2 представлено динаміку 
показників рівнів сформованості 
інформаційно-комунікативної 
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компетентності у курсантів контрольної та 
експериментальної груп.  

Отримані емпіричні результати ЕГ і КГ 
підтверджено за допомогою 
непараметричних методів U – критерій 
Манна-Уїтні та T – критерій Вілкоксона. 
Результати емпіричного дослідження на 
вхідному діагностуванні підтвердили 
доцільність упровадження технології 
формування інформаційно-комунікативної 
компетентності офіцерів тактичного рівня. 

На наступному етапі з КГ здійснено 
навчальну діяльність за традиційною 

системою підготовки слухачів, а з ЕГ – за 
розробленою технологією, що відрізнялася 
системним, суб’єктно-діяльнісним підходом. 
Методами, способами та прийомами, що 
застосовувалися під час навчальних занять і 
самостійної роботи з курсантами 
експериментальної групи, були такі: аналіз 
конкретних ситуацій; мозковий штурм; 
ділова гра; круглий стіл; рольові тренінги; 
анкетування і тестування; skype-
конференція. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2 Динаміка рівнів сформованості інформаційно-комунікативної компетентності 

майбутніх офіцерів тактичного рівня у ВВНЗ 
Як бачимо, рівень сформованості 

компетентності в експериментальній групі 
після застосування розробленої 
педагогічної технології підвищився. Аналіз 
отриманих даних за результатами 
об’єктивного контролю з застосуванням 
відповідних засобів діагностики якості 
показав, що: 

творчого рівня (K≥0,92) досягли 13,6% 
курсантів експериментальної групи, “∆” 
(покращення) по відношенню до 
результатів контрольної групи становить 
+9,1%; 

високого рівня (0,76≤К∑≤0,92) 
досягли 36,4% курсантів, “∆” +18,2%; 

достатнього рівня (0,6≤К∑≤0,75) 
досягли 45,5% курсантів 
експериментальної групи, “∆” – від’ємний і 
становить -4,5%; 

низького рівня (0,5≤К∑≤0,59) досягли 
4,5 % курсантів експериментальної групи, 
“∆” – від’ємний і становить -22,8%. 

Відтак, творчий і високий рівень 
сформованості компетентності зріс на 
27,3% і сягнув 50%. Кількість курсантів з 
низьким рівнем зменшилася на 22,8%. 
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У більшості майбутніх офіцерів 
тактичного рівня сформувалися стійкі 
навички та уміння сприймати, 
систематизувати інформацію з різних 
джерел, готувати інформаційний продукт 
та переконливо доносити його до 
споживачів, відстоювати власну точку 
зору, уникати конфліктів, проводити 
службові наради, бесіди, інструктажі, 
віддавати розпорядження.  

Підтвердженням ефективності 
розробленої педагогічної технології і 
застосовуваних методик є також й результати 
порівняльного аналізу відгуків з військ, 
отриманих у 2012 році на офіцерів-
випускників – колишніх курсантів контрольної 

та експериментальної груп. Інтегральний 
показник рівня сформованості інформаційно-
комунікативної компетентності, який 
визначався за аналогічними критеріями, що й у 
ВВНЗ, в офіцерів, які навчалися в ЕГ, отримав 
значення на 22,7% вище ніж в офіцерів, які 
навчалися в КГ.  

Висновок. Таким чином, 
обґрунтований аналіз емпіричних 
результатів дослідження, експертної оцінки 
та математичної статистики підтверджують 
ефективність впровадження педагогічної 
технології формування інформаційно-
комунікативної компетентності майбутніх 
офіцерів тактичного рівня в їх навчальну 
діяльність.  
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FORMATION OF INFORMATION-COMMUNICATVE COMPETENCE OF FUTURE 

OFFICERS TACTICAL LEVEL 
(results of the pilot study) 

The article deals with an analysis of research on the degree of development of information and 
communication competence tactical officers. This research carried out at the Army Academy of hetman 
Sahaidachny in the 2011-2012 bienniums. 

Criteries of formation of information-communicative competence of future officer tactical level defined 
ability and willingness: find and perceive information, turn information into information products; arguments 
succinctly and clearly express an opinion; own verbal and non-verbal means of communication (individual, 
group) during training , meetings, briefings, interviews, dive orders; listen to the interlocutor, to accept another 
point of view; the prevention of conflicts in the communication. 

The results demonstrate the effectiveness of the authors' educational technology and methods of its 
implementation in the educational process. 
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МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ У ВНЗ 
 
У статті розкрито основні аспекти підготовки студентів до семінарських занять у ВНЗ. Подано 

рекомендації щодо підготовки та проведення семінарів викладачем. Висвітлено вимоги до семінарських 
занять у вищій школі. 

Ключові слова: методика підготовки, методика проведення, семінар, форма навчання. 
В статье раскрыты основные аспекты подготовки студентов к семинарским занятиям в ВУЗе. 

Даны рекомендации по подготовке и проведению семинаров преподавателем. Освещены требования к 
семинарским занятиям в высшей школе. 

Ключевые слова: методика подготовки, методика проведения, семинар, форма обучения. 
У Законі України «Про вищу освіту» 

зазначено, що: «Основними видами 
навчальних занять у вищих навчальних 
закладах є: лекція; лабораторне, семінарське, 
індивідуальне заняття, консультація.» [2]. 
Семінарське заняття в умовах сучасної вищої 
школи є важливою формою організації 
навчання. 

Семінарські заняття тісно пов'язані з 
лекціями та іншими формами навчальної 
роботи у вищому навчальному закладі і 
зорієнтовані на формування у студентів 
умінь і навичок самостійно здобувати 
знання. Вони сприяють розвитку 
пізнавальної активності й самодіяльності 
студентів більшою мірою, аніж будь-які інші 
форми організації навчання; розвивають 
логічне мислення, спонтанне мовлення, 
уміння висловлювати й аргументувати 
власні думки, критично аналізувати 
аргументи опонентів, а також допомагають 
глибокому засвоєнню фундаментальних 
знань, формуванню переконань, виробленню 
активної життєвої позиції. 

Окрім того, семінарські заняття дають 
змогу ближче познайомитися зі студентами, 
донести до них необхідну інформацію, а 
відтак перевірити, як вони засвоїли її, як 
користуються нею в навчальній, науковій і 
громадській роботі. Викладач має змогу 
враховувати життєвий досвід, теоретичну і 
практичну підготовку студента, його 
індивідуальні особливості і здібності, що 
зумовлює підвищення рівня підготовки 
кожного студента і цілої групи. 

Дослідженню вище зазначеної 
організаційної форми навчання присвячені 
праці багатьох науковців: А. Алексюка, 
А. Бондар, А. Вербицького, С. Зінов’єва, 
П. Лузана, М.Фіцули та ін. 

Усе вищесказене підтверджує 
актуальність проблеми вдосконалення 
методики підготовки та проведення 
семінарських занять у ВНЗ. 

Мета статті – розкрити методику 
підготовки і проведення семінарських занять 
у ВНЗ. 

При розробці методики семінарських 
занять важливе місце займає питання про 
взаємозв'язок між семінаром і лекцією, 
семінаром і самостійною роботою студентів, 
про характер і способи такого взаємозв'язку. 
Семінар не повинен повторювати лекцію, і, 
разом із тим, його керівнику необхідно 
зберегти зв'язок принципових положень 
лекції зі змістом семінарського заняття.  

Як правило, семінару передує лекція з 
тієї ж теми. Можна запропонувати й іншу 
послідовність: вивчення теми починати з 15-
20 хвилинної лекції, розкрити проблематику 
теми і методику роботи над нею; потім, після 
самостійної роботи студентів, проводити 
семінар; завершити роботу над темою лекції, 
в якій би висвітлювались питання, менш 
засвоєні студентами, і нові проблеми науки. 
Але треба зазначити, що така форма збіднює 
зміст лекції, її значення у навчальному 
процесі, хоча одне з занять такого роду 
провести можна, особливо, зі студентами-
заочниками.  
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Для ефективності семінару велике 
значення має ще одна сторона її 
взаємозв'язку з лекцією. Лектор дає план 
лекції, рекомендує літературу. Методично 
можливо підкреслити зв'язок між лекцією і 
семінаром: назвати кілька питань, що 
представляють великий теоретичний інтерес 
і практичне значення, які за браком часу не 
представляється можливим висвітлити і про 
які є можливість докладно поговорити на 
майбутньому семінарі. При цьому важливо 
привернути увагу студентів до таких питань, 
пробудити їх допитливість, загострити 
бажання розібратися в них.  

Важливим чинником результативності 
даного виду занять, його високої 
ефективності є процес підготовки [5, с.35]. 
Перш за все, студенти повинні усвідомити 
запропонований план заняття, осмислити 
винесені для обговорення питання, місце 
кожного з питань у розкритті теми семінару. 
І в цьому велика роль належить викладачу.  

Підготовка до семінару активізує роботу 
студента з книгою, вимагає звернення до 
літератури, вчить міркувати. У процесі 
підготовки до семінару закріплюються і 
уточнюються вже відомі і освоюються нові 
категорії, «мова» студента стає багатшою. 
Стикаючись у ході підготовки з недостатньо 
зрозумілими аспектами теми, студенти 
знаходять відповіді самостійно або фіксують 
свої питання для постановки і з'ясування їх 
на самому семінарі. 

Викладач може запропонувати 
студентам подумати над постановкою таких 
питань за темою семінару, які викличуть 
інтерес своєю неоднозначністю, 
суперечливістю, розділять учасників 
семінару на опонуючі групи. А це якраз те, 
що потрібно для дискусії, для активізації 
семінару, для пошуку студентами істини, 
яка, як відомо, народжується в суперечці. 
Зрозуміло, що в арсеналі викладача повинні 
бути заготовлені питання для створення 
проблемних ситуацій, на той випадок, якщо 
вони не будуть створені виступами 
студентів, самою логікою розвитку семінару.  

У процесі підготовки, опрацьовуючи 
запропоновані питання, студент визначає для 
себе одне-два з них (можна, звичайно і 
більше), для того, щоб задати тон на 
семінарі, виступаючи в якості консультанта 
чи опонента.  

«Зайві» напрацювання не завадять, 
навіть якщо не все задумане вдається 
використати. Для семінару характерна «своя 
логіка», яка може підпорядкувати собі в 
якійсь мірі і викладача. Адже семінар йде, 
так би мовити, в «прямому ефірі» - 
уточнення, поправки до робочого плану, 
його корекцію приходиться робити «на 
ходу», тобто, в результаті несподіваних 
виступів, реплік, запитань студентів [4, с.39] .  

Якщо абсолютна більшість студентів і 
сам викладач прийдуть на семінар добре 
підготовленими, семінар пройде успішно, 
дасть очікуваний результат.  

На семінарі кожен студент має 
можливість критично оцінити свої знання, 
порівняти зі знаннями та вміннями їх 
викладати іншими студентами, зробити 
висновки про необхідність більш 
поглибленої та відповідальної роботи над 
обговорюваними проблемами.  

У ході семінару кожен студент 
спирається на свої конспекти, зроблені на 
лекції, власні виписки з підручників, 
словників, першоджерел, статей, іншої 
літератури. Семінар стимулює прагнення до 
вдосконалення конспекту, бажання зробити 
його інформативнішим, якіснішим. Із 
кожним семінаром та переходом від одного 
його етапу до іншого, студент піднімається 
на вищу сходинку власної зрілості, 
ефективніше працює над проблемами, що 
безпосередньо відносяться до його 
майбутньої професії [4, с.267].  

Із позиції методики проведення семінар 
представляє собою комбіновану, 
інтегративну форму навчального заняття. 
Він припускає можливість використання 
рефератів, фрагментів першоджерел, усних і 
письмових понятійних диктантів, тестів, 
завдань типу «закінчите пропозиція» та ін.  

Для стимулювання самостійного 
мислення можна використовувати різні 
активні методики навчання: проблемні 
ситуації, завдання «закінчити пропозицію», 
тести і навіть інтерактивне опитування.  

Якість проведення семінарських занять 
залежить від рівня підготовки студентів і 
викладачів.  

Підготовка студентів до семінарських 
занять. Виділяють три форми підготовки 
студентів до різних видів семінарських 
занять:  



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 2 (33) / 2013 122 

1) усі студенти готують повідомлення з 
основних питань; 

2) кожен студент готує реферат на певну 
тему; 

3) студент самостійно готує доповідь 
творчого характеру, яка містить елементи 
дослідницького характеру [1, с.132]. 

Підготовка до семінару здійснюється в 
кілька етапів: прослуховування лекції з теми 
семінару, підбір літератури, вивчення і 
конспектування рекомендованої літератури, 
складання тексту виступу (план, тези, 
доповідь), безпосередня участь у проведенні 
семінару. 

На лекції студент має уважно вислухати 
оголошені викладачем питання, які 
розглядатимуться на семінарі. 
Опрацьовувати рекомендовану літературу 
слід заздалегідь. При цьому необхідно 
законспектувати весь матеріал, що дасть 
змогу правильно зорієнтуватися в 
інформації. 

Відбираючи матеріал для виступу, 
потрібно враховувати його цінність, 
інформативність. Необхідно уникати 
перерахування фактів, оскільки 
нагромадження деталей перешкоджає 
переконливо вибудувати доведення, 
розкрити внутрішні зв'язки між явищами. 
Форма викладу матеріалу теж має бути 
чіткою, літературно грамотною, але без 
дослівних книжних висловлювань. 

При підготовці до виступу 
неприпустимо вдаватися до механічного 
переписування матеріалу з одного або 
кількох джерел, чужих конспектів. Критичне 
осмислення матеріалу, різних джерел, 
відстеження розвитку думки авторів, 
побудови доведень і аргументації сприяє 
формуванню в студентів власного погляду 
на проблеми, самостійного творчого 
мислення. 

Відвідування виробництва, школи, 
музею, виставки, перегляд діафільмів, 
кінофільмів сприяють поглибленому 
вивченню питань, які розглядатимуться на 
семінарі. 

Щоб оволодіти необхідними знаннями, 
студент має готуватися до усіх питань плану 
семінарського заняття. Виступ має містити 
такі елементи: вступ, глибоке і добре 
аргументоване висвітлення питання, 
узагальнення, висновки. Після виступу 
студент повинен бути готовим відповісти на 

запитання викладача або товаришів, що 
передбачає оволодіння матеріалом із 
кожного питання семінару. 

Виступ студента на семінарі, уважне 
вислуховування виступів інших студентів є 
своєрідним повторенням і закріпленням 
вивченої теми. 

Підготовка і проведення семінарського 
заняття викладачем. Ефективність 
семінарського заняття значною мірою 
залежить від готовності викладача, що 
передбачає: опрацювання літератури, 
рекомендованої студентам; необхідні записи 
для себе; ретельне продумування додаткових 
запитань, які можна і необхідно поставити 
студентам; вступного і заключного слова з 
окремих питань і теми загалом. Важливо, 
щоб лекції і семінари вів один викладач. За 
цих умов можливі єдиний підхід до бачення 
окремих тем чи питань курсу, здійснення 
систематичного контролю за самостійною 
роботою студентів тощо. Істотну роль у 
процесі підготовки до семінарських занять 
відіграють наочні посібники (плакати, 
таблиці, карти і схеми, альбоми, окремі фото, 
діафільми, діапозитиви і кінофільми тощо). 

Не менш важливими в організації 
семінарських занять є підведення підсумків, 
аналіз виступів окремих студентів та роботи 
всієї групи, оцінювання їхніх знань, умінь 
формувати і відстоювати свою думку, 
визначення конкретних завдань на наступне 
заняття. 

Бали за кожне семінарське заняття 
викладач вносить у журнал, які 
враховуються при виставленні кожного 
модуля навчальної дисципліни. 

П. Лузан виділяє такі основні вимоги до 
семінарських занять:  

1. Студенти повинні заздалегідь (за 7-10 
днів) знати тему і мету семінару, отримати 
план або перелік питань чи теми 
індивідуальних завдань (рефератів). План 
семінару повинен відбивати як тематичні 
питання попередньої лекції, так і положення 
навчальної програми. Крім цього, викладач 
повинен ознайомити студентів із списком 
рекомендованої літератури, надати 
інформацію про те, які джерела є в бібліотеці 
чи читальному залі університету, коледжу, яка 
література є на кафедрі (в кабінеті, 
лабораторії), в інших бібліотеках. 

2.Стиль проведення заняття повинен бути 
емоційно-піднесеним, жвавим, дискусійним, 
характеризуватися проблемністю висвітлення 
навчальних питань. 
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3. Навчальна інформація, викладена на 
лекції, повинна “прозвучати” на семінарі, бути 
закріпленою в пам’яті студентів та 
конструктивно переведена у площину 
пошукової діяльності, практичного 
застосування знань для розв’язування 
різнопланових ситуацій – педагогічних, 
економічних, виробничих, соціальних тощо. 

4. Педагогу треба сприяти тому, щоб 
студенти самостійно дійшли висновків і 
узагальнень щодо проблем, які 
обговорюються на занятті. Із кожного 
дискусійного питання бажано, щоб 
висловилося якомога більше студентів, була 
створена атмосфера напруженої мислительної 
роботи. 

5. Педагогічна взаємодія в системі 
“викладач-студенти” – довірлива, шаноблива, 
ввічлива. На занятті обстановка ділового 
спілкування.  

6. Кожний студент повинен знати: на 
семінарському занятті його реферат, 
доповідь, виступ, уміння формулювати і 
відстоювати свою позицію, активність у 
дискусії обов’язково будуть об’єктивно 

оцінені викладачем і він одержить 
підсумкову оцінку, яка буде занесена у 
журнал навчальних занять. Неатестований із 
даної теми студент повинен індивідуально 
отримати залік у співбесіді з викладачем у 
позааудиторний час. Це стосується як тих, 
хто має пропуски семінарських занять, так і 
тих, хто отримав незадовільну оцінку [3, 
с.144-145]. 

Висновки. Отже, зміст семінарських 
занять у вищих навчальних закладах має 
бути професійно спрямованим, 
забезпечувати єдність теорії і практики за 
допомогою конкретних прикладів із 
майбутнього фаху та використання методів 
навчання, які сприяють розвитку у студентів 
творчості, залучають їх до колективної 
пізнавальної діяльності. 

Актуальними напрямами подальшої 
розробки окресленої проблеми є 
дослідження активних методів та 
застосування їх у ході проведення 
семінарських занять у вищій школі. 
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Natalia Radchenko, Valentina Tesluk, Evtin Bogdan 
METHODS FOR PREPARING AND SEMINARS IN UNIVERSITIES 

The article explores the main aspects of preparing students for seminars in universities. Recommendations 
on training and seminars teacher. The author claims to seminars in high school. 

From the position of the methodology workshop is a combined, integrative form of instruction. It involves 
the use of essays, fragments of primary sources, oral and written conceptual dictations, tests, assignments.  

To encourage independent thinking in seminars should use active teaching methods: problem situation, the 
task of "complete offer" tests, interactive polls. 

There are three forms of training seminars to students: all students prepared a message on the main issues, 
each student prepares essay on a topic, the student prepares a report independently creative nature, which 
contains elements of a research nature.  

Preparing for the workshop carried out in several stages: listening to lectures on the theme of the seminar, 
the selection of literature, research and note-taking recommended books, making speeches (plan, thesis report), 
direct participation in the seminar.  

Preparing teachers to seminars include: processing literature, recommended for students; records for 
himself, carefully thinking through additional questions for students, training and induction final word on specific 
issues and themes in general. 

Key words: methods of preparation, methods of the workshop, student. 
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ САПЕРА – ЦЕ ЗАПОРУКА ЯКІСНОГО 
ВИКОНАННЯ БОЙОВОГО ЗАВДАННЯ 

 
В статті проведено аналіз особистісно-професійних якостей, компетентності саперів, що 

перепідготовляються в Центі розмінування України. Використані матеріали дослідників професійних 
компетенцій. Шляхом з’ясування і виокремлення даних з’ясовані види компетенцій. Дано визначення 
основних компетенцій, компетентнісного підходу до підготовки фахівців та професійної 
компетентності сапера. 

Ключові слова: сапер, компетентність, професійна компетентність, компетентнісний підхід, 
міжнародні стандарти IMAS. 

В статье проведен анализ личностно-профессиональных качеств компетентности саперов, которые 
готовятся в Центре разминирования Украины. Используя материалы исследователей путем анализa, 
выявлены виды компетенций. Дано определение основных компетенций, компетентностного подходу к 
подготовке специалистов саперов, а также определена профессиональная компетентность сапера. 

Ключевые слова: сапер, компетентность, профессиональная компетентность, 
компетентностный подход. 

Постановка проблеми. Необхідність 
розробки особистісно-професійних якостей, 
компетентності саперів, що 
перепідготовляються в Центрі розмінування 
України, в ракурсі компетентнісного підходу 
до вирішення справи, давно актуальна. 
Болонський процес, вимоги міжнародних 
стандартів IMAS 06.10, кваліфікаційні 
характеристики Державного класифікатора, 
вимоги програм підготовки до професії 
„Сапер” потребують загального розуміння 
вимог до цієї професії. Разом з тим Україна, 
прагнучи до Європейського економічного і 
освітнього простору, потребує змін в системі 
освіти, підвищення вимог до самої системи 
освіти, адоптації її до міжнародних 
стандартів. Болонський процес міг би стати 
добрим попутчиком у вирішенні 
стратегічних освітніх проблем, але не слід 
забувати, що ми успадкували досягнення 
Радянської школи, що була однією з кращих 
в світі. Ми маємо досить великий 
практичний досвід підготовки. Отже, 
Україна повинна мати свою освітню 
політику і паралельно з участю у 
Болонському освітньому середовищі 
формувати свою специфічну систему освіти, 
виходячи з внутрішніх і орієнтуючись на 
міжнародні стандарти, тенденції розвитку. 

Інтеграційний процес у кожних 
напрямах розвитку держави полягає у 
впровадженні європейських норм і 
стандартів в освіті, науці і техніці, поширенні 
власних культурних і науково-технічних 
здобутків у Європейському Союзі. У 

кінцевому результаті такі кроки сприятимуть 
підвищенню в Україні європейської 
культурної ідентичності та інтеграції до 
загальноєвропейського інтелектуально-
освітнього та науково-технічного 
середовища [1]. 

Таким чином, працюючи на 
перспективу і випередження, ми пропонуємо 
застосувати компетентнісний підхід до 
визначення, обґрунтування і узагальнення 
професійних компетенцій, що повинні бути 
притаманні саперу 21 століття. В результаті 
дослідження і виокремлення найбільш 
значущих часткових компетенцій сапера ми 
плануємо визначити його кінцеву 
професійну компетентність. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Для реалізації намічених 
досліджень з модернізації системи освіти та 
застосування компетентнісного підходу до 
формування професійних якостей сапера ми 
вивчали наукову літературу, наукові 
дослідження і визначали думки вчених з 
цього приводу. 

Методологічне обґрунтування питань 
оновлення професійної підготовки фахівців 
знаходимо в працях В. Андрущенко, 
О. Барабанщикова, В. Беспалька, 
І. Богданова, Б. Гершунського, 
Л. Губерського, В. Краєвського, В. Креміня, 
В. Кушніра О. Пєхоти та багатьох інших. 
Концептуальні засади підготовки військових 
професіоналів відображено в працях 
В. Маслова, М. Нещадима, В. Радецького, 
В. Телелима, В. Ягупова та інших. Ідеї 
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особистісно-орієнтованого підходу до 
професійної підготовки фахівця в своїх 
наукових працях розглядали 
К. Абульханова-Славська, С. Дяков, І. Зимня, 
Н. Кузьміна А. Маркова, А. Окіпняк та інші; 
компетентнісний підхід у навчально-
виховному процесі досліджували В. Адольф, 
А. Алферов, С. Батищев, Г. Гапоненко, 
Г. Маркова, Л. Олійник, Дж. Равен, 
В. Петрук, А. Хуторський та інші. Праці цих 
науковців мають не лише теоретичне, але й 
практичне значення для вирішення наукових 
завдань нашого дослідження, однак все ж не 
вичерпують їх повністю. 

Постановка завдання. Неувага до 
питань стосовно застосування мінної зброї та 
її наслідків з боку керівників різного рівня, в 
тому числі військових, може призвести до 
необґрунтованих втрат не тільки у воєнний, 
але й у мирний час після припинення 
конфлікту. Обмежень мінної безпеки на цей 
час не існує ні за часом і місцем, ні за 
масштабом і видом бойових дій. Міна може 
спрацювати і після десятка років очікування. 
Утилізація мін, міжнародне гуманітарне 
розмінування налагоджені як прибутковий 
бізнес. Ще 10 років тому вони приносила 
надприбутки тим, хто цим займався.  

Отже, необхідно посилити роботу 
світового співтовариства з ліквідації мінної 
безпеки у світі. Основні зусилля на цей час 
повинні бути зосереджені на розмінуванні і 
знищенні встановлених раніше мінних полів. 
Військовий конфлікт необхідно вважати 
врегульованим тільки після повної ліквідації 
мін, установлених у ході його розвитку, як 
правило, силами конфліктуючих сторін. 
Необхідно розробити і прийняти нові норми 
міжнародного права про всеосяжну 
ліквідацію та заборону звичайної мінної 
зброї, яка не має вибіркову дію і елементів 
самоліквідації. Пріоритетним напрямком у 
вирішенні проблеми мінної безпеки вважати 
вдосконалення та розвиток науково-
технічної і виробничої бази розробки та 
створення альтернативних засобів захисту 
важливих об’єктів, що дозволяють виконати 
вимоги Конвенції і, не знижуючи 
обороноздатності держави, відмовитися від 
застосування мін.  

Для вирішення всіх перерахованих 
проблем і потрібні компетентні фахівці-
сапери. Ми пропонуємо, врахувавши сучасні 
тенденції розвитку науково-технічного 

прогресу, останні досягнення науки і 
техніки, визначити професійну 
компетентність сапера, що буде відповідати 
оновленим Державним та діючим 
міжнародним стандартам. 

Виклад основного матеріалу. Слід 
зазначити, що останнім часом підвищуються 
вимоги до фахівців-саперів. Все частіше 
постає питання підготовки такого фахівця 
відповідно до вимог міжнародних стандартів 
з документальним підтвердженням його 
навчання (сертифікацією відповідно до 
міжнародних стандартів). Також 
перспективи розвитку Збройних Сил 
України та реалії 21 століття вимагають 
компетентнісного підходу до підготовки 
сапера. Вибір організаційно-педагогічних 
умов формування його професійної 
компетентності, оновлена організація самого 
навчально-виховного процесу, розробка і 
впровадження сучасних інформаційно-
комунікаційних, інноваційних та багатьох 
інших педагогічних технологій забезпечать і 
сприятимуть успішній реалізації підготовки 
такого фахівця. 

Щоб з розумінням підійти до 
визначення професійних компетенцій і 
кінцевої компетентності сапера, пропонуємо 
звернутись до першоджерела. У Великому 
тлумачному словнику В. Даля визначені ці 
терміни як: „Компетентность – 
полноправность…”; „Компетентный – 
судья, кто может, вправе судить о ком-то, о 
чем-то, или кого-то; кому кто, что подсудно; 
судья законный, прямой; полный, 
призванный и признанный; судья 
полноправный [2, с 148]. Інший великий 
толковий словник російської мови дає 
наступну трактовку цих термінів: 
„Компетенция (от лат. competere — 
соответствовать, подходить) – это 
личностная способность специалиста 
(сотрудника) решать определённый класс 
профессиональных задач. Также под 
компетенцией понимают формально 
описанные требования к личностным, 
профессиональным и т. п. качествам 
сотрудников компании (или к какой-то 
группе сотрудников). В данном понимании 
компетенции используются при оценке 
персонала. Совокупность компетенций, 
наличие знаний и опыта, необходимых для 
эффективной деятельности в заданной 
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предметной области называют 
компетентностью (от англ. competence)” [3]. 

У свою чергу, сучасний великий 
тлумачний словник так визначає ці поняття: 
компетентний – як той, який має достатні 
знання в якій-небудь галузі; який з чим-
небудь добре обізнаний; тямущий. Який 
ґрунтується на знанні; кваліфікований. 2. 
Який має повні повноваження; 
повноправний, повновладний. Компетенція 
– це добра обізнаність із чим-небудь. 2. Коло 
повноважень якої-небудь організації, 
установи або особи [4, с. 445]. 

Проводячи вивчення та узагальнення 
наукових досліджень фахівців цієї галузі, ми 
прийшли до висновку, що чіткого поняття 
„компетенція”, „компетентність”, 
„компетентнісний підхід”, „професійна 
компетентність” немає. Вчені або 
узагальнюють і поєднують ці поняття, або 
навпаки розрізнюють. Наукової думки про 
розрізнення цих понять притримуються 
А. Бермус, В. Краєвський, Р. Уайт, 
А. Хуторський, І. Зимня та багато інших [5]. 
Визначаючи терміни „компетенція” та 
„компетентність” провідний американський 
вчений Д. Равен використовує ці терміни як 
синоніми [6]. Його російські колеги 
Л. Болотов, В. Ледньов, М. Рибаков, 
Г. Селевко їх ототожнюють, підкріплюючи 
практичну спрямованість в тій частині, яка 
відображає співвідношення між знаннями і 
діяльністю особистості [7]. 

Займаючись науково-теоретичною 
розробкою компетентнісного підходу 
підготовки фахівців різного рівня, вчені 
збагатили поняття і терміни професійної 
педагогіки. Так, введено термін „професійна 
компетентність” (від лат. professio – 
офіційно оголошене заняття; competo – 
досягати, відповідати, підходити), який 
тлумачиться як „інтегративна 
характеристика ділових і особистісних 
якостей фахівця, що відображає рівень знань, 
умінь, досвіду, достатніх для досягнення 
мети з певного виду професійної діяльності, 
а також моральну позицію 
фахівця” [8, с. 722]. 

Вивчаючи літературні джерела, ми 
з’ясували, що вчені пропонують 
структурувати компетенції за видами 
діяльності: соціальна, соціально-професійна 
компетентність, професійна, спеціальна 
компетентність, інформаційно-

комунікаційна, комунікативна, загальна 
(ключова, універсальна, базова, транс 
предметна, надпредметна та ін.). 

У науковій думці поняття „соціальна 
компетентність” характеризується 
здатністю фахівця до конструктивної 
взаємодії з оточуючими людьми в системі 
колективних відносин.(С. Архипова, 
В. Ковальчук, Л. Лепіхова, О. Ісаєва, 
В. Петрук та ін.). І. Зимня [9] пропонує 
поняття „соціально-професійна 
компетентність”, виділяючи соціальний 
компонент, що забезпечує життєдіяльність 
людини і адекватність її взаємодії з іншими 
людьми, групою, колективом, а професійний 
забезпечує адекватність виконання 
професійної діяльності. 

На думку О. Ісаєва, соціальна 
компетентність – це якісна характеристика 
особистості, здатність адекватно оцінювати 
навколишню дійсність на основі повноти 
знань про неї, які дають змогу зрозуміти 
основну закономірність соціальної ситуації, 
уміння знаходити інформацію в 
невизначеній ситуації й упевнено будувати 
свою поведінку для досягнення балансу між 
своїми потребами, очікуванням, сенсом 
життя і вимогами соціальної дійсності, 
уміння задовольняти бажання, спираючись 
на норми [10].  

Визначаючи „професійну 
компетентність”, Р. Гільмєєва, 
С. Василевський, Н. Кузьміна, Л. Мітіна, 
З. Підручна, Л. Олійник, С. Рачева та інші 
характеризують її як сукупність знань, вмінь 
і навичок, необхідних і достатніх фахівцю 
для здійснення якісної професійної 
діяльності. Професійна компетентність є 
інтегративним особистісним 
новоутворенням, що поєднує теоретичні 
знання, практичні уміння, значущі 
особистісні якості та власний життєвий 
досвід [11; 12]. 

Професійна компетенція – головний 
критерій, за яким оцінюється персонал будь-
якої організації, структури. Вона 
характеризується здатністю фахівця 
вирішувати певний клас професійних 
завдань у комплексному їх представленні, 
самостійно вирішувати виникаючі проблеми 
під час професійної діяльності, а також 
самим адекватно оцінювати результати 
власної професійної діяльності. Іншими 
словами – це пов’язані з предметом праці 
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навики, відповідні методи і технічні 
прийоми, властиві різноманітним галузям 
діяльності. У формальному розумінні під 
компетентністю можна розуміти опис вимог 
до особистісних, когнітивних, професійних 
якостей, яким повинен відповідати фахівець 
певної сфери діяльності. Її можна порівняти з 
посадовою інструкцією, або 
функціональними обов’язками. Фактично це 
та галузь професійної діяльності, яку 
виконує людина-професіонал під час своєї 
щоденної праці.  

„Спеціальна компетенція” – це перелік 
специфічних якостей, необхідних лише 
певній категорії персоналу, наприклад, 
співробітникам служби інформаційної 
безпеки або саперу знання специфіки 
застосування, дії, ліквідації мін-пасток. 

„Інформаційно-комунікаційна 
компетенція” на думку вчених А. Андреева, 
І. Богданової, М. Моісеєвої, Е. Полата, 
Н. Ковалерова, З. Курляндіної, В. Орищенко, 
І. Харламова, О. Цокура, Б. Шуневича, 
S. Manulik, O. Petrs, L. Dublin, C. Gottfredson, 
E. Parks, B. Pfaus, M. Rosenberg і багатьох 
інших, а також спеціалістів „Інституту 
інформатизації освіти” ЮНЕСКО – це одна з 
найбільш перспективних компетентностей, 
що обумовлює вміння використовувати 
новітні інформаційно-комунікаційні 
технології; впроваджувати їх в професійну 
діяльність, вміння самостійно навчатись; 
забезпечувати самовдосконалення, 
саморозвиток із застосуванням 
інформаційно-комунікаційних технологій, 
мережі Інтернет та інших досягнень науки і 
техніки. 

„Комунікативна компетентність” – 
вміння будувати відносини з іншими 
людьми, здатність встановлювати і 
підтримувати необхідні контакти, певну 
сукупність вміння спілкуватись. Поняття 
„комунікативна компетентність” (від лат. 
communico – роблю загальним, зв’язую, 
спілкуюся і competens (competentis) – 
здатний) означає сукупність знань про норми 
і правила ведення природної комунікації – 
діалогу, суперечки, переговорів. Вона 
передбачає уміння змінювати глибину і коло 
спілкування, розуміти і бути зрозумілим для 
партнера по спілкуванню. Це здатність 
особистості застосувати у конкретному 
спілкуванні знання мови, способи взаємодії з 
навколишніми і віддаленими людьми та 

подіями, навички роботи у групі, володіння 
різними соціальними ролями. Необхідність у 
спілкуванні є однією з найважливіших 
соціальних потреб, яка з розвитком 
особистості розширюється і поглиблюється 
за формою та змістом. Її розглядали вчені 
Е. Берн, Н. Гез, Т. Гордон, О. Казарцева, 
О. Краєвська, Г. Ковальова, А. Леонтьєв, 
Є. Мельник, Л. Петровська, Е. Сидоренко, 
С. Татарницева, Ю. Федоренко, Д. Хаймста 
О. Холостова, К. Хоруженко та інші. 

„Загальна компетентність” 
Н. Волковою визначена як поєднання 
пізнавальних ставлень та практичних 
навичок. Сюди входять емоції, поведінкові 
компоненти; знання і вміння, які можна 
мобілізувати для активної професійної 
діяльності. На її думку компетентна особа 
може ідентифікувати та розв’язувати 
проблеми діяльності за набутим фахом. Це 
ідентифікатор, що сприяє у визначенні 
готовності фахівця до життя, його 
подальшого особистісного розвитку. 
Набуття молоддю знань, умінь та навичок 
вдосконалює їх компетентність, сприяє їх 
інтелектуальному, культурному, 
особистісному розвитку, формуванню 
здатності швидко реагувати на запити 
часу [13]. Інші науковці В. Кальней та 
С. Шилов розглядають загальні компетенції 
як здатність, яка базується на досвіді, 
знаннях, схильностях, цінностях і які 
набуваються під час отримання нових знань. 

На думку Л. Олійника[7], відмінність 
компетентного фахівця від кваліфікованого 
полягає в тому, що перший не тільки має 
визначений рівень знань, умінь, навичок, але 
здатний реалізувати і реалізує їх у роботі. 
Компетентність припускає наявність у 
індивіда внутрішньої мотивації до якісного 
здійснення своєї професійної діяльності, 
присутність професійних цінностей і 
відношення до своєї професії. Компетентний 
фахівець здатний виходити за рамки 
предмета своєї професії, він володіє деяким 
творчим потенціалом.  

З огляду на вище викладене можна 
припустити, що поняття „компетенція”, 
„компетентність”, „професійна 
компетентність” мають деякі відмінності, які 
зумовлюють особливості професійної 
поведінки робітника та передбачають 
спеціальні підходи в процесі формування 
професійних знань, умінь та навичок. 
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Поняття „ключові компетенції” було 
запропоновано В. Хутмахером в доповіді на 
симпозіумі в Берні (27-30 березня 1996 р.). 
Розглядаючи кваліфікаційні вимоги до 
спеціалістів, міжнародна організація праці 

запропонувала сучасну модель 
післядипломної освіти і визначила ряд 
ключових компетенцій у кваліфікованого 
працівника (рис. 1). 

 

Компетенції визначені міжнародною організацією праці 

компетенції, пов’язані з 
життям у 
багатокультурному 
суспільстві: сприйняття 
відмінностей, повага до 
інших, бути толерантним 
до інших культур, мов та 
релігій

компетенції, пов’язані з 
інформатизацією 
суспільства – володіння 
інформаційними 
технологіями, здатність 
критично оцінювати 
інформацію, що 
поширюється мас-медіа та 
рекламою, здобувати 
релевантну інформацію;

компетенції, що 
реалізують здатність і 
бажання неперервного 
навчання, як умови 
підтримувати професійну 
конкурентно-
спроможність.

 
Рис. 1. Ключові компетенції, що визначила міжнародна організація праці 

У відповідності до Державних 
стандартів, що записані в кваліфікаційній 
характеристиці сапера (розмінування), яка 
взята із Довідника кваліфікаційних 
характеристик професій працівників 
Міністерства надзвичайних ситуацій 
України і затверджена та введена в дію 
наказом Міністерства України з питань 
надзвичайних ситуацій від 7.10.2004 № 100 
за погодженням з Міністерством праці та 
соціальної політики України, визначені 
завдання та обов’язки сапера. Сапер планує 
та організовує очистку місцевості від 
вибухонебезпечних предметів у межах 
визначеної території. Організовує спеціальну 
підготовку та навчання особового складу 
прийомам пошуку та знищення 
вибухонебезпечних предметів, дотримання 
заходів безпеки та правил використання 
технічних засобів. Здійснює контроль за 
якістю виконання поставлених завдань та 
дотриманням техніки безпеки. Веде облік 
виконаних підрозділом робіт. 

Повинен знати: постанови, 
розпорядження, накази та інші нормативні 
документи і керівні матеріали, які 
стосуються проведення піротехнічних робіт; 
організаційну та штатну структуру 
піротехнічних підрозділів, їх можливості; 
правила і методи організації проведення 
піротехнічних робіт; технічні 
характеристики приладів та обладнання для 
проведення піротехнічних робіт; заходи 
безпеки при виконанні підривних робіт. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна 
середня та спеціальна професійна освіта з 
одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня 
„кваліфікований робітник” за відповідною 
робітничою професією. Без вимог до стажу 
роботи.  

В існуючому Державному стандарті до 
професії „Сапер” нам не зрозуміло, хто 
взагалі буде працювати на мінному полі з 
вибухонебезпечними предметами. Читаємо: 
„Сапер планує та організовує очистку 
місцевості від вибухонебезпечних предметів 
у межах визначеної території. Здійснює 
контроль. Веде облік. Організовує 
навчання”. В класифікаторі немає жодного 
слова про те, хто буде працювати з 
вибуховими речовинами і засобами підриву, 
засобами пошуку, і взагалі хто буде шукати, 
класифікувати, знешкоджувати 
вибухонебезпечні предмети. Дії сапера в 
вимогах класифікатора можна прирівняти до 
фахівця контролюючого органу. Ось тут і 
виникають суттєві протиріччя між 
вимогами Державних стандартів і 
фактичною необхідністю практично 
виконувати роботи по пошуку, класифікації і 
знешкодженню вибухонебезпечних 
предметів фахівцем-сапером. Ми можемо 
погодитись з вимогами Державного 
класифікатора, якщо їх застосувати до 
сапера-контролера, або сапера-майстра. 
Таких фахівців повинно бути 1-2 на 
підрозділ для проведення планування і 
контролю. Коли в колишньому Міністерстві 
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України з питань надзвичайних ситуацій та 
захисту населення розроблялися вимоги і 
подавалися до Державного класифікатора не 
було враховано багаторічний теоретично-
практичний досвід до цієї спеціальності в 
Збройних Силах України, хоча до моменту 
створення МНС України ці функції 
виконували інженерні війська Збройних Сил 
України.  

Адаптуємо ці стандарти до нашої 
професії. Також врахуємо вимоги 
міжнародних стандартів IMAS 06.10 до 
фахівця-сапера. 

Таким чином, ми можемо сформувати 
вимоги до сапера для виконання завдань з 
розмінування, пошуку та знищення 
(знешкодження) вибухонебезпечних 
предметів. 

Повинні знати: вибухові речовини, їх 
основні властивості та характеристики, 
правила поводження з ними, порядок 
звітування за їх витрату; 

заряди, їх призначення, будову, принцип 
дії та застосування і заходи безпеки при 
поводженні з ними; 

засоби підривання, їх призначення та 
способи застосування; 

вибухонебезпечні предмети різного 
призначення, їх види, класифікацію, будову, 
штатне і нештатне застосування; 

засоби пошуку вибухонебезпечних 
предметів, їх види, класифікацію, будову і 
способи застосування; 

способи розвідки та розмінування 
місцевості та об’єктів; 

способи знищення (знешкодження) 
вибухонебезпечних предметів; 

заходи безпеки в ході виконання завдань 
розмінування та при поводженні з 
вибухонебезпечними предметами. 

Уміти: виготовляти запалювальні 
трубки, зростки та мережі з детонуючого 
шнура та підривати їх; 

розраховувати, виготовляти та 
прокладати електровибухові мережі, 
перевіряти справність електродетонаторів, 
підривати заряди електричним способом; 

застосовувати засоби фіксації мінно-
вибухових загороджень та небезпечних 
районів; 

застосовувати засоби пошуку 
вибухонебезпечних предметів; 

проводити розвідку і розмінування 
місцевості та об’єктів; 

проводити маркування мінно-вибухових 
загороджень та небезпечних районів; 

визначати тип виявлених 
вибухонебезпечних предметів; 

використовувати засоби захисту 
особового складу; 

знищувати вибухонебезпечні предмети. 
Бути ознайомленим: з правилами 

обладнання і розташування військового 
складу вибухових речовин; 

з порядком отримання і 
транспортування вибухових речовин і 
засобів підривання. 

Отже, зробимо висновок, що саперу 
будуть притаманні наступні види 
компетентності: соціальна, соціально-
професійна, професійна, спеціальна, 
інформаційно-комунікаційна, 
комунікативна, здоров’язбережувальна, 
ключова компетентність, предметна 
(галузева), загальна. 

Таким чином, компетентність сапера 
можна визначити як набуту у процесі 
навчання інтегровану здатність із знань, 
умінь, навичок і досвіду, тісного поєднання 
специфічних знань про міни та 
вибухонебезпечні предмети, вибухові 
речовини та засоби підриву, засоби пошуку 
та знешкодження вибухонебезпечних 
предметів, їх властивості та правила 
поводження з ними, що можуть бути 
цілісно реалізовані під час виконання завдань 
за штатно-посадовим призначенням. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Отже, виходячи із 
вищезазначеного, можна зробити висновок, 
що специфіка підготовки фахівців-саперів 
повинна враховувати існуючі Державні 
стандарти, вимоги міжнародних стандартів 
IMAS 06.10 та особливості подальших умов 
праці, а також багаторічний досвід 
підготовки таких фахівців. Також вона 
повинна носити випереджувальний характер 
підготовки, як би мовити, проводити 
підготовку з перспективою. Компетентність 
фахівців слід формувати за рахунок 
оновлення програм підготовки які повинні 
врахувати вивчення новітніх зразків 
озброєння і перспективи їх розвитку. 
Підготовку планувати із застосуванням 
сучасних інноваційно-комунікаційних 
технологій, основну увагу приділяти 
практичній спрямованості занять. При 
підготовці слід використовувати оновлені 
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організаційно-педагогічні умови підготовки. 
Таким чином, ми пропонуємо працювати на 
перспективу і організувати підготовку 
компетентного сапера з урахуванням 
майбутніх перспектив його застосування. В 

подальшому ми плануємо внести пропозиції 
і скорегувати вимоги до професії сапер, що 
записі в державному класифікаторі України і 
тим самим розв’язати виникаючі протиріччя. 
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Rodikov V.G., competitor 
PROFESSIONAL-SAPPER COMPETENCE - IS THE KEY OF QUALITY EXECUTION OF 

COMBAT MISSIONS 
The analysis of personal and professional qualities of competence of sappers, which are prepared in the 

Mine Action Centre of Ukraine, is conducted. Using the materials of the researchers, the kinds of competencies 
are identified. The requirements to the national and international standards IMAS are considered.  

A definition of main competencies, the competence approach to the training of the sappers are given. The 
scientific literature and the opinions of the scholars on this matter are studied to conduct the researches. The 
development of professional qualities of the sappers we see in the modernization of the education system. 
Recommendations about specialty correction of the sapper are offered. It is offered by the author to consider 
future prospects of use of sappers. 

Keywords: pioneer, competence, professional competence, the competence approach, international 
standards IMA 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 
В статті визначається структура технології правового виховання військовослужбовців Збройних 

Сил України та окреслюється зміст її основних компонентів. 
Ключові слова: технологія правового виховання. 
В статье раскрывается структура технологии правового воспитания военнослужащих 

Вооруженных Сил Украины и определяется содержание ее основных компонентов. 
Ключевые слова: технология правового воспитания. 
Конституція 1996 року закріпила в статті 

першій, що Україна є правовою державою. 
Сучасне українське суспільство відчуває 
потребу суттєвого підвищення 
правосвідомості громадян, в тому числі 
військовослужбовців Збройних Сил України, 
їх правової культури, безумовного дотримання 
ними вимог національного законодавства, 
кваліфікованого його застосування. 

Зазначимо, що виконання головних 
завдань підготовки Збройних Сил до захисту 
державної незалежності України та інтересів її 
народу залежить від різнобічного 
(національно-патріотичного, військово-
професійного, духовно-морального, правового, 
розумового, художньо-естетичного, 
економічного, екологічного, фізичного) 
виховання військовослужбовців, постійного 
психологічного, морального, духовно-
просвітницького та гуманістичного впливу на 
кожного військовослужбовця. 

Застосування виховних технологій 
формування правосвідомості та правової 
культури військовослужбовців як системи 
обґрунтованих засобів, форм та методів 
виховання, їх етапність використання, 
націленість на вирішення завдань правового 
виховання забезпечує досягнення мети даного 
напрямку виховання. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Проблеми виховання 
військовослужбовців Збройних Сил України 
досліджували М. Дорохов, А. Афанасьєв 
(військово-патріотичне), М. Морозов 
(релігійне), С. Гахович, О. Сальнікова 
(професійне), В. Головатюк (екологічне), 
С. Кроква, Н. Макаренко, В. Царенко, 
О. Чумачов (правове виховання). Проблеми 
застосування виховних технологій турбували 
В. Андрущенко, І. Дичківську, В. Єгорову, 
М. Голубєву, С. Стрілець, Г. Сороку. Нажаль 
технологічні аспекти правового виховання в 

умовах Збройних Сил України закладі 
досліджені, на наш погляд, недостатньо. 

Метою даної статті є розкриття 
особливостей застосування педагогічних 
технологій правового виховання 
військовослужбовців Збройних Сил України. 

Виклад основного матеріалу. Науково-
технічний прогрес наприкінці ХХ століття, 
зумовив технологізацію не тільки галузей 
виробництва – він невблаганно втрутився в 
освітньо-виховну сферу. 

Реалізація окресленої мети вимагає від 
авторів даної статті визначення змісту таких 
понять як “технологія”, “педагогічна 
технологія”, “виховна технологія”. 

Так, поняття “технологія” (від грецьк. – 
мистецтво, уміння + поняття, вчення) виникло 
у зв’язку з технічним прогресом і означає 
сукупність обробки, виготовлення, змін стану, 
властивостей матеріалу, що здійснюються у 
процесі виробництва продукції [12]. 
І. Богданова дає більш складне визначення 
технології як способу реалізації людьми 
конкретного складного процесу як системи 
послідовних взаємопов’язаних процедур та 
операцій, що виконуються однозначно і мають 
на меті досягнення високої ефективності [1]. 

Щодо терміна “педагогічна технологія”, 
то його трактують як мистецтво викладача у 
створенні, використанні та визначенні всього 
процесу викладання і засвоєння знань [7]; як 
процес взаємодії викладача і тих, хто 
навчається, який складається з двох тісно 
пов’язаних між собою видів діяльності – 
викладання та навчання [3], як строго наукове 
проектування і точне відтворення педагогічних 
дій, що гарантують успіх [6]. 

Узагальнення визначень різних авторів 
дає підстави для розуміння поняття 
“педагогічна технологія”, як багатоаспектне 
явище, яке функціонує і в якості науки, яка 
досліджує найбільш раціональні шляхи 
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виховання й навчання, і в якості системи 
способів, принципів, методів, прийомів, які 
застосовують у навчанні і вихованні, і в якості 
реального процесу виховання, навчання і 
розвитку особистості вихованців. Зауважимо, 
що на думку більшості науковців, педагогічна 
технологія – це спосіб організації діяльності 
для отримання спільно визначених, 
гарантованих, потенційно відтворювальних 
педагогічних результатів, найбільш 
раціональні продуктивні й ефективні способи і 
прийоми діяльності в заданих умовах [10]. 

Як вважав видатний вітчизняний педагог 
А. Макаренко справжній розвиток 
педагогічної науки пов’язаний із її здатністю 
“проектувати особистість”, тобто чітко 
передбачати ті її якості і властивості, які мають 
сформуватися у процесі виховання. 
Визначеність цілей дає можливість перейти до 
чіткої технології виховання. 

Як слушно зауважує С. Свириденко 
виховні технології розглядаються як 
особливий клас педагогічних технологій. Це 
чітко визначена система педагогічних засобів, 
форм, методів, їх етапність, націленість на 
вирішення конкретного виховного завдання. 
Отже, технологія простежує розвиток 
виховного процесу від мети до результату і 
забезпечує отримання прогнозованого 
результату [9]. 

Досліджуючи структуру виховної 
технології В. Литньов визначає такі її 
елементи: 

1. Визначення завдання виховання у 
вигляді очікуваних варіантів поведінки і 
особистісних проявів вихованців. Виховне 
завдання розробляється з урахуванням 
соціального замовлення суспільства і запитів 
самого вихованця. 

2. Виявлення мотиваційно-
особистісних регуляторів поведінки і 
діяльності, що розкривають особистість з 
найістотнішої сторони: причину тих чи інших 
рішень, вибір і перевагу ціннісних орієнтацій, 
визначення життєвих перспектив. 

3. Розробка предметного змісту 
діяльності вихованців, яка забезпечує 
психічні механізми розвитку. Розробка 
включає: визначення об’єктів діяльності; 
ділових і міжособистісних зв’язків, їх 
поступове збагачення; виявлення проблем в 
полі особистісного досвіду, які ще не 
усвідомлені, але особистісне значущі для 
становлення вихованця як суб’єкта власної 
життєдіяльності; побудову системи 
організаційно-педагогічних дій та інше. 
Розробка змісту діяльності вихованців 
передбачає створення умов для: внутрішнього 

плану розвитку особистості за допомогою 
самопізнання, саморегуляції, самоорганізації; 
зовнішнього плану розвитку особистості за 
допомогою адаптації, самоствердження, 
корекції, що виявляється в актах самореалізації 
особистості. Саме ці два плани спільної 
діяльності забезпечують реалізацію мети 
виховання – створюють умови для 
саморозвитку і самореалізації особистості у 
гармонії із собою і суспільством.  

5. Побудова діалогу між вихованцем і 
вихователем. У діалозі реалізується: 
атмосфера довіри, поваги, співпереживання, 
обміну духовними цінностями; педагогічна 
підтримка вихованця у визначенні соціального 
значення і особистісного смислу об’єктів 
реальної дійсності; допомога вихованцеві в 
уточненні мети власної діяльності, осмисленні 
можливостей її реалізації, шляхів подолання 
перешкод, самореалізації, самоконтролі, 
самоаналізі, самооцінці, самокорекції 
діяльності; стимулювання свободи творчості, 
співтворчості; успіху вихованця у виконанні 
обраної ним діяльності; поширення 
спілкування на всю сферу життєдіяльності; 
сприяння становленню індивідуального 
досвіду [5]. 

На нашу думку структура технології 
правового виховання військовослужбовців 
Збройних Сил України потребує проведення 
контрольних заходів. 

Зазначимо, що військове виховання – це 
процес цілеспрямованого, систематичного, 
організованого і планомірного впливу на 
свідомість, підсвідомість, пізнавальну, 
емоційно-вольову та мотиваційну сфери 
особистості військовослужбовця з метою 
формуванню у нього наукового світогляду, 
високих моральних, громадських і 
гармонійного розвитку його особистості та 
ефективного виконання ним службових 
обов’язків в умовах мирного і воєнного часу 
[2]. Як слушно зауважує В. Ягупов змістовна 
складова військового виховання розкривається 
через такі напрямки як: військово-професійне, 
національне, моральне, розумове, естетичне, 
правове, екологічне, фізичне [2]. 

Правове виховання військовослужбовців 
– це цілеспрямований і систематичний вплив 
на свідомість, психологію 
військовослужбовців з метою формування у 
них глибоких і стійких правових уявлень, 
переконань і почуттів, прищеплення їм високої 
правової культури, навиків і звичок активної 
правомірної поведінки. 

Зазначимо, що правова культура 
особового складу Збройних Сил України – 
основа законності і правопорядку в них. 
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Автори підручника “Правова робота в 
Збройних Силах України” стверджують, що 
правова культура – це система правових 
цінностей, що відповідають рівню досягнутого 
суспільством правового прогресу і відбивають 
у правовій формі стан свободи особи, інші 
найважливіші соціальні цінності [8]. 
Авторський колектив зазначеного підручника 
зазначає, що правова культура особистості – 
це сукупність або система її правових знань, 
вмінь і навичок, емоцій, почуттів, вольових 
компонентів, які проявляються в правомірній 
діяльності і поведінці. 

Правова культура військовослужбовця 
включає правосвідомість, розуміння принципів 
права, повагу до нього, переконаність у 
справедливості законів, юридичних прав і 
обов’язків та інших правових явищ. 
Показником правової культури 
військовослужбовця є міра його активності у 
правовій сфері, добровільності виконання 
вимог правових норм, реальності прав і свобод 
громадян. 

Зауважимо, що правова культура 
суспільства не існує поза правовою культурою 
його членів, вона є умовою, формою і 
результатом культурної правової діяльності 
членів суспільства, в процесі якої 
закріплюються існуючі і утворюються нові 
правові цінності. 

Правова культура військовослужбовця 
характеризується такими компонентами, як: 
юридичні знання і уявлення; правосвідомість, 
що адекватна правовій системі; традиції, 
потреби і навички діяти відповідно до закону; 
реальне діяння в режимі законності, відповідно 
до правових установок і переконань; правова 
активність [8]. 

Як ми зазначали головною метою 
правового виховання є формування правової 
культури та правосвідомості. Остання за 
визначенням В. Котюка представляє собою 
таку форму відображення правових явищ, яка 
включає в себе психічні, інтелектуальні, 
емоційні і вольові процеси і стани; знання 
діючого права і законодавства, правові вміння і 
навички, правові переконання і установки, які 
синтезуються в прийнятих рішеннях і які 
направлені на пізнання, спілкування і 
взаємодію в процесі правової діяльності і 
поведінки в сфері правовідносин [4]. 

Отже, головне завдання правового 
виховання військовослужбовців полягає у 
прагненні того, щоб військовослужбовці 
знали, завжди і скрізь безперечно і точно 
дотримувалися Конституції, законів, статутів 
Збройних Сил України, вимог інших 

нормативно-правових актів, активно брали 
участь в їх реалізації в життя. 

Формування змістоутворюючих 
мотивів правомірної поведінки 
військовослужбовців є одним з основних 
складових педагогічної технології правового 
виховання військовослужбовців Збройних Сил 
України. Саме вони дозволяють сформувати 
уявлення про причину тих чи інших рішень 
військовослужбовців, вибір і перевагу їх 
ціннісних орієнтацій, визначення їх життєвих 
перспектив. Так, мотивами (спонукальними 
причинами дії) правомірної поведінки 
військовослужбовців є: переконаність у 
справедливості і корисності приписів правових 
норм; відповідальність перед суспільством і 
державою за вчинки; розуміння 
громадянського обов’язку; егоїстичний 
особистий інтерес; додержання звичних дій; 
прагнення робити як усі (конформізм); острах 
відповідальності тощо [11]. 

Як зазначалось вище, одним з елементів 
виховної технології є зміст виховної 
діяльності. Так, реалізація мети та завдання 
правового виховання здійснюється через 
зміст правового виховання який включає: 
озброєння військовослужбовців необхідними 
знаннями з питань держави, права і законності; 
формування у них поваги до права; 
прищеплення особовому складу навиків, 
звичок правомірної поведінки; виховання у 
військовослужбовців активної життєвої 
позиції – нетерпимості до правопорушень, 
готовності і вміння активно захищати у 
встановленому законом порядку свої права, 
інтереси держави, суспільства та інших осіб, 
протистояти хибним поглядам на право і 
законність, яка є критерієм правового життя 
суспільства і громадян. 

Зауважимо, що зі змістовним 
компонентом виховної технології тісно 
пов’язаний організаційно-діяльнісний, який 
покликаний створити необхідні умови 
взаємодії суб’єктів та об’єктів правового 
виховання, визначити форми та методи, засоби 
та заходи правового виховання 
військовослужбовців Збройних Сил України. 

Перш за все необхідно зазначити, що 
правове виховання військовослужбовців 
Збройних Сил України здійснюється шляхом 
пропаганди права і законності, вивчення 
національного законодавства, яке 
здійснюється як в процесі планових занять, так 
і у позанавчальні години. 

Розглянемо правову пропаганду як форму 
правового виховання. Так, правова 
пропаганда в Збройних Силах України 
представляє собою поширення серед 
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військовослужбовців правових поглядів і ідей, 
роз’яснення законодавства з метою 
формування у військовослужбовців 
правосвідомості. Її ефективність, ступінь 
впливу на правосвідомість 
військовослужбовців багато в чому залежить 
від того, як організована і проводиться ця 
робота у військах і силах [8]. 

Основними напрямками правової 
пропаганди є: пропаганда Конституції 
України; роз’яснення законодавства з питань 
військової сфери (військового законодавства), 
кримінального законодавства; роз’яснення 
причин і умов, які сприяють порушенням 
законності і виникненню злочинів, і шляхів їх 
викорінення; пропаганда позитивного досвіду 
по попередженню правопорушень[8]. 

Основним завданням правової пропаганди 
слід вважати: поширення сучасних ідей і знань 
про право; правову інформацію; пропаганду 
філософської української думки про державу і 
право; інформування про вимоги Президента 
та Уряду України щодо зміцнення законності 
та правопорядку; роз’яснення законодавства 
України з військових питань; роз’яснення 
причин правопорушень та умов, які сприяють 
їх здійсненню; розповсюдження позитивного 
досвіду роботи з попередження 
правопорушень [8]. 

Зауважимо, що правову пропаганду слід 
організовувати і проводити, враховуючи стан 
військової дисципліни, законності та завдання, 
які вирішує військова частина, запити та 
інтереси особового складу. 

В правовій пропаганді використовуються 
різноманітні засоби, під якими розуміються 
основні канали, шляхи передачі правової 
інформації, доведення її до свідомості 
військовослужбовців. Серед них головними є 
засоби масової інформації і пропаганди, усна 
пропаганда, засоби наглядної агітації [8]. 

Найефективнішими засобами правової 
пропаганди є військова преса, радіо, 
телебачення і кіно, засоби усної пропаганди, 
наочної агітації, лекції, бесіди з правової 
пропаганди, зустрічі з працівниками 
правоохоронних органів, проведення правових 
інформацій, годин правової пропаганди, 
вечорів питань та відповідей, юридичних 
консультацій. 

Зауважимо, що важливе значення має 
усна пропаганда права, до якої відносяться: 
інформації, лекції і доповіді на правові теми, 
групові і індивідуальні бесіди, тематичні 
вечори на правові теми, вечори питань і 
відповідей, юридичні консультації. 

Використовуються засоби наочної 
агітації. В народознавчих світлицях, 

бібліотеках військових частин організуються 
кутки правових знань. У військових частинах і 
на кораблях оформляються фотовітрини і 
стенди по визначених темах. 

Форми правової пропаганди у військах і 
силах становляться все більш різноманітними. 
Практикуються дні правового виховання. 

Велике виховне значення мають виступи 
військових юристів на зборах особового 
складу при обговоренні правопорушень, які 
організуються у зв’язку з конкретною 
кримінальною справою. Військові юристи 
використовують також для роз’яснення 
законодавства виступи на службових нарадах, 
зборах, семінарах з участю осіб командного 
складу [8]. 

В правовій пропаганді важливо вміло 
поєднувати всі засоби, форми і методи, 
забезпечуючи змістовність і дієвість цієї 
роботи, всемірно підвищувати її якість. 

Правове виховання військовослужбовців 
здійснюється як під впливом роз’яснення і 
вивчення вимог права і законності, засвоєння 
їх змісту, так і під впливом практики 
застосування у військах чинного 
законодавства, активної участі 
військовослужбовців у зміцненні законності і 
військової дисципліни. Головним методом 
правового виховання військовослужбовців є 
переконання, але виховне значення має і 
примус, який застосовується відносно 
порушників правових норм. 

Засобами правового виховання 
військовослужбовців, які відносяться до 
правової практики, є: твердий статутний 
порядок, особистий приклад командира 
(начальника), правильна дисциплінарна 
практика, своєчасне і правильне вирішення 
скарг і заяв, позитивний вплив військового 
колективу, правоохоронна діяльність органів 
військової юстиції і Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України, 
особиста участь військовослужбовців в 
роботі по зміцненню законності і 
правопорядку [8]. 

Найважливішою ланкою правового 
виховання вважати вивчення права України – 
правове навчання [8]. Правові знання 
доводяться до військовослужбовців як в усних 
тау і практичних формах організації 
навчального процессу – лекції, бесіди, дискусії, 
круглі столи, вирішення ситуаційних задач, 
аналіз конкретної ситуації [14]. 

Однією з форм правового виховання 
військовослужбовців є правова самоосвіта, 
яку ми розглядаємо як специфічний вид 
діяльності військовослужбовців, яку вони 
здійснюють добровільно з метою 
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поглибленого вивчення законодавства. 
Характерною рисою правової самоосвіти 
військовослужбовців є самостійне обрання 
цілей та змісту діяльності щодо вивчення 
законодавства [13]. 

Завершальним етапом реалізації 
педагогічних технологій правового виховання 
військовослужбовців Збройних Сил України є 
контроль засвоєння правових знань 
формування навичок правомірної поведінки. 
Найбільш популярними формами контролю 
правових знань військовослужбовців 
Збройних Сил України є вирішення тестових 
завдань. Зазвичай використовують такі види 
тестів: тести репродуктивного рівня 
(репродукування знань); тести перевірки 
розумових умінь (вміння розв’язувати типові 
завдання); тести самостійного аналізу 
(критичний аналіз вивченого матеріалу); тести 
перевірки творчих вмінь (перевірка уміння 
військовослужбовців творчо застосовувати 

отримані знання при вирішенні нестандартних 
задач) [14]. 

Таким чином аналіз нормативно-правової, 
наукової та методичної літератури щодо 
правового виховання військовослужбовців 
Збройних Сил України допоміг: визначити 
зміст понять “технологія”, “педагогічна 
технологія”, “виховна технологія”, “правове 
виховання”, “правова пропаганда”, “правова 
освіта”, “правова саомосвіта”; з’ясувати 
структуру технології правового виховання 
військовослужбовців Збройних Сил України 
та визначити її структурні елементи: мета і 
завдання правового виховання; мотиви 
правомірної діяльності військовослужбовців; 
зміст правового виховання; умови та форми 
організації правового виховання 
військовослужбовців; форми контролю 
засвоєння правових знань, формування умінь 
правомірної поведінки. 
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ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ У 
ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАННЯХ УКРАЇНИ 

 
У статті на історичних прикладах розглядаються форми та методи військово-патріотичного 

виховання, як цілеспрямованого процесу формування готовності юнаків до військової служби в збройних 
силах. Невдосконаленість сучасної системи виховання призведе до неможливості подальшого 
гармонійного розвитку суспільства і забезпечення безпеки українського народу, держави та 
особистості в політичній, економічній, соціальній, духовній, військовій та інших областях.  

В статье на исторических примерах рассматриваются формы и методы военно-
патриотического воспитания, как целенаправленного процесса формирования готовности юношей к 
военной службе в вооруженных силах. Несовершенство современной системы воспитания приведет к 
невозможности дальнейшего гармоничного развития общества и обеспечения безопасности 
украинского народа, государства и личности в политической, экономической, социальной, духовной, 
военной и других областях.  

Вступ. Протягом останнього 
десятиріччя більшість фахівців, діяльність 
яких пов'язана з педагогічною практикою та 
роботою в молодіжному середовищі 
звертають увагу на необхідність розв'язання 
проблем, пов'язаних з недосконалістю 
сучасної системи виховання. Це обумовлено 
тим, що без вирішення питання створення 
ефективної системи військово-патріотичного 
виховання неможливий подальший стійкий 
розвиток суспільства і забезпечення безпеки 
українського народу, держави та особистості 
в політичній, економічній, соціальній, 
духовній, військовій та інших областях.  

Розглядаючи військово-патріотичне 
виховання як одну з складових системи 
національного виховання, необхідно 
зазначити, що воно діалектично поєднує в 
собі низку окремих напрямів таких як: 
військового, морального, правового та 
інших. Проте головним результатом 
виховних зусиль має стати готовність 
молодої людини до військово-патріотичної 
діяльності як внутрішнього системного 
утворення, що передбачає п'ять основних 
компонентів – освітній, фізичний, 
психологічний, соціальний і духовний. 
Військово-патріотичне виховання ми 
можемо розглядати, як цілеспрямований, 
організований процес формування 
готовності юнаків старшого шкільного віку 
до строкової військової служби в Збройних 
Силах України, що визначається 
Конституцією, Законами України, 
військовою Присягою та військовими 

Статутами. Об’єктом нашого дослідження є 
система військово-патріотичного виховання 
сучасної молоді. Предметом дослідження – 
форми, методи, педагогічні прийоми, щодо 
військово-патріотичного виховання молоді 
та її готовності до виконання військового 
обов’язку. 

Як один з компонентів розв’язання 
даної проблеми ми вбачаємо впровадження 
ефективної, історично та ідеологічно 
перевіреної системи військово-патріотичного 
виховання, що відповідає перспективним 
інтересам українського народу, а також 
принципам біологічного та культурно-
національного самозбереження побудованих 
на історичних та національних традиціях. 

Історіографія проблеми українських 
збройних формувань має потужний пласт 
науково-історичних і мемуарно-аналітичних 
праць серед яких творчі здобутки була 
М. Грушевського, Д. Яворницького, 
І. Крип’якевича, М.Омеляновича-Павленка, 
М.Лозинського, Р.Дашкевича. За радянські 
часи побачили світ цікаві монографії 
В. Голобуцького, О. Апановича. У наш час 
цій галузі історії присвячені численні 
розвідки Я. Дашкевича, І. Стороженка, 
В. Степанкова, В. Смолія, Б. Якимовича, 
В. Верстюка, В. Голубка, Л. Дещинського, 
Л. Зашкільняка та багатьох інших 
дослідників. Військово-патріотичне 
виховання на засадах національної ідеї в 
період Визвольних змагань українського 
народу (1917-1921 рр.) досліджували 
О. Фуртес, П. Футулуйчук, Л. Кривізюк, 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 2 (33) / 2013 137 

Л. Дещинський, П. Ткачук, Р. Мельник, 
М. Литвин. Усі вони створили достатню базу 
для розгортання подальших досліджень із 
залученням нововиявлених документів 
українських і закордонних архівів, особливо 
щодо періодів і персоналій, недоступних чи 
заборонених для висвітлення у недалекому 
минулому. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні та 
впровадженні ефективної, історично та 
ідеологічно перевіреної системи військово-
патріотичного виховання, що відповідає 
перспективним інтересам українського 
народу, а також принципам біологічного та 
культурно-національного самозбереження 
побудованих на історичних та національних 
традиціях. 

Загалом, для більшості націй історія 
війська є предметом пильної уваги, 
прискіпливого вивчення й широкої 
популяризації. Для України вона повинна 
стати одним із поважних пріоритетів 
наукових досліджень. Висвітлення як 
героїчних, так і трагічних моментів збройної 
боротьби за Українську державу відіграє 
надзвичайну роль у консолідації нації, 
формуванні світогляду молодших поколінь, 
вихованні молоді в дусі патріотизму, поваги 
до власної історії, незалежно від місця 
проживання, мови та релігійної 
приналежності. Врешті, саме історія 
українського війська може слугувати 
позитивним чинником сучасних 
націотворчих процесів в нашій державі. 

Результати дослідження. Україна має 
декілька прикладів існування комплексних 
систем виховання молоді, основні принципи 
яких ґрунтувалися на засадах відповідності 
існуючий концепції державного будівництва, 
пануючого у певний період релігійного 
вчення, світогляду народних мас та 
історичних вимогах часу.  

Яскравими прикладами цього були 
системи виховання дохристиянської 
(докняжої) доби та часів Київської Русі. В 
першому випадку, за умов розвиненого 
родового устрою і владі найстаршого роду, 
суворий обов'язок навчати молодь 
хліборобському ремеслу та військовій справі 
для потреб та інтересів роду чи племені 
повністю покладався на батьків. З розвитком 
Київської Держави та прийняттям 
християнства на виховну політику зростає 

вплив Церкви. На старі виховні традицій 
зростає вплив візантійської виховної 
системи, що їх вводить Церква; але 
далекосяжна й передбачлива політика князя 
Володимира та князя Ярослава Мудрого 
прищеплює та закріплює силою влади своєї 
(“вогнем і мечем”, як читаємо в літописі) 
нові виховні ідеї [5, с. 35]. Виховними 
принципами проголошуються добро 
держави, її скріплення і розвиток. Відповідно 
у вихованні значно зростає роль державних 
та церковних інститутів. До перших 
пам’яток педагогічної літератури того часу 
ми можемо віднести “Златаус”, “Измарагд”, 
(Ізомруд), “Ізборник Святослава”, збірник 
“Пчела”, “Поучение Владимира Мономаха 
детям” [1, с. 146]. В цих творах поряд з 
дидактичними порадами, матеріалами 
довідкового характеру зустрічаємо твори, які 
носять яскраво виражений патріотичний 
характер, заклики до боротьби за єдність 
всієї країни, до захисту її спільними 
зусиллями, до виховання мужності і відваги.  

Козацька доба в історії України 
принесла як самій Україні так і світу нову, 
виключно ефективну, багаторівневу систему 
загального та військово-патріотичного 
виховання. Гасло, яким визначалися вища 
мета буття та головне призначення 
українського козака – “Воля. Віра. Україна.” 
– є основа і ідея системи українського 
виховання.  

Процес виховання мав вигляд постійно-
діючого вишколу, до якого були залучені усі 
представники козацької громади і в першу 
чергу молодь.  

Аналізуючи даний період ми можемо 
виділити основні моральні ідеали та ціннісні 
орієнтації, які домінували у запорізьких 
козаків: військові, моральні та етнокультурні 
традиції Війська Запорізького. 
Визначальними були військові традиції, 
серед яких ми виділяємо такі складові: 
традиції прийому до Війська Запорізького; 
традиції навчання; бойові традиції; 
організаційні традиції; традиції 
наставництва.  

Традиції прийому до Війська 
Запорізького полягали в добровільному 
комплектуванні, що його докорінно 
відрізняло від іноземних армій того часу, де 
панувала рекрутська наймана система або їх 
поєднання. 
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Ці традиції були нерозривні із збройною 
боротьбою українського народу проти 
гнобителів і загарбників. Січ поповнювалася 
в основному селянами – втікачами і дітьми – 
сиротами, яких потрібно було навчати та 
готувати до бойових походів. 

Педагогіка козацької доби слугувала 
інтересам захисту Вітчизни і носила 
прагматичний характер. Це була продумана, 
струнка, єдина система, де подолання 
труднощів і перешкод сприяло фізичному та 
психологічному загартуванню воїна, а 
навчання тісно пов’язувалося з вихованням 
[6, с. 14]. 

Козак, що пройшов багаторічний 
Січовий вишкіл, отримав гарт у бойових 
походах та щоденній козацькій військовій 
справі, ставав носієм передових технічних, 
гуманітарних та економічно-господарських 
знань і, саме головне, ставав свідомим 
духовним носієм та захисником українських 
традицій. 

Історія козаччини свідчить, що всі 
козаки свого часу (в дитинстві або вже 
дорослі) вчилися у січових, монастирських 
або церковно-парафіяльних школах. Зміст 
такого навчання передбачав вивчення таких 
елементів, як: “закон божий”, читання, 
письмо, лічба, хоровий спів, фізичні і 
військові вправи. Існували на Січі спеціальні 
школи, де навчали кобзарів, сурмачів, 
цимбалістів, скрипалів, військових 
канцеляристів, полкову старшину [7, с. 96]. 
Були в Україні і братські школи, колегіуми, 
училища, університети й академії, де зміст та 
рівень навчання був вищим. У цих 
навчальних закладах викладалися військове 
мистецтво, поетика, риторика, географія, 
астрономія, іноземні мови та ін. Таким 
чином, створена система козацької освіти 
була досить розвинутою та задовольняла 
потреби Січі. 

Прогресивність козацької освіти 
зумовлювалася її простотою і 
демократизмом в навчанні та тісним 
зв’язком з повсякденним життям 
українського народу, чого не було в арміях 
Росії, Туреччини, Німеччини та Польщі. 

Саме за гетьмана П. Сагайдачного серед 
козацької старшини з’явилася незвична для 
часів європейського середньовіччя посада 
отамана січової школи, який опікувався 
навчанням посиротілих дітей – майбутніх 

козаків, монахів, вчителів, освічених 
українців. Кошти на навчання виділяла Січ. 

Необхідно зазначити, що традиції 
наставництва посідали важливе місце у 
військових традиціях запорізьких козаків, 
так як вони реалізовували педагогічну 
проблему з дітьми-сиротами, які тисячами 
залишалися сам-на-сам у житті після 
татарських набігів на міста і села України. 
Козаки забирали сиріт на Січ, кожен 
статечний запорізький козак мав свого 
джуру – 12-14-ти років посиротілу дитину. 
Постійно знаходячись біля свого наставника, 
як в повсякденному житті, так і в бою, джури 
допомагали в січовому господарстві і 
вчилися військовій справі. Вирішальну роль 
в цьому педагогічному процесі відігравав і 
особистий приклад наставника. Під час 
індивідуальної підготовки козак-наставник 
передавав молодому козаку свій досвід, 
знання, які закріплювалися у боях і походах 
[4, с. 346]. 

Таким чином, військові традиції 
запорізьких козаків виходили з 
національного світосприйняття, суспільно-
політичної ситуації, завдань, які виконувала 
Запорізька Січ в українському суспільстві. 
Вони ґрунтувалися на прагматизмі, 
зумовлювали високу боєздатність Війська 
Запорізького, що визнавали Польща, Росія, 
Німеччина, Туреччина та інші країни. 

Як один з прикладів виховання молоді в 
національно-патріотичному напрямку маємо 
згадати про скаутські організації України, 
метою яких було сприяння патріотичному 
вихованню, самовихованню української 
молоді на засадах християнської моралі. 
Саме в кінці XIX ст. на теренах Західної 
України зародився січовий стрілецький рух. 
Ця назва свідчила про його зв'язок з 
традиціями січового козацтва. Січовий 
стрілецький рух об'єднував у свої товариства 
радикально настроєних селян, інтелігенцію, 
пізніше – студентську й учнівську молодь. 
Стрілецькі товариства (“Січ”, “Сокіл” та ін.), 
до яких входили й дорослі, і юнаки, 
поповнювалися за рахунок пластунів – 
членів дитячих таємних гуртків “Пласт”. 
Дата заснування “Пласту” відраховується з 
осені 1911 року [3, с. 112]. Перша пластова 
присяга відбулася 12 квітня 1912 року, 
незважаючи на те, що насправді пластові 
гуртки створено незалежно один від одного 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 2 (33) / 2013 139 

Іваном Чмолою, Олександром Тисовським та 
Петром Франком. Згодом оформився 
Організаційний пластовий комітет у 1913 
році, який об'єднав розрізнені пластові 
гуртки в масштабну крайову організацію. 

Ці товариства навчали своїх членів 
військового ремесла, теоретичних 
військових положень, організовували 
вишкіл, тренувальну стрільбу. Розроблялася 
українська військова термінологія, 
створювалася література, випускалися 
підручники з військової справи (наприклад, 
“Правильник піхотинця”), видавалися 
журнали і газети. Проте діяльності цих 
товариств, створенню чіткої військової 
організації в Галичині перешкоджали 
політика Австрії та Росії, відсутність 
досвідчених військових спеціалістів-
інструкторів, матеріальна скрута, брак зброї, 
приладдя, одягу, взуття. 

За три роки діяльності відомості про 
“Пласт” як про військову патріотичну 
організацію поширились по всій Західній 
Україні, і з початком Першої Світової війни 
більшість пластунів зголосилися воювати в 
лавах Січових Стрільців [8, с. 249].  

Для підготовки поповнення в Легіоні 
українських січових стрільців (УСС) було 
організовано військову школу (вишкільну 
групу), що складалась із кількох сотень і 
мала власне господарство. У школі юнаків 
навчати самостійних бойових дій, 
індивідуальної підготовки. Заняття тривали 
по 6-7 годин щодня. Наприкінці навчання в 
полі проводився підсумковий огляд-іспит з 
усіх дисциплін військового ремесла. Щоб 
стати командиром, треба було додатково 
пройти двомісячний курс навчання. За два 
роки військова школа Легіону УСС 
підготувала близько 7 тисяч чоловік 
[9, с. 146].  

Неможливо недооцінити значення цих 
молодіжних організацій у розвитку 
соцiально-полiтичного руxу українського 
народу. Слiд констатувати, що сiчовий руx 
був найорганiчнiший для української 
спільноти, адже нiс у собi глибиннi народнi 
традиції спрямовані на згуртування 
народниx сил. Водночас “Сiч” була 
сприятливою формою для нацiонально-
патрiотичного виxовання, що значною мірою 
сприяло вiдновленню українських 
вiйськових традицiй.  

Основою військово-патріотичного 
виховання особового складу Галицької армії 
було формування національної свідомості та 
державницько-соборницької ідеології, як 
найвищих духовних та морально-етичних 
цінностей українського воїна. Воно 
ґрунтувалось на здобутках національного 
відродження у Галичині на політичних, 
економічних, культурно-просвітніх 
інституціях та масових молодіжних 
парамілітарних сокільських, січових і 
пластових організацій, де ідейно, морально і 
фізично гартувалися майбутні захисники 
Вітчизни. 

Командування Галицької армії на всіх 
етапах військового будівництва особливу 
увагу приділяло формуванню та підвищенню 
в особового складу національної свідомості, 
почуття патріотизму і високих морально-
бойових якостей. Сучасні дослідники 
констатують, що загальними принципами 
виховної роботи в Галицькій армії були: 
ідейна спрямованість, формування 
національної свідомості, виховання вояків на 
засадах патріотизму, вірності 
Західноукраїнській Народній Республіці, 
українському народові, військовій присязі; 
єдність військового вишколу і виховання, що 
є складовими єдиного процесу формування 
високих морально-бойових якостей 
військовиків; виховання на героїчному 
минулому українського народу і бойових 
традиціях руських дружин і козацтва, 
досягненнях національної культури і 
мистецтва [2, с. 67]. 

У Галицькій армії не існувало 
спеціального інституту вихователів, тому 
весь комплекс виховання покладався на 
командирів частин і підрозділів, Державний 
Секретаріат Військових Справ, Начальну 
Команду Галицької армії за допомогою 
підпорядкованих Пресової Квартири, 
Відділу освіти, театральних і хорових 
колективів. У Галицькій армії служило 
чимало свідомих патріотів, особливо з 
інтелігенції – вчителі, лікарі, інженери, 
письменники, художники, студенти та учні 
старших класів гімназій. Саме вони та 
військові духівники проводили велику 
виховну роботу серед особового складу 
Галицької армії. 

Важливою і повчальною особливістю 
Галицької армії була наявність корпусу 
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польових духовників (капеланів), адже на 
всіх етапах історії українського народу 
церква сприяла збереженню національної 
свідомості та об’єднанню народу навколо 
ідеї соборності України. Під час бойових дій, 
у важкий період епідемії тифу, польові 
духовники були поруч із стрільцями й 
старшинами, а тому підносили їх моральний 
дух у боротьбі за волю України. 

Галицька армія була єдиною із 
тогочасних військових формацій, яка мала у 
своєму складі власні культурно-мистецькі 
заклади, насамперед фронтовий театр НКГА, 
який став важливим чинником військово-
патріотичного виховання бійців та населення 
прифронтових теренів. 

Командуванням Галицької армії та її 
виховними структурами використовувався 
багатий арсенал навчально-освітніх форм і 
методів впливу, що були на озброєнні у 
попередніх військових формаціях та арміях 
інших держав Європи. Використовуючи цей 
досвід було створено власну систему 
професійного навчання й виховання 
особового складу, в основу якої поклали 
визначальні принципи: національну гідність, 
патріотизм, християнську мораль, вірність 
присязі, вірність військовому обов'язку, 
єдність професійного вишколу й виховання. 
Більшість із них довели ефективність і 
виправдали себе під час нехай і короткого 
існування армії. 

З перших днів існування ЗУНР її провід, 
а також командування Галицької армії 
широко застосовували практику звернень до 
особового складу Збройних Сил. Маніфести, 
ухвали, звернення і накази, як правило, 
зачитувалися перед строєм війська, 
друкувалися в армійській пресі. Доволі часто 
практикували патріотичні звернення, які 
піднімали бойовий дух війська, командувачі 
Галицької армії генерали М.Омелянович-
Павленко, О.Греков, М.Тарнавський, 
командири корпусів і бригад. Вони 
намагалися знайти такі слова, які дійшли б 
до серця кожного старшини і стрільця 
[11, с. 285]. 

Для піднесення патріотичних почуттів 
широко використовувалась армійська преса. 
На її шпальтах висвітлювались героїчні 
вчинки як окремих вояків так і 
пропагувалася звитяга частин, підрозділів і 
подвиги окремих вояків. Часто публікували 

такі матеріали військові газети “Козацький 
голос”, “Стрілець”, “УСС”.  

Великий вплив на формування 
патріотичних почуттів особового складу 
мали урочисті заходи уряду і командування – 
з нагоди державних свят або на честь 
визначних подій. Масові заходи, урочисті 
шикування військ, військові паради 
викликали особливі позитивні емоції. 
Першим державним святом, яке урочисто 
відзначала Галицька армія, був Акт злуки 
ЗУНР і УНР. У Станіславові ввечері 4 грудня 
1918 р. де і відбувся перший військовий 
парад військ Галицької армії [10, с. 61].  

Важливим напрямом роботи по 
вихованню військовослужбовців були 
спроби впровадження національної системи 
військових нагород та характерних 
історичних ознак у військову форму одягу та 
систему бойових прапорів, що на думку 
військових керівників повинно було сприяти 
покращенню морально-психологічного стану 
воїнів та зміцнення у них почуття 
національного патріотизму. 

Результати проведеного дослідження 
дають підстави вважати особливо цінним 
досвід військово-патріотичного виховання у 
Галицькій армії, яка у 1918-1920 рр. була 
одною з най боєздатних українських 
формацій. Вона стала чи не першою 
кадровою українською армією з усіма 
родами і видами військ, мала єдине 
командування, передову штатну структуру, 
присягу, статути, форму одягу. Незважаючи 
на економічне, військово-технічне і медичне 
ембарго Заходу щодо ЗУНР, помилки 
Національної Ради і уряду у військовому 
будівництві, в Галицькій армії було створено 
цілком придатний для функціонування 
виховний апарат з розгалуженими 
структурами. Він забезпечив високу 
боєздатність, дисципліну і порядок у війську, 
цілеспрямовану ідейно-політичну та 
культурно-освітню роботу і в кінцевому 
результаті – високий морально-бойовий дух 
особового складу армії. 

Висновки. Отже, можна констатувати, 
що ступінь оволодіння національною ідеєю 
безпосередньо впливає на рівень свідомості 
українських військовиків, формування у них 
таких важливих цінностей, як національна 
гордість, любов до своєї Батьківщини її 
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Збройних Сил, а також на активну діяльність 
із захисту України військовими засобами. 

Є багато засобів, які сприяють 
виникненню і закріпленню в людини 
національної ідеї. Один з них – 
ознайомлення, вивчення і виховання в дусі 
продовження національно-історичних та 
бойових традицій українського народу. Саме 
вони формують повагу до національних 
цінностей і звичаїв нашого народу, 
державних і військових символів. Тому 
вирішення даної проблеми ми вбачаємо, по-
перше: у визначенні ідеологічних засад 

сучасного військово-патріотичного 
виховання, формуванні нового ідеалу 
українця з урахуванням необхідності 
поєднання у виховних процесах 
індивідуального та суспільного елементів. 
По-друге: в формуванні спільного 
національного характеру та спільного 
національного Духу. По-третє: у 
впровадженні ефективної, історично та 
ідеологічно перевіреної системи військово-
патріотичного виховання, що відповідає 
перспективним інтересам українського 
народу. 
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HISTORICAL RETROSPECTIVE OF THE NATIONAL IDEA IN MILITIAS UKRAINE 

The article on historical examples deal forms and methods of military-patriotic education as a purposeful 
process of the training of young men for military service in the armed forces. Nevdoskonalenist modern system of 
education will disable further the harmonious development of society and the security of the Ukrainian people, 
the state and the individual in the political, economic, social, spiritual, military and other fields. Therefore, as 
one of the components of the solution of this problem the author sees the implementation of effective, historically 
and ideologically proven system of military-patriotic education that meets prospective interests of the Ukrainian 
people, as well as the principles of cultural and national self-preservation built on historical and national 
traditions. 
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ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК НАПРЯМ ПОКРАЩЕННЯ 
ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ  

 
Розглянута проблема підвищення якості підготовки військових фахівців і запропоновані шляхи її 

вирішення крізь призму поняття “освітня технологія”. Розроблені принципи покращення якості вищої 
освіти, які висвітлені у тісному взаємозв’язку з аспектами гуматиризації та гуманізації вищої школи в 
контексті Болонського процесу. В статті проаналізовано особливості підготовки військових фахівців і 
обгрунтовуються основні напрями її удосконалення у відповідності з вимогами Болонського процесу. 
Визначені тенденції для вирішення завдань військової освіти Збройних Сил України на основі досвіду 
професійної підготовки військових фахівців. 

Ключові слова: військові фахівці, освітня технологія, підготовка, військова освіта. 
Рассмотрена проблема повышения качества подготовки военных специалистов и предложены 

пути ее решения сквозь призму понятия “образовательная технология”. Разработаны принципы 
улучшения качества высшего военного образования, которые освещены в тесной связи с аспектами 
гуманизации и гуманитаризации высшей школы в контексте Болонского процесса. В статье 
проанализированы особенности подготовки военных специалистов и обосновываются основные 
направления ее усовершенствования в соответствии с требованиями Болонского процесса. Определены 
тенденции для решения задач военного образования Вооруженных Сил Украины на основе опыта 
профессиональной подготовки военных специалистов 

Ключевые слова: военные специалисты, образовательная технология, подготовка, военное образование. 
На сьогоднішній день приєднання 

України до Болонского процессу є 
незаперечним фактом міжнародного визнання 
нашої системи вищої освіти, важливим 
кроком на шляху реалізації стратегічного 
курсу України до Європейського Союзу. 
Особлива увага до цих питань з боку різних 
державних інститутів насамперед пов’язана з 
необхідністю забезпечення відповідності 
вітчизняної вищої освіти європейським 
стандартам та успішного її входження до 
єдиного європейського простору як 
рівноправного партнера. 

Значні зміни у законодавчій базі з питань 
розвитку освіти в Україні, приєднання 
України до Болонського процесу стосовно 
входження до єдиного Європейського 
освітнього простору, зниження якості 
підготовки військових фахівців, особливо в 
частині формування у них військово-
професійної компетентності, та ряд інших 
проблем свідчать про необхідність 
модернізації військової освіти. 

Головною метою модернізації військової 
освіти є формування адекватної 
широкомасштабному реформуванню 
Збройних Сил України системи військової 
освіти, виведення на якісно новий рівень 
системи підготовки офіцерських кадрів з 
урахуванням змін у національній системі 
вищої освіти в руслі вимог Болонського 
процесу, приведення всіх її параметрів у 
відповідність до сучасних вимог військово-
професійної діяльності офіцерів, забезпечення 
оптимального формування і розвитку їх 
професіоналізму, всіх видів компетентностей, 

загальної та військово-професійної культури, 
надання процесу їх підготовки 
випереджального і гнучкого характеру 
відповідно до завдань і функцій Збройних 
Сил України у державі та у процесі участі у 
миротворчих операціях. 

Виходячи з цього, особливої 
актуальності набуває наукове обґрунтування 
інноваційних підходів до реформування 
військової освіти, підготовка проекту 
Концепції розвитку військової освіти в 
Україні, проекту Переліку бакалаврських 
програм підготовки та програм професійного 
спрямування підготовки військових фахівців з 
вищою освітою, моделей галузевих 
стандартів вищої освіти військових фахівців. 

Позитивні результати модернізації вищої 
школи України за останні роки вказують на 
те, що світові інтеграційні процеси вимагають 
подальшої реалізації масштабних засад 
відносно втілення європейських норм і 
стандартів у національну освіту України. 

Мета освіти чітко визначена в Законі 
України “Про освіту” [1] . Це є “всебічний 
розвиток людини як особистості та найвищої 
цінності суспільства, розвиток її талантів, 
розумових і фізичних здібностей, виховання 
високих моральних якостей, формування 
громадян, здатних до свідомого суспільного 
вибору. Освіта в Україні ґрунтується на 
засадах гуманізму, демократії, національної 
свідомості, взаємоповаги між націями і 
народами”. 

Проблемні питання у вищій освіті 
вирішуються з урахуванням власних 
позитивних традицій ВНЗ, а також 
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обов’язковим критичним осмисленням і 
сприйняттям зарубіжного досвіду, оскільки 
некритичне його запозичення може завдати 
шкоди вітчизняній системі освіти. У зв’язку з 
цим при реалізації інтеграційного процесу 
необхідно провести такі заходи:  

здійснення ретельного порівняного 
аналізу особливостей вітчизняної системи 
освіти та розроблення рекомендацій по її 
оптимізації;  

проведення моніторингу стану і змін, що 
відбуваються у вищої освіті країн Європи, 
прогнозування її реформування;  

змінювання законодавчої і нормативної 
бази багатоступеневої системи вищої освіти, 
розвиток академічної автономії ВНЗ;  

забезпечення інтеграції наукових 
структур і вищої школи;  

підвищення рівня інформованості 
керівництва ВНЗ і учасників навчально-
виховного процесу про сутність і механізми 
реалізації “болонських стандартів”. 

Сучасний офіцер знаходиться перед 
проблемою постійного вдосконалення 
військово-професійної компетентності, а 
сутність наростаючої кризи системи 
військової освіти полягає в неефективності 
підготовки фахівців до того, щоб самостійно 
впоратися з величезними потоками 
різноманітної інформації – 
загальновійськової, спеціальної, 
технологічної, управлінської тощо. Явище, в 
яке втілилась ця проблема, отримало назву 
“функціональної неграмотності” фахівців. 

У стратегічному плані подолання цієї 
кризи передбачає перехід до нової концепції 
вищої освіти військових фахівців і 
розроблення, в першу чергу, відповідної 
ідеології реформування військової освіти, в 
якій можна виділити такі головні орієнтири: 
безперервність; фундаменталізація і 
методологізм; гуманізація і гуманітаризація; 
інтеграція з воєнною наукою і практикою 
військової служби; інформатизація і 
комп’ютеризація. 

Військовий фахівець сьогодні – це 
висококомпетентний офіцер з широкими 
загальнонауковими і спеціальними військово-
професійними знаннями, здатний швидко 
реагувати на зміни у військовій науці, 
озброєнні та бойовій техніці, тактиці та 
застосуванні підрозділів і військових частин в 
сучасній війні та воєнних конфліктах. Для 
виконання таких відповідальних завдань 
офіцеру потрібні фундаментальні знання у 
галузі міжнародного права, загальної 
юриспруденції, тактики дій іноземних армій 
та особливості ведення ними бойових дій, 

висока культура ділового і міжособистісного 
спілкування, проблемне, аналітичне, 
теоретичне та практичне мислення, 
соціально-психологічна, економічна та 
психолого-педагогічна компетентність, 
інтелектуальна культура.  

На жаль, педагогічна практика у 
вітчизняних вищих військових навчальних 
закладах (ВВНЗ) показує, що була частково 
загублена стрижньова лінія освіти на 
підготовку того, хто навчається як творчої 
особистості. Було зроблено перебільшення у 
бік підготовки слухача (курсанта) як 
“універсального солдата”, готового у будь-
який час із заданою точністю видати 
(відтранслювати) частину тієї або іншої 
професійної інформації. 

У зв’язку з цим, виникають актуальні 
питання: як цю проблему необхідно 
вирішувати у ВВНЗ, яка роль і вплив 
науково-педагогічного працівника на цей 
процес, як повинен працювати слухач 
(курсант) тощо. 

На наш погляд, для ліквідації такого 
“перебільшення” у військовій освіті 
недостатньо керуватись тільки нормативними 
документами. Необхідно дотримуватися і 
безперервно удосконалювати, перш за все, 
наступні найважливіші складові 
педагогічного процесу: 

1) навчальне середовище;  
2) особистість науково-педагогічного 

працівника;  
3) зміст навчання;  
4) повсякденну роботу і старанність 

тих, хто навчається.  
Три перші позиції достатньо 

відпрацьовані у вітчизняній вищій школі. 
Немає особливих перешкод та завад, які б 
заважали подальшому розвитку, 
вдосконаленню та самовдосконаленню цих 
проблем у вітчизняній вищій школі, причому 
– як у цивільній, так і у військовій. 

А от повсякденна навчальна діяльність і 
старанність тих, хто навчається, на жаль, 
залишають бажати кращого. Сьогодні в 
умовах майже тотального прагматизму 
молоді відбувається об’єктивне зниження 
мотивації навчальної діяльності тих, хто 
навчається. Для того, щоб навчання не 
втратило своєї значущості і привабливості для 
слухачів (курсантів), разом з багатьма іншими 
факторами, необхідне підвищення емоційної 
віддачі науково-педагогічного працівника. 
Кожний науково-педагогічний працівник на 
кожному своєму педагогічному кроці 
повинен не тільки віддавати собі повний звіт 
у тому, який внесок він вносить у контури 
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професійного майбутнього слухачів 
(курсантів), але й на суттєво новому, більш 
емоційному рівні переконувати у більш 
відповідальному ставленні до своєї 
майбутньої діяльності тих, хто навчається. 

Іншими словами, педагогу необхідно 
застосовувати такі оригінальні педагогічні 
прийоми і правила роботи з тим хто 
навчається, щоб наприкінці вирішити 
триєдине завдання підготовки слухача 
(курсанта) в ВВНЗ: його якісного навчання, 
всебічного виховання і професійного 
розвитку як майбутнього фахівця військового 
управління. 

Тому, розглянемо деякі підходи до 
рішення цього комплексу завдань крізь 
призму такого поняття, як “педагогічна 
технологія”, яке в літературі отримало ще 
назву “освітня технологія”, або “технологія 
навчання”. З аналізу світових тенденцій 
розвитку загальної і військової освіти 
випливають наступні основні контури 
сучасної освітньої технології у вищій 
військовій школі (ВВШ) [2]. 

1. Освітня технологія повинна виходити 
з характеру і змісту майбутньої професійної 
діяльності тих, хто навчається. Мова йде про 
систематичне та цілеспрямоване навчання в 
контексті професійного майбутнього. 
Важливим наслідком такого контекстного 
підходу є те, що навчання перестає 
замикатися само на собі (учитися, щоб 
одержати деякі знання, або й того менше – 
оцінку), а виступає засобом прямого 
формування необхідних предметно-
професійних якостей військового фахівця. 

2. Технологія навчання у ВВШ повинна 
бути особистісною, тобто формувати і 
розвивати особистість кожного з тих, хто 
навчається, окремо. Педагогічний процес на 
основі особистісного принципу повинен 
являти собою наступний комплекс 
різнобічних мір: 

– корінне поліпшення вивчення 
індивідуальних якостей особистостей 
учасників педагогічного процесу; 

– заглиблення на цій основі 
індивідуалізації навчання і виховання; 

– розширення свободи викладання та 
навчання; 

– забезпечення глибокої самостійної 
розумової праці тих, хто навчається; 

– перехід від авторитарної педагогіки до 
педагогіки співробітництва. 

Таким чином, мова повинна йти про 
корінне перетворення освітнього середовища 
до вигляду, який би сприяв максимальному 
розвитку особистості. Тобто, ВВШ повинна 

перестати бути “кузнею кадрів” і повернутися 
до кожної людини окремо. 

3. Стрижнем сучасної педагогічної 
технології у ВВШ має стати творчість, 
пошукова діяльність тих, хто навчається, в 
поєднанні з практичною реалізацією її 
результатів. Інакше кажучи, технологія 
повинна носити креативний характер. У цієї 
проблеми є два аспекти. 

Перший – немає вищої освіти без науки. 
ВВНЗ може і повинний бути не тільки 
навчальним закладом, але й великим 
науковим центром із прямим виходом на 
реалізацію своїх наукових досліджень і 
широким залученням до них тих, хто 
навчається. Цілком зрозуміло, що не всім їм 
бути вченими. Однак наука – це краща база 
для підготовки творчої особистості будь-
якого профілю діяльності. 

Другий аспект – пряме навчання людей 
творчо мислити постановкою і викладанням 
спеціальних курсів, широким застосуванням 
відомих і нових підходів, форм і способів 
перетворення навчальної діяльності тих, хто 
навчається, у навчально-творчу. Найбільш 
загальновизнаним і теоретично проробленим 
підходом є проблемне навчання. Найбільш 
діючою формою перетворення навчальної 
діяльності тих, хто навчається, в навчально-
творчу представляються проблемні ігрові 
заняття, особливо на тлі імітації умов і 
динаміки розвитку тих або інших професійно-
діяльнісних ситуацій. 

Таким чином, педагогічний процес у 
ВВШ має бути підпорядкованим не стільки 
завданню інформаційного насичення, скільки 
формуванню продуктивного мислення, 
розвитку інтелектуального потенціалу 
особистості, становленню способів логічного 
аналізу і всебічної обробки інформації, 
творчому конструюванню. 

4. Освітня технологія у ВВШ повинна 
опиратися на сучасні інформаційні технології. 
Оскільки відбувається поступове перенесення 
центру ваги в суспільному поділі праці із 
сфери матеріального виробництва в область 
одержання, переробки, передачі, збереження, 
пред’явлення і використання інформації. Під 
інформатизацією розуміють процес 
перебудови життя суспільства на основі 
більш повного використання достовірного, 
вичерпного і своєчасного знання у всіх 
суспільно-значущих видах людської 
діяльності.  

Інформаційні технології повинні стати 
універсальним засобом пізнавально-
дослідницької діяльності, другим за 
значущістю після традиційної писемності 
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знаковим знаряддям, що забезпечує 
оперативний обмін інформацією із змістом 
навчальної (а згодом і військово-професійної) 
діяльності, яка виконується. 

5. Сучасна педагогічна технологія ВВШ 
повинна забезпечувати формування у тих, хто 
навчається, не тільки продуктивного 
мислення, але і розвинених почуттів, без яких 
різко обмежується творчість, не говорячи вже 
про обмеженість і соціальні наслідки 
одностороннього технократичного розвитку 
особистості.  

Дуже важливо, щоб у технології 
навчання органічно поєднувалися 
раціональна та емоціональна основи. 
Відсутність останньої різко ускладнює і без 
того важке завдання формування почуття 
культури тих, хто навчається. Якщо ж 
викладач є не тільки знавцем своєї справи, але 
й людиною широкого емоційного діапазону, 
вплив його на тих, хто навчається, значно 
сильніший. 

6. Нова освітня технологія у ВВШ, 
звичайно, повинна органічно вбирати в себе 
всі кращі традиційні педагогічні 
рекомендації, які виправдали себе на 
практиці. Не можна заперечувати все старе, 
перевірене і прийняте практикою. У 
педагогіці більше, ніж у інших справах, 
неприпустиме двомірне мислення: або нове, 
або старе. Потрібний діалектичний підхід: 
пошук нового, відновлення старого, 
використання кращого закордонного досвіду, 
відмова від того, що зжило себе. Саме такий 
підхід може попередити від впадання в 
крайності і дозволити вибрати оптимальний 
шлях удосконалення педагогічного процесу. 

Таким чином, на основі розглянутих 
нових освітніх технологій можливі різні 
шляхи покращення якості освіти. 

Основним інструментарієм покращення 
якості вищої військової освіти:  

1) впровадження нових форм організації 
навчального процесу;  

2) запровадження інноваційної моделі 
навчання з використанням комп′ютерно - 
інформаційних технологій;  

3) розвиток критичного мислення, як у 
науково-педагогічного працівника, так і в 
курсанта. 

Розглянемо окремо ці складові. 
1. Сучасна організація навчального 

процесу.  
Сьогодні не можливо досягти будь-якого 

успіху у навчанні без зміни парадигми 
організації навчального процесу. На зміну 
традиційній освітній моделі, що базується на 
пріоритеті простого засвоєння і відтворення 

інформації, має прийти нова модель, 
головною метою якої є всебічний розвиток 
особистості. Перш за все, це стосується 
впровадження кредитно-модульної системи 
навчання як сучасної моделі організації 
підготовки військових фахівців. 

По-друге, згідно з вимогами Болонського 
процесу впровадження системи залікових 
кредитів повинно супроводжуватися змінами 
в плануванні навчального процесу, що 
обумовлено, зокрема, збільшенням в 
структурі залікового кредиту складової 
роботи слухача (курсанта) поза аудиторією 
(самостійна робота, консультації, виконання 
індивідуальних завдань тощо). Це, в свою 
чергу, викликає суттєве підвищення 
нормативного рівня методичного та 
інформаційного забезпечення позааудиторної 
роботи курсантів, регулярних індивідуальних 
консультацій, зміну акценту в академічному 
навантаженні викладачів з аудиторної 
складової на навчально-методичну. Стає 
потрібною регулярна робота над оновленням 
змісту навчальних матеріалів, інформаційних 
джерел для самостійних занять, а також 
методик контролю знань тих, хто навчається, 
що ставить викладачів перед необхідністю 
постійного самовдосконалення і 
самонавчання. 

2. Запровадження інноваційної моделі 
навчання з використанням комп′ютерно - 
інформаційних технологій. 

Інтенсивний розвиток інформаційних та 
телекомунікаційних технологій сприяє 
формуванню прогресивних тенденцій у 
зростанні продуктивних сил, зміні структури 
та сутності громадських та міжнародних 
відносин, взаємозв’язків, інтелектуалізації 
всіх видів та сфер людської діяльності. 

Тому, запровадження інноваційної 
(інтерактивної) моделі навчання (ситуативне 
прийняття рішень, макетування) з 
використанням сучасних комп′ютерних, 
інформаційних та телекомунікаційних 
технологій, нарощування дослідницького, 
експериментального потенціалу повинна 
розглядатися як основа підготовки військових 
фахівців [3].  

3. Розвиток критичного мислення 
учасників навчального процесу. 

Не викликає сумнівів, що критичне 
мислення тих, хто навчається повинно 
розвиватись у контексті розвиваючого 
навчання. На жаль, велика кількість науково-
педагогічних працівників вважає, що основне 
завдання освіти – трансляція знань і умінь від 
науково-педагогічного працівника до слухача 
(курсанта). Це дуже характерно для вищої 
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військової школи. Така трансформація може 
виражатися в наступних явищах: 

– покараннями курсантів; 
– придушення їх своїм статусом, на жаль, 

найчастіше надуманим “авторитетом” і 
життєвим “досвідом”; 

– і як наслідок цього – острах слухачів 
(курсантів) висловлювати свої думки, 
задавати питання.  

У підсумку виходить, що в тих, хто 
навчається, втрачається інтерес до навчання і 
якість їхньої підготовки істотно погіршується.  

Безумовно, зазначений інструментарій 
необхідно розглядати в тісному зв'язку з 
аспектами гуманізації та гуманітаризації 
вищої освіти, що є основними в контексті 
Болонського процесу, і обов’язково з 
урахуванням найбільш цікавих та водночас 
суперечливих його принципів. 

По-перше, це стосується системи ECTS 
(Європейська Кредитно-Трансферна 
Система), яку називають кодексом 
практичного забезпечення прозорості та 
визнання дипломів і кваліфікацій вищої освіти 
[4]. 

По-друге, це гарантії забезпечення 
європейської якості вищої освіти. 
Нормативно-правова база освіти має надати 
вищому навчальному закладу можливість 
реалізувати високу якість навчання шляхом 
представлення інституційної автономії, 
свободи щодо процесу навчання та наукових 
досліджень [5]. Водночас автономія ВВНЗ 
означає покращення підзвітності щодо якості 
навчання, тому основна відповідальність за 

якість вищої освіти випускників лежить на 
кожному ВВНЗ. 

Таким чином, головним змістом 
діяльності ВВНЗ повинно стати формування 
інноваційного середовища з все більшим 
акцентом на якість вищої освіти через 
новаторство у навчанні, вихованні та науково-
методичній роботі. При зростаючих потоках 
наукової інформації методологія сучасної 
вищої освіти акцентує увагу на 
переорієнтацію навчання слухача (курсанта) з 
суто лекційно-інформативної на 
індивідуально-диференційовану та 
особистісно-орієнтовану форму. Ключовими 
проблемами переходу на підготовку 
військових фахівців в умовах євроінтеграції 
вищої освіти України згідно з принципами 
Болонського процесу є введення 
двоциклового навчання і прийняття системи 
прозорих і порівнювальних ступенів вищої 
освіти, запровадження європейської системи 
трансферу кредитів ECTS, сприяння 
європейській співпраці з забезпеченням якості 
вищої освіти. Ці ключові проблеми 
підготовки офіцерських кадрів мають бути 
вирішені на основі єдиної нормативно-
правової бази освіти України. Основою 
концепції військової освіти має стати 
визначення загальних моделей підготовки 
військових фахівців усіх освітньо-
кваліфікаційних рівнів на засадах оптимізації 
стандартів вищої військової освіти у 
відповідності з посадовим призначенням 
випускників і термінів навчання у ВВНЗ. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ У ВНЗ 
 
У статті досліджено основні завдання, методи та вимоги до проведення лабораторних робіт.  
Ключові слова: лабораторна робота, лабораторне заняття, методи проведення лабораторних робіт. 
В статье исследованы основные задачи, методы и требования к проведению лабораторных работ. 
Ключевые слова: лабораторная работа, лабораторное занятие, методы проведения лабораторных работ. 
Актуальність. Серед різноманітних 

форм організації навчальної роботи у вищих 
навчальних закладах України важливе місце 
належить лабораторним роботам. Адже, саме 
через них здійснюється дотримання одного з 
провідних принципів дидактики – принципу 
зв’язку теорії з практикою. Лабораторна 
робота – це форма навчального заняття, при 
якому слухач вищого закладу освіти під 
керівництвом викладача особисто проводить 
натурні чи імітаційні експерименти або 
досліди з метою практичного підтвердження 
окремих теоретичних положень даної 
навчальної дисципліни, набуває практичних 
навичок роботи з лабораторним 
устаткуванням, обладнанням, 
обчислювальною технікою, відповідною 
апаратурою, оволодіває методикою 
експериментальних досліджень у конкретній 
предметній галузі [4]. 

Дослідженню різних аспектів методики 
проведення лабораторних занять присвятили 
свої праці багато науковців: А. Алексюк, 
В. Бессараб, Л. Семушина, І. Суркін, 
М.Фіцула, Н. Ярошенко та ін. 

Мете статті – розкрити методику 
проведення лабораторних занять у ВНЗ. 

Виклад основного матеріалу. Згідно 
Постанови Кабінету Міністрів «Про 
затвердження Норм часу для розрахунку і 
обліку навчальної роботи та Переліків 
основних видів методичної й організаційної 
роботи викладачів вищих закладів освіти 1 і 
2 рівнів акредитації» від 13.03.98 року № 103 
лабораторне заняття проводиться зі 
слухачами, кількість яких не перевищує 
половини академічної групи. Для здійснення 
цього виду навчальної роботи виділяється не 
менше однієї академічної години на 
лабораторну групу. З окремих навчальних 
дисциплін припускається поділ половини 
академічної групи на підгрупи з меншою 
чисельністю із урахуванням особливостей 
вивчення цих дисциплін та техніки безпеки.  

Лабораторні заняття проводяться у 
спеціально обладнаних навчальних 

лабораторіях із використанням устаткування, 
пристосованого до умов навчального 
процесу (тобто лабораторні заняття з 
інформатики проводяться у класі ЕОМ, а зі 
спецпредметів або зі спецтехніки – у 
відповідно обладнаних лабораторних 
аудиторіях).  

При виконанні лабораторних робіт 
відбувається формування умінь і навичок 
роботи з вимірювальною апаратурою, 
розрахунку окремих вузлів і процесів, 
потрібних майбутньому спеціалісту у 
професійній діяльності. 

Основними завданнями лабораторних 
робіт як форм навчальної роботи у вищих 
закладах освіти є такі: 

- поєднати в єдине ціле лекційну форму 
занять із систематичною самостійною 
роботою слухачів із підручниками, 
навчальними посібниками та іншими 
літературними джерелами; 

- для того, щоб провести на належному 
науковому і методичному рівні ту чи іншу 
лабораторну роботу, студентам недостатньо 
прослухати на цю тему лекцію. Йому слід 
прочитати і вивчити рекомендовану 
літературу, підготувати себе до роботи з 
приладами і установками, вивчити їхню 
будову, принцип дії, усвідомити мету 
роботи; 

- сприяти формуванню у слухачів 
діалектико-матеріалістичного світогляду [4]. 
В процесі цих робіт слухачі пізнають 
діалектичну природу предмета, 
знайомляться з науковими методами 
пізнання, переконуються в тому, що наукові 
теорії відображають об’єктивну реальність, а 
практика виступає критерієм істини; 

- навчити студентів творчо 
застосовувати теоретичні знання на 
практиці;  

- викликати у слухачів інтерес до 
науково-експериментальної діяльності, 
залучити їх до науково-дослідницької роботи 
на кафедрах;  
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- систематично контролювати знання, 
уміння і навички студентів із окремих тем чи 
розділів курсу, що вивчаються. 

При плануванні лабораторних робіт 
кафедрам необхідно виходити не тільки з 
кількості годин, які відведені в навчальних 
планах підготовки спеціалістів, але й із 
наявності навчального устаткування.  

Лабораторне заняття має базуватися на 
поетапному методі навчання: від 
репродуктивного до самостійного рівня 
оволодіння практичними навичками. 
Спочатку студенти повторюють хід 
лабораторної роботи, запропонований 
викладачем, а потім, у процесі самостійної 
роботи, обирають свій індивідуальний шлях 
вирішення поставлених завдань. Шляхів 
виконання лабораторної роботи може бути 
декілька. Тому навчальні стенди повинні бути 
розробленні таким чином, щоб вони 
відображали хід виконання завдання 
декількома способами без будь-яких змін. Це 
дозволяє слухачам і курсантам 
проаналізувати всі запропоновані методи 
розв’язання завдання лабораторної роботи, 
обрати свій, найбільш доцільний метод. 
Слухачі порівнюють результати, вказуючи на 
позитивні властивості і недоліки методів. 
Процес пошуку найбільш правильного 
рішення сприяє розвитку самостійності. 
Необхідно завчасно вивчити рекомендовану з 
теми лабораторної роботи літературу, або за 
завданням керівника підготувати реферат [2].  

Перед початком навчального року 
кафедри складають перелік лабораторних 
робіт, які будуть виконувати слухачі 
протягом семестру чи навчального року в тій 
чи іншій лабораторній аудиторії. Цей перелік 
включає в себе назву робіт, їх номери та 
кількість годин, що відводиться на 
виконання робіт.  

Складаючи розклад проведення 
лабораторних робіт, слід дотримуватися 
таких вимог: 

- лабораторне заняття планується для 
кожної навчальної групи окремо; 

- планувати не більше однієї-двох 
лабораторних робіт в день; 

- необхідно забезпечити рівномірний 
розподіл лабораторних занять протягом 
семестру. 

Підготовка викладача до проведення 
лабораторного заняття включає: 

- перегляд програми, посібників, 
інструкцій і методичних розробок із теми 
лабораторної роботи з метою раціональної 
організації і проведення її зі студентами. 

Такий перегляд дає можливість викладачеві 
самому ознайомитися зі змістом роботи, 
внести в неї елементи нового (коли це 
диктується її поліпшенням), уточнити зміст 
звіту і контрольних запитань; 

- перевірку готовності приладів, 
установок, матеріалів для лабораторної 
роботи; 

- перевірку готовності лаборантів та 
іншого обслуговуючого персоналу [6]. 

Кафедра заздалегідь розв’язує питання 
про те, які лабораторні роботи необхідно 
провести в обов’язковому порядку, а які 
бажано. Для успішного проведення 
лабораторних робіт слід забезпечити 
відповідним технічним обладнанням 
лабораторні аудиторії. Так, лабораторні 
заняття з хімічними речовинами необхідно 
забезпечувати витяжними шафами, шафами 
для реактивів і приладів, столами для 
техніко-хімічних терезів, робочими столами, 
обладнаними газовими горілками і 
електронагрівними приладами. Робочі столи 
в хімічній лабораторній аудиторії мають 
бути з ящиками для хімічного посуду і 
приладів, а також із полицями для реактивів. 
Особливу увагу необхідно приділяти 
освітленню лабораторних аудиторій. Для 
вечірніх занять, крім загальних ламп, у 
лабораторії необхідно мати лампи для 
освітлення кожного робочого місця. Бажано 
використовувати люмінесцентні лампи.  

Для підвищення ефективності 
пізнавальної самостійності, як елемента 
самоосвіти, необхідно врахувати ступінь 
участі викладача у виконанні лабораторної 
роботи і ступінь використання слухачами 
методичних вказівок, рекомендацій до 
виконання лабораторної роботи. 

Під час вступного заняття викладач дає 
вказівки і поради щодо методики проведення 
роботи, аналізує навчальну і методичну 
літературу, доводить до відома студентів 
список рекомендованої літератури. Під час 
вступного заняття слухачі повинні: одержати 
перелік питань, за якими потрібно 
готуватися до лабораторної роботи; 
ознайомитися зі способами обробки 
експериментальних даних, ознайомитися з 
вимогами щодо оформлення результатів 
вимірювань при складанні звітів із робіт. 

На вступному занятті викладач разом із 
лаборантом проводить інструктаж із правил 
техніки безпеки при роботі у лабораторній 
аудиторії.  

Існує декілька основних методів 
проведення лабораторних робіт – 
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фронтальний, метод практикуму і метод 
проведення робіт циклами (тематичний 
практикум) [1]. 

Фронтальні роботи організуються для 
одночасного проведення однотипних робіт 
всіма студентами групи. Такий метод 
проведення робіт полегшує зв’язок 
теоретичних знань із практичними 
навичками. Перед всією групою ставиться 
одне і те ж завдання, яке вони повинні 
розв’язати у процесі виконання роботи. 
Слухачів легше підготувати до виконання 
такої роботи шляхом проведення 
консультацій, роз’ясняючи окремі її етапи. В 
процесі виконання роботи викладач може 
надати допомогу не окремому слухачеві, а 
цілій групі. Це дозволяє економити 
навчальний час.  

Питання вибору методу проведення 
лабораторних робіт вирішує кафедра, 
виходячи з конкретних умов роботи 
лабораторної аудиторії і профілю підготовки 
спеціалістів. Головний недолік фронтального 
методу полягає в тому, що він не забезпечує 
достатньої самостійності роботи слухачів. 

Метод проведення лабораторної роботи 
у формі практикуму, коли слухачі виконують 
різні роботи з усього курсу (або його 
розділу) щодо розвитку самостійного 
мислення і підвищення інтересу до науки, 
що вивчається, є більш ефективним методом 
навчання. Цей метод потребує проведення 
лабораторних робіт циклами, тобто таким 
способом, при якому на занятті в 
лабораторній аудиторії слухачі виконують 
хоча і неоднакові завдання, але подібні за 
тематикою. Кожен такий цикл робіт 
виконується паралельно або одразу ж після 
прослуховування відповідного теоретичного 
матеріалу на лекціях і завершується 
підсумковим заняттям або співбесідою. 

Різновидністю даного методу організації 
лабораторних занять є так званий 
«комплексний метод» їх проведення. Суть 
його полягає в тому, що всі роботи розбиті 
на цикли і виконуються одночасно всіма 
слухачами. Взаємодія теорії з практикою не 
лише сприяє засвоєнню матеріалу, але і 
розвиває мислення, надаючи йому 
діалектико-матеріалістичних рис і активного 
характеру. Суттєве значення має те, що 
кафедри, які організовують лабораторне 
заняття, беруть до уваги не лише свої 
предметні завдання, але і завдання інших 
кафедр із спецпредметів. 

Одним із найбільш перспективних 
шляхів удосконалення лабораторних робіт є 

побудова їх на основі так званих ділових 
ігор. У межах цих ігор у слухачів виникає 
можливість самостійної активної перевірки 
своїх знань і навичок із майбутньої 
професійно-практичної діяльності. 

Лабораторні роботи виконуються 
студентами за спеціальною програмою у 
відповідних рамках, що визначаються 
письмовою інструкцією. Лабораторна робота 
є такою формою самостійної роботи, в якій 
діяльність виявляється у поєднанні розумових 
та фізичних (моторних) дій, спрямованих на 
активне застосування здобутих знань, умінь і 
навичок на практиці в межах заданої 
програми (інструкції), відповідного 
обладнання і місця проведення [5]. 

Напередодні виконання лабораторної 
роботи студент у відведений для 
самопідготовки час може ознайомитися з 
приладами і обладнанням до конкретної 
теми заняття. Для самоперевірки студент 
відповідає на поставлені в інструкції 
контрольні запитання щодо роботи. Тоді ж 
він знайомиться із завданням до 
лабораторної роботи, порядком її виконання. 

Важливою умовою успішного 
проведення лабораторних робіт є підготовка 
необхідної документації: інструкцій, 
методичних розробок і т. ін. 

 Інструкція, як правило, включає: номер 
роботи та її назву; мету роботи; короткі 
теоретичні відомості; опис установки та 
методику експерименту; робоче завдання; 
контрольні запитання; список 
рекомендованої літератури. 

Мету роботи слід формулювати 
лаконічно, коротко. Передбачається, що мета 
роботи буде досягнута в тому випадку, коли 
студент вивчить теорію питання, методику 
експерименту, будову і призначення 
приладів, навчиться спостерігати явища, 
зробить необхідні висновки.  

Викладач має надати інформацію, 
необхідну для виконання лабораторної 
роботи. Слід вказати можливі варіанти 
методик проведення лабораторної роботи, 
звернути увагу на переваги і недоліки кожної 
з них. Завершальний етап робочого завдання 
– інтерпретація одержаного результату. 
Запитання в кінці інструкції 
використовуються слухачами для 
самоконтролю і підготовки до заліку. З 
метою якісного проведення лабораторних 
робіт можна провести перевірку готовності 
студентів до їх виконання. Цю перевірку 
можна реалізувати шляхом тестування.  
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За тиждень до виконання лабораторної 
роботи студентам слід надати методичні 
вказівки щодо її проведення, список 
рекомендованої літератури. На початку 
лабораторного заняття кожен слухач 
одержує листок із тестами. Протягом 15-20 
хвилин слухачі обдумують питання і 
заповнюють тестову картку. Непідготовлені 
студенти до виконання лабораторної роботи 
не допускаються, вони можуть виконати її 
після тестування на додаткових заняттях. 

У програми допуску до лабораторних 
робіт включають питання з методики 
проведення даної роботи, які виявляють 
ступінь підготовки слухачів до неї, а також 
нескладні теоретичні питання за змістом 
даної роботи.  

Після виконання роботи слухачі 
складають звіт у відповідності із завданням. 

У звіті, в заключній його частині, повинні 
бути зроблені короткі висновки, в яких 
подається пояснення одержаних результатів. 
Звіт повинен бути підписаний виконавцем 
роботи. Оцінка виставляється у відповідному 
лабораторному журналі.  

Висновок. Лабораторні заняття 
активізують пізнавальну діяльність 
студентів, дозволяють їм проявляти 
ініціативу і винахідливість, міцніше 
засвоїти програмний матеріал. Вони дають 
можливість ознайомитися з 
найновітнішими установками і приладами, 
обладнанням і матеріалами, з постановкою 
експерименту в лабораторіях чи 
виробничих умовах. Лабораторні заняття 
залучають слухачів до дослідницької 
роботи, сприяють розвитку самостійного 
мислення, раціоналізаторства. 
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Valentina Tesluk, Pogorily Aleksey 
THE METHODOLOGY OF THE LABORATORY CLASSES IN HIGH SCHOOL 

The article examines the main objectives, methods and requirements for laboratory work. Noted that 
laboratory studies conducted in specially equipped training labs using equipment suited to the conditions of the 
educational process. When planning the laboratory of the Department consider the number of hours are set aside 
in the curriculum of training and availability of educational equipment. 

Laboratory classes based on the phased method of teaching: from reproductive to self-level mastery of 
practical skills. Initially, students repeat the course of laboratory work proposed teacher and later, during 
independent work, choose their own individual path tasks.  

Before the school year, the department make a list of labs that will serve students throughout the semester 
or academic year in the laboratory of the audience. This list includes: name of work, their numbers and the 
number of hours spent on that performance.  

Preparing teachers to conduct laboratory studies include revision programs, manuals, instructions and 
teaching materials, checking availability of devices, systems, materials for laboratory work, test readiness 
technicians and other staff.  

There are several basic methods for laboratory work - wheel method practical, method of work cycles. One 
of the most promising ways to improve laboratory work is to build them based business games.  

Laboratory work performed by students in a special program in relevant part, determined by the written 
instructions. Instruction usually includes: the number of hours, its name, purpose, short theoretical information, 
a description of the installation procedure and experiment, work assignments, test questions, a list of 
recommended books.  

After the performance the students make a report in accordance with the task. The report, in the final part 
of it, should be made brief conclusions, which is an explanation of the results. 

Keywords: laboratory work, laboratory classes, methods of laboratory work. 
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Торчевський Р. В.,  ад’юнкт НУОУ (м. Київ) 
 
 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ 
УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО 

УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
 
У статті розкрите теоретичне обгрунтування педагогічних умов розвитку управлінської 

культури майбутніх магістрів військового управління в їх професійній підготовці в Національному 
університеті оборони України. 

Ключові слова: педагогічні умови, розвиток, управлінська культура, майбутні магістри військового 
управління, професійна підготовка. 

В статье раскрыто теоретическое обоснование педагогических условий развития управленческой 
культуры будущих магистров военного управления в их профессиональной подготовке в Национальном 
университете обороны Украины. 

Ключевые слова: педагогические условия, развития, управленческая культура, будущие магистры 
военного управления, профессиональная подготовка. 

Актуальність статті. У Стратегії 
державної кадрової політики на 2012–2020 
роки наголошується, що метою державної 
кадрової політики є забезпечення всіх сфер 
життєдіяльності держави кваліфікованими 
кадрами, необхідними для реалізації 
національних інтересів у контексті розвитку 
України як демократичної, соціальної держави 
з розвинутою ринковою економікою. Для 
реалізації вимог Воєнної доктрини України, 
Стратегічного оборонного бюлетеня України 
на період до 2015 року, Концепції подальшого 
реформування і розвитку Збройних cил 
України (ЗС України) на період до 2017 року 
особливої актуальності набуває проблема 
професійної підготовки майбутніх магістрів 
військового управління (МВУ), здатних вільно 
орієнтуватися у різноманітті сучасних 
управлінських завдань, узагальнювати та 
успішно впроваджувати в процесі реалізації 
своїх посадових компетенцій передовий 
управлінський досвід, готових ефективно 
реалізовувати комплекс управлінських 
функцій як суб’єкти управлінської діяльності 
оперативно-тактичної ланки управління 
(ОТЛУ). 

Метою статті є проаналізувати та 
обгрунтувати педагогічні умови розвитку 
управлінської культури майбутніх магістрів 
військового управління в їх професійній 
підготовці в Національному університеті 
оборони України (НУОУ). 

Аналіз результатів останніх 
досліджень. Успішний розвиток 
управлінської культури майбутніх магістрів 
військового управління в системі 
післядипломної освіти значною мірою 
визначається педагогічними умовами, в яких 

відбувається їх управлінська підготовка в 
Національному університеті оборони 
України. Ще С.Л. Рубінштейн стверджував, 
що зовнішні причини (зовнішній вплив) 
завжди діють лише опосередковано, через 
внутрішні умови. Під час пояснення будь-
яких психічних явищ особистість є 
сукупністю внутрішніх умов, через які 
відбиваються всі зовнішні впливи [3]. Це 
означає, що педагогічні умови мають бути 
комплексними, рівнобічними, охоплювати 
всі аспекти педагогічного процесу у вищому 
військовому навчальному закладі (ВВНЗ).  

У зв’язку з цим обґрунтування 
педагогічних умов розвитку управлінської 
культури майбутніх магістрів військового 
управління в системі післядипломної освіти 
представляє теоретичний і практичний 
інтерес. Проблема педагогічних умов 
формування і розвитку певних якостей, 
здатностей, умов у процесі професійної 
підготовки майбутніх фахівців є не новою 
для педагогіки. Так, О.Г. Романовський 
наголошує, що ефективність функціонування 
педагогічної системи переважно 
визначається умовами її застосування, тобто 
гармонійною сукупністю таких чинників, як 
зміст навчального матеріалу, особистість 
викладача, педагогічна методика, навчальне 
середовище, а також належна організація 
управлінської практики майбутніх магістрів 
[2]. Ю.К. Бабанський стверджував, що 
ефективність навчальної діяльності тих, хто 
вчиться, закономірно залежить від умов, в 
яких вона проходить [1].  

Різні науковці дають різноманітні 
визначення педагогічних умов. Наприклад, 
В.В. Сєріков як педагогічні умови розуміє 
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поведінку оточуючих, зміст майбутньої 
діяльності, її складність, новизну, творчий 
характер, особливості стимулювання дій і 
результатів, урахування мотивації [4]. 

Виклад основного матеріалу. Під 
педагогічними умовами ми розуміємо 
сукупність сприятливих умов у ВВНЗ, які 
свідомо створюють організатори 
педагогічного процесу для цілеспрямованої 
військово-професійної підготовки майбутніх 
магістрів військового управління в системі 
післядипломної освіти, одним із 
інтегральних результатів якої є розвиток їх 
управлінської культури. На основі аналізу 
психолого-педагогічної літератури, 
результатів дисертаційних досліджень, які 
стосуються формування і розвитку 
управлінської культури у різних майбутніх 
фахівців, ми дійшли висновку, що успішне 
вирішення основних дослідницьких завдань 
нашої роботи можливе за умови реалізації 
низки обґрунтованих педагогічних умов.  

Водночас слід наголосити на таких 
проблемних аспектах, наявних в 
обґрунтуванні педагогічних умов:  

– різноманітність методологічних 
підходів для обґрунтування формування 
(розвитку) конкретних якостей, 
властивостей, умінь у майбутніх фахівців;  

– відсутність системності в 
обґрунтованих педагогічних умовах, які, з 
одного боку, не створюють педагогічної 
системи в навчальному закладі, а з іншого – 
не завжди забезпечують вплив зовнішніх 
педагогічних умов на внутрішні психічні 
умови тих, хто вчиться;  

– обґрунтовані педагогічні умови не 
охоплюють усіх складових педагогічного 
процесу у ВВНЗ, а також усіх його суб’єктів 
– організаторів, педагогів, тих, хто вчиться;  

– обґрунтовані педагогічні умови не 
мають логічного завершення тощо.  

У педагогічній літературі наявні 
різноманітні підходи до обґрунтування 
педагогічних умов – системний, діяльнісний, 
компетентнісний, культурологічний, 
особистісно орієнтований тощо. Кожен із 
них має право на існування і може бути 
суттєвою методологічною основою для 
обґрунтування конкрентних педагогічних 
умов формування (розвитку) певних якостей 
і властивостей. Під час вибору та 
обґрунтування педагогічних умов 
цілеспрямованого розвитку управлінської 

культури майбутніх магістрів військового 
управління в системі післядипломної освіти 
необхідно враховувати такі обставини:  

– розвиток управлінської культури 
відбувається у офіцерів, які вже мають вищу 
освіту;  

– офіцери вже мають достатній досвід 
військово-професійної та управлінської 
діяльності в тактичній ланці управління;  

– офіцери вступають у систему 
післядипломної освіти, де вони можуть бути 
суб’єктами.  

Потрібно щоб ці умови водночасно 
охоплювали теоретичні, методичні та 
практичні аспекти управлінської підготовки 
майбутніх магістрів військового управління, 
які мають бути обґрунтовані на засадах 
сучасного методологічного підходу до їх 
підготовки. Вибір методологічного підходу 
має сприяти розвитку управлінської 
культури у майбутніх магістрів військового 
управління через активізацію їх навчальної 
діяльності, забезпечення суб’єктності 
слухачів і викладачів у навчально-виховному 
процесі. Таким сучасним методологічним 
підходом є, на нашу думку, суб’єктно-
діяльнісний підхід до управлінської 
підготовки слухачів у НУОУ. Для цього 
педагогічні умови мають створювати 
систему, основним суб’єктом якої будуть 
слухачі, основними елементами системи – 
теоретичні, методичні та практичні аспекти 
розвитку управлінської культури слухачів.  

Отже, на нашу думку, педагогічними 
умовами, які сприяють цілеспрямованому 
розвитку управлінської культури майбутніх 
магістрів військового управління в системі 
післядипломної освіти, є така тріада:  

– наявність сучасної моделі розвитку 
управлінської культури майбутніх магістрів 
військового управління в системі 
післядипломної освіти як теоретична основа 
її розвитку;  

– наявність удосконаленої методики 
розвитку управлінської культури майбутніх 
магістрів військового управління в системі 
післядипломної освіти як методична основа 
її розвитку;  

– наявність уточнених критеріїв 
оцінювання розвиненості управлінської 
культури майбутніх магістрів військового 
управління та конкретизованих їх показників 
як необхідної умови визначення дієвості 
вищезазначених умов.  
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Відповідно до цього слід обґрунтувати 
педагогічні умови, які доцільно створювати і 
підтримувати для цілеспрямованого 
педагогічного забезпечення розвитку 
управлінської культури майбутніх магістрів 
військового управління в НУОУ. 

Перша педагогічна умова – наявність 
моделі розвитку управлінської культури 
майбутніх магістрів військового управління 
в системі післядипломної освіти – забезпечує 
скоординовану діяльність усіх суб’єктів 
щодо розвитку їх управлінської культури. 
Умова має реалізовуватися з урахуванням 
багатьох вимог, провідними серед яких є 
опертя на сучасну методологію, дотримання 
принципів комплексності та системності, 
багатофункціональності та 
міждисциплінарності, конкретності та 
діагностичності, у разі їх недотримання ця 
модель практично не “функціонує”, бо між її 
компонентами існують системні зв’язки, 
логічна послідовність, взаємозумовленість і 
взаємозалежність. Вона включає в себе 
цільово-концептуальний, стимульно-
мотиваційний, змістовний, суб’єктний, 
операційно-діяльнісний, діагностичний і 
результативний компоненти. Ця модель 
дозволяє сформувати у вищому військовому 
навчальному закладі узгоджений суб’єктно-
діяльнісний підхід до розвитку управлінської 
культури у майбутніх магістрів військового 
управління, розробити методики та 
технології щодо їх управлінської підготовки 
за іншими спеціальностями та 
спеціалізаціями, а також є основою для 
розроблення навчальних планів, програм і 
конкретних навчально-методичних 
матеріалів для педагогів і слухачів.  

Друга педагогічна умова – 
удосконалення методики розвитку 
управлінської культури майбутніх магістрів 
військового управління та її реалізація у 
процесі їх управлінської підготовки в 
Національному університеті оборони 
України. Удосконалена методика є, з одного 
боку, стрижнем моделі розвитку 
управлінської культури майбутніх магістрів 
військового управління, а з іншого – 
окремою важливою умовою розвитку 
управлінської культури.  

Безумовно, необхідно створити такі 
методичні умови в університеті, які 
стимулюватимуть навчальну діяльність 
слухачів, створюватимуть сприятливі умови 

для їх навчальної діяльності, 
забезпечуватимуть суб’єктну позицію 
слухачів і суб’єкт-суб’єктні взаємини між 
ними та викладачами.  

Методика має включати різні варіанти 
взаємодії викладачів і слухачів як суб’єктів 
процесу навчання, суб’єктну поведінку 
слухачів у навчальному процесі, 
стимулювати різні види їх навчальної 
діяльності. Для цього методика розвитку 
управлінської культури майбутніх МВУ має 
передбачати три основних методи їх 
навчання майбутній управлінської 
діяльності. 

Перший – це навчання таким 
принципам, які доцільно застосовувати для 
кращого засвоєння управлінських понять, 
термінів і категорій, тобто стимулювати 
слухачів до заучування загальновійськових 
управлінських принципів, правил та 
алгоритмів, які використовують командири 
(начальники) в управлінській діяльності в 
оперативно-тактичній ланці управління. Таке 
навчання доцільно використовувати на 
початковому етапі управлінської підготовки 
слухачів, коли необхідно навчити їх 
шаблонним управлінським діям для 
розв’язання типових задач і завдань 
управлінської діяльності в оперативно-
тактичній ланці управління ЗС України. 
Водночас слід наголосити, що цей метод 
навчання – не найкращий, але його доцільно 
застосовувати у процесі вивчення таких 
нормативних навчальних дисциплін як 
“Історія воєнного мистецтва”, “Основи 
оперативного мистецтва”, “Загальна 
тактика”, які розкривають історичні аспекти 
управлінської діяльності на різних етапах 
розвитку військового мистецтва, тактики 
введення бойових дій і військових операцій. 
Цей метод недостатньо стимулює суб’єктну 
поведінку слухачів, що є основним його 
недоліком.  

Другий – методи навчання на 
практичних прикладах, які доцільно 
використовувати для кращого 
запам’ятовування слухачами стереотипного 
теоретичного навчального матеріалу: Тут 
насамперед засвоюються відношення, 
зв’язки, взаємозв’язки та залежності, а також 
типові стандартні управлінські дії, які 
існують в управлінській діяльності в ОТЛУ 
та на яких ґрунтується управлінська 
культура майбутніх магістрів військового 
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управління. Такі методи навчання доцільно 
використовувати для вивчення навчальної 
дисципліни “Загальна тактика”, яка 
передбачає насамперед опанування 
слухачами стереотипного навчального 
матеріалу щодо управлінської діяльності в 
оперативно-тактичній ланці управління. 
Основний недолік цього методу – недостатнє 
стимулювання творчих навчальних дій 
слухачів.  

Третій – методи навчання творчим 
способам управління підлеглими 
командирами (начальниками), які 
використовують для вдосконалення 
управлінських процесів, характерних для 
вирішення нетипових управлінських задач і 
завдань в ОТЛУ в Сухопутних військах ЗС 
України. Для цього найдоцільніше 
застосовувати квазіуправлінські завдання, які 
у процесі розвитку управлінської культури 
слухачів мають утворювати і стимулювати 
розвиток їх управлінських вмінь, навичок і 
здатностей у комплексі. Квазіуправлінські 
завдання як вид навчального завдання мають 
насамперед відтворювати умови майбутньої 
управлінської діяльності слухачів як 
суб’єктів управління в механізованих і 
танкових військах. Для цього доцільно 
використовувати комплексні 
квазіуправлінські завдання, обгрнутованих 
на принципах міжпредметних зв’язків. Ці 
завдання мають бути спрямовані, 
насамперед, на розв’язання управлінських 
проблемних ситуацій, які виникають як у 
повсякденній управлінській діяльності, так і 
в екстремальних ситуаціях бойової 
обстановки. Їх зміст і методика розв’язання 
мають передбачувати актуалізацію всіх їх 
управлінських процесів слухачів як суб’єктів 
ОТЛУ. Зокрема, таких:  

– урахування загальних управлінських 
принципів, правил та алгоритмів, 
характерних для управлінської діяльності у 
військовій сфері взагалі та специфічних 
управлінських принципів зокрема, правил та 
алгоритмів, характерних для ОТЛУ в 
механізованих і танкових військах;  

– навчання ототожненню, аналізу, 
синтезу, виокремленню конкретних 
управлінських проблем і ситуацій, 
характерних для менеджерів середньої ланки 
управління в Сухопутних військах;  

– навчання абстрагуванню, 
узагальненню, конкретизації, типізації 

конкретної управлінської проблеми та 
ухваленню оптимального рішення суб’єктом 
ОТЛУ.  

Квазіуправлінські навчальні дії, операції 
покликані активізувати основні психічні 
механізми, які забезпечують 
цілеспрямований розвиток управлінської 
культури майбутніх МВУ. Такі завдання 
доцільно системно використовувати на 
випускному курсі, а епізодично як прийом 
навчання – і на першому курсі.  

У зв’язку з цим є доречною, на нашу 
думку, експериментальна перевірка 
методики розвитку управлінської культури 
майбутніх магістрів військового управління. 

Третя педагогічна умова – 
цілеспрямований розвиток управлінської 
культури майбутніх магістрів військового 
управління, який відбувається у процесі 
професійної підготовки, що сприятиме 
ефективному виконанню їх майбутньої 
управлінської діяльності в оперативно-
тактичній ланці управління. Управлінська 
культура майбутніх магістрів військового 
управління є цілісною, а отже, її можна 
оцінювати.  

Складові управлінської культури 
майбутніх магістрів військового управління 
потрібно здійснювати за допомогою певних 
критеріїв та їх показників. 

У філософських словниках поняття 
“критерій” розглядається як: 

– від грец. kriterion – засіб для судження 
– ознака, завдяки якій відбувається 
оціннювання, визначення або класифікація 
явища чи процесу; 

– набір якісних характеристик, які 
використовують для винесення судження 
щодо виконання, продукту виконання або як 
інструмент оцінювання; 

– найзагальніша сутнісна ознака, на 
основі якої оцінюють, порівнюють реальні 
педагогічні явища, при цьому ступінь 
виявлення, якісна сформованість, 
визначеність критерію виражені в 
конкретних показниках, які 
характеризуються, у свою чергу, рядом ознак 
[5–6];  

У зв’язку з цим ми уточнили критерії 
розвиненості управлінської культури 
майбутніх магістрів військового управління 
та конкретизували їх показники: 

ціннісно-мотиваційний критерій 
(показники: досягнення успіху та уникнення 
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невдач; спрямованість мислення – практична 
та теоретична; спрямованість на 
психологічний клімат, справу, субординацію 
та на себе; інтернальність у сфері невдач і 
досягнень); 

когнітивний (показники: індивідуальні 
стилі мислення – практичний, реалістичний, 
ідеалістичний, синтетичний, аналітичний; 
рівень управлінських знань; вирішення 
управлінських ситуацій); 

емоційно-вольовий (показники: ієрархія 
значимості емоцій; ступінь протистояння 
стресу; загальний рівень саморегуляції); 

менеджерський (показники: планування, 
моделювання, програмування, оцінювання 
результатів, гнучкість, самостійність; якості 
психічних пізнавальних процесів; 
інтернальність у професійній діяльності, а 
також готовність до самостійного 
планування і відповідальність); 

праксиологічний (показники: функції 
управлінської діяльності – мотиваційна, 

планувальна, організаторська, оцінки та 
контролю; готовність до діяльності, 
пов’язаної з подоланням труднощів); 

контрольно-оцінювальний (показники: 
планування, моделювання, програмування, 
оцінювання результатів); 

суб’єктний (показники: загальний рівень 
інтернальності; моделювання ідеального, 
типового управлінця та самооцінка себе як 
управлінця). 

Висновок. Отже, нами з’ясовано, що 
єдність професійної освіти і військового 
виховання майбутніх магістрів військового 
управління має розпочинатися з визначення 
й постановки чітких цілей, які об’єднують 
всі компоненти навчально-виховного 
процесу і зумовлюють загальну 
спрямованість педагогічної системи 
підготовки фахівців оперативно-тактичної 
ланки управління щодо розвитку в них 
управлінської культури.  

 
Література 

1. Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований : [текст] / 
Ю. К. Бабанский. — М. : Педагогика, 1982. — 151 с.  

2. Романовський О.Г. Теоретичні і методичні основи підготовки інженера у вищому навчальному 
закладі до майбутньої управлінської діяльності : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д-ра пед. 
наук : спец. 13.00.04 – “Теорія і методика професійної освіти” / Інститут психології і педагогіки 
професійної освіти АПН України / О.Г. Романовський. – К. , 2001. – 40 с.  

3. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии : [текст] / С. Л. Рубинштейн. — М. : Педагогика, 
1973. — 424 с.  

4. Сериков В. В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических 
систем : [учеб. пособие] / В. В. Сериков. — М. : Логос, 1999. — 272 с.  

5. Философский словарь / [под ред. И. Т. Фролова]. — [4-е изд.]. — М. : Политиздат, 1981. — 445 с.  
6. Философский словарь / [под ред. М. М. Розенталя]. — М. : Политиздат, 1980. — 359 с.  

 
 

Torchevsky R. V., associate 
THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE PEDAGOGICAL CONDITIONS OF THE 

DEVELOPMENT OF THE MANAGEMENT CULTURE OF THE FUTURE MASTERS OF THE 
MILITARY ADMINISTRATION IN THE SYSTEM OF POSTGRADUATE EDUCATION 

The article is devoted to a theoretical substantiation of pedagogical conditions of the development of the 
management culture of the future masters of the military administration in the system of post-graduate education. 
The pedagogical conditions are: development of a model of development of management of culture of the future 
masters of the military administration in the system of postgraduate education; improvement of the methodology 
of its development; specification of criteria for the evaluation of its development and concretization of their 
indicators. We developed a model based on the leading ideas and positions of the substantiated both. The main 
components of the model is purposefully-conceptual, motivational, content, subject, operational activity, 
diagnostic and productive components. Advanced method includes the following steps: motivational, theoretical, 
evaluation, synthesis and reflexive. Evaluation criteria of administrative culture development (such as value-
motivational, cognitive, emotional-volitional, management, praxiological, evaluative, subjective) and their 
indices are defined concretely. 

Key words: pedagogical conditions, development, management culture, future masters of military 
management, training. 

 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 2 (33) / 2013 156 

УДК 37.013 
Уварова Т. Ю.,  викладач Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету (м. Харків) 

 
 

ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ЕВДЕМОНІСТИЧНОЇ ВИХОВАНОСТІ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 
У статті подається аналіз робіт провідних науковців різних часів, що досліджували проблеми евдемонізму. 

Розглядається поняття виховання на ідеях евдемонізму. Проводиться аналіз використання методів діагностики 
для виявлення рівня евдемоністичної вихованості старшокласників на першому етапі організації виховання на 
ідеях евдемонізму: методи бесіди, опитування, анкетування, ранжирування. Наведений перелік основних 
показників сформованості евдемоністичного компоненту у вихованні учнів старших класів. 

Ключові слова: евдемонізм, виховання, методи, щастя, дитина, педагогіка..  
В статье дается анализ работ ведущих ученых разных времен, занимавшихся в различные времена 

изучением проблем эвдемонизма. Рассматривается понятие воспитания на идеях эвдемонизма. 
Проводится анализ использования методов диагностики для определения уровня эвдемонистической 
воспитанности старшеклассников на первом этапе организации воспитания на идеях эвдемонизма: 
методы беседы, опроса, анкетирования, ранжирования. Приведен перечень основных показателей 
сформированности эвдемонистического компонента в воспитании учеников старших классов. 

Ключевые слова: эвдемонизм, воспитание, методы, счастье, ребенок, педагогика.
Постановка проблеми. В умовах 

трансформації світоглядних ідеалів, що 
відбуваються в наслідок соціокультурних змін 
суспільства, стали більш помітні духовно-
моральні проблеми сьогоднішньої молоді, а 
саме – відсутність належної евдемоністичної 
вихованості у підлітків та старшокласників. 

Особливо актуальною ця проблема є на 
теперішньому етапі розвитку нашого 
суспільства, яке характеризується 
національним нігілізмом, розгулом 
аморальності та жорстокості на телебаченні, в 
Інтернеті, зростанням кількості нарко- та 
алкоголезалежних, раннім початком статевого 
життя, втратою культу сім'ї. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. 

Аналіз історичних джерел свідчить, що 
питання виховання на ідеях евдемонізму 
складалися під впливом гуманістичних ідей 
передових мислителів – психологів та 
педагогів різних епох: Кампанелли, М. 
Монтеня, Я. Коменського, Г. Песталоцци, Ж.-
Ж. Руссо, Д. Локка. Їх розвиток на 
національному ґрунті плекали Мелетій 
Смотрицький, Феофан Прокопович, Іван 
Вишенський, Григорій Сковорода [1].  

До проблеми виховання на ідеях 
евдемонізму зверталися і звертаються багато 
зарубіжних та вітчизняних педагогів, 
вихователів, вчених таких як А. Швейцер, К.Д. 
Ушинський, А.С. Макаренко В.А. 
Сухомлинський, С. Френе, Р. Штайнер, У. 
Глассер, С.Г. Воркачев, В.П. Казначеев, О.І. 
Субетто, Б.М. Бім-Бад, С.Л. Соловейчик, Н.Е. 
Щуркова, О.П. Павлова та ін.  

Мета статті - визначення та 
обґрунтування сукупності педагогічних 
методів, що забезпечують успішність 

визначення рівня евдемоністичної вихованості 
старшокласників. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. 

Вивчення ідей евдемонізму, а поряд з ним 
і рівня щастя людини в суспільстві є досить 
важливою проблемою у теперішній час. В 
аспекті державної внутрішньої політики 
виявляються цікавими і важливими такі дані: 
згідно міжнародним соціально-психологічним 
дослідженням Україна, яка займає 
середньосвітовий рівень з індексу розвитку 
людського потенціалу, знаходиться на 
передостанньому місці з рівню щастя. Тому 
визначення рівня евдемоністичної вихованості 
людей, і, насамперед, підлітків та 
старшокласників є дуже актуальною 
проблемою. 

У контексті виховного процесу 
старшокласників евдемоністична вихованість 
визначається як прояв ефективного оволодіння 
школярами основами евдемонізму, 
позитивними соціокультурними смислами 
особистісної життєдіяльності, що у 
майбутньому допоможе випускникам 
самореалізуватися у житті. 

В результаті проведених досліджень 
можна визначити таку концепцію виховання 
на ідеях евдемонізму: це цілеспрямована, 
свідома робота особистості, направлена на 
позитивне відношення до довкілля, на 
саморозвиток креативних, духовно-моральних 
здібностей, воно завжди пов я̀зане з 
удосконаленням життєвого шляху особистості. 

Кінцева мета виховання на ідеях 
евдемонізму - переведення виховання у 
самовиховання, у самостійну реалізацію 
життєвих програм. 
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Виховання – процес суперечний та 
довготривалий, його результати мають 
віддалений характер і визначили їх дуже 
складно. Під результатами виховного процесу 
розуміють рівень вихованості, який досягнуто 
особистістю або колективом. При цьому дані 
діагностичного дослідження порівнюються з 
вихідними характеристиками вихованості, а 
різниця між початковім і кінцевим 
результатом визначає ефективність процесу 
виховання. 

З точки зору організації (технології) 
виховання на ідеях евдемонізму може бути 
представлене етапами діяльності педагога: 
діагностичним, пошуковим, проектним, 
діяльнісним, рефлексивним. Саме на першому 
етапі – діагностичному, педагог вивчає рівень 
евдемоністичної вихованості учнів. Зміст 
цього етапу - виявлення і фіксування факту 
наявності евдемоністичної проблеми, аналіз 
ситуації. Мета - створення умов для 
усвідомлення учнем суті евдемоністичної 
проблеми. 

Що стосується діагностичних методів, то 
уяву про рівень евдемоністичної вихованості у 
школяра може скласти лише їх комплекс. 

Традиційний метод діагностики – метод 
бесіди. Цей метод відрізняється 
цілеспрямованими спробами педагога 
проникнути у внутрішній світ учня. В бесідах, 
діалогах виявляються відношення дитини до 
проблеми евдемонізму, її почуття і наміри, 
оцінки та позиції. Педагог подає теоретичний 
матеріал щодо евдемоністичних ідей, 
розповідає про вивчення проблеми щастя 
античними та сучасними філософами та 
психологами. В свою чергу учень висловлює 
свої уявлення та знання про щастя. Також 
дитина за допомогою вчителя визначає 
різницю щастя ідеального та реального. Метод 
бесіди може відбуватися як у індивідуальному 
спілкуванні, так і проходити колективно з 
групою учнів, або з усім класом. 

За деяких обставин способом отримання 
знань про учнів може стати метод 
спостереження. Стежачи за поведінкою 
кожного окремого учня, за частотою його 
проявів радощів, чи смутку вчитель може 
зробити попередній висновок, чи є дитина 
щасливою. Але особисте спостереження не 
може бути для педагога єдиним джерелом 
вивчення якостей дитини, тому що воно є 
однобічним і суб’єктивним. Тому варто 
враховувати результати спостереження інших 
людей, наприклад, батьків [2]. 

Найпопулярніший з методів діагностики 
– опитування. З його допомогою виявляються 
ціннісні орієнтації учнів, їх знання та уявлення 
про те, що таке щастя, установки, позиції, 

ставлення до однолітків, навколишнього світу, 
до себе і те, наскільки дитина вважає себе 
щасливою. 

Метод анкетування – дозволяє з’ясувати 
думки дітей з питань евдемонізму, щастя та 
дізнатися, яку інформацію учні хотіли б 
отримати з даного питання. Анкетоване 
опитування проводять письмово. Результати 
такого опитування, звичайно, не можна 
використовувати на шкоду дитині. 
Формулювання запитань в анкеті мають бути 
чіткими, ясними, доступними для даного віку, 
наприклад:«Що таке щастя?», «Що б Ви 
хотіли дізнатися про щастя?», «З ким би Ви 
хотіли поговорити про щастя?», «Чи вважаєте 
Ви себе щасливою людиною?» та ін.  

Метод ранжирування – розташування 
різних цінностей, які можуть зробити людину 
щасливою, за значимістю (за рангом). В числі 
таких цінностей можуть бути представлені 
різні поняття та категорії щастя, наприклад, 
такі як: любов, здоров’я, статок, успіх, радість, 
насолода, самореалізація, щастя інших, 
відсутність нещастя, тощо. Ранжирування 
можна використовувати як виключно стосовно 
щастя особистості дитини, так і для з’ясування 
ціннісних орієнтацій людини у цілому.  

Велика група методів, які можуть бути 
використані, це методи оцінювання (рейтинг) 
– взаємні, перехресні, незалежні 
характеристики, експертні оцінки тощо. 
Одним із способів проведення рейтингу є 
метод самооцінки. Оцінка дитиною власних 
якостей та рівня власного щастя відіграє 
суттєву роль у її розвитку.  

Найбільш поширеним методом поточної 
діагностики є дискусія. Її використовують 
переважно в старших і частково в середніх 
класах. Під час дискусії виявляються 
одночасно і знання учнів, і їхні ціннісні 
орієнтації, і життєва позиція. Також 
відбувається конкретизація й обґрунтування 
власної евдемоністичної позиції учня як на 
заняттях, так і в повсякденному житті. Але в 
загальній системі діагностичних методів 
дискусія має допоміжний характер. 

Проведені дослідження показали, що до 
основних показників сформованості 
евдемоністичного компоненту у вихованні 
учнів старших класів можна віднести наступні: 

 зацікавлене ставлення учнів до 
теоретичних засад, історії та розвитку 
евдемонізму; 

 бажання учнів пізнати способи і шляхи 
самореалізації шляхом використання у 
життєдіяльності ідей евдемонізму; 

 здатність спрямовувати мислення на 
пошук нових позитивних ідей; 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 2 (33) / 2013 158 

 наявність високого рівня 
евдемоністичної вихованості;  

 активність (динамічність і успішність) 
у процесі оволодіння знаннями, пов`язаними з 
основами евдемонізму [3]. 

Показники репрезентуються шляхом 
тестування та анкетування. При цьому 
встановлюються такі кількісні оцінки. За 
кожен з показників рівня сформованості 
евдемоністичного виховання учень отримує 
від 3 до 5 балів: 3 бали – низький рівень, 4 бали 
– середній рівень, 5 балів – високий рівень.  

Відповідно до узагальнених даних 
вищезазначених показників можна визначити 
три рівні сформованості евдемоністичної 
вихованості старшокласників. 

Високий рівень: учні виявляють уміння 
вільно оперувати евдемоністичними 
поняттями; виявляють великий інтерес до 
пізнання сутності евдемонізму; мають яскраву 
виражену потребу у творчому 
самовдосконаленні; мають позитивне 
особистісне уявлення щодо шляхів 
самореалізації у майбутньому на засадах 
втілення основ евдемонізму у життєдіяльність. 

Середній рівень: учні здебільшого 
успішно оволодівають знаннями з теорії та 
історії евдемонізму, проте відчувають 
труднощі в їх реалізації, недостатньо 
володіють умінням інтеграції цих знань, 
відчувають потребу самовдосконалення та 
самореалізації, проте недостатньо працюють 
над цим. 

Низький рівень: учням характерні 
загальні, стереотипні думки та образи; 
виявляють інтерес до ідей та історії 
евдемонізму, однак часто відчувають труднощі 
в його розумінні; виявляють потребу у 
самовдосконаленні, розуміють значущість 
самореалізації в життєдіяльності, але їм бракує 
досвіду аналітичного мислення для 
знаходження нових шляхів успішної творчої 
реалізацій. 

З метою проведення якісного і кількісного 
аналізу вихідного рівня евдемоністичної 
освіченості та вихованості старшокласників на 
першому етапі евдемоністичного виховання 
нами був проведений констатуючий 
експеримент, до якого були залучені учні шкіл 
м. Харкова. Результати експерименту показали 
недостатній рівень цілісності особистісного 
світогляду школярів щодо щастя (16,9%), 
редукцію його емоційно-ціннісних компонентів 
(9,7%), домінування прагматичного ставлення 
до оточуючої дійсності (17,1%), незначні 
показники евдемоністичного світосприйняття 
(6,1%). Це дозволило виявити об’єктивно 
існуючу потребу в актуалізації світоглядного, 
самореалізаційного, ціннісного потенціалу 
евдемоністичних знань й вихованості. 
Співвідношення виявлених категорій дало 
змогу підтвердити доцільність виокремлення 
таких основних напрямків системи виховання 
учнів старших класів на ідеях евдемонізму – 
когнітивного, аксіологічного, комунікативного, 
праксеологічного і суб є̀ктного. 

Виявлення та уточнення вихідного стану 
рівня евдемоністичної вихованості школяра є 
завершенням першого етапу діяльності 
педагога в організації виховання 
старшокласників на ідеях евдемонізму. Після 
цього можна приступати до наступних етапів 
евдемоністичного виховання дітей. 

Висновки. Результати дослідження 
свідчать, що оцінка знань дитини щодо ідей 
евдемонізму, визначення того, наскільки дитина 
вважає себе щасливою, і сам процес виховання 
школярів на ідеях евдемонізму – це дуже 
ефективний засіб для стимулювання 
самопізнання, самовиховання, саморозвитку 
кожного учня. Одержані відомості розширюють 
знання педагогів про вихованців, вказують 
можливі причини, які сприяють закріпленню і 
розвитку позитивних проявів особистості чи, 
навпаки, живлять негативні прояви. 
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PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS EUDEMONIC EDUCATION OF SENIOR PUPILS 
Analysis of the scientists  ̀works from different times, who have been studying eudemonism, was given in the 

article. The concept of eudemonic education has been considered. Analysis of diagnostic methods using to determine 
the level of eudemonic education of senior pupils on the first stage of organizing eudemonic education was conducted. 
The methods of conversations, interviews, questionnaires, rankings were considered. A list of the main indicators of 
eudemonic components formation that are used to evaluation education of students on ideas eudemonism was given. 
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КОМУНІКАТИВНИЙ МЕТОД ЯК РІЗНОВИД ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ 
КОМПЕТЕНЦІЇ СЛУХАЧІВ (КУРСАНТІВ) У ГОВОРІННІ 

 
У статті розглядається питання про мовленнєве спілкування слухачів (курсантів) за допомогою 

комунікативного методу у навчанні говорінню як виду мовленнєвої діяльності. Головна ідея 
комунікативного підходу полягає в тому, що слухачі (курсанти) повинні не тільки здобувати знання, але 
й розвивати навички та вміння використання мовних форм для реальних комунікативних цілей під час 
спілкування у різних ситуаціях.  

В статье рассматривается вопрос о языковом общении слушателей (курсантов) при помощи 
коммуникативного метода в обучении говорению как вида языковой деятельности. Главная идея 
коммуникативного подхода заключается в том, что слушатели (курсанты) должны не только 
получать знания, но и развивать навыки и умения использования языковых форм для реалистических 
коммуникативных целей во время общения в разных ситуациях. 

Актуальність статті обумовлена 
необхідністю формування у слухачів 
(курсантів) мовленнєвої компетентності 
шляхом оволодіння ними процесу 
спілкування, удосконалення їхніх 
комунікативних умінь та навичок залежно 
від конкретної ситуації. 

Проблематика статті полягає у тому, 
щоб завдяки мовленнєвій спрямованості 
навчального процесу слухач (курсант) 
навчився формулювати думку засобами 
мови та зумів її правильно висловити у 
процесі сприйняття і відтворення мовлення.  

Мета статті: показати мовленнєву 
взаємодію викладача і слухачів (курсантів) у 
найрізноманітніших ситуаціях спілкування, 
наголошуючи на важливій ролі діалогічного 
та монологічного мовлення. 

Вивчення іноземної мови сприяє 
значною мірою всебічному розвитку 
особистості, оскільки створює умови для 
вільного спілкування, відкриває для людини 
доступ до скарбниць людської мудрості і 
життєвого досвіду. У процесі навчання 
іноземної мови у слухачів (курсантів) 
розвивається мовлення і мовленнєва 
діяльність, у якій мова функціонує[1]. 
Метою занять з вивчення мови є 
встановлення спроможності слухачів 
спілкуватися іноземною мовою для 
досягнення взаєморозуміння у повсякденних 
ситуаціях у ролі мовця або слухача в усній 
чи письмовій формі комунікації. 

Володіння іноземною мовою – це 
володіння системою мовленнєвих навичок, 
яких недостатньо для спілкування, оскільки 

необхідні ще й мовленнєві уміння, що 
передбачають діяльність, пов’язану з 
мисленням, уявою, емоціями тощо. 
Опанування засобами спілкування 
(фонетичними, лексичними, граматичними) 
спрямоване на їх практичне застосування у 
процесі спілкування. Уміння з говоріння 
здійснюється шляхом реалізації цього виду 
мовленнєвої діяльності під час навчання в 
умовах, що моделюють ситуації реального 
спілкування. Отже, комунікативна функція 
мовлення має особливе значення при 
вивченні іноземної мови для створення 
відповідних ситуацій спілкування [1].  

Під час спілкування іноземною мовою у 
слухачів формується іншомовна 
комунікативна компетенція, яка охоплює 
такі види компетенцій: мовну, мовленнєву та 
соціокультурну. Мовна компетенція включає 
мовні знання (лексичні, граматичні, 
фонетичні та орфографічні) і відповідні 
навички; мовленнєва компетенція 
складається із таких чотирьох видів 
компетенцій: аудіювання, говоріння, читання 
та письмо. Формування мовленнєвих умінь 
неможливе без користування мовним 
матеріалом, оскільки необхідні ще й навички 
володіння цим матеріалом для створення та 
розпізнавання інформації. Мовленнєві 
навички є складником мовленнєвих умінь. 

Як відомо, існують рецептивні види 
мовленнєвої діяльності (аудіювання і 
читання) та продуктивні (говоріння і 
письмо). Компетенція у говорінні включає 
компетенції у діалогічному та 
монологічному мовленні. Говоріння 
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спрямоване до однієї особи або до 
необмеженої кількості осіб і має певну мету, 
мотив, в основі якого лежить потреба; 
предмет – думки того, хто говорить; продукт 
– висловлювання (діалог або монолог) і 
результат, який може виражатися у 
вербальній або невербальній реакції на 
висловлювання[1]. 

Спілкуючись рідною мовою, мовець 
думає лише про те, що сказати і в якій 
послідовності. При говорінні іноземною 
мовою виникають труднощі через 
відсутність зв’язку між задумом та засобом 
його вираження. Отже, умовою здійснення 
говоріння є набуття мовленнєвих навичок, 
які виступають як уміння говоріння, яке 
характеризується за таким показниками: 
цілеспрямованістю, продуктивністю, 
самостійністю, динамічністю, інтегрованістю 
[6]. При діалогічному мовленні кожен з 
учасників процесу спілкування по черзі 
виступає як слухач і як мовець та може 
запитувати або інформувати про щось, 
пропонувати, переконувати, просити тощо. 

Залежно від головної комунікативної 
функції розрізняють функціональні типи 
діалогів: діалог-розпитування, діалог-
домовленість, діалог-обмін враженнями, 
діалог-обговорення. Для того щоб якісно 
вести діалог, потрібно уміти розпочати його, 
реагувати на репліку співрозмовника, 
підтримувати розмову та висловлюватися. 

Висловлювання однієї особи, 
спрямоване до співрозмовника чи аудиторії, 
називається монологом. Монологічне 
мовлення виконує такі комунікативні 
функції: інформативну, впливову, 
експресивну, розважальну, ритуально-
культову. Кожна з цих функцій має свої 
особливі засоби вираження думки, відповідні 
психологічні стимули та мету 
висловлювання. Існують такі типи 
монологічних висловлювань: опис, розповідь 
і роздум (міркування).  

Поряд з комунікативною компетенцією 
виступає також і соціокультурна, яка 
складається з країнознавчої та 
лінгвокраїнознавчої компетенцій. 
Країнознавча компетенція – це обізнаність 
слухачів про культуру країни, мова якої 
вивчається (знання історії, географії, 
економіки, державного устрою, 
особливостей побуту, традицій та звичаїв 
країни). Ознайомлення слухачів з культурою 

народу, який користується цією мовою як 
засобом спілкування, підвищує не тільки 
практичну, але й виховну, освітню та 
розвиваючу роль вивчення іноземної мови. 
Лінгвокраїнознавча компетенція передбачає 
володіння слухачами особливостями 
мовленнєвої та немовленнєвої (міміка, 
жести, що супроводжують висловлювання) 
поведінки носіїв мови у певних ситуаціях 
спілкування, тобто сформованість у слухачів 
цілісної системи уявлень про національно - 
культурні особливості країни[4]. 

У сучасній науці виділяють такі види 
спілкування: соціально орієнтоване, 
предметно орієнтоване та особистісно 
орієнтоване, які є суттєвими для навчання 
говоріння, особливо діалогічного 
мовлення[1]. Мовленнєва дія неможлива 
поза ситуацією спілкування. Під час 
спілкування комуніканти виступають як 
носії певних соціальних стосунків, що 
виникають у тій чи іншій сфері діяльності і 
реалізуються у конкретних мовленнєвих 
ситуаціях[3]. 

Спілкування визначають як соціальний 
процес, під час якого відбувається обмін 
діяльністю, способами та результатами 
діяльності, втіленими у матеріальну і 
духовну культуру. Спілкування виступає як 
форма взаємодії суб’єктів і реалізує їх 
суспільно – комунікативну діяльність. Види 
мовленнєвої діяльності – говоріння, 
аудіювання, читання та письмо виступають 
як вербальні засоби спілкування, продуктом 
якого є інтерпретація інформації тими, хто 
спілкується. 

Згідно з принципом комунікативності у 
навчанні іноземних мов і практичної мети – 
навчання іншомовного спілкування – 
засвоєння мовного матеріалу відбувається 
комплексно, що дозволяє забезпечити 
спілкування іноземною мовою з перших 
занять [1]. Варто зазначити, що проводиться 
цілеспрямована робота над засвоєнням 
граматичних форм і структур, звуків, 
орфографічних правил, бо без них не 
відбудеться вербальне спілкування. Під час 
занять обов’язково звертається увага на той 
чи інший аспект мови. Метою таких 
фрагментів є формування відповідних 
навичок мовлення – граматичних, 
лексичних, слухово - вимовних, 
орфографічних, перцептивних. 
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Щоб посилити комунікативну 
спрямованість навчального процесу, 
потрібно наблизитися до реального процесу 
спілкування. Розробкою комунікативного 
методу займалися багато науковців із різних 
країн світу. Найбільш вагомий внесок в 
обгрунтування методу зробили 
найпослідовніші його прихильники: 
Г.Уідоусан (Англія), Г.Піфо (Німеччина), 
Ю.Пассов (Росія). 

Комунікативний підхід орієнтований на 
організацію процесу навчання, адекватного 
процесу реального спілкування завдяки 
різним формам основних закономірностей 
мовленнєвого спілкування, а саме: викладач 
виступає як учасник процесу спілкування та 
навчання, а слухач (курсант) – як суб’єкт 
спілкування і навчання. Їхнє мовленнєве 
спілкування втілюється у комунікативній 
поведінці. При цьому мають бути точно 
визначені предмети обговорення, наприклад, 
теми, проблеми, події тощо. Варто 
враховувати і ситуації спілкування як 
варіанти стосунків слухачів (курсантів) між 
собою, а також мовленнєві засоби під час 
процесу спілкування та навчання.  

Слід звернути увагу і на такі принципи 
комунікативного методу: 

1) мовленнєва спрямованість 
навчального процесу полягає у тому, що 
шляхом до мовленнєвої практичної мети є 
саме практичне користування іноземною 
мовою; 

2) індивідуалізація при керівній ролі її 
особистісного аспекту як головного засобу 
створення мотивації та активності слухачів 
(курсантів) з урахуванням їхнього життєвого 
досвіду, контексту діяльності, сфери 
інтересів, емоційної сфери і статусу 
конкретної особистості в колективі; 

3) функціональність, яка забезпечує 
відбір іншомовного матеріалу, адекватного 
процесу комунікації; 

4) як засіб мовленнєвої стимуляції та як 
умова розвитку мовленнєвих навичок 
розглядається ситуативність -- своєрідна 
система взаємостосунків співрозмовників, 
яка відбивається у їхній свідомості; 

5) новизна, завдяки якій постійно 
змінюється предмет розмови, обставини, 
завдання тощо[6]. 

Таким чином, якщо викладач навчає 
слухачів (курсантів) за комунікативним 
методом, то вони набувають комунікативної 

компетенції --- здатності користуватися 
мовою залежно від конкретної ситуації. 
Слухачі (курсанти) навчаються комунікації у 
процесі самої комунікації. Звісно, усі вправи 
при цьому повинні бути комунікативно 
виправданими, містити мало інформації, 
вибору. Найважливішою характеристикою 
комунікативного підходу є використання 
автентичних матеріалів, які реально 
використовуються носіями мови. 
Мовленнєва взаємодія слухачів (курсантів) 
проходить за співучастю викладача у 
найрізноманітніших ситуаціях. 

Відомо, що мовленнєва компетенція -- 
це формулювання думок засобами мови і 
вміння сприйняти та відтворити мовлення. 
Слід зазначити, що загальними механізмами 
мовлення є механізми прийому і видачі 
повідомлення, які в свою чергу поділяються 
на механізми осмислення (аналіз та синтез), 
механізми пам’яті (довготривалої, 
короткочасної та оперативної) і механізми 
ймовірного прогнозування (аналіз, синтез). 
Зрозуміло, що види мовленнєвої діяльності 
включають в себе усне та писемне мовлення. 
Усне мовлення – це аудіювання та говоріння. 
Важливу роль відіграє діалогічне та 
монологічне мовлення. Читання та письмо як 
види мовленнєвої діяльності належать до 
писемного мовлення. 

 Результатом процесу мовленнєвої 
продукції є текст. Як тільки він є 
вимовленим або записаним, відразу стає 
матеріальним об’єктом, що передається 
певним носієм і не залежить від свого 
творця. Потім текст функціонує як вихідний 
матеріал для процесу мовленнєвої рецепції. 
Письмові тексти є конкретними об’єктами, 
рукописними, надрукованими на машинці, в 
типографії чи на комп’ютері. Вони дають 
спілкуванню відбутися, незважаючи навіть 
на абсолютну віддаленість співрозмовників 
(тих, хто продукує, і тих, хто сприймає) у 
просторі або часі. При безпосередньому 
усному спілкуванні спосіб передачі тексту 
акустичний. По суті, відтворити у точних 
деталях прослуханий текст складно. Як 
тільки текст виконав свої комунікативні 
призначення, він зникає з пам’яті. Завдяки 
сучасним технологіям звукові хвилі можуть 
бути записані, передані або збережені за 
допомогою іншого способу (засобу носія) і 
потім знову перетворені на звукові 
(мовленнєві) хвилі, тому можливою є 
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просторово - часова віддаленість 
(відокремленість того, хто продукує, від 
того, хто сприймає). 

Усні типи текстів включають публічні 
оголошення та інструкції, промови, лекції, 
презентації, проповіді, розваги (драма, пісні), 
спортивні коментарі, випуски новин, 
публічні дебати чи дискусії, розмови по 
телефону, міжособистісні діалоги та бесіди 
чи розмови, інтерв’ю з прийому на роботу.  

Акти спілкування за участю одного або 
кількох співрозмовників зазвичай 
здійснюються користувачами мови для 
задоволення його потреб у даній ситуації. В 
особистій сфері намір може стосуватися 
бесіди з відвідувачем шляхом обміну 
інформацією про сім’ї, друзів, смаки та 
уподобання, порівняння досвіду та звичок. У 
професійній сфері це може бути 
усвідомлення нових розпоряджень та 
доведення їх до відома клієнтів. В освітній 
сфері це може бути участь у рольовій грі або 
семінарі, написання роботи на спеціальну 
тему для консультацій[2].  

Як відомо, мовлення є домінуючим 
компонентом, необхідним у педагогічному 
процесі, де розкривається і вивчається 
специфіка дії живого слова у спілкуванні. 
Важливу роль відіграє особистість 
викладача, який навчає і виховує. Результати 
праці викладача дозволяють судити про його 
обізнаність у методиці викладання певної 
дисципліни, а також вказують на мотивацію 
особистості, педагогічні здібності, 
психологічні процеси та творчий потенціал.  

Комунікативний компонент потрібний 
для того, щоб встановлювати міжособистісні 
зв’язки, погоджувати свої дії з діями 
підлеглих, вибирати оптимальний варіант 
спілкування у різних ситуаціях, оволодівати 
методами вербального й невербального 
спілкування. 

Комунікативні здібності проявляються у 
кожній військово- педагогічній діяльності. 
До них варто віднести такі показники, як 
здатність розумно сприймати підлеглих, 
адекватно сприймати ситуацію спілкування, 
використовувати досвід інших викладачів, 
здатність знати і розуміти себе, свої власні 
мотиви і можливості у сфері професійної 
діяльності та спілкування, відстоювати свою 
точку зору, знати основні прийоми 
спілкування, здатність уникати конфліктів 
під час спілкування. 

Відомо, що військово - професійна 
діяльність включає до комунікативного 
компоненту такі уміння: проведення ділових 
нарад та бесід, переговорів під час 
службових нарад, володіння діловим 
етикетом мови (ділова риторика, грамотність 
мови), уміння слухати. 

Згідно з концепцією Б.Ананьєва, 
людина є суб’єктом трьох основних видів 
діяльності: праці, пізнання та спілкування. 
На думку Б.Ломова та його послідовників, 
спілкування і діяльність – аспекти 
соціального буття людини. Згідно з їхнім 
підходом спілкування вивчається з позиції 
притаманної йому власної самостійності як 
процес, що необов’язково зумовлюється 
потребами у спільній діяльності, оскільки 
може бути й самомотивованим. 

У цьому разі спілкування для людини є 
не лише засобом, а й метою. Спілкування 
необхідне людині, щоб поділитися з іншими 
почуттями і переживаннями, отже, щоб 
відчути себе людиною. Зрозуміло, що у 
спілкуванні ніхто з партнерів не повинен 
бути об’єктом, усі учасники спілкування є 
активними суб’єктами цього процесу, які 
визначають його динаміку та зміст. 
Особливо це стосується професії викладача і 
військового керівника. Прагнення 
спілкуватися часто посідає значне місце 
серед мотивів, що спонукають людей до 
спільної діяльності. 

Для того щоб зрозуміти сутність 
спілкування, важливо враховувати його 
функціональну та багаторівневу структуру 
(Г.Андрєєва, О.Бодальов, О.Леонтьєв, 
Б.Ломов, Б.Паригін та інші). У структурі 
спілкування О.Бодальов виокремлює три 
компоненти: гностичний, афектний, 
практичний; М.Обозов, Я.Коломінський - 
когнітивний (пізнавальний), афектний 
(емоційний) та поведінковий, Б.Ломов – 
інформаційно -- комунікативний, 
регулятивно -- комунікативний та ефектно- 
комунікативний. 

Існують такі варіанти розв’язання 
комунікативного завдання: мовний (словесне 
звертання до слухачів), пауза (з активним 
внутрішнім звертанням – вимогою уваги), 
поведінково - знаковий (записи на дошці, 
використання наочних посібників тощо) та 
змішаний, який містить елементи трьох 
попередніх. У педагогічній практиці 
зустрічається змішаний варіант. 
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Вербальне (словесне) спілкування – 
своєрідна серцевина педагогічного 
спілкування. Ефективність цього етапу 
істотно залежить від уміння педагога 
домагатися, щоб слухач не лише почув, 
зрозумів, а й побачив внутрішнім зором 
почуте. Важливою проблемою педагогічної 
психології є труднощі у спілкуванні, 
характерні для взаємодії викладача зі 
слухачам, які варто подолати завдяки 
цікавому матеріалу і налагодженню контакту 
з аудиторією. 

Загальний мовленнєвий розвиток слухача 
(курсанта) визначається якісним рівнем його 
мовленнєвої діяльності, яка проявляється як у 
професійній діяльності, так і в процесі його 
самореалізації як форми самопрояву, 
досягнення окресленої мети, осмислення 
сутності професійної мовленнєвої діяльності. 
Практична робота, гра, педагогічні ситуації із 
застосуванням різного характеру спілкування, 
під час яких здійснюється розвиток 
мовленнєвих умінь слухача (курсанта), є 
психолого - педагогічними стимуляторами 
його професійної комунікативної діяльності у 
навчально - виховному процесі. 

Мовленнєва діяльність – це об’єктивний 
процес, оскільки він стосується носіїв мови і 
водночас – це суб’єктивний процес, який 
реалізується завдяки мовленню суб’єкта, має 
свою мисленнєву базу, особистісні голосові 
та емоційні прояви. Окрім того, це одна з 
умов особистісного самовираження, 
самореалізації. А звідси випливає, що 
мовленнєва діяльність --- це процес і 
результат дії і як структурний елемент будь – 
якої діяльності, і як складник професійної 
діяльності. 

Слухачі (курсанти) спроможні засвоїти 
основні вимоги щодо мовленнєвої діяльності, а 
саме: необхідності опанування знаннями про 
дієву силу слова, мовлення. Вони мають 
навчитися говорити, керуючись такими 
якостями, як цілеспрямованість, 
продуктивність, самостійність, динамічність, 
інтегрованість. Кожному слухачеві (курсанту) 
важливо знати не лише сутність процесу 
спілкування, а й володіти практичними 
засобами підвищення його ефективності. Це 
дає можливість самовдосконалюватися, 
розвиватися відповідно до своїх духовних і 
професійних потреб.  
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COMMUNICATIVE APPROACH AS A PART OF STUDENTS (CADETS) LANGUAGE 

COMPETENCE IN SPEAKING 
This article reviews the issue of students (cadets) language communication with communicative approach 

in teaching speaking as a part of language activity. The main concept of the communicative approach is that not 
only the students (cadets) should obtain knowledge, but also they should develop language skills to complete real 
tasks during communication in real life situations. The goal of language-teaching process is practical usage of 
English. Communicative approach is aimed to organize the process of language communication when the 
teacher acts as a participant of study and communication process, and student (cadet) is a subject of this process. 
The communication process is implemented through the communicative approach in concrete topics, for 
example, topics and problems considering communication situations during the students (cadets) intercourse 
also as usage of language means during the study and communication process. 
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УМІННЯ ОФІЦЕРА-ПРИКОРДОННИКА ВЕСТИ БЕСІДУ В ПУНКТАХ 
ПРОПУСКУ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ЙОГО КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 
 
У статті охарактеризовано вміння офіцера-прикордонника вести бесіду з особами, які 

перетинають державний кордон у пунктах пропуску, визначено основні вимоги мовного етикету до 
мовленнєвої діяльності інспектора прикордонної служби. Отже, персонал ДПСУ повинен вміти 
спілкуватися з людьми, які перетинають державний кордон України. 

Інспектор прикордонної служби має постійно вдосконалювати свою майстерність говорити, 
задавати питання та слухати громадян, які перетинають державний кордон. 

Ключові слова: комунікативна компетентність, офіцер-прикордонник, мовний етикет, відомчі 
стандарти, вдосконалювати майстерність говорити 

В статье охарактеризованы умения офицера-пограничника вести беседу с лицами, которые 
пересекают государственную границу в пунктах пропуска, определены основные требования языкового 
этикета к речевой деятельности инспектора пограничной службы. Персонал ГПСУ должен уметь 
общаться с людьми, которые едут через границу. 

Инспектор пограничной службы должен постоянно улучшать свое мастерство общения, 
задавать вопросы и уметь слушать граждан, которые пересекают границу. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, офицер-пограничник, языковой этикет, 
ведомственные стандарты. 

Вступ. Комунікативна компетентність є 
важливою складовою готовності персоналу 
Державної прикордонної служби України до 
виконання завдань з охорони державного 
кордону. Для офіцера-прикордонника, який 
повинен гідно представляти нашу країну на 
державному кордоні, майстерне володіння 
словом, тобто універсальним інструментом 
думки і переконання, є вкрай необхідним як 
визначальна умова його професійного успіху 
та обов’язковий атрибут іміджу 
кваліфікованого, компетентного й 
інтелігентного фахівця.  

Офіцеру-прикордоннику як фахівцю 
правоохоронної сфери за родом своєї 
діяльності доводиться не тільки оперувати 
законом, але й пояснювати, доводити, 
переконувати. Саме тому він повинен бути 
«професійним комунікантом», тобто вміти 
активно використовувати спеціальні прийоми 
впливу на людей, які дозволятимуть йому 
досягти комунікативної мети з меншими 
часовими та енергетичними затратами. Чим 
вищим буде рівень міжособистісного 
спілкування офіцера-прикордонника, тим 
ефективніше він зможе вирішувати професійні 
завдання з охорони державного кордону. 

Комунікативна компетентність 
передбачає вміння ґрунтовно й логічно 
подавати інформацію, забезпечуючи її 
достатньою системою аргументів, уміння 
цивілізовано переконувати та спростовувати 
думки опонента, формувати навички 
міжкультурної комунікації та мовленнєвої 
культури. Високий рівень її сформованості 

допомагає офіцерам-прикордонникам з 
гідністю долати проблеми і труднощі 
спілкування, уникати комунікативних девіацій 
і непорозумінь, досконало та ефективно 
користуватися мовними ресурсами.  

У наш час один з основних принципів 
діяльності Державної прикордонної служби 
України – це законність, повага, дотримання 
прав і свобод людини та громадянина. У цьому 
зв’язку розробка відомчих стандартів культури 
прикордонного контролю є черговим кроком у 
реалізації концептуальних засад розвитку 
Державної прикордонної служби України 
(ДПСУ), її наближення до кращих 
європейських зразків облаштування 
життєдіяльності персоналу [3].  

У нових Відомчих стандартах вимоги до 
культури спілкування прикордонників у 
пунктах пропуску не нижчі, ніж для 
працівників сфери обслуговування (персоналу 
банківської системи, торгівлі), досвід яких 
було ретельно вивчено. Піднятися до рівня 
кращих європейських стандартів не лише 
щодо оперативності здійснення 
прикордонного контролю, а й щодо якості 
обслуговування тих, хто перетинає українські 
кордони, – ось одне з пріоритетних завдань, 
яке стоїть перед Державною прикордонною 
службою України [1]. 

Як держава починається з кордону, так і 
кордон починається з людей, які його 
охороняють. Відтак від культурного рівня 
прикордонників, коректного ставлення до 
кожного громадянина, правомірності їхніх дій 
та належного зовнішнього вигляду залежить 
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формування громадської думки про країну в 
цілому. Кожний інспектор прикордонної 
служби повинен усвідомлювати той факт, що 
він є офіційним представником держави на 
кордоні, а тому він має бути зразком 
порядності, культури й витримки, берегти 
військову честь, захищати власну гідність і 
поважати гідність інших людей, уміло 
поєднувати повсякденну вимогливість 
правоохоронця із дотриманням прав і свобод 
людини. 

Метою статті є визначення мовленнєвих 
вмінь та навичок, що необхідні офіцеру-
прикордоннику для проведення бесіди з 
громадянами, які перетинають державний 
кордон в пунктах пропуску, як складової його 
комунікативної компетентності.  

Стан розробленості проблеми 
дослідження. Проблема формування 
комунікативної компетентності та культури 
спілкування є предметом наукових досліджень 
таких вчених, як Н. Бібік, Т. Дементьєва, 
Л. Морська, О. Овчарук, О. Пометун, 
А. Хуторський, С. Шишов та ін. Серед 
психологів цю проблему досліджували 
Г. Данченко, О. Жирун, Н. Завіниченко, 
С. Макаренко та ін. 

Щодо майбутніх офіцерів-
прикордонників окремі психологічні аспекти 
цієї проблеми досліджували О. Бондаренко, 
О. Волобуєва, О. Сафін, О. Сціборовський, 
В. Назаренко, Н. Чорноусенко та ін. В 
педагогічному ракурсі цю проблему вивчали 
Ю. Кудінов (формування культури 
спілкування у майбутніх офіцерів-
прикордонників), С. Капітанець (педагогічні 
умови формування стилю професійного 
спілкування у майбутніх офіцерів-
прикордонників), Н. Берестецька (особливості 
підготовки майбутніх офіцерів-
прикордонників до професійного спілкування 
у процесі навчання гуманітарних дисциплін), 
О. Мисечко (педагогічна технологія 
формування умінь службового спілкування у 
майбутніх офіцерів-прикордонників) та ін. 
Проте окремих досліджень щодо особливостей 
комунікативної компетентності офіцерів-
прикордонників, а також специфіки її 
формування в процесі підвищення кваліфікації 
на сьогодні немає. 

Виклад основного матеріалу. При 
здійсненні прикордонного контролю 
прикордонники в пунктах пропуску 
використовують бесіду або діалог з особами, 
які перетинають державний кордон. 
Предметом розмови прикордонника з особою, 
яка перетинає державний кордон, є надання їй 
дозволу щодо цього перетину. Розрізняють 
такі етапи діалогу: початок, отримання 

інформації, аргументування, ознайомлення з 
доказами співрозмовника та прийняття 
рішення.  

На початку діалогу бажано встановити 
контакт. Найчастіше контакт починається із 
«зустрічі поглядів», адже важко не заговорити 
з тим, хто дивиться тобі в очі. Перший погляд 
може бути миттєвим, зацікавленим, відкритим, 
довірливим. Легка посмішка, нахил корпусу, 
голови в бік співрозмовника, зацікавленість у 
виразі очей свідчитимуть про доброзичливе 
ставлення до людини, яка перетинає кордон. 
Після контакту очей треба привітатися і 
представитися. 

На етапі обговорення питання та 
прийняття рішення особливого значення 
набувають вміння слухати співрозмовника, 
передавати інформацію та обґрунтовувати 
свою позицію. Ще мислителі Стародавньої 
Греції наголошували, що два вуха й один 
язик людині дано для того, щоб вона більше 
слухала і менше говорила. Невміння слухати 
нерідко є основною причиною 
неефективного спілкування, непорозумінь і 
навіть конфліктів. Слід враховувати, що 
зрозуміти партнера по спілкуванню заважає 
нестійка увага, сторонні думки, певний 
емоційний стан.  

Щоб отримати необхідну інформацію, 
потрібно навчитися ставити 
співрозмовникові запитання. Не задавати 
питань – означає відкрити шлях здогадкам, 
проте без запитань інспектор прикордонної 
служби буде довільно формувати уявлення 
про людей. Питання бувають відкритими та 
закритими, прямими та непрямими, 
риторичними і т. ін. Так, зокрема, на початку 
і наприкінці розмови краще задавати 
відкриті запитання на зразок: «Ви 
підготували необхідні документи?» 
Звичайно, на таке запитання відповідь має 
бути «так» чи «ні». Усередині бесіди, щоб 
зрозуміти позицію партнера і підготуватися 
до аргументації, бажано поставити запитання 
закритого типу: «Чому Ви вважаєте, що...?» 
Якщо потрібно перевірити своє розуміння 
позиції партнера по спілкуванню, то можна 
запитати: «Якщо я Вас правильно зрозумів, 
то Ви вважаєте...?» Це пряме запитання. Для 
того, щоб перевірити, чи знає співрозмовник, 
які документи потрібно мати з собою, можна 
запитати в нього: «Ви були у консульстві?» 
Це непряме запитання. 

Інспектор прикордонної служби при 
спілкуванні з громадянами, які перетинають 
державний кордон, повинен знати також 
техніку відповідей на різні питання. Зокрема: 

краще не відповідати на складні 
запитання, якщо не маєте конкретної відповіді; 
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якщо в запитанні є некоректні слова, 
краще їх не повторювати; 

на провокаційні запитання краще не 
відповідати; 

на емоційні запитання слід відповідати 
коротко, а схвильованому, збудженому 
співрозмовнику треба відповідати спокійно. 

На етапі обговорення проблеми, окрім 
вміння слухати, прикордонник повинен вміти 
логічно розгортати мовлення, доречно 
використовувати засоби вираження. 
Розгортання мовлення має відбуватися за 
принципом логічної послідовності, коли 
наступне випливає з попереднього, підтеми 
між собою пов’язані, коли немає 
немотивованого вклинювання матеріалу однієї 
підтеми чи мікротеми в іншу, коли тези 
підкріплюються аргументами і фактами, а 
висновки закономірні й обґрунтовані. Основна 
думка не повинна розгалужуватись на багато 
рукавів, не застрягати у «відгалуженнях-
заплавах», бо адресат може не все зрозуміти.  

Культура висловлювання інспектора 
прикордонної служби – це знання складових 
комунікативного акту та вміння їх 
застосовувати у процесі переконуючого й 
особистісного впливу при спілкуванні з 
громадянами, які перетинають державний 
кордон. Про високу культуру висловлювання 
інспектора прикордонної служби свідчать:  

знання тематики розмови, уміння 
планувати своє повідомлення; 

вміння вибудовувати розмову з 
конкретними цілями; 

уміння розпізнавати важливу інформацію 
під час спілкування з громадянами, що 
перетинають державний кордон; 

чітка аргументація своєї позиції щодо 
права того чи іншого громадянина перетнути 
кордон; 

уміння висловлювати думки, що пов’язані 
з професійною сферою; 

адекватне реагування на позицію 
співрозмовника; 

пристосування до змін, які виникають під 
час розмови і стосуються її напряму, стилю та 
основних акцентів [2, с. 72–82]. 

Викладати докази потрібно в коректній 
формі. Аргументуючи свою позицію, доцільно 
навести цифрові дані, факти, виявити 
суперечності, розглянути їх, зробити висновки. 
Аргументи бажано викладати впорядковано, 
використовуючи правила та закони логіки, 
підкріплювати логічні апеляції емоційними. 
Доцільно вживати порівняння та 
протиставлення типу «Так..., проте». Це 
приверне увагу співрозмовника до висловленої 
думки. Певний ефект може дати висловлення 
підтримки партнера (наприклад, «Ви 

переконливо розповіли про ці факти, але…»). 
Інспектор прикордонного контролю повинен 
добирати способи й засоби аргументування 
залежно від індивідуальних особливостей 
співрозмовника (рівня його мислення, віку, 
статі, типу темпераменту тощо).  

Приймаючи рішення, доцільно 
керуватися такими рекомендаціями: 

спостерігаючи за співрозмовником, 
визначити момент для закінчення розмови; 

заздалегідь сформулювати мінімальну 
мету й обміркувати альтернативні варіанти 
розв’язання проблеми; 

намагатися досягти добровільної згоди 
партнера; 

не виявляти невпевненості, розгубленості 
наприкінці розмови; 

наприкінці бесіди використати свій 
найсильніший аргумент. 

Важливий етап бесіди – вихід із контакту. 
Роль цього етапу – «останнього враження» – 
не менш суттєва, ніж першого, зокрема для 
іміджу держави та ДПСУ. Прощаючись, 
бажано бути доброзичливим, привітним. 
Наприкінці діалогу доцільно висловити 
сподівання на подальші зустрічі, «подати» себе 
так, щоб лишити у співрозмовника добру 
згадку про свою країну. Якщо питання щодо 
дозволу на перетин державного кордону не 
вирішено позитивно, треба дати 
співрозмовнику можливість зберегти «гарне 
обличчя при поганій грі». Важливо закінчити 
бесіду на оптимістичній ноті, висловити свою 
впевненість на подальші зустрічі. Дотримання 
правил етикету має велике значення для 
створення доброго іміджу України і бажання 
людини відвідати її ще раз чи у співвітчизника 
швидше повернутися додому. 

Відповідно до правил мовного етикету, 
інспектори пунктів пропуску повинні 
вживати звертання на Ви до всіх людей, які 
перетинають державний кордон України, до 
рівних і старших за віком та вищих за 
соціальним становищем для підкреслення 
ввічливого ставлення, поваги. Важливою 
складовою мовленнєвого етикету 
прикордонника є вміння коректно і 
комунікативно вдало здійснити та завершити 
спілкування. Етикетна поведінка інспектора 
прикордонної служби полягає в тому, що він 
повинен бути у спілкуванні ввічливим і 
доброзичливим, уміти відчувати 
співрозмовника, його становище, душевний 
стан, ставитися до нього позитивно, 
інформувати й переконувати, а не ображати 
чи принижувати. Мовний етикет передбачає 
також уміння уникати конфлікту через 
дотримання моральних принципів, які 
допомагають подолати психологічну 
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несумісність, зберегти почуття власної 
гідності [4-7]. 

На всіх етапах бесіди з особами, які 
перетинають державний кордон у пунктах 
пропуску, дотримання офіцером-
прикордонником мовного етикету й прояв 
такту – це не просто обов’язковий елемент 
спілкування у пунктах пропуску, а невід’ємна 
складова частина його духовної культури, 
неодмінна умова позитивних результатів його 
службового спілкування й авторитету ДПСУ 
загалом. 

Етичні норми та правила ділових 
взаємовідносин, знання й уміння, пов’язані з 
обміном інформацією, використанням 
способів та засобів взаємовпливу, 
взаєморозуміння мають бути основними 
засадами спілкування інспектора 
прикордонної служби, а оволодіння правилами 
й нормами культури службового спілкування, 
службової етики й мовного етикету – 
внутрішньою потребою кожного 
прикордонника. 

Висновки. Отже, персонал ДПСУ 
повинен вміти спілкуватися з людьми, які 
перетинають державний кордон України. Про 
високу комунікативну компетентність 
інспектора прикордонної служби свідчить 
його уміння точно виражати свої думки, 

уважно слухати й розуміти співрозмовників, 
чітко аргументувати свою позицію щодо права 
того чи іншого громадянина перетнути 
кордон. Інспектор прикордонної служби має 
постійно вдосконалювати свою майстерність 
говорити, задавати питання та слухати 
громадян, які перетинають державний кордон. 
Знання техніки та правил службового 
спілкування є показником його професійної 
культури, ступеня відповідності сучасним 
вимогам. Дотримання інспектором 
прикордонної служби норм мовного етикету є 
показником його моральної вихованості й 
загальної культури, найважливішою умовою 
встановлення правильних відносин між 
представниками ДПСУ й громадянами, які 
перетинають державний кордон. 

Перспективами подальших наукових 
досліджень є обґрунтування педагогічних 
умов формування комунікативної 
компетентності офіцерів-прикордонників у 
процесі підвищення кваліфікації. Адже, 
удосконалення комунікативної 
компетентності, а саме уміння спілкуватися 
відповідно до сучасних вимог відомчих 
стандартів в процесі виконання службових 
обов’язків на кордоні, сприяє професійному 
зростанню прикордонника, який проходить 
перепідготовку. 
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border at border crossing points are defined. Main requirements of observing language etiquette by border 
guard inspectors are determined as well. State border guard service personnel should know how to communicate 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОЗВІЛЛЯ ПІДЛІТКІВ  
В УМОВАХ БАЗИ ВІДПОЧИНКУ 

 
У статті проаналізовано основні актуальні проблеми дозвілля сучасних підлітків в умовах бази 

відпочинку. Розкрито особливості навчально-виховного та дозвіллєвого процесу розвитку освіти в Україні. 
Ключові слова: навчання, дозвілля, здоров’я, відпочинок. 
В статье проанализированы основные актуальные проблемы досуга современных подростков в 

условиях базы отдыха. Раскрыты особенности учебно-воспитательного и досугового процесса 
развития образования в Украине. 

Ключевые слова: обучение, досуг, здоровье, отдых. 
Постановка проблеми у загальному 

вигляді. В кожній країні у сучасному світі всі 
несприятливі події, які відбуваються у 
соціально-економічних та політичних сферах 
життя, позначаються на дітях та підлітках і 
знаходять відображення у молодіжній 
субкультурі, що виявляється у негативному 
ставленні до світу дорослих та збільшенням 
проявів девіантної поведінки. 

На сьогодні існує багато соціальних 
програм та доктрин по всьому світі, основна 
мета яких підтримати та допомогти 
підліткам стати повноцінними членами 
суспільства.  

Так, в Україні Національна доктрина 
розвитку освіти засвідчила, що в галузі 
виховання і навчання відбуваються суттєві 
зміни. Ці зміни зумовлюють необхідність 
посилення уваги до проблеми соціалізації та 
адаптації учнівської молоді, залучення її до 
національної культури, опанування нового 
стилю життя в сучасному громадянському 
суспільстві. 

Навчально-виховний процес для 
підлітків здійснюється майже протягом 
всього року, тому часто учнівська молодь є 
втомленою і перевантаженою навчанням та 
відвідуванням додаткових занять. Дозвілля 
таких підлітків, як правило здійснюється 
хаотично та не контролюється батьками. 
Більшість вільного часу підлітки проводять 
за комп’ютером у всесвітній мережі Інтернет 
і, як правило, це призводить до погіршення 
фізичного та психічного здоров’я. Тому 
аналіз освітянської практики стверджує, 
актуальність проблеми соціально-
педагогічного впливу на діяльність існуючих 
дозвільних дитячих організацій та об’єднань, 
є досить важливим питанням. Адже в 
загальноосвітніх закладах суттєвого 
позакласного та позашкільного дозвілля 
немає, а іноді навіть відсутня систематична 

науково та методично обґрунтована робота 
щодо розвитку у дітей навичок соціальної 
активності та відповідальності [3].  

Тому часто аби покращити стан 
здоров’я дітей та відволікти їх від сучасного 
дозвілля, батьки залучають дітей до 
табірного (бази відпочинку) відпочинку, де 
сьогодні надають не тільки оздоровчі 
послуги, а й дозвіллєві. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проблеми з дозвіллєвої 
діяльності підлітків в Україні почали 
з’являтися на початку 1990-х років, коли 
Україна вийшла зі складу Радянського 
Союзу, де дозвілля мало важливе значення у 
вихованні майбутнього громадянина, воно 
було чітко структуроване, обов’язкове та 
регульоване державою. Тому тільки недавно, 
почали з’являтися педагогічні та методичні 
видання щодо роботи в дитячому 
оздоровчому таборі та базах відпочинку, 
різноманітні збірники ігор, сценаріїв, свят, 
які допомагають педагогам та організаторам 
дозвілля плідно взаємодіяти з дітьми, їхніми 
батьками, навчитися швидко приймати вірні 
рішення. 

Переглядаючи літературу, можна 
побачити джерела з соціально-педагогічною 
спрямованістю. Передусім, це підручники за 
редакцією професора Капської А.Й.: 
«Технології соціально-педагогічної роботи» 
[8], «Актуальні проблеми соціально-
педагогічної роботи» [1], а також «Соціальна 
педагогіка» [6]. В них можна зустріти опис 
форм та методів роботи в таборі, основні 
вимоги до соціального працівника – 
вихователя оздоровчого табору. 

У деяких періодичних виданнях, таких 
як «Рідна школа», «Практична психологія та 
соціальна робота», «Позакласний час» та 
«Последний звонок» пропонується 
використання різноманітних ігор, конкурсів, 
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проведення сценаріїв, спортивно-
туристичних змагань. Деякі журнали 
пропонують ознайомитися з досвідом 
сучасних таборів та різних самодіяльних 
дитячих організацій. Справляє діяльність 
Міжнародного Дитячого Центру «Артек», 
Пласту, ЛОДГО «Лугарі». 

Також інтерес до проблем підлітків 
розкритий та проаналізований у вітчизняній 
філософії, соціології, психології, педагогіці. 
Соціально-філософські проблеми підлітків 
як важливої соціальної групи суспільства 
знайшли своє відображення в дослідженнях 
С. М. Іконнікової, І. М. Ільїнського, І. С. 
Копа, В.Т. Лисовського та інших вчених. 
Значний вклад у дослідженні дозвілля молоді 
та підлітків внесли Г. О. Пруденський, Б. О. 
Трушин, В. Д. Петрушев, В.М. Піменова, О. 
О. Гордон, І. В. Бестужев-Лада та ін. 
Проблеми із саморозвитку й самореалізації 
особистості в сфері дозвілля розглядали О. І. 
Беляева, О. С Каргіна, Т. І. Бакланова, з 
питань психології особистості Г. М. Андре-
ева, О. В. Петровський. У науковий аналіз 
теорії і практики культурно-дозвіллєвої 
діяльності значний внесок зробили Ю.О. 
Стрельцов, О. Д. Жарков, В. М. Чижиков, В. 
О. Ковшаров, Т.Г. Кисельова, Ю.Д. 
Красильніков, А.Й. Капська. Дослідження 
цих авторів мають важливе значення для 
удосконалення теорії і методики дозвіллєвої 
діяльності підлітків. 

Виходячи з цього, метою нашої статті є 
проаналізувати основні актуальні проблеми 
дозвілля сучасних підлітків в умовах бази 
відпочинку. Розкрити особливості 
навчально-виховного та дозвіллєвого 
процесу розвитку освіти в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки 
турбота про здоров’я дітей (як фізичного так 
і психічного) є одним з основних показників 
ставлення держави до проблем 
підростаючого покоління, тому вперше у 
вітчизняній освіті, Національна доктрина 
ставить проблему збереження здоров’я дітей. 
Разом з тим, стан справ у цій сфері викликає 
занепокоєння. Статистика засвідчує, що 
упродовж останніх років в Україні, 
зберігається тенденція щодо погіршення 
стану здоров’я дітей. Про це свідчить той 
факт, що кількість дітей, які перебувають на 
диспансерному обліку в лікувальних 
закладах збільшилася. Зросла кількість дітей, 
що мають захворювання нервової системи, 
органів дихання. Також збільшується 
кількість підлітків, які мають психічні 
захворювання. Все це зумовлено 
негативними факторами соціально-
економічного, екологічного та 

психологічного характеру в процесі розвитку 
дитини [4]. 

Тому для того, аби покращити стан 
здоров’я дитини батьки відправляють дітей 
до закладів оздоровчого типу та баз 
відпочинку. Дитячі заклади відпочинку, як 
правило, є з цілодобовим перебуванням 
дітей, де вони можуть перебувати самостійно 
або з батьками. Основна функція баз 
відпочинку – це не просто оздоровлення 
дитини, а й розваги та дозвіллєва діяльність, 
яка для підлітків виступає однією з 
першочергових потреб. 

Сьогодні на дітей та підлітків мають 
великий вплив засоби масової інформації, які 
часто не відповідають культурним та 
моральним принципам. Тому зросла потреба 
у формуванні в підлітка навичок вибіркового 
підходу, розвитку критичного мислення, 
вироблення захисного механізму до тих 
засобів масової інформації, які культивують 
агресивність, порнографію, насилля. 

Виходячи з цього, основним завданням 
відпочинку підлітків в спеціальних закладах 
є не просто оздоровлення та зменшення 
навчальної діяльності – це час, коли підліток 
має змогу розвинути свої комунікативні та 
вольові здібності в колективі, навчитися 
приймати рішення самостійно, проявляти 
творчий потенціал та передавати набутий 
досвід одноліткам. 

У процесі ігрових та розважальних 
програм, які проводяться на базах 
відпочинку, аніматор або організатор 
дозвілля (дану функцію може виконувати і 
соціальний педагог) повинен не тільки 
розважати підлітків, а й фіксувати 
психолого-педагогічний ефект ігрової 
програми, за допомогою якого можна 
визначити результати дозвіллєвої діяльності, 
що виявляються в наступних факторах: 

- готовності після ігрової програми 
підлітком бачити себе і свої відносини з 
людьми більш точно і реалістично; 

- спрямованості на постановку 
важливих у житті людини питань, які раніше 
ставити не доводилося (розвиток 
комунікативних, вольових навичок, уваги, 
уяви та ін.); 

- появі (посиленні) інтересів до 
усвідомлення і розкриття своєї 
індивідуальності (розвиток талантів, творчих 
здібностей); 

- відчутті важливості (і можливості) 
допомоги один одному в процесі ігрової 
діяльності (виховання гуманності та активної 
громадянської позиції); 

- володіння навичками ігрового 
подолання складних життєвих ситуацій; 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 2 (33) / 2013 170 

- розкритті моральних резервів 
особистості; 

- формуванні практичної навички 
співвіднесення самого себе з різними 
формами, жанрами, видами дозвілля, тобто 
навички індивідуалізації свого дозвілля; 

- ефективність рекреації і релаксації за 
рахунок яскравих переживань під час 
програми. 

Таким чином, колективна ігрова 
діяльність, має розглядатися через призму 
виховання, вона має культивувати у дітей 
позитивні цінності, допомагати їм відчути 
себе сильними, талановитими, потрібними і 
важливими в певній соціальній групі. Однак 
постає питання, як організувати дозвіллєву 
діяльність так, щоб вона дала змогу втілити 
вище перелічені позиції. Адже навіть при 
найвищому рівні етапу попередньої 
сценарної розробки завжди виникає 
проблема адекватної реалізації ігрового 
сценарію та ігрових програм в конкретній 
аудиторії, оскільки існує такий рівень 
невизначеності групової динаміки, який 
погано піддається теоретичному 
осмисленню, тим більше, що практичні 
розробки, як правило, розраховані на 
індивідуальні особливості ведучих. Тому 
засоби включення в колективну ігрову 
діяльність (прийоми, техніка, методики) 
повинні мати базову опору, спиратися на 
систему методів, за допомогою яких фахівці 
в сфері дозвілля можуть спланувати ігрову 
програму, при цьому враховуючи всі 
індивідуальні особливості підлітків та 
навколишнього середовища, в якому вони 
проживають. 

Основних, провідних методів таких 
чотири [2]:  

Метод емоційної інтеграції спільності 
– надає важливе значення положення про те, 
що емоційні аспекти взаємодії є 
каталізаторами групи більше, ніж 
раціональні чи інтелектуальні. Наприклад, 
веселий сміх з приводу дотепного жарту. 
Взагалі для побудови цілісного колективу і 
розвитку його згуртованості необхідне вміле 
поєднання емоційного і раціонального 
контактів. На цьому й побудований метод 
емоційної інтеграції. Він поєднує процедури, 
які роз’єднують велику групу на окремі 
спільності за різними критеріями, і 
процедури, що поєднують учасників 
програми. У результаті кожний за короткий 
час багаторазово виявляється членом різних 
спільнот, однодумцем багатьох інших 
людей, багаторазово переживає почуття 
близькості, єднання. Метод реалізує 
діалектичну спіраль розвитку відносин між 

учасниками у такому виді: інтеграція - 
розпад на окремі спільності - інтеграція на 
новому, вищому рівні єднання. 

Метод зняття психологічної дистанції 
– кожній психологічній дистанції відповідає 
у відносинах між людьми дистанція фізична. 
Отже, операційне завдання організатора 
дозвіллєвої діяльності полягає в тому, щоб 
постійно враховувати це всіма доступними 
сценарно-організаційними засобами. Адже, 
зменшення фізичної дистанції зменшує й 
дистанцію психологічну, настільки, 
наскільки в партнерів є в цьому потреба, 
хоча б і неусвідомлена. Тому, зняття 
дистанцій реалізується через організацію і 
реорганізацію простору спілкування, через 
постійну зміну композицій і мізансцен 
міжособистісних контактів [2]. 

Метод концентрації форм 
спілкування з активізацією ігрового 
спілкування (у «ролі», у «масці») – це 
зняття протиріччя між потенційним 
різноманіттям форм спілкування, якими 
люди можуть і повинні користатися у своєму 
житті, і звичайно слабким використанням 
цього різноманіття в реальній життєвій 
практиці. 

Відповідно до морфології спілкування, 
під час гри реалізуються такі форми 
спілкування: 

- зі справжнім суб’єктом (особисті 
контакти і переписування, спрямоване на 
формування самоцільного духовного зв’язку 
між людьми); 

- із квазисуб’єктом (самоспілкування, у 
тому числі анкета і тести, спілкування з 
художніми персонажами й образами людей 
минулих епох); 

- із суб’єктивованим об’єктом 
(спілкування з тваринами, природою через 
слайди, ігрові етюди – з виходом на природу 
або запрошенням хазяїнів із тваринами на 
гру). 

Метод режисури контактів – цей 
метод вирішує завдання спонтанного, 
імпровізаційного синтезування: 

- різних соціокультурних інституцій 
(наука, мистецтво, побут, здоров’я, мораль, 
любов, пропаганда), втілених у різноманітті 
тем і жанрів; 

- соціально-психологічних методик, 
прийомів, технік; 

- різних елементів колективної 
видовищно-ігрової творчості (простір, 
атрибутика, світло, музика, костюм, лялька, 
маска, екран) у формах масової карнавально-
маскарадної, театралізованої, обрядової, 
ритуальної, спортивної та іншої гри [2].  
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За допомогою таких методів соціальний 
педагог - аніматор, повинен перетворити 
ігрову діяльність під час відпочинку в цікаву 
та не примусову, активну діяльність, яка має 
містити не тільки розважальний, а й 
навчально-виховний характер. У цьому йому 
допоможуть чіткі вимоги щодо підготовки 
соціальних педагогів та соціальних 
працівників до роботи в літньому таборі: 

- усвідомлення соціальними педагогами 
сутності та специфіки роботи дитячих 
організацій в сучасних умовах; 

- ознайомлення соціальних педагогів з 
психолого-педагогічними основами роботи з 
тимчасовим дитячим колективом, 
враховувати вікові особливості дітей; 

- засвоєння основ організації оздоровчо-
виховного процесу в умовах табору, 
планування режиму дня; 

- оволодіння системою колективного 
планування роботи дитячого колективу; 

- ознайомлення з системою 
самоврядування в житті тимчасового 
колективу; 

- організація гри та спортивно-
оздоровчої роботи в умовах табору; 

- оволодіння методикою проведення 
тематичного дня-свята в роботі оздоровчого 
закладу. 

Висновки. Таким чином, можна 
зазначити, що соціально-педагогічна робота 
в дитячому закладі відпочинку повинна бути 
підпорядкована розвитку особистих зусиль, 
особистої відповідальності кожного 
вихованця за здійснення своєї мети, за свої 
вчинки, за свій успіх у житті. Мета 
соціально-педагогічної роботи – це 
формування конкуренто спроможної 
особистості із постійною потребою 
самореалізації та вдосконалення, почуттям 
відповідальності та соціальної активності, за 
допомогою всіх форм та методів дозвілля. 
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Shabaltyn Maryna, Kubitskiy Sergey.  
ACTUAL PROBLEMS UNDER FUN TEEN RECREATION 

The paper analyzes the main current problems of modern leisure teenagers in recreation. The features of 
the educational and leisure development process of education in Ukraine. 

Given that today's children and teens have great influence media, which often do not meet the cultural and moral 
principles has increased the need for formation of a teenager selective approach skills, critical thinking, the 
development of a protective mechanism to the media, which is cultivated aggression, pornography and violence. 

Therefore, the main task area teenagers in special schools is not just recovery and reducing training 
activities - a time when the adolescent is able to develop their communication skills and strong-willed in a team, 
learn to make their own decisions, be creative potential and share lessons learned peers. 

Collective game activity should be viewed through the prism of education, she has cultivated in children 
positive values, to help them feel strong, talented, necessary and important in a particular social group. 
Cotsialnyy teacher - animator must make gaming activities while relaxing in an interesting and not forced, 
vigorous activity, which should include not only entertaining but also educational in nature. 

Keywords: education, leisure, health, recreation. 
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ В МЕЖАХ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 
В статті розкрита методика комплексного заняття основаного на інтеграції отримання знань, умінь 

та навичок у рамках фізичної підготовки, практичного відпрацювання питань загальновійськової підготовки 
та патріотичного виховання у ході організації позакласної роботи засобом туристичного походу. 

Ключові слова: медичний коледж, методика фізичної підготовки 
В статье раскрыта методика комплексного занятия, основанного на интеграции получения 

знаний, умений и навыков в рамках физической подготовки, практической отработки вопросов 
общевойсковой подготовки и патриотического воспитания в ходе организации внеклассной работы 
средством туристического похода. 

Ключевые слова: медицинский колледж, методика физической подготовки 
Сучасне соціально-економічне 

становище в Україні накладає відбиток на 
розвиток освітнього простору у закладах 
освіти. Особливого значення набуває 
кризовий стан здоров’я молоді, нездатність 
більшості випускників відповідати 
суспільним потребам та світовим стандартам 
підтверджується як дослідженнями, так і 
практикою життя, той факт, що більшість 
студентів мають низький рівень фізичної 
підготовленості. 

Вагомого значення на сучасному етапі, 
на нашу думку, набуває формування 
позитивного відношення до здорового 
образу життя. Цей процес досить потужно 
можна реалізувати під час навчання 
студентів. 

Питаннями вивчення методичних засад 
щодо формування позитивного відношення 
до здорового образу життя вченими 
приділяється багато уваги: з психологічної 
точки зору цими питаннями займалися 
Д. Белухін [1], І. Сергієнко [2], Е. Чарлтон 
[3]; виховний аспект розглядався 
А. Капською [4], О. Яременко [5;]; медичний 
– І. Брехманом [6], Г. Апанасенко [7], 
В. Войтенко [8]. 

Дослідження показують, що в цьому 
загрозливому становищі знаходиться зараз 
від 50% до 80% працюючих службовців. Це 
не дає їм можливості працювати в стані 
перед хворобою чи нездоровому стані, за 
образним висловом, характеризується так: я 
ще не хворий, але вже і не здоровий [9]. У 
більшості студентів спостерігається 
недостатній розвиток загальних професійно 

важливих якостей. Це дуже гальмує 
засвоєння рухових компонентів обраної 
спеціальності і наступну професійну 
адаптацію.  

Однією з головних причин, що 
негативно впливає на розвиток функцій 
організму, забезпечуючи адаптацію до 
навчальної і виробничої діяльності, є 
малорухливий режим студентів.  

Аналіз спеціальної науково-методичної 
літератури свідчить про те, що у переважної 
більшості студентів зовсім немає потягу до 
занять. Основна причина – відсутність 
диференційованого підходу до характерних 
вправ і навантажень, які пропонуються 
студенту, необхідного стимулювання до 
занять. Розмови про те, що заняття фізичною 
культурою корисні для здоров’я студентів, 
мають абстрактний характер у зв’язку з 
відсутністю конкретних (об’єктивних) 
критеріїв, які використовуються на заняттях, 
і теоретичного непідготовленістю студентів 
[10]. 

На думку А. Внукової [11], існують 
причини негативної реакції на фізичні 
вправи залежно від окремого студента, а 
саме: відсутність мети занять; недостатній 
запас знань, навичок, умінь; незрілість особи; 
низький рівень свідомості. Друга причина 
підхід викладачів фізичного виховання, який 
проявляється неправильним вибором видів 
спорту, дозувань, методів, стосунків, форм 
організації, відсутністю належної 
майстерності, психолого-педагогічних знань 
тощо. З метою подолання визначених 
недоліків, ми поставили за мету цієї статті 
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запропонувати інтегрований підхід з питань 
організації занять з фізичного виховання. 

В основу методики організації занять з 
фізичного виховання було покладено ідею 
поєднання прикладної фізичної підготовки 
майбутніх медичних працівників, військової 
топографії предмету «Захист Вітчизни» та 
патріотичного виховання засобом організації 
туристичних походів. 

Прикладна фізична підготовка є 
складовою навчального процесу і 
позакласної роботи, важливою і невід’ємною 
частиною виховання студентів медичного 
коледжу. Майбутні медичні працівники, 
відповідно обраної професії, мають бути 
фізично витривалими, вольовими особами, 
спроможними переносити труднощі 
професійної діяльності, зокрема доглядати за 
важкохворими, евакуювати їх до пунктів 
медичної допомоги в особливих умовах 
(можливо, навіть в бойових). 

Основними завданнями прикладної 
фізичної підготовки є: 

розвиток рухових навичок та умінь, а 
також використання засобів фізичної 
культури студентами у житті та в подальшій 
професійній діяльності; 

формування в студентів потреби 
зміцнювати здоров’я засобами фізичної 
культури та спорту, сприяння всебічному 
гармонійному розвитку організму; 

виховування свідомого громадянина 
України, патріота, формування патріотичних 
почуттів, любові до рідної землі, свого 
народу, вивчення традицій та героїчних 
сторінок історії українського народу; 

формування мотиваційно-ціннісного 
ставлення до фізичної культури, настанова 
на фізичне вдосконалення і самовиховання, 
потребу в регулярних заняттях фізичними 
вправами і спортом; 

оволодіння системою практичних умінь 
і навичок, розвиток удосконалення 
психофізичних можливостей, якостей і 
властивостей особистості. 

За результатами вивчення предмета 
студенти повинні знати: 

шляхи розвитку фізичних (сила, 
швидкість, витривалість, спритність, 
гнучкість) і спеціальних якостей (стійкість до 
заколихування, перевантаження, кисневого 
голодування) та спортивно-прикладних 
рухових навичок (пересування на лижах, 
подолання перешкод тощо); 

техніку бігу на короткі дистанції, 
техніку долання дистанції з різних вихідних 
положень, техніку човникового бігу, 
стрибків в довжину і висоту, техніку 
пересування по пересіченій місцевості; 

техніку виконання вправ на спортивних 
снарядах ; 

техніку долання єдиної смуги перешкод;  
вимоги навчальних нормативів. 
Головними завданнями вивчення цього 

предмета є формування у студентів стійких 
практичних навичок, що сприятиме 
вихованню сміливості, рішучості, витримки, 
розвитку фізичних якостей, таких, як сила, 
швидкість, витривалість, стійкість до 
перевантажень тощо [12]. 

Оскільки, медичні працівники є 
військовослужбовцями запасу, то вони 
мають володіти елементарними навичками 
виживання та виконання своїх професійних 
обов’язків у польових умовах. Тому, в 
системі їхньої підготовки вагоме місце 
займає знання військової топографії, яка 
забезпечує розвиток спостережливості, 
точності, уваги, вміння аналізувати і робити 
висновки про можливий вплив особливостей 
місцевості на виконання професійних 
завдань, орієнтування на місцевості. 

Метою військової топографії є розвиток 
спостережливості, точності, уваги, вміння 
аналізувати і робити висновки про можливий 
вплив особливостей місцевості на виконання 
професійних завдань; підготовки до походу, 
обладнання намету, організації відпочинку, 
приготування їжі. За результатами навчання 
студенти повинні знати прийоми 
орієнтування на місцевості без карти, вміти 
визначати своє місце перебування, 
орієнтуватися на місцевості без карти, 
рухатися за азимутами.  

Заняття проводяться на місцевості. 
Викладач розповідає про засоби і прийоми 
визначення сторін горизонту, демонструє ці 
прийоми, пояснює порядок роботи з 
компасом, визначення напрямків (азимутів) 
на предмет, порядок руху за азимутом і обхід 
перешкод. Під час проведення заняття 
викладач повинен зацікавити студентів, 
мотивувати вивчення теми, переконати в 
тому, що знання, вміння та навички, набуті 
на заняттях, потрібні їм не лише як 
майбутнім медичним працівникам, але й у 
повсякденному житті. Потім проводиться 
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тренування самостійного виконання цих 
прийомів кожним студентом. 

З метою підвищення пізнавальної 
активності та формування позитивної 
мотиваційної сфери до фізичної культури у 
майбутнього молодшого медичного 
персоналу було застосовано інтеграцію 
отримання знань, умінь та навичок у рамках 
фізичної підготовки практичного 
відпрацювання питань загальновійськової 
підготовки та патріотичного виховання у 
ході організації позакласної роботи. 

Важливе місце у патріотичному 
вихованні відводиться участі студентів у 
масових заходах патріотичного змісту. 
Найбільш поширені масові заходи з 
тематики патріотичного виховання студентів 
– це відзначення державних та релігійних 
свят, знаменних подій у житті університету 
та факультету, проведення читацьких 
конференцій, тематичних вечорів, вечорів 
запитань і відповідей, тижнів з різних 
навчальних предметів, зустрічей з видатними 
людьми, конкурсів, олімпіад, фестивалів, 
виставок тощо.  

Виховання патріотизму в української 
молоді патріотизму набуває в сучасному 
українському суспільстві особливого 
значення в силу таких причин: соціально-
економічні зміни, кризові явища, притаманні 
сучасному українському суспільству, 
спричинили деформацію ціннісних 
орієнтацій значної частини молодих людей; 
демократизація, плюралізм та поява 
багатопартійної системи спричинили певні 
труднощі в соціальному розумінні суті 
патріотизму [13]. 

Ефективною формою патріотичного 
виховання є туристичний похід по місцях 
бойової слави з відпрацюванням питань 
професійних дій в особливих умовах і 
орієнтуванням на місцевості. Метою походу 
по місцях бойової слави є формування у 
студентів морально-психологічної стійкості, 
зміцнення їхнього здоров’я, розвиток сили і 
витривалості, набуття прикладних умінь та 
навичок, закріплення теоретичних знань з 
предмета «Захист Вітчизни». За 
результатами походу студенти повинні знати 
послідовність виконання дій і нормативів з 
військової, медико-санітарної підготовки, 
прикладної фізичної підготовки з 
використанням приладів, спорядження, 
вміти логічно, послідовно виконувати 

прийоми, дії, нормативи з різних курсів, 
розділів програми, застосовувати теоретичні 
знання та практичні навики з предмета 
«Захист Вітчизни» в екстремальних умовах. 
Заняття необхідно проводити з 
використанням туристичних засобів, 
відповідного обладнання, при цьому 
формувати навички та уміння з туризму. 

До турпоходів відносяться більш-менш 
тривалі подорожі з метою активного 
відпочинку, поліпшення здоров’я і 
загартування, набуття нових знань, умінь і 
навичок, а також проведення в дорозі 
суспільно корисної роботи. Туризм є 
складною, досить різнобічною діяльністю, 
що включає в себе елементи гри, навчання та 
праці. Таким багатством змісту і 
обумовлюється дуже велике виховне та 
освітнє значення туризму. 

Значне місце в турпоходах займає 
активне пересування в умовах тієї чи іншої 
місцевості пішки, на лижах, велосипеді, 
човні тощо, що пов’язано з подоланням 
природних перешкод, нерідко досить 
значних і складних, іноді у вкрай 
несприятливих метеорологічних умовах і 
навіть у небезпечній обстановці (наприклад, 
пересування в горах).  

У режим правильно організованих 
туристичних подорожей обов’язково входять 
ранкова гімнастика, купання або інші водні 
процедури, сонячні та повітряні ванни.  

У процесі підготовки до серйозних 
подорожей туристи беруть участь у заняттях, 
змістом яких є: знайомство з різними 
географічними, метеорологічними, 
геологічними та іншими даними; засвоєння 
певних топографічних знань та орієнтування 
по карті, предметів на місцевості; засвоєння 
прийомів визначення відстаней і висот; 
знайомство з організацією зв’язку та 
взаємодопомоги, рятувальних робіт, надання 
першої допомоги тощо; засвоєння необхідної 
техніки пересування і подолання перешкод 
(включаючи переправи через ріки, рух по 
осипами, снігу, льоду, болотах) тощо. 
Регулярно проводяться загальна фізична 
підготовка і спеціальне маршове тренування.  

Добре організований туристичний похід 
забезпечує придбання багатьох життєво 
важливих загальноосвітніх і спеціальних 
знань, рухових та інших умінь і навичок; 
робить істотний вплив на світогляд і 
моральні прояви, естетичні почуття і смаки, 
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сприяє зміцненню здоров’я та різнобічного 
виховання рухових, вольових і 
інтелектуальних якостей.  

З точки зору завдань фізичного 
виховання найбільшого значення в 
турпоходах набуває різноманітна рухова 
діяльність в природних умовах. Важливо, що 
багато дій під час походу не можуть бути 
передбачені і точно визначено заздалегідь. 
Часто неможливі безпосередній контроль за 
ними з боку керівника та своєчасне 
попередження або виправлення помилок. 
Тому в поході великого значення набувають 
самостійні, ініціативні, нерідко дуже 
відповідальні дії, що потребують мобілізації 
волі та граничного напруження сил.  

Похід має велике значення для 
вдосконалення в орієнтуванні на місцевості, 
для розвитку спостережливості, кмітливості, 
передбачливості, сміливості, рішучості та 
інших важливих якостей, для забезпечення 
загальної фізичної підготовки що 
займаються. При цьому велике значення має 
те, що організм привчається 
пристосовуватися до частої зміни змісту та 
умов рухової діяльності. В результаті й 
досягається досить специфічний розвиток 
витривалості, цінне з точки зору задач 
прикладної підготовки.  

Величезне значення турпоходів і для 
забезпечення гарного фізичного розвитку та 
зміцнення здоров’я. Велику роль в цьому 
відіграє зміна, звичної домашньої або 
робочої обстановки і можливість 
довгостроково користуватися цінними 
природними факторами здоров'я.  

Постійне і різноманітне зіткнення 
туристів з громадським життям українців, 
знайомство з багатствами нашої країни є не 
лише розширенням кругозору, а й 
вихованням високих моральних якостей, 
зокрема патріотизму. На цій же основі 
можна широко і повно здійснювати 
виховання почуттів поваги і любові до 
людей, братерської дружби між народами 
країни тощо. У рішенні задач морального 
виховання, виховання моральних і вольових 
якостей туризм відіграє особливу роль. 

Туристичний похід має бути підсумком 
чітко організованої, планомірної підготовчої 
роботи. Завчасне ретельне планування 
тактичних дій, усіх заходів в поході є 
основою успішної, цікавої і безаварійної 
подорожі.  

У туристській практиці існує певна 
черговість етапів підготовки до походу.  

1. Визначити завдання (цілі) походу. 
Кожен похід повинен мати певну мету. 
Найпоширеніший мотив участі в поході – 
бажання познайомитися з пам’ятними і 
історичними місцями, самому усе побачити і 
дізнатися. Головне, щоб кожен учасник 
походу знав і серйозно усвідомлював 
головну мету походу, а не реалізовував в 
поході тільки свою особисту мету. 
Наприклад, надмірне захоплення особистим 
хобі (ловити, фотографувати метеликів) 
може зірвати планований графік руху групи 
за маршрутом.  

2. Визначити район походу. Район 
походу вибирається зазвичай колективно, 
виходячи з цілі походу і пори року. Уникати 
планування походів зі студентами в 
епідемічне небезпечних районах по 
кліщовому енцефаліту (особливо на початку 
літа).  

3. Сформувати команду. Слід визначити 
склад похідної групи виходячи з 
передбачуваної складності маршруту, або 
навпаки, планувати складність походу 
фактичного туристського досвіду кандидатів 
в похід. Кращий варіант, коли чисельність 
групи коливається в межах 10-15 чоловік. Це 
забезпечує маневреність, дотримання 
графіку руху, подолання природних 
перешкод. 

При підготовці і проведенні походу 
кожен учасник повинен відповідати за 
конкретні обов’язки: помічник керівника, 
завгосп із спорядження, завгосп із 
харчування, фотограф, санітарний 
інструктор, краєзнавці, метеоролог, 
відповідальний за щоденник тощо. 
Тимчасові (чергові на один день) обов’язки: 
черговий, чергові по кухні (кухар), провідник 
(ведучий, штурман) тощо – під час походу 
виконують по черзі.  

4. Вивчити район подорожі. Будь-який 
похід буде цікавим і пізнавально корисним, 
якщо заздалегідь зібрати краєзнавчі 
відомості про район подорожі (цікаві 
краєзнавчі об’єкти, пам’ятники природи, 
культури).  

Керівник походу повинен добре знати 
маршрут і район походу, вивчити виходи з 
маршруту і розташування населених пунктів, 
можливість установки наметів. Керівникові 
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рекомендується пройти планований маршрут 
до початку походу зі студентами.  

5. Розробити маршрут. Розробка 
маршруту спирається на кількість ходових 
днів і протяжність маршруту, яку туристи 
зможуть здолати за ці дні.  

Маршрут наноситься на картах:  
оглядова карта, масштаб від 1:200000 до 

1:500000, з нанесенням основного, запасного 
і аварійного варіантів маршруту походу 
штриховими лініями різного кольору із 
стрілками, основних перешкод (перевалів, 
вершин, порогів), краєзнавчих об’єктів, 
шляхів під’їзду (виїзду) до місця старту 
(фінішу) походу;  

маршрутна карта (маршрутні стрічки, 
схеми), масштаб 1:100000, 1:50000, де 
відображається топографічна ситуація 
місцевості, точки фотографування, 
екскурсійні та ін. об’єкти (таблиця умовних 
знаків дається на полях карти).  

6. Скласти план походу (план-графік 
руху). Копія плану залишається у 
адміністрації освітньої установи, 
організуючої похід.  

7. Скласти список необхідного 
групового, особистого і спеціального 
спорядження. При підготовці спорядження 
слід керуватися гігієнічними нормами 
фізичного навантаження студентів в 
туристському поході.  

8. Скласти розкладку продуктів на 
похід. Необхідно дотримуватися виконання 
відразу декількох умов, а саме:  

харчування на маршруті має бути 
достатнім для виконання учасниками усіх 
завдань подорожі; 

має бути дотриманий білково-
вуглеводно-жировий баланс;  

вага і об’єм розкладки мають бути 
мінімальними;  

бажано, щоб меню було смачним і 
різноманітним.  

У походи можна брати: сир, копчену 
ковбасу, відварене м’ясо, хліб, сирі овочі, 
фрукти, бутерброди, яйця (зварені круто), 
воду, помірно солодкі напої (чай, кава, 
компот – в термосах, пластикових пляшках). 
Для приготування гарячої їжі потрібні 
продукти, що забезпечують приготування 
першого (суп), другого (м’ясне, овочеве, 
молочне) і третього блюд.  

9. Скласти і затвердити директором 
освітньої установи кошторис витрат на 
похід.  

10. Отримати медичний допуск 
студентів у похід лікарем освітнього закладу.  

11. Скласти і затвердити директором 
освітньої установи інструкцію із 
забезпечення безпеки учасників заходу. 
Зробити детальний інструктаж заходам 
безпеки при під’їздах і на маршруті під 
розпис кожного учасника походу.  

12. Вирішити питання під’їзду і від’їзду, 
закупити продукти. 

13. Повідомити службу порятунку МЧС 
України по Хмельницькій області. Уточнити 
про можливі пожеже небезпечні райони і 
можливість їх відвідування. При аварійній 
ситуації, що вимагає зняття групи з 
маршруту негайно повідомляти по телефону 
– 101 [14]. 

Після прибуття на місце, звідки 
починається рух за маршрутом, керівник за 
списком (у маршрутному листі) перевіряє 
склад учасників походу, справляється про 
самопочуття кожного, оглядає спорядження. 
Він розповідає про особливості маршруту, 
про можливі перешкоди на шляху, нагадує 
про необхідність дотримувати правила 
безпеки і охорони природи, дисципліну і 
порядок руху. Тоді ж призначається той, що 
веде і замикає (слабким і нетренованим 
туристам рекомендується йти попереду, 
найсильніший замикає групу), домовляються 
про сигнали під час руху.  

Забезпечення безпеки кожного учасника 
– обов’язкова і найважливіша умова 
проведення будь-якого туристського заходу, 
оскільки в даному випадку йдеться про 
здоров’я і навіть життя учасників подорожі. 
Техніка безпеки подорожей включає пакет 
теоретичних знань і практичних навичок, 
покликаних забезпечити прогноз і ліквідацію 
наслідків нещасних випадків з учасниками.  

Серед вимог, що пред’являються до 
керівника подорожі, вимоги безпеки є 
головними і включають:  

чіткі уявлення про фізіологічні 
особливості людини;  

уміння вільно орієнтуватися на 
місцевості;  

знання небезпечних природних 
процесів;  

уміння надавати ефективну долікарську 
медичну допомогу [14]. 
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Комплексне заняття у формі 
туристичного походу по місцям бойової 
слави поєднує у собі прикладну фізичну 
підготовку майбутніх медичних працівників, 
військову топографію предмету «Захист 
Вітчизни» та патріотичного виховання. 
Туризм займає особливе місце в системі 
фізичного виховання, тому що, в порівнянні 

з іншими видами спорту, дають ширші 
можливості для оволодіння знаннями, 
вміннями і навичками, необхідними в 
повсякденному житті кожної людини, а 
також всебічного загального фізичного 
розвитку, всебічного розширення, 
поглиблення та закріплення знань за рідну 
країну та суспільно корисної роботи. 
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Yurchenko Y. A., Bychek V. L. 
WAYS OF DEVELOPMENT OF MEDICAL COLLEGE STUDENTS DURING 

PHYSICAL TRAINING 
In the article the technique of complex lesson based on integration of gaining knowledge, skills and abilities 

during physical training. The authors assert the fact that physical training is integral part of educational process 
and extraclass activities influencing upon physical preparation and formation of patriotic views of medical 
college students. Taking into consideration the results of theoretical analysis of physical training the principal 
tasks of physical training lesson at the medical college have been described. The significance of elementary skills 
of survival and accomplishment of professional duties in field conditions for future medics has been explained. 
The role and place of military topography in the system of general military training have been outlined. Besides 
practicing tasks of general military training and patriotic education in the process of organization of extraclass 
activities by means of camping trip have been specified. Camping trip concerns visiting notorious places of 
military glory and is oriented towards practicing professional activities in special conditions. In the article the 
order of stages of camping trip preparation has been given.  

Key words: medical college, technique of physical training. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ 
МЕДИКІВ ІЗ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 
У статті окреслено сучасний стан підготовки студентів-іноземців із суспільних дисциплін у медичних 

університетах. Обґрунтовано актуальність проблеми, що полягає у необхідності глибокого вивчення та 
міцного засвоєння іноземними студентами суспільних дисциплін. Автор наголошує на необхідності 
формування в іноземних громадян, які навчаються в Україні, соціокультурної компетентності, що є 
передумовою успішної адаптації у новому суспільстві. Визначено основні проблеми, що постають перед 
сучасною освітою у зв’язку з її переорієнтацією після прийняття Болонської системи загалом та проблеми, 
пов’язані із вивченням суспільних дисциплін іноземними студентами зокрема.  

Ключові слова: іноземні студенти, студенти-медики, суспільні дисципліни, професійна підготовка 
студентів, соціокультурна компетентність. 

В статье описано современное состояние подготовки студентов иностранцев по общественным 
дисциплинам в медицинских университетах. Обоснована актуальность проблемы, состоящая в 
необходимости глубокого изучения и крепкого усвоения студентами общественных дисциплин. Автор 
акцентирует внимание на необходимости формирования у иностранных граждан, обучающихся в 
Украине, социокультурной компетентности, которая является предпосылкой к успешной адаптации в 
новом обществе. Определены основные проблемы, возникающие перед современным образованием в 
связи в его переориентацией после принятия Болонской системы в общем и проблемы, связанные с 
изучением общественных дисциплин иностранными студентами в частности. 

Ключевые слова: иностранные студенты, студенты-медики, общественные дисциплины, 
профессиональная подготовка студентов, социокультурная компетентность. 

Постановка задачі у загальному 
вигляді. В останні 10-15 років, після 
здобуття Україною статусу незалежної 
держави, її кордони стали відкриті для 
іноземних громадян, які виявляють бажання 
отримувати тут вищу освіту. За кількістю 
іноземних студентів Україна посідає дев’яте 
місце у світі. За даними Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту на 1 січня 2013 року 
в Україні навчалося 60, 3 тисячі іноземних 
громадян. Найпопулярнішими в іноземних 
студентів, які прибувають на навчання до 
України, є вищі медичні навчальні заклади. 
Так, визначено п’ятірку університетів, де 
кількість іноземних громадян є найбільшою. 
Три з цих навчальних закладів – медичного 
профілю: Луганський державний медичний 
університет – 1900 іноземних студентів, 
Донецький національний медичний 
університет – 1500, Харківський 
національний університет імені В. Н. 
Каразіна – 1300, Вінницький національний 
медичний університет – 1200, Національний 
авіаційний університет – 1200 [4, с. 23]. 
Кількість іноземних громадян у медичних 
університетах України продовжує зростати. 
Так, у Тернопільському державному 
медичному університеті навчалося 411 
іноземців у 2004 році, 468 у 2006, 596 у 2008, 
815 у 2010 році. Сьогодні ця цифра 
становить 1200 студентів із 62 країн світу.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Досвід роботи з іноземними 
студентами у різних ВНЗ України висвітлено 
у наукових доробках В. Абрамова, Ю. 
Больбота, Є. Петрошенока, Л. Сербіненко 
(досвід підготовки іноземних студентів у 
Дніпропетровській державній медичній 
академії), Є. Нейко, Л. Глушко, С. Кобець 
(перспективи підготовки іноземних 
студентів в Івано-Франківській медичній 
академії), О. Хомко, С. Рябий, Л. Гайдич 
(досвід підготовки іноземних студентів за 
спеціальністю «Сестринська справа» у 
Буковинському державному медичному 
університеті). Інші науковці вивчали процес 
вивчення іноземними студентами-медиками 
дисциплін гуманітарного циклу, а саме: Л. 
Богиня, І. Колєчкіна, Т. Криворучко 
(особливості вивчення загальноосвітніх 
дисциплін іноземними студентами на етапі 
довузівської та додипломної підготовки), І. 
Кабанова (використаннія інформаційних 
технологій у викладанні університетських 
дисциплін гуманітарного циклу), І. 
Мельничук, Л. Романишина, О. Яцишина 
(особливості викладання курсу «Історія 
української культури» іноземним студентам-
медикам), П. Бідзіля, П. Ремізников, А. 
Шульга (шляхи покращення навчально-
виховної роботи з іноземними студентами у 
процесі викладання курсу «Історія 
України»). Найбільш дослідженим 
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залишається питання вивчення мов 
(української, російської) та формування 
соціокомунікативної компетентності 
студентів-іноземців. Актуальність 
досліджуваної проблеми зумовлена 
відсутністю ґрунтовних публікацій, що 
стосувалися б роботи з іноземними 
студентами у процесі вивчення суспільних 
дисциплін.  

Метою нашого дослідження є 
з’ясування сучасного стану підготовки 
студентів-іноземців із суспільних дисциплін 
у медичних університетах.  

Викладення основного матеріалу. 
Основою вивчення суспільних дисциплін 
іноземними студентами є формування в них 
соціокультурної компетентності.  

І. Кушнір дає таке визначення цього 
поняття: «Соціокультурна компетентність – 
це комплексна якісна характеристика 
міжкультурної мовної особистості іноземних 
студентів, результативний змістовний блок, 
сформований через знання не тільки рідної, 
але й інших культур, вміння застосовувати 
свої знання у процесі міжкультурної 
комунікації (у широкому значенні), 
поведінкові реакції в умовах міжкультурного 
спілкування, досвід міжкультурного 
спілкування, толерантне ставлення до 
представників інших культур» [2, с. 55]. 

В останні кілька років напрямок 
розвитку української освіти дещо змінився. 
Це відбулося після приєднання України до 
Болонського процесу у 2005 році. Суть його 
полягає у тому, що більшість матеріалу, 
передбаченого навчальною програмою, 
виноситься на самостійне опрацювання 
студентів. Скорочується кількість лекцій та 
практичних (семінарських) занять, порівняно 
зі старою «радянською» системою освіти. У 
попередніх публікаціях ми наводили такі 
приклади: «…у ТДМУ ім. І.Я. 
Горбачевського робочою програмою з курсу 
«Історія української культури» для 
медичного факультету передбачено 60 
навчальних годин. Матеріал розподілено 
таким чином: лекції – 14 год.; семінарські 
заняття – 26 год.; самостійна робота 
студентів – 20 год. У відсотковому 
співвідношенні самостійна робота займає 
30% від загальної кількості навчальних 
годин. Програмою з «Історії України» 
навчальний матеріал (загальна кількість 
годин – 90) розподілено так: 10 год. – лекції, 
30 год. – семінарські заняття, 50 год. – 
самостійна робота студентів (≈55 %). 50 % 
навчального матеріалу повинні самостійно 
опрацювати студенти, вивчаючи 
«Політологію» (60 год. – загальна кількість, з 

них 10 лекцій, 20 семінарських занять, 30 – 
СРС), 45% – «Філософію» [5, с. 205]. Таким 
чином, студент має дуже обмежену кількість 
аудиторних годин, щоб засвоїти основні 
поняття з того чи іншого навчального 
предмету. Ситуація із вивченням суспільних 
дисциплін ускладнюється ще й тим, що у 
медичному університеті вони не є фаховими, 
а відтак студент не завжди усвідомлює 
доцільність та необхідність їх засвоєння. 
Водночас не можна применшувати значення 
суспільних дисциплін для студентів, що 
особливо стосується іноземних громадян. 
Саме глибинні знання із навчальних 
предметів «Історія української культури», 
«Історія України», «Політологія» є тією 
передумовою, що сприяє звиканню студентів 
до нового для них середовища, 
усвідомленню та засвоєнню морально-
етичних норм суспільного життя в Україні. 
Філософія, як навчальна дисципліна є 
основоположною у формуванні особистості 
студента як людини, професіонала, члена 
соціуму. Формування особистості 
відбувається у період ранньої юності (15-16 – 
18 років), тобто на І-ІІ курсах навчання, коли 
студенти вивчають суспільні дисципліни.  

Можна виділити основні проблеми, 
пов’язані із вивченням іноземними 
студентами суспільних дисциплін: 

 мала кількість годин, відведених на 
вивчення суспільних дисциплін взагалі і на 
аудиторну роботу зокрема; 

 пріоритет фахових дисциплін перед 
не фаховими, зокрема суспільними у 
медичному університеті, а відтак сприйняття 
їх студентами як менш потрібних та 
важливих; 

 ускладненість розуміння та засвоєння 
іноземними студентами таких навчальних 
предметів як «Історія української культури», 
«Історія України», «Політологія», які 
відображають реалії та морально-етичні 
норми українського суспільства, що часто 
разюче відрізняються від суспільно-
культурних норм рідних студентам країн; 

 мовний бар’єр, викликаний не лише 
незнанням іноземцями української 
(російської мови), але й несприяняттям 
деякими з них англійської мови, якою 
проводиться навчання переважної більшості 
іноземних академічних груп; 

 застаріла методика викладання 
дисциплін гуманітарного циклу, що потребує 
негайного оновлення.  

Виникає необхідність вирішення 
названих проблем.  

П. Бідзіля, П. Ремізников, А. Шульга 
вбачають вирішення проблеми підготовки 
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іноземних студентів-медиків із суспільних 
дисциплін у порівнянні навчального матеріалу, 
що стосується подій в Україні з подіями у їхніх 
рідних країнах. Науковці зазначають: 
«Важливо наголосити на спільності історичної 
долі України та більшості країн, що 
розвиваються, бо їй також судилося тривалий 
час виборювати свою незалежність. Слід 
наголосити на тривалих і різноманітних 
контактах України з іншими країнами та 
народами світу, в тому числі й тими, звідкіля 
прибули іноземні студенти» [1, с. 229]. 

Сьогодні найефективнішим способом 
вирішити вказані суперечності повинен стати 
пошук нових форм та методів роботи з 
іноземними студентами, які б дали змогу 
одночасно зацікавити, доступно подати 
матеріал, сприяти його глибокому розумінню 
та міцному засвоєнню і процесу «входження» 
іноземного студента в українське суспільство. 
Це так звані інноваційні педагогічні технології. 
Вони мають ті необхідні критерії, яких 
потребує сучасна система освіти. Т. Туркот 
визначає «критерії педагогічних інновацій, до 
яких відносять:  

 новизну, що дає змогу визначити 
рівень оригінальності досвіду; 

 оптимальність, яка сприяє 
досягненню високих результатів за 

найменших витрат часу фізичних і 
розумових сил учасників педагогічного 
процесу; 

 результативність та ефективність, що 
означає певну стійкість позитивних 
результатів у діяльності викладача; 

 можливість творчого застосування 
нових результатів у масовому досвіді, що 
передбачає придатність апробованого 
досвіду для масового упровадження в 
навчальних закладах» [3, с. 483].  

Висновки. Аналіз сучасного стану 
підготовки іноземних студентів із суспільних 
дисциплін виявляє деякі проблеми, що 
потребують негайного вирішення. Основою 
розв’язання цих суперечностей вважаємо 
впровадження у навчальний процес вищої 
школи педагогічних інновацій, що 
сприятимуть глибшому та міцнішому 
засвоєнню навчального матеріалу, 
зацікавленості у вивченні суспільних 
дисциплін, пришвидшенню процесу 
адаптації іноземців в українському 
суспільстві. Подальші наукові пошуки ми 
вбачаємо у відборі найефективніших 
інноваційних технологій для роботи з 
вивчення суспільних дисциплін іноземними 
студентами в медичних університетах в 
контексті сучасної системи освіти.  
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STATUS UPDATE ON THE TRAINING INTERNATIONAL STUDENTS – FUTURE 

DOCTORS IN SOCIAL SCIENCES 
The status update on the training international students in social sciences in medical universities is 

described in the article. Actuality of the problem of necessity of deep learning and assimilation of social sciences 
by international students is grounded. The looks of modern scientists on the process of training international 
students in social sciences in higher education of Ukraine are analyzed. The author stresses the need for the 
formation of sociocultural competence which is the prerequisite for successful adaptation in a new society of 
international students who study in Ukraine. The main problems facing modern education in connection with its 
reorientation after the Bologna system in general and the problems associated with the study of social sciences 
by international students in particular are defined. The basic possible solutions to the problem of general 
education of international students in medical universities of Ukraine are defined in general. 
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Асоцький В. В.,  науковий співробітник відділу організації 
ї та координації науково-дослідної діяльності навчальних 
закладів НМЦ навчальних закладів МНС України (Харків) 

 
 

ПРОБЛЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ПРОФЕСІЙНО-ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦЯ 
ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ 

 
В статті йдеться про проблему класифікації професійно-важливих якостей, що на сьогодні існує в 

психологічній науці. Представлені результати аналізу останніх робіт, що певною мірою зачіпають 
питання виокремлення професійно-важливих якостей конкретних представників екстремального профілю 
діяльності. Існує безліч варіантів класифікації професійно-важливих якостей, але на наш погляд 
застосування тієї чи іншої класифікації, залежатиме від мети та завдань, які вирішує дослідник та для 
яких необхідним є використання конкретного переліку ПВЯ, чи традицій наукової школи. 

Ключові слова: професійно-важливі якості, фахівець екстремального профілю діяльності. 
В статье говориться о существующей проблеме классификации профессионально-важных качеств 

современной психологии. Представлены результаты анализа последних работ, которые косвенно затрагивают 
вопросы выделения профессионально-важных качеств конкретного специалиста экстремального профиля 
деятельности. Существует множество разных классификаций профессионально-важных качеств, но на наш 
взгляд использование той или другой из них зависит от цели и задач, которые ставит перед собой исследователь, 
а также от традиций научной школы, в рамках которой проходит исследование. 

Ключевые слова: профессионально-важные качества, специалист экстремального профиля 
деятельности.  

Постановка проблеми. Незважаючи на 
наявність значної кількості наукових робіт 
присвячених дослідженню професійно 
важливих якостей, й до сьогодні не існує 
базового визначення цього поняття. Не існує і 
ґрунтовних положень щодо класифікації та 
структури професійно-важливих якостей, а тим 
паче, з урахуванням специфіки професійної 
діяльності фахівця, зокрема співробітника 
екстремального профілю діяльності. В науковій 
літературі зустрічаються лише поодинокі 
випадки часткового опису важливих якостей 
для працівника МНС України. 

Таке положення речей й спонукає нас до 
проведення наукових досліджень щодо 
вирішення питання ґрунтовного, 
багатовимірного опису професійно-важливих 
якостей представників екстремального 
профілю діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Серед останніх досліджень, які 
зачіпають питання професійно-важливих 
якостей працівників екстремального профілю 
діяльності, зокрема співробітників МНС 
хочемо висвітлити роботи А.Г. Снісаренко 
[12] та І.О. Полякова [10]. 

В своїх працях А.Г. Снісаренко 
висвітлює питання професіографічного 
аналізу начальників караулів Оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту МНС 
України (ОРС ЦЗ МНС України). Метою 
його дослідження була комплексна оцінка 
індивідуально-психологічних особливостей 
діяльності начальників караулів ОРС ЦЗ 
МНС України і розробка на основі цього 
професіографічного опису даного виду 
діяльності. 

Одним з головних завдань в роботі 
А.Г. Снісаренка було визначення основних 
професійно-важливих якостей начальників 
караулів ОРС ЦЗ МНС України. 

Так, він зазначав, що до основних 
професійно-важливих якостей начальника 
караулу ОРС ЦЗ МНС України, як 
представника екстремального профілю 
діяльності, можна віднести: професійну 
направленість (направленість на змістовну 
продуктивну працю; здатність уникати 
невдач у професійній діяльності; здатність 
досягати поставленої мети; готовність до 
професійного саморозвитку та 
вдосконалення); професійну компетентність 
(екстремальна професійна компетентність, 
тобто здатність діяти в умовах, що раптово 
ускладнилися; уміння чітко донести до 
підлеглих свої думки та наміри; вміння дати 
об’єктивну оцінку діям підлеглих; уміння в 
конфліктних ситуаціях проводити адекватну 
ситуації стратегію комунікативної поведінки, 
змінювати стиль спілкування); управлінські 
якості (здатність організовувати діяльність 
підлеглих, ставити конкретні завдання, 
згуртовувати колектив, виявляючи при цьому 
вимогливість і критичність; здатність брати 
на себе відповідальність за прийняті рішення 
та дії; здатність до активності, ініціативності, 
розпорядливості; здатність досягати успіху у 
вирішенні службових справ; здатність 
формувати мотивацію у підлеглих до 
виконання поставлених завдань; уміння 
давати чіткі, ясні, впевнені формулювання 
при постановці завдань, доповіді); 
інтелектуальні якості (здатність розглянути 
проблему в цілому; здатність прийняти 
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правильне рішення при нестачі необхідної 
інформації або відсутності часу на її 
осмислення; уміння вибирати з великого 
обсягу інформації ту, яка необхідна для 
вирішення завдання; аналітичний склад 
розуму, прогностичні здібності; уміння діяти 
творчо, нешаблонно; розвинутий інтелект, 
прогресивний світогляд, ерудиція); мнемічні 
якості (достатній обсяг, швидкість і точність 
запам’ятовування та сприймання; здатність 
протягом тривалого проміжку часу 
утримувати в пам’яті велику кількість 
інформації; здатність помічати зміни в 
обстановці, не зосереджуючи свідомо на них 
увагу; здатність швидко орієнтуватися в новій 
і незнайомій обстановці, оцінювати ступінь 
важливості інформації, що надходить; 
здатність протягом короткого терміну 
утримувати в пам’яті розташування 
предметів, їхній колір, розмір); емоційно-
вольові якості (здатність керувати власною 
поведінкою у критичних обставинах; 
здатність психологічно впливати на підлеглих 
у критичних обставинах, заряджати їх 
енергією, оптимізмом, упевненістю; 
схильність до розумного і виправданого 
професійного ризику; врівноваженість та 
самовладання в умовах загрози особистій 
безпеці; наполегливість у подоланні 
труднощів; висока стресостійкість; здатність 
до сміливих, рішучих, ініціативних дій); 
психомоторні якості (висока фізична 
витривалість, стійкість до фізичної втоми; 
розвинута координація рухів, стійкість до 
тремору; точність рухів і здатність до швидкої 
дії в умовах дефіциту часу; здатність 
використовувати м’язову силу як вибухового, 
так і статичного характеру); сенсорно-
перцептивні якості (підвищені вимоги до 
зорової, слухової чутливості та 
вестибулярного апарату); атенційні якості 
(здатність тривалий час зберігати стійку 
увагу, незважаючи на втому та сторонні 
подразники; здатність швидко переключати 
увагу з одного виду діяльності на інший; 
уміння розподіляти увагу при виконанні 
декількох функцій, завдань в умовах дефіциту 
часу) [12]. 

Так, І.О. Поляков, займаючись 
проблемою професіографічного аналізу 
діяльності рятувальників гірських пошуково-
рятувальних загонів МНС України (ГПРЗ 
ГТУ МНС України) окрему увагу приділяв 
аналізу їх ПВЯ. 

На основі факторного аналізу 
І.О. Поляков виділив чотири загальні 
компоненти ПВЯ рятувальників гірських 
пошуково-рятувальних загонів МНС України: 

 когнітивний компонент складають: 
вміння окомірно визначати відстані, кути, 
розміри; спостережливість; вміння помічати 
незначні зміни у досліджуваному явищі; 
здатність тривалий час зберігати стійку увагу; 
здатність швидко переключати увагу; вміння 
розподіляти увагу при виконанні декількох 
функцій, завдань, в умовах дефіциту часу; 
здатність приймати правильні рішення при 
нестачі інформації та в умовах дефіциту часу; 
вміння вибирати з великого обсягу лише 
необхідну інформацію; аналітичний склад 
розуму, прогностичні здібності. 

 вольовий компонент складають: 
цілеспрямованість; екстремальна професійна 
компетентність; здатність до сміливих, 
рішучих, ініціативних дій; врівноваженість та 
самовладання; висока стресотійкість; 
схильність до виправданого ризику; 
емоційно-вольова стійкість; відповідальність; 
самоконтроль; низький рівень тривожності; 
зібраність; самовладання при конфліктах. 

 типологічний компонент складають: 
здатність керувати власною поведінкою у 
критичних ситуаціях; виконання завдань в 
обмеженому просторі; стійкість до монотонії; 
добра координація рухів; зорово-моторна 
координація. 

 комунікативний компонент 
складають: неконфліктність; високий рівень 
емпатії; вміння чітко та логічно викладати 
свої думки; здатність швидко встановлювати 
контакти з новими людьми; вміння 
узгоджувати свої дії з діями інших людей; 
здатність до впливу на людей [10]. 

Як бачимо, жодне з наведених 
досліджень повністю не описує проблему 
професійно-важливих якостей представників 
екстремального профілю діяльності, вони 
лише частково зачіпають питання важливих 
якостей для різних спеціалістів МНС України. 

Мета. Висвітлити існуючі підходи щодо 
класифікації професійно-важливих якостей 
працівників екстремального профілю 
діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Для 
науковців, які працюють в межах 
спеціальності 19.00.09, цікавими є підходи, 
що склалися на сьогодні в сучасній 
психологічній науці при вирішенні такого 
складного питання як класифікація ПВЯ 
фахівців ризиконебезпечних професій. 

При опрацюванні даного питання нам 
довелося фактично по зернятках збирати 
результати досліджень, в яких автори робили 
спробу класифікувати ПВЯ. 

Першу спробу класифікації ПВЯ ми 
знаходимо в роботах І.М. Шпильрейна та 



Питання психології 

Вісник Національного університету оборони України 2 (33) / 2013 183 

С.Г. Геллерштейна [1]. Саме ці автори 
запропонували класифікувати ПВЯ фахівця 
за ступенем важкості їх формування та 
стійкості, виділивши групи ПВЯ, що 
характеризували функціональні можливості 
людини з різних сторін: 

а) ПВЯ, важливі для професійного 
успіху функції, але такі, що складно 
піддаються тренуванню, розвитку, виражають 
стійкі індивідуальні особливості людей (такі 
ПВЯ і здатності, що лежать в їх основі, було 
потрібно виявляти у професіографуванні, 
вони повинні були скласти предмет 
психодіагностики в цілях прогнозування 
майбутньої профуспішності у новачків і осіб, 
що поступають у професійні школи); 

б) ПВЯ і важливі для професійного 
успіху функції, які вдається розвинути 
впродовж навчання, і тому вони повинні бути 
включені до програм профпідготовки; 

в) ПВЯ і важливі для професійного 
успіху функції, які виявляються найбільш 
хиткими, схильними до функціонального 
розпаду під впливом тривалої і напруженої 
професійної роботи. Такі ПВЯ повинні 
складати предмет діагностики в дослідженні 
динаміки працездатності, утоми, а 
концептуальне уявлення закономірного 
зв’язку цих функцій з об’єктними 
параметрами праці може служити основою 
раціоналізації праці, заходів з підвищення 
працездатності і продуктивності праці. 

В.Л. Марищук, не задаючись спеціально 
метою класифікації, в той же час виділяє 
наступні групи професійно-значущих якостей 
(ПЗЯ):  

а) соціально-психологічні ПЗЯ, що 
відображають властивості спрямованості 
особистості (ціннісні орієнтації, мотиви, 
установки);  

б) психічні процеси;  
в) психомоторні якості;  
г) фізичні якості [6]. 
Здійснивши аналіз праць з вивчення 

професійних здібностей, В.Д. Шадріков 
включає до ПВЯ: 

а) комплекс психічних процесів 
(відчуттів, сприйняття, пам’яті, уявлень, уяви, 
мислення, уваги); 

б) властивості продуктивності різних 
психічних процесів; 

в) властивості психомоторики для різних 
професій [14]. 

Л.Ф. Шеховцева та О.І. Тютюнник [14] 
пропонують описувати і класифікувати 
професійно-важливі якості для різних 
професій в системі: «індивід» - «суб’єкт» - 
«особистість», виходячи з відомого підходу 

до вивчення людини, запропонованого 
Б.Г. Ананьєвим. При цьому автори вказують, 
що вимоги професії, адресовані до всіх 
структур індивідуальності, можуть являти 
різний ступінь «жорсткості». При 
профвідборі та профпідборі вони виділяють:  

- професійно-бажані якості;  
- професійно-необхідні якості;  
- професійно-недопустимі якості.  
На думку Л.Ф. Шеховцевої та 

О.І. Тютюнник, професійно-бажані якості – 
це ті якості, які є бажаними для даного 
професіонала; добре, щоб вони у нього були, 
бо їх наявність є необов’язковою. 
Професійно-бажані якості притаманні 
«ідеальному професіоналу».  

Без професійно-необхідних якостей 
професіонал не зможе стати саме таким, а 
наявність деяких інших якостей є іноді просто 
недопустимою [14]. 

Згідно поглядів В.А. Пухова та 
співавторів [13], психофізіологічний або 
психологічний аналіз професії передбачає 
опис чи експериментальний вимір ряду 
функцій, процесів, властивостей, що є 
професійно-важливими, які в подальшому 
відбиваються у психограмі і психологічній 
моделі спеціаліста. До числа таких 
відносяться:  

а) сенсорно-перцептивні процеси і дії 
(пороги відчуттів, точність і швидкість 
сприйняття);  

б) когнітивні процеси (особливості уваги, 
мислення, мовлення);  

в) моторні дії - швидкість, ритм, сила, 
спритність, час реакції, координація рухів;  

г) типологічні особливості (властивості 
нервової системи);  

д) якості особистості (працелюбність, 
ініціативність, організованість, наполегливість, 
витримка, комунікативність тощо) [13]. 

В своїх роботах Г.В. Акопов 
запропонував виділяти наступні групи 
професійно важливих якостей:  

 вузькопрофесійні (практичні, 
спеціальні, методичні); 

 загальнохарактерологічні (емоційно-
вольові, інтелектуальні, якості 
міжособистісної сфери) [2]. 

Г.В. Ложкін та Н.І. Пов’якель описуючи 
професійно важливі якості оператора, тобто 
людину, що працює в системі «людина-
техніка», виділяють наступні якості: 

 індивідуально-типологічні (сила 
збудження та гальмування, врівноваженість, 
рухливість, динамічність і лабільність тощо 
нервових процесів); 

 сенсорні; 
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 перцептивні (наприклад, 
концентрація, стійкість, швидкість 
переключення уваги); 

 атенційні; 
 психомоторні; 
 мнемічні (обсяг памяті, швидкість 

запам’ятовування, тощо); 
 мислительні 
 вольові (цілеспрямованість, 

наполегливість, рішучість, ініціативність , 
самостійність, витримку, самоволодіння) [5]. 

Однак значно більшого розповсюдження 
набув розподіл професійно важливих якостей 
на загальні та спеціальні [4; 5; 9].  

Ряд авторів, що займались вивченням 
професійно важливих якостей виділяють 
універсальні якості, які необхідні в будь якій 
професійній діяльності. До таких належать: 
відповідальність, самоконтроль, професійну 
самооцінку [4; 7]. 

Спеціальні ж професійно важливі якості 
визначаються окремо для кожної професій, й 
залежать від уявлення про структуру 
особистості професіонала [5]. 

Вивчення ПВЯ фахівців 
ризиконебезпечних професій найбільш 
інтенсивно проводилося у військовій авіації 
та було пов’язано, у першу чергу, з роботами 
авіаційних психофізіологів, психологів та 
антропологів [8; 9]. 

Дослідники, які займалися вивченням 
офіцерів льотного складу, класифікували 
ПВЯ, що забезпечували успішне оволодіння 
даною спеціальністю, виходячи з 5 основних 
блоків:  

1) особистісні ПВЯ (мотивація, 
самооцінка, психічна адаптація, стійкість 
особистості до несприятливих впливів, риси 
характеру);  

2) інтелектуальні ПВЯ (показники 
сприйняття, уваги, пам’яті, мислення);  

3) психофізіологічні (нервово-емоційна 
стійкість, стійкість до льотної втоми, стійкість 
до монотонії і до роботи у вимушеному 
темпі);  

4) фізіологічні ПВЯ (вестибулярна 
стійкість, стійкість до перевантажень);  

5) фізичні ПВЯ (загальний фізичний 
розвиток, сила, швидкість, витривалість, 
координованість, фізична підготовленість до 
несприятливих факторів діяльності). 

Ця класифікація ПВЯ, на наш погляд, 
найбільш повно відбиває на сьогодні модель 
спеціалістів операторського профілю. 

На сьогодні в МО РФ існує інша 
класифікація ПВЯ військового фахівця. 
Відповідно до даної класифікації ПВЯ, що 
розробляється російськими колегами [7], 

психограма військових спеціалістів повинна 
відбивати: 

 психофізіологічні ПВЯ (сенсорні, 
сенсомоторні, фізичні, адаптивно-
гомеостатичні); 

 психологічні ПВЯ (інтелектуальні: 
сприйняття, пам’ять, мислення і т.д.; 
особистісні: спрямованість, темперамент, 
характер); 

 соціокультурні ПВЯ (загальний 
розвиток, професійна підготовленість, 
соціально-групові ПВЯ). 

Ця класифікація носить більш загальний 
характер. Крім того, у нас викликають деякі 
сумніви термінологічний розподіл 
психофізіологічних та психологічних ПВЯ, а 
також включення до психограми «соціально-
групових ПВЯ військового фахівця». 

Найбільш універсальною, на наш погляд, 
є одна з перших класифікацій ПВЯ 
працівників МНС, що була розроблена 
фахівцями науково-дослідної лабораторії 
екстремальної та кризової психології 
Національного університету цивільного 
захисту України:  

а) властивості пізнавальних психічних 
процесів (якості сприйняття, уваги, мислення 
і пам’яті);  

б) моторні властивості (якості 
психомоторики, мовлення, фізичного 
розвитку);  

в) особистісні якості [3]. 
Відмітимо, що в сучасній як вітчизняній, 

так і зарубіжній психологічній науці існують і 
інші класифікації [11]. Наприклад, лише в 
межах спеціальності 19.00.09 – «Психологія 
діяльності в особливих умовах» за останні 5 
років були проведені широкомасштабні 
дослідження та обґрунтовані ПВЯ, що 
необхідні для успішного оволодіння 
спеціальністю диспетчера служби екстреного 
виклику 112, водолаза аварійно-рятувального 
підрозділу МНС, фахівця гірничорятувальної 
служби Мінвуглепрому України та ін. 

Застосування тієї чи іншої класифікації 
ПВЯ, на наш погляд, залежатиме від мети та 
завдань, які вирішує дослідник та для яких 
необхідним є використання конкретного 
переліку ПВЯ, чи традицій наукової школи. 

Висновки. Сьогодні під терміном 
«професійно-важливі якості» розуміється 
сукупність духовних, психічних та фізичних 
якостей людини, необхідних та достатніх для 
того, щоб стати професіоналом. 

Професійно-важливі якості є 
функціональними утвореннями, що 
змінюються у процесі діяльності та 
включають у себе не тільки психічні процеси, 
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але й особистісні та індивідуально-
типологічні властивості. 

Існує безліч варіантів класифікації 
професійно-важливих якостей, але на наш 
погляд найбільш універсальною є наступна 
класифікацій ПВЯ працівників МНС:  

а) властивості пізнавальних психічних 

процесів (якості сприйняття, уваги, мислення 
і пам’яті);  

б) моторні властивості (якості 
психомоторики, мовлення, фізичного 
розвитку);  

в) особистісні якості. 
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PROBLEM OF CLASSIFICATION OF PROFESSIONALLY SIGNIFICANT QUALITIES OF A 

SPECIALIST OF EXTREME PROFESSION AT PSYCHOLOGICAL SCIENCE 
The article deals with the problem of classification of professionally significant qualities (PSQ) that exist at 

today`s psychological science. The article also gives the results of the analysis of the latest researches that touch 
in some kind the questions of sorting out the professionally significant qualities of concrete representatives of 
extreme professions. There are many variants of classification of professionally significant qualities, but we think 
that the following classification is the most universal:  properties of cognitive psychological processes; motoric 
properties; personal qualities.The choice of the classification of PSQ will depend, as we think, on the goal and 
tasks that the researcher will set and where the researcher will need using of concrete list of PSQ (professionally-
psychological selection, studies and professional career assistance, work place improving, traumatism 
decreasing, evaluation of reserve capabilities of an organism etc), or the traditions of scientific school. 
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ОСОБЛИВОСТІ САМОСТАВЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ З ПРОЯВАМИ 
ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ 

 
У статті містяться результати дослідження самоставлення учителів з проявами 

внутрішньоособистісних конфліктів. Розглянуто особливості прояву ставлення до себе вчителів, що 
переживають внутрішньоособистісні конфлікти в залежності від стажу педагогічної діяльності. 

Ключові слова: самоставлення, внутрішньоособистісний конфлікт, вчитель, стаж педагогічної 
діяльності. 

В статье содержатся результаты исследования самоотношения учителей с проявлениями 
внутриличностных конфликтов. Рассмотрены особенности проявления отношения к себе учителей, 
которые переживают внутриличностные конфликты в зависимости от стажа педагогической 
деятельности. 

Ключевые слова: самоотношение, внутриличностный конфликт, учитель, стаж педагогической 
деятельности. 

Актуальність. 
Неможливість повноцінно реалізувати 

свої потенції, бажання, знання у 
відповідності до нових, більш складних 
вимог, що зараз ставляться перед вчителями 
викликає негативні емоційні психічні стани, 
провокує виникнення емоційної напруги, 
розвиток стресів і формування 
внутрішньоособистісних конфліктів. 
Істотно на виникнення і розвиток 
внутрішньоособистісних конфліктів 
впливає ставлення особистості до себе, її 
впевненість у собі, вміння керувати собою, 
уявлення про ставлення інших до своєї 
особистості, звинувачення себе у тому, що 
відбувається у життєдіяльності людини. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. 

Внутрішньоособистісні конфлікти та 
самоставлення особистості в професійній 
діяльності особистості досліджували такі 
вчені як Ю.Г. Альошина, І.В. Ващенко, О.В. 
Грицук, К.О. Дубіницька, С.О. Налічаєва, 
Е.В. Лекторська, Г.В. Ложкін, Е.Ф. Зеєр, 
С.Б. Кузікова, А.В. Кунцевська, Т.Ю. 
Левченко, Л.О. Пампуха, Н.І. Пов’якель, 
Е.Е. Симанюк, О.О. Холодова Н.В. 
Чепелєва, та інші. А також опубліковано 
ряд праць, які стосуються питань 
психодіагностики, психокорекції, 
психотерапії та психологічного 
консультування внутрішньоособистісних 
конфліктів та самоставлення особистості (А. 
Агафонов, В. Богословський, О.Ф. 
Бондаренко, Л.Ф. Бурлачук, Н.Є Герасімова, 
Л.Ф. Вербицька, Н.І. Волошко, П.П. 

Горностай, Т. Гущина, Г.М. Дубчак, Е. Зеєр, 
Е. Іванова, Н.Ф. Калина, Г. Келлер, Б.П. 
Лазоренко, А. Лебеденко, О.П. Лисенко, 
В.М. Крайнюк, Г.І. Онищенко, Л.О. 
Пампуха, С. Рубінштейн, А. Светличний, О. 
Холодова, А. Шіпілов, Т. Яценко, Ю. 
Юрлов та інші). 

Метою нашого дослідження стало 
вивчення особливостей самоставлення у 
вчителів з проявами 
внутрішньоособистісних конфліктів в 
залежності від стажу педагогічної 
діяльності. 

Для вивчення особливостей 
самоставлення вчителів нами було 
використано методику дослідження 
самоставлення особистості Р.С. Пантелєєва 
[2], яка застосовується для виявлення 
структури самоставлення особистості, а 
також вираження окремих компонентів 
самоставлення: внутрішня чесність, 
самовпевненість, самоуправління, 
відображене самоставлення, самоцінність, 
самоприйняття, самоприв’язаність, 
внутрішня конфліктність та 
самозвинувачення. Самоставлення 
розуміється в контексті уявлення 
особистості про сенс «Я», як вираження 
смислу «Я», як узагальнене почуття на 
адресу власного «Я». В основу розуміння 
самоставлення покладено концепцію 
самосвідомості В.В. Століна, який виділив 
три виміри самоставлення: симпатію, 
повагу, близькість. 

Для порівняння отриманих в результаті 
дослідження даних використовувалися 
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непараметричні методи: порівняння двох 
незалежних вибірок t-критерій U-Манна-
Уітні, порівняння більше двох незалежних 
вибірок t-критерій Н-Краскала-Уоллеса. [1] 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. 

Для дослідження самоставлення нами 
було залучено 714 вчителів загальноосвітніх 
шкіл, гімназій, ліцеїв Закарпатської області 
з різним стажем педагогічної діяльності. 
Віднесення вчителів до певної групи (з 
переживанням та без переживання 
внутрішньоособистісних конфліктів) 
зроблено на основі отриманих даних за 
шкалою «внутрішня конфліктність» 
методики дослідження самоставлення 
Р.С.Пантелєєва [2], згідно інтерпретації якої 
значення показників від 8 до 10 стенів є 
високими, що свідчить про наявність 
внутрішньоособистісних конфліктів. В 
залежності від величини стажу 
досліджувані з показниками 8-10 стенів 
були віднесені до груп з переживаннями 
внутрішньоособистісних конфліктів, а ті, 
показники яких були на відрізку 0-7 стенів 
до груп без переживання 
внутрішньоособистісних конфліктів. А 
саме, вчителі з педагогічним стажем до 5 
років на групи: з переживаннями (18 осіб) 
та без переживання 
внутрішньоособистісних конфліктів (114 
осіб); вчителі зі стажем педагогічної 
діяльності від 6 до 20 років на групи: з 
проявами (26 осіб) та без прояву 
внутрішньоособистісних конфліктів (265 
осіб); учителі зі стажем педагогічної 
діяльності більше 21 року на групи: з 
ознаками (47 осіб) та без ознак 
внутрішньоособистісних конфліктів (234 
осіб).  

За методикою виокремлюються три 
незалежні чинники: до чинника 
«самоповага» відносяться шкали: внутрішня 
чесність, самовпевненість, самоуправління, 
відображене самоставлення, які виражають 
оцінку власного «Я» особистості по 
відношенню до соціально-нормативних 
критеріїв моральності, успіху, волі, 
соціального схвалення, цілеспрямованості; 
до другого чинника «аутосимпатія» 
увійшли шкали: самоцінність, 
самоприйняття, самоприв’язаність, які 
відображають емоційне ставлення суб’єкта 

до свого «Я»; до третього чинника 
«самозневажливість» належать шкали: 
внутрішня конфліктність, 
самозвинувачення, що пов’язано з 
негативним самоставленням. Загальна 
закономірність інтерпретації методики 
полягає у тому, що чим більшу кількість 
стенів отримано, тим більше виражена 
внутрішня конфліктність, самозневаження, 
самоповага та аутосимпатія, і чим менша 
кількість стенів, тим менше виражена 
внутрішня конфліктність, самозневаження, 
самоповага та аутосимпатія. Оціночні 
критерії методик: високі значення (8-10 
стенів), середні значення (4-7 стенів), низькі 
значення (1-3 стени). 

Аналізуючи особливості прояву 
ставлення до себе у вчителів, стаж 
педагогічної діяльності яких до 5 років, 
визначаємо відмінності між середніми 
значеннями шкал чинника 
«самозневажливість»: за шкалою 
«внутрішня конфліктність» у групі вчителів 
з проявами ВОК (8,1±0,32 ст.) на 2,6 ст., за 
шкалою «самозвинувачення» (6,9±1,23 ст.) 
на 1,5 ст. є вищими, ніж у групі без 
переживання внутрішньоособистісних 
конфліктів при р<0,01. (рис. 1) Показники 
самозвинувачення у вчителів з 
переживанням внутрішньої конфліктності 
хоч і є в межах середніх значень, але вони є 
більш наближеними до високих значень, 
ніж у групі без прояву 
внутрішньоособистісних конфліктів. Тобто, 
вчителям з проявами внутрішньої 
конфліктності характерним є негативне 
ставлення до себе; постійний контроль 
свого «Я», глибока оцінка власного 
внутрішнього світу; внутрішнє 
самокопання. До себе висувають високі 
вимоги, що приводить до конфлікту між 
«Я»-реальним і «Я»-ідеальним, між рівнем 
домагань і фактичними досягненнями, до 
визнання своєї малоцінності. Джерелом 
своїх досягнень і невдач вважають себе. 
Через проблемні ситуації, конфлікти у 
спілкуванні у них актуалізуються 
психологічні захисти, серед яких домінують 
осудження, самозвинувачення або 
залучення пом’якшуючих обставин, які 
супроводжуються внутрішньою напругою, 
відчуттям неможливості задоволення 
основних потреб.  
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Рис. 1. Прояв самоставлення в групах вчителів зі стажем педагогічної діяльності до 5 років 
Примітки: 
1. Рівні достовірності: * – р≤0,05, ** – р≤0,01. 
2. І – внутрішня чесність, ІІ – самовпевненість, ІІІ – самоуправління, ІV - відображене самоставлення, V – 

самоцінність, VІ – самоприйняття, VІІ - самоприв’язаність, VІІІ - внутрішня конфліктність, ІХ – самозвинувачення. 
За чинником «самоповага» відмінності 

між середніми значеннями показників груп 
опитаних помічено за шкалами «внутрішня 
чесність» та «відображене самовідношення». 
У групі вчителів з переживанням 
внутрішньої конфліктності середні значення 
за шкалою «внутрішня чесність» є 5,4±1,38 
ст., що на 1,6 ст. (р<0,01), «за шкалою 
«відображене самоставлення» 5,6±1,46 ст. на 
1 ст. (р<0,05) є нижчими, ніж у вчителів, що 
не переживають внутрішньоособистісних 
конфліктів. А це свідчить про те, що 
досліджувані з переживанням 
внутрішньоособистісних конфліктів є 
невпевненими у собі, у своїх можливостях, у 
своїх здібностях; не довіряють своїм 
рішенням, сумніваються в здатності 
переборювати труднощі та перепони, 
досягати намічені цілі; можуть уникати 
контактів, глибоко занурюються у власні 
проблеми, внутрішньо напружені. До себе 
ставляться як до людини, що нездатна 
викликати повагу в оточуючих, схвалення. 

За чинником аутосимпатія» показники 
за шкалою «самоприв’язаність» 5,1±1,41 ст. є 
на 1,2 ст. (р<0,01) нижчими, ніж у вчителів 
без переживання внутрішньоособистісних 
конфліктів. Вчителі, що складають групу з 
проявами внутрішньої конфліктності є менш 
емоційно прив’язані до себе, до свого «Я», їм 
менше подобаються вони самі, їхні дії. 

Отже, для вчителів зі стажем 

педагогічної діяльності до 5 років, що 
переживають внутрішньоособистісні 
конфлікти характерним є нижчий рівень 
прояву внутрішньої чесності, відображеного 
самоставлення, самоприв’язаності та вищого 
рівня самозвинувачення. Очевидно 
виникнення та особливості прояву 
інтенсивності внутрішньої конфліктності 
залежить від таких характеристик 
самоставлення як рівня прояву внутрішньої 
чесності, самозвинувачення, уявлення про 
ставлення інших до них та прив’язаності до 
себе. 

Проаналізуємо отримані дані щодо груп 
вчителів зі стажем педагогічної діяльності 6-
20 років, що переживають та не 
переживають внутрішньоособистісні 
конфлікти, які свідчать різницю між 
середніми значеннями показників шкал 
самоставлення на статистичному рівні. Так, у 
чиннику «самозневажливість» 
спостерігається відмінність: у досліджуваних 
з переживанням внутрішньої конфліктності 
середні показники за шкалою «внутрішня 
конфліктність» 8,6±0,73 ст. (високий рівень) 
є на 4 ст. вищі (р<0,01), ніж у вчителів без 
прояву внутрішньоособистісних конфліктів, 
що знаходяться в межах середнього рівня. За 
шкалою «самозвинувачення» показники на 
рівні 7,5±1,54 ст. є на 2,6 ст. вищі, ніж у 
вчителів без переживання внутрішньої 
конфліктності (р<0,01). (рис. 2)
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Рис. 2. Прояв конфлікти та самоставлення в групах вчителів зі стажем педагогічної 

діяльності 6-20 років. 
Примітки: 
1. Рівні достовірності: * – р≤0,05, ** – р≤0,01. 
2. І – внутрішня чесність, ІІ – самовпевненість, ІІІ – самоуправління, ІV - відображене самоставлення, V – 

самоцінність, VІ – самоприйняття, VІІ - самоприв’язаність, VІІІ - внутрішня конфліктність, ІХ – самозвинувачення. 
Показники внутрішньої конфліктності та 

самозвинувачення свідчать про переважання 
негативного ставлення вчителів до себе; 
постійного контролю свого «Я», глибокої 
оцінки власного внутрішнього світу; їхнє 
самокопання виявляє в них ті якості та риси, 
які ними засуджуються. Високі вимоги до 
себе призводять вчителів до конфлікту між 
«Я»-реальним і «Я»-ідеальним, між рівнем 
домагань і фактичними досягненнями, до 
визнання своєї малоцінності. Джерелом своїх 
досягнень і невдач вважають переважно себе. 
Проблемні ситуації, конфлікти у спілкуванні 
актуалізують у них психологічні захисти, 
серед яких домінують реакції захисту 
власного «Я» у вигляді осудження, 
звинувачень себе або залучення 
пом’якшуючих обставин. Розвивається 
внутрішня напруга, відчуття неможливості 
задоволення основних потреб через установку 
на самозвинувачення. (рис. 2) За чинником 
«самоповага» спостерігається статистична 
відмінність між середніми показниками за 
шкалами «внутрішня чесність», 
«самовпевненість» та «відображене 
самоставлення». У досліджуваних з проявами 
внутрішньоособистісних конфліктів за 
шкалою «внутрішня чесність» середні 
значення (6,1±1,33 ст.) є на 1,2 ст. нижчі 
(р<0,01), за шкалою «самовпевненість» 
(6,3±1,80 ст.) є на 0,9 ст. (р<0,05) нижчі та за 
шкалою «відображене самоставлення» 

(5,2±1,94 ст.) є на 1,7 ст. (р<0,01) нижчі, ніж у 
опитаних без переживання 
внутрішньоособистісних конфліктів. (рис. 2) 
Так, у опитаних, що переживають внутрішню 
конфліктність проявляється невпевненість, 
неповага до себе, утруднення в переборенні 
труднощів та перепон, досягненні намічених 
цілей; уникнення контактів, глибоке 
занурення у власні проблеми, внутрішня 
напруга; вважають, що нездатні викликати 
повагу в оточуючих, схвалення, підтримка від 
інших ними не очікується. 

Що ж до чинника «аутосимпатія», то за 
шкалами «самоцінність» та 
«самоприв’язаність» визначено: у вчителів з 
проявами внутрішньої конфліктності середні 
значення за шкалою «самоцінність» 6,4±1,84 
ст. є на 0,9 ст. (р<0,01) нижчими, за шкалою 
«самоприв’язаність» 5,7±1,47 ст. є на 0,8 
стенів (р<0,01) нижчими, ніж у групі 
досліджуваних без переживання 
внутрішньоособистісних конфліктів. (рис. 2) 
Так, вчителі з переживанням внутрішньої 
конфліктності глибоко сумніваються в 
унікальності своєї особистості, недооцінюють 
своє духовне «Я», але готові до зміни «Я-
концепції», пошуку відповідності реального 
та ідеального «Я»; відкриті новому досвіду 
пізнання себе, а також легко змінюють 
уявлення про себе.  

Отже, у вчителів зі стажем педагогічної 
діяльності від 6 до 20 років, що переживають 
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внутрішньоособистісні конфлікти 
проявляється нижчий рівень внутрішньої 
чесності, самовпевненості, відображеного 
самоставлення, самоцінності, 
самоприв’язаності, а вищого – 
самозвинувачення, ніж у вчителів без 
переживання внутрішньої конфліктності. 
Можна припустити, що виникнення та 
інтенсивність прояву 
внутрішньоособистісних конфліктів залежить 
від особливостей самоставлення, а саме сили 
прояву прив’язаності до себе, уявлення про 
ставлення інших до себе, самоцінності, 
прив’язаності до себе, звинувачення себе. 

Між групами вчителів, що переживають 
та не переживають внутрішньоособистісні 
конфлікти зі стажем педагогічної діяльності 
більше 21 року на статистичному рівні 
виявлено відмінність у середніх значеннях 
показників самоставлення особистості. За 
чинником «самозневажливість»: у вчителів з 
ознаками внутрішньої конфліктності середні 
показники за шкалою «внутрішня 
конфліктність» 8,4±0,58 ст. є на 3,6 ст. 
(р<0,01) та за шкалою «самозвинувачення» 
6,8±1,71 ст. є на 1,9 ст. (р<0,01) вищими, ніж 
у вчителів без переживання внутрішньої 
конфліктності. (рис. 3) 
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Рис. 3. Прояв самоставлення в групах вчителів зі стажем педагогічної діяльності більше 21 

року. 
Примітки: 
1. Рівні достовірності * – р≤0,05, ** – р≤0,01 
2. І – внутрішня чесність, ІІ – самовпевненість, ІІІ – самоуправління, ІV - відображене самоставлення, V – 

самоцінність, VІ – самоприйняття, VІІ - самоприв’язаність, VІІІ - внутрішня конфліктність, ІХ – самозвинувачення. 
У вчителів з проявами внутрішньої 

конфліктності переважає негативний фон у 
ставленні до себе, вони постійно контролюють 
своє «Я», висунені високі вимоги до себе в них 
приводять до конфлікту між «Я»-реальним і 
«Я»-ідеальним, між рівнем домагань і 
фактичними досягненнями, до визнання своєї 
малоцінності. Проблемні ситуації, конфлікти у 
спілкуванні актуалізують у них психологічні 
захисти через звинувачення себе, що 
супроводжується внутрішньою напругою, 
відчуттям неможливості задоволення 
основних потреб. 

За чинником «самоповага» статистичну 
відмінність помічено між середніми 
значеннями показників груп опитаних з 
проявами та без проявів внутрішньої 
конфліктності за шкалами «самовпевненість», 

«відображене самоставлення». Так, середні 
значення груп вчителів з переживанням 
внутрішньоособистісних конфліктів за 
шкалою «самовпевненість» 6,6±1,72 ст. є на 
0,9 ст. (р<0,01) нижчими, ніж у групі вчителів 
без переживання внутрішньої конфліктності. 
(рис 3) Також у досліджуваних з 
переживанням внутрішньоособистісних 
конфліктів за шкалою «відображене 
самовідношення» середні значення є 6,1±1,75 
ст., що на 0,8 ст. (р<0,01) є нижчими, ніж у 
опитаних без ознак внутрішньої 
конфліктності. Для вчителів з переживанням 
внутрішньоособистісних конфліктів 
характерними є невпевненість у собі, 
невпевненість у своїх можливостях, сумніви у 
своїх здібностях, у здатності переборювати 
труднощі та перепони, досягати намічених 



Питання психології 

Вісник Національного університету оборони України 2 (33) / 2013 191 

цілей, недовіра до власних рішень, уникнення 
контактів, глибоке занурення у власні 
проблеми, внутрішня напруга. 

Що ж до чинника «аутосимпатія», то між 
групами з проявами та без прояву 
внутрішньоособистісних конфліктів за 
шкалою «самоприйняття» середні значення 
(7,2±1,78 ст.) є на 0,6 ст. (р<0,05) вищими, ніж 
у вчителів без ознак внутрішньої 
конфліктності; за шкалою «самоприв’язаність» 
(6,2±1,91 ст.) є на 0,7 стенів (р<0,05) нижчими, 
ніж у досліджуваних без прояву 
внутрішньоособистісних конфліктів. (рис. 3) 
Вчителі з переживанням внутрішньої 
конфліктності схильні сприймати всі сторони 
свого «Я», свої недоліки; невдачі, конфліктні 
ситуації не дають їм підстави вважати себе 
поганою людиною. Вони готові до зміни «Я»-
концепції, відкриті новому досвіду пізнання 
себе, пошуку відповідності реального та 
ідеального «Я», а думки та уявлення щодо себе 
легко змінюють. 

Отже, у вчителів зі стажем педагогічної 
діяльності більше 21 року, що проявляється 
внутрішня конфліктність самоставлення 
характеризується нижчим рівнем 
самовпевненості, відображеного 
самоставлення, самоприв’язаності, вищим 
рівнем самоприйняття, самозвинувачення. 
Можна припустити, що виникнення та 
інтенсивність прояву внутрішньої 
конфліктності залежить від самоставлення, а 
саме сили прояву впевненості у собі, 
відображеного самовідношення, 
прив’язаності до себе, прийняття себе, своїх 
переваг і недоліків, звинувачення себе у 
тому, що з ними відбувається. 

Доречним буде порівняти отримані дані 
щодо особливостей відмінностей у 
самоставленні між трьома групами вчителів 
з проявами внутрішньоособистісних 
конфліктів різного стажу педагогічної 
діяльності. 
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Рис. 4. Порівняння вираженості самоставлення у групах вчителів з проявами ВОК різного 

педагогічного стажу. 
Примітки: 
1. Рівні достовірності * – р≤0,05, ** – р≤0,01 
2. І – внутрішня чесність, ІІ – самовпевненість, ІІІ – самоуправління, ІV - відображене самоставлення, V – 

самоцінність, VІ – самоприйняття, VІІ - самоприв’язаність, VІІІ - внутрішня конфліктність, ІХ – самозвинувачення. 
Статистичну відмінність виявлено між 

середніми значеннями за шкалами: внутрішня 
чесність, самоуправління, самоприйняття, 
самоприв’язаність, внутрішня конфліктність. 
У групі вчителів з педагогічним стажем 6-20 
років найвищі показники за шкалою 
«внутрішня конфліктність» (8,6±0,73 ст.) є на 
0,2 стенів більше, ніж у групі опитаних з 
педагогічним стажем більше 21 року (р<0,05) 
і на 0,5 ст., ніж у групі вчителів до 5 років 
стажу педагогічної діяльності (р<0,05). 

Також, зі збільшенням стажу педагогічної 
діяльності підвищуються середні значення 
показників за шкалою «внутрішня чесність» з 
5,4±1,38 ст. у групі вчителів з педагогічним 
стажем до 5 років до 6,1±1,33 ст. у групі 
опитаних зі стажем педагогічної діяльності 6-
20 років та до 7,4±1,33 ст. у групі зі стажем 
педагогічної діяльності більше 21 року при 
р<0,05; за шкалою «самоуправління» з 
5,0±2,52 ст. до 6,7±2,17 ст. та до 6,9±1,40 ст. 
при р<0,05 відповідно; за шкалою 
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«самоприйняття» підвищення середніх 
значень з 5,8±1,44 ст. до 6,8±2,10 ст. та до 
7,2±1,78 ст. при р<0,05 відповідно; за шкалою 
«самоприв’язаність» збільшення показників 
середніх значень із 5,1±1,41 ст. до 5,7±1,47 ст. 
та до 6,2±1,91 ст. при р<0,05 відповідно. Хоч 
показники самоставлення у групах з проявами 
внутрішньоособистісних конфліктів зі 
збільшенням стажу підвищуються за певними 
шкалами, але все таки вони є істотно 
нижчими, ніж у групах вчителів без 
переживання внутрішньоособистісних 
конфліктів з відповідним стажем педагогічної 
діяльності. 

Таким чином, підводячи підсумок 
отриманих результатів щодо прояву 
самоставлення у вчителів з різним стажем 
педагогічної діяльності, потрібно відзначити 
наступні особливості: 

- загальна закономірність полягає в 
тому, що в міру зростання стажу 
педагогічної діяльності, професійної 
компетентності, досвіду рівень 
внутрішньоособистісних конфліктів 
спочатку підвищується, а потім не істотно 
знижується; 

- у вчителів зі стажем педагогічної 

діяльності до 5 років, що переживають 
внутрішньоособистісні конфлікти 
самоставлення проявляється через нижчий 
рівень прояву внутрішньої чесності, 
відображеного самоставлення, 
самоприв’язаності та вищий рівень 
самозвинувачення; 

- вчителям зі стажем педагогічної 
діяльності від 6 до 20 років, що переживають 
внутрішньоособистісні конфлікти властиві є 
показники нижчого рівня внутрішньої 
чесності, самовпевненості, відображеного 
самоставлення, самоцінності, 
самоприв’язаності, а вищого – 
самозвинувачення; 

- у вчителів зі стажем педагогічної 
діяльності більше 21 року з проявами ВОК 
нижчими виявилися показники 
самовпевненості, відображеного 
самоставлення, самоприв’язаності, вищими 
показники самоприйняття, 
самозвинувачення. 

- визначені показниками самоставлення 
у групах вчителів з проявами 
внутрішньоособистісних конфліктів 
засвідчують необхідність надання 
психологічної допомоги. 
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PECULIARITIES OF SELF-ATTITUDE OF THE TEACHERS MANIFESTING OF 
INTRAPERSONAL CONFLICTS 

The results of research of self-attitude of the teachers manifesting intrapersonal conflicts have been 
considered; the peculiarities of it’s revealing in the groups of teachers manifesting and not manifesting 
intrapersonal conflicts depending on the pedagogical experience have been determined. The group of teachers 
with pedagogical experience reaching 5 years feeling intrapersonal conflicts is characterized by lower indicators 
of inner honesty, reflected self-attitude, self-affection and higher level of self-reproach. The lower indicators of 
inner honesty, self-confidence, reflected self-attitude, self-evaluation, self-affection are peculiar the group of 
teachers with the pedagogical experience from 6 to 20 years; they indicators of self-approach are higher. The 
indicators of self-confidence, reflected, self-attitude, self-affection are peculiar to the group of teachers with 
pedagogical experience exceeding 21 years; the indicators of self-acceptance, self-reproach are higher. The 
indicators of intrapersonal conflicts defined and self-attitude of the given group of teachers prove the necessity of 
providing psychological support.  

Key words: self attitude, intrapersonal conflict, teachers, pedagogical experience. 
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ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ 
СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МВС УКРАЇНИ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ УСПІШНОГО 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 
 

У статті наводиться теоретичний аналіз психологічних аспектів діяльності працівників 
підрозділів спеціального призначення МВС України, визначаються вимоги до їх професійно-психологічних 
якостей для успішного виконання завдань в екстремальних умовах та обґрунтовується необхідність 
цілеспрямованої екстремальної психологічної підготовки для розвитку у працівників психологічної 
готовності, саморегуляції та установок на виживання. 

Ключові слова: працівники підрозділів спеціального призначення МВС України, професійно-
психологічні якості, екстремальні умови, психологічна підготовка. 

В статье приводится теоретический анализ психологических аспектов деятельности работников 
подразделений специального назначения МВД Украины, определяются требования к их профессионально-
психологическим качествам для успешного выполнения задач в экстремальных условиях и обосновывается 
необходимость целенаправленной экстремальной психологической подготовки для развития у работников 
психологической готовности, саморегуляции и установки на выживание. 

Ключевые слова: сотрудники подразделений специального назначения МВД Украины, 
профессионально-психологические качества, экстремальные условия, психологическая подготовка. 

Проблеми вивчення методологічних основ 
і закономірностей поведінки людини в 
надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з 
підвищеним професійним ризиком, небезпекою 
для життя і здоров’я, – були завжди цікавими 
для науки і практики. Особливо актуалізуються 
сьогодні дослідження професійно-
психологічних рис і властивостей працівників 
підрозділів спеціального призначення МВС 
України, які часто виконують завдання в 
умовах, що вимагають граничної мобілізації 
фізичних, психологічних і моральних якостей 
особистості. Аналіз вимог до особистісних та 
професійних якостей працівників 
спецпідрозділів МВС сприятиме розробці та 
впровадженню ефективних психологічних 
технологій щодо забезпечення професійної та 
функціональної надійності працівників 
правоохоронних органів під час дій в 
екстремальних умовах. 

Основу формування професійно-
кваліфікаційних вимог до підготовки 
працівників органів внутрішніх справ 
складають їх професійно-психологічні 
якості. На сучасному етапі реформування 
МВС України проводиться систематизація 
кількісних, якісних, морально-етичних 
критеріїв оцінки діяльності працівників 
ОВС, які повинні стати основою розробки 
єдиних, стандартних професійно-
кваліфікаційних вимог до конкретних 
категорій посадових осіб. 

Метою даної наукової праці є 
здійснення теоретичного аналізу 
психологічних аспектів діяльності 
працівників підрозділів спеціального 
призначення МВС України та обґрунтування 
вимог до їх професійно-психологічних 
якостей, необхідних для успішного 
виконання завдань в екстремальних умовах. 

Міліція України – це державний 
озброєний орган виконавчої влади, який 
захищає життя, здоров’я, права і свободи 
громадян, власність, природне середовище, 
інтереси суспільства і держави від 
протиправних посягань [1]. Серед основних 
обов’язків міліції слід зазначити такі: 
забезпечення безпеки громадян і 
громадського порядку; виявлення, 
запобігання, припинення та розкриття 
злочинів, вживання з цією метою 
оперативно-розшукових та профілактичних 
заходів, передбачених чинним 
законодавством; виконання в межах своєї 
компетенції кримінальних покарань та 
адміністративних стягнень; розшук осіб, які 
переховуються від органів слідства і суду, 
ухиляються від виконання кримінального 
покарання, пропали безвісти, та інших осіб у 
випадках, передбачених законодавством; 
забезпечення в межах своєї компетенції 
безпеки дорожнього руху, додержання 
законів, правил і нормативів у цій сфері; 
повідомлення відповідним державним 
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органам і громадським об’єднанням про 
аварії, пожежі, катастрофи, стихійні лиха та 
інші надзвичайні події, вжиття невідкладних 
заходів для ліквідації їх наслідків, порятунок 
людей і надання їм допомоги, охорони 
майна, що залишилось без нагляду; сприяння 
по забезпеченню відповідно до 
законодавства режиму воєнного або 
надзвичайного стану, зони надзвичайної 
екологічної ситуації в разі їх оголошення на 
всій території України або в окремій 
місцевості; охорона на договірних засадах 
майна громадян, колективного і державного 
майна, а також майна іноземних держав, 
міжнародних організацій, іноземних 
юридичних осіб та громадян, осіб без 
громадянства тощо [1]. 

Як бачимо, діяльність працівників 
міліції, часто протікає в екстремальних 
умовах, пов’язаних із затриманням 
злочинців, звільненням заручників, 
застосуванням зброї, забезпеченням 
правопорядку в період масових заходів, 
стихійних лих і надзвичайних ситуацій тощо. 
Для виконання найбільш складних та 
ризиконебезпечних завдань ОВС 
залучаються спеціальні підрозділи МВС 
серед яких «Беркут», «Сокіл», «Грифон», 
«Титан». Тривала дія стресогенних чинників 
під час діяльності працівників цих 
підрозділів, наявність постійної вітальної 
загрози, висока вірогідність загибелі й 
травматизації пред’являють високі вимоги не 
тільки до рівня їх професійної 
підготовленості, але і до психологічних 
якостей їх особистості, що обумовлюють 
психологічну готовність до діяльності в 
екстремальних умовах. 

Особливий характер службової 
діяльності працівників міліції та вимоги до їх 
професійно-психологічних якостей на 
сьогодні вивчається багатьма вченими. 
Проблеми визначення патогенного впливу 
стрес-чинників професійної діяльності на 
персонал міліції та психологічної підготовки 
особового складу спеціальних підрозділів 
ОВС до дій в екстремальних ситуаціях 
дослідив М.Г. Логачов. Він вважає, що 
негативний вплив частих стресів 
акумулюється в організмі і призводить до 
різноманітних фізіологічних і соматичних 
порушень, які сприяють розвитку 
парапрофесійної патології і зростанню 
загальної захворюваності [2].  

Особливість умов виконання 

працівниками міліції оперативно-службових 
завдань стало предметом вивчення 
М.О. Чуносова, який стверджує, що 
стресогенні чинники небезпечних ситуацій, 
які постійно виникають у діяльності 
працівника ОВС, негативно впливають на 
нього і детермінують його адекватну або 
неадекватну поведінку [3]. 

Наявність травмонебезпечних ситуацій, 
перш за все, працівників спеціальних 
підрозділів ОВС, ґрунтовно вивчив 
В.О. Лефтеров, який емпірично довів, що 
проблеми загибелі та поранень працівників 
ОВС під час професійної діяльності мають 
психологічну детермінованість [4]. 

І.Ю. Горелов розробив шляхи і засоби 
формування психологічної готовності 
правоохоронців до застосування 
вогнепально-силового впливу, визначив 
психологічні чинники правомірного 
застосування працівниками міліції 
вогнепальної зброї, спеціальних засобів та 
фізичного впливу [5]. 

На безпосередні результати діяльності 
персоналу екстремальних підрозділів впливають 
особистісні риси працівників як суб’єктів 
діяльності. Дану категорію індивідуально-
особистісних факторів працівників, що 
впливають на умови протікання їх професійної 
діяльності розглядають на підставі таких рівнів 
життєдіяльності індивіда: морфо-фізіологічного; 
психологічного; поведінкового [6]. 

Вимоги до професійно-психологічних 
якостей працівників органів внутрішніх 
справ, на наш погляд, повинна включати такі 
складові: 

- вимоги до працівників, що обумовлені 
займаною посадою, специфікою 
виконуваних його органом чи підрозділом 
правоохоронних завдань, повноваженнями, 
рівнем технічного забезпечення; 

- вимоги до необхідних знань, 
професійних вмінь та навичок; 

- вимоги до специфічних фізичних та 
особистісно-психологічних властивостей, що 
забезпечують ефективну діяльність; 

- вимоги до соціальних, морально-
етичних якостей. 

Узагальнюючи дослідження низки 
авторів [7; 8; 9] до структури і змісту 
психодіагностичної моделі працівника 
спеціальних підрозділів МВС України слід 
віднести такі: 

1. Індивідуально-психологічні якості та 
процеси (загальні здібності, розумові 
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(інтелектуальні) процеси, психофізіологічні 
якості, спрямованість; характерологічні риси, 
емоційно-почуттєві риси характеру, 
особливості спілкування, самосвідомість.  

2. Професійні вимоги (загальноправова 
компетентність, орієнтація в правовому полі, 
вільне володіння необхідним обсягом знань 
щодо чинного законодавства, загальна 
ерудиція, високий загальноосвітній і 
культурний рівень, знання напрямків 
діяльності органів внутрішніх справ, 
структури органів та підрозділів внутрішніх 
справ, тощо). 

3. Ділові та моральні якості (уміння 
працювати в команді для вирішення 
службових завдань, цілеспрямованість у 
досягненні результатів, здатність виділити 
головну мету в роботі і зосередитися на її 
досягненні найбільш ефективними засобами, 
уміння чітко планувати свої дії, та 
виконувати їх незалежно від різкого 
відхилення стану справ від установленого 
порядку. Відповідальність, сумлінність). 

4. Екстремальна підготовленість 
(володіння тактико-спеціальними знаннями 
та навичками, вміння застосовувати заходи 
вогнепально-силового впливу. 

5. Дисципліна та ставлення до праці 
(особиста дисципліна, усвідомлене й 
добровільне дотримання регламентованого 
порядку роботи, розпорядку дня тощо, 
працьовитість, прагнення виконати доручену 
справу якомога краще; здатність планомірно 
вести роботу, уміння складати план роботи і 
суворо його дотримуватися; здатність 
швидко приймати обґрунтовані рішення. 

6. Фізичний стан та стан здоров’я 
повинен відповідати вимогам, що 
пред’являються до працівників спеціальних 
підрозділів МВС України. Взагалі добра 
фізична форма і здоров’я сприяють 
продуктивній праці, творчості, 
комунікабельності, здатності виявляти нові 
резерви ефективності своєї життєдіяльності. 

Розглядаючи вимоги до професійно-
психологічних якостей працівників 
спеціальних підрозділів МВС України для 
успішного виконання завдань в 
екстремальних умовах, також слід говорити 
про рівень їх готовності або придатності до 
ризиконебезпечної діяльності. В основі цього 
покладено відому в психології праці ідею 
про важливість діагностики рівня готовності 
людини до певного виду діяльності (трудової 
або навчальної). В літературі відмічається, 

що готовність до діяльності є структурним 
особистісним утворенням, до складу якого 
входять морально-вольові якості 
особистості, мотиви діяльності, знання, 
практичні уміння й навички, індивідуально-
психологічні якості, які забезпечують 
ефективне включення в нову сферу 
діяльності й ефективність її виконання. 
Отже, формування і розвиток готовності 
працівників спеціальних підрозділів МВС 
України до виконання завдань в 
екстремальних умовах передбачає наявність 
у них низки базисних індивідуально-
психологічних особливостей, які можуть 
бути виявлені у процесі психологічної 
діагностики, і подальший розвиток цих та 
інших рис у процесі цілеспрямованого 
навчання. 

Готовність до ризиконебезпечної 
діяльності має такі складові: 1) наявність 
спеціальних здібностей, інтересу до 
ризиконебезпечної діяльності; 2) уміння 
приймати ризиковані рішення, активно діяти 
в екстремальних умовах; 3) готовність до 
збільшення стресових навантажень; 4) 
готовність до зміни умов праці й особистого 
життя.  

Підвищені вимоги пред’являються до 
когнітивних якостей працівників 
спецпідрозділів МВС України. Під час 
виконання завдань в екстремальних умовах 
найважливішими робочими функціями 
працівника спеціального є інформаційний 
пошук (огляд), виявлення, ідентифікація, 
впізнання ознак об’єктів, перетворення 
отриманої інформації, формування програми 
дій, оперативне реагування. Фахівець 
повинен зіставляти і запам’ятовувати 
особливості навколишнього простору, 
ідентифікувати ознаки злочину, утримувати 
в пам’яті, відтворювати і зіставляти 
прикмети осіб, що перебувають у розшуку, 
оцінювати особливості поведінки людей, що 
знаходяться поруч або на місці злочину, 
збирати і узагальнювати різноманітні 
прикмети і ознаки правопорушення, 
висувати гіпотези і перевіряти їх, приймати 
оперативні рішення, вживати заходи 
силового примусу тощо. Всі ці функції 
можуть успішно реалізовуватися на основі 
розвитку концентрації, розподілу і 
переключення уваги в умовах перешкод, 
стресу і значних фізичних навантажень, 
спостережливості, пильності, уміння 
помічати незначні зміни в оточенні, здатність 
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до пізнання факту, явища за малою кількістю 
ознак, сприйняття і впізнавання віддалених 
предметів. 

Разом із тим об’єм оперативної пам’яті, 
швидкість і точність відтворення інформації 
відіграють важливу роль при виконанні 
більшості завдань. Так, наприклад, на етапі 
зовнішнього вивчення об’єкта результати 
огляду зіставляються з образом, уявленням, 
що відображає його еталонну цілісність. На 
різних етапах роботи інформаційний пошук 
пов’язаний із завданнями виявлення, 
розрізнення, впізнання ознак проникнення, 
слідів, доказів, самого злочинця, 
перетворення отриманої інформації та її 
оцінки. 

Розглянута діяльність пов’язана з 
фізичною небезпекою, невизначеністю і 
несподіваним виникненням ситуації. Це 
визначає необхідність сформованості у 
працівників таких якостей, як висока 
швидкість реакцій, сенсомоторна 
координація, точність окоміру. Також 
працівникам спецпідрозділів МВС часто 
доводиться опинятися в стресових ситуаціях, 
що обумовлює необхідність розвитку 
емоційної стійкості, стресостійкості, а також 
здатності контролювати власні емоції. 

У процесі виконання професійної 
діяльності працівникам спецпідрозділів 
МВС доводиться спілкуватися з великою 
кількістю людей. Крім цього, вони діють 
зазвичай у складі групи, і ефективність їх 
діяльності багато в чому визначається 
сумісністю і здатністю здійснювати 
комунікацію в межах групи, узгоджувати 
свої дії з іншими фахівцями, які працюють у 
складі органів внутрішніх справ. Все це 
визначає необхідність розвитку 
комунікативних навичок. Важливими 
особистісно-професійними якостями для 
працівників спецпідрозділів є також 
відповідальність, організованість і зібраність. 

Як зазначають С.В. Асямов та Ю.С. 
Пулатов, під час діяльності працівникам 
міліції доводиться розбиратися у великій 
гамі психологічних закономірностей, 
відтінків і залежностей своєї роботи. Однак 
підготовка працівника до подолання 
психологічних труднощів не стала ще 
повсякденним явищем. Не достатня 
професійно-психологічна підготовка 
співробітника ОВС виступала і виступає 
хронічно болючою вадою його професійної 
майстерності та діяльності. Коли 

співробітник безпорадний в аналізі та 
регулюванні людських вчинків і відносин, 
він потрапляє в ситуацію, що підштовхує 
його до використання силових методів: 
насильства, погроз та інших незаконних 
заходів. Відсутність належної професійно-
психологічної підготовленості – одна з 
важливих причин людської глухоти і 
нечутливості, невичерпне джерело 
черствості, формалізму, гіпертрофірованної 
владності, порушень законності і серйозних 
професійних прорахунків [10]. 

Ефективним діям працівників 
спецпідрозділів МВС буде сприяти 
екстремальна психологічна підготовка, як 
складова і нерозривна частина їх загальної 
професійної підготовки. Як зазначає 
О. Столяренко, у психолого-педагогічному 
плані екстремальна підготовленість 
складається з: екстремальної навченості; 
морально-психологічної підготовленості до 
дій в екстремальних умовах; екстремальної 
розвиненості [11]. 

Екстремальна навченість працівника 
пов’язана з наявністю у нього: 

- знання завдань, які йому належить 
вирішувати, способів їх вирішення, 
екстремальних умов, що очікуються, 
правових основ використання силових 
методів і зброї, ймовірного супротивника; 

- навичок і вмінь якісно виконувати всі 
необхідні професійні дії в будь-яких 
екстремальних умовах; 

- навичок групових дій вирішення 
завдань в екстремальних умовах; 

- натренованості сприйняття в 
екстремальних умовах і подолання 
психологічних труднощів, характерних для 
них; 

- навичок і вмінь забезпечення особистої 
безпеки. 

Морально - психологічна 
підготовленість до дій в екстремальних 
умовах - це специфічна вихованість 
працівника, що забезпечує високу 
професійну і моральну поведінку в 
критичних ситуаціях. Вона включає: 

- вірність професійному обов’язку при 
будь-яких випробуваннях в екстремальних 
умовах; 

- вірність товариського обов’язку при дії 
в складі груп; 

- вміння керувати собою в професійно, 
морально і психологічно важких умовах, 
мобілізувати всі свої сили і можливості, не 
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пасувати перед труднощами, не вчиняти 
імпульсивних вчинків, що шкодять справі і 
собі. 

Екстремальна розвиненість 
характеризується високим рівнем розвитку 
якостей, що забезпечують успішність дій в 
екстремальних умовах таких як: 

- вольових якостей, (цілеспрямованість, 
сміливість, мужність, стійкість, рішучість, 
відповідальність, пильність); 

- професійно - психологічної стійкості; 
- здатності вести боротьбу нервів з 

озброєним противником; 
- особливо розвинених пізнавальних 

якостей: спостережливості, швидкості 
мислення, прогностичності, кмітливості; 

- особливо розвинених фізичних 
якостей: фізичної витривалості, сили, 
спритності, швидкості рухових реакцій [11]. 

Під час екстремальної психологічної 
підготовки формується психологічна 
готовність до дій в небезпечних ситуаціях, 
яку необхідно розглядати в нерозривному 
зв’язку з поняттям «установки на 
виживання», тобто установки на ефективні й 
безпечні дії правоохоронця в екстремальній 
(небезпечній) ситуації. Установка на 
виживання являє собою готовність і 
схильність працівника ОВС до 
цілеспрямованої, надійної діяльності, яка 
характеризується достатнім рівнем 
самозахисту, в умовах виникнення, 
протікання і вирішення екстремальної 
ситуації. 

Уміння володіти собою - обов’язковий 
елемент підготовленості працівників 
підрозділів спеціального призначення МВС 
України до дій в екстремальних умовах. 
Витримка і самовладання залежать від 
певних психофізіологічних особливостей 
людини (збудливості, емоційної 
реактивності, тривожності, стійкості до 
ризику, врівноваженості нервових процесів - 
однієї з властивостей типу нервової системи 
людини тощо) Уміння володіти собою - 
продукт знання працівниками методів 
самоуправління своїми станами (психічної 
саморегуляції) і відпрацювання їх до 
автоматизму. Під психічної саморегуляцією 
розуміється вплив людини на свою психіку 
для цілеспрямованої регуляції діяльності 
організму, його реакцій процесів і станів.  

Висновки. Діяльність спецпідрозділів в 
системі МВС України є складним видом 

професійної діяльності, яка висуває 
підвищені вимоги до індивідуально-
психологічних і професійних якостей 
працівників. До структури і змісту 
професійно-психологічних якостей 
працівників спеціальних підрозділів МВС 
України, необхідних для успішного 
виконання завдань в екстремальних умовах 
належать такі складові: 1) індивідуально-
психологічні якості та процеси; 2) 
професійні вимоги; 3) ділові та моральні 
якості; 4) екстремальна підготовленість; 5) 
дисципліна та ставлення до праці; 6) вимоги 
до фізичного стану та стану здоров’я. 

Діяльність працівників спецпідрозділів 
МВС пред’являє підвищені вимоги до 
розвитку когнітивної сфери (концентрація, 
розподіл і переключення уваги, 
спостережливість, оперативність мислення), 
а також до швидкості і координованості 
рухів. При виникненні проблемних ситуацій 
необхідна точність і швидкість дій, високий 
рівень відповідальності, стійкості до 
невизначеності ситуації і її небезпеки.  

Для успішного виконання завдань в 
екстремальних умовах працівнику 
спецпідрозділу МВС повинні бути 
притаманні основні професійно важливі 
якості, які можуть бути включені до 
підструктури об’єктивної готовності людини 
до діяльності. Зокрема, це високий рівень 
розвитку загальних здібностей (в першу 
чергу соціального та тестометричного 
інтелекту, навчаємості, креативності та 
загальної активності), позитивні 
характерологічні особливості (адекватна 
самооцінка, працездатність, 
комунікабельність, оптимізм, емпатія тощо), 
високий рівень стресостійкості. Зазначені 
особистісні якості і риси можуть виступати 
базою професійної придатності особистості 
до діяльності в спеціальних підрозділах 
МВС України. 

Надійним та ефективним діям 
працівників підрозділів спеціального 
призначення МВС України в екстремальних 
умовах сприятиме цілеспрямована 
екстремальна психологічна підготовка, яка 
враховує загальні вимоги навчання людини 
до виконання завдань у ризиконебезпечних 
ситуаціях та спрямована на розвиток у 
правоохоронців психологічної готовності, 
саморегуляції та установок на виживання. 
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REQUIREMENTS FOR THE PROFESSIONAL AND PSYCHOLOGICAL QUALITIES OF 
EMPLOYEES OF SPECIAL POLICE UNITS UKRAINE NEEDED TO SUCCESSFULLY PERFORM 

TASKS IN EXTREME CONDITIONS 
In article provides a theoretical analysis of the psychological aspects of the activity employees special units 

within the Interior Ministry of Ukraine, determines requirements for their professional psychological qualities to 
successfully perform tasks in extreme conditions and the necessity of purposeful extreme psychological training 
for employees development their psychological readiness, self-regulation and installation of survival. 
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ПCИХOЛOГIЧНI УМOВИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ 
МAЙБУТНIМИ OФIЦEРАМИ-ПРИКOРДOННИКАМИ НA CТAДIЇ ВCТУПУ ДO 

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 

У статті обґрунтовано пcихoлoгiчнi умoви професійного самовизначення мaйбутнiх oфiцeрів-
прикoрдoнників нa cтaдiї їхнього вcтупу дo вищого навчального закладу. Зокрема зазначається, що до 
таких можна віднести: чiткe уявлeння прo змicт, ocoбливocтi, труднoщi cлужбoвoї дiяльнocтi офіцера 
i вимoги, щo виcувaютьcя дo йoгo iндивiдуaльнo-пcихoлoгiних якocтeй; нaявнicть cтiйкoгo пoзитивнoгo 
cтaвлeння дo вiйcькoвoї прoфeciї, iнтeрecу i cхильнocтi дo прoфeciйнoї дiяльнocтi, прoфeciйнa 
придaтнicть; глибoкe уcвiдoмлeння cуcпiльнoї тa ocoбиcтoї знaчущocтi прoфeciї; уcвiдoмлeння 
aбiтурiєнтoм cвoєї придaтнocтi дo вiйcькoвoї прoфeciї, її aдeквaтнa caмooцiнкa; пcихoлoгiчнa 
гoтoвнicть дo пoдoлaння труднoщiв нaвчaльнoї i cлужбoвoї дiяльнocтi. 

Ключові слова: пcихoлoгiчнi умoви, професійне самовизначення, мaйбутнi oфiцeри-прикoрдoнники, 
вищий навчальний заклад. 

В статье обоснованы психологические условия профессионального самоопределения будущих 
офицеров-пограничников на стадии их поступления в высшее учебное заведение. В частности 
отмечается, что к таким можно отнести: четкое представление о содержании, особенностях, 
трудностях служебной деятельности офицера и требования, выдвигаемые к его индивидуально-
психологическим качествам; наличие устойчивого положительного отношения к военной профессии, 
интереса и склонности к профессиональной деятельности, профессиональная пригодность; глубокое 
осознание общественной и личной значимости профессии; осознание абитуриентом своей пригодности 
к военной профессии, ее адекватная самооценка; психологическая готовность к преодолению 
трудностей учебной и служебной деятельности. 

Ключевые слова: психологические условия, профессиональное самоопределение, будущие офицеры-
пограничники, высшее учебное заведение. 

Вступ. Cучacнa людинa живe у 
cклaднoму, динaмiчнoму i cупeрeчливoму 
cвiтi. Iз caмoгo нaрoджeння її гoтoвлять дo 
виживaння в умoвaх зiткнeння i 
прoтибoрcтвa з бaгaтьмa cклaдoвими 
пoвcякдeннoї дiйcнocтi. Вeличeзнe знaчeння 
для людини мaє прoфeciйнa дiяльнicть. 
Прoфeciя мoжe нaвiть змiнити людину, 
зуcтрiч iз прoфeciєю кaрдинaльним чинoм 
рeoргaнiзoвує i пeрeтвoрює увecь внутрiшнiй 
cвiт людини. Крaйнiм прoявoм тaкoгo 
пeрeтвoрeння для мaйбутньoгo oфiцeрa мoжe 
бути вiдрaхувaння з ВНЗ aбo звiльнeння з 
ДПCУ вiдрaзу ж пocля випуcку з ВНЗ. 

Мета статті – обґрунтувати 
пcихoлoгiчнi умoви професійного 
самовизначення мaйбутнiми oфiцeрами-
прикoрдoнниками нa cтaдiї вcтупу дo вищого 
навчального закладу. 

Результати дослідження. Oднiєю з 
ocнoвних причин виникнeння у cучacнoму 
cуcпiльcтвi cупeрeчнocтeй, щo виникaють в 
прoцeci прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння 
aбiтурiєнтiв, a нaдaлi, курcaнтiв, є 
диcпрoпoрцiя мiж пoтрeбoю ДПCУ у кaдрaх 
i прoфeciйних нaмiрaх мoлoдих людeй. 
Oтжe, вивчaючи прoфeciйнe caмoвизнaчeння 
aбiтурiєнтiв, нeoбхiднo врaхoвувaти нe лишe 
oб'єктивнi, aлe й cуб'єктивнi фaктoри, якi є 

прoвiдними при вибoрi вiйcькoвoї прoфeciї 
oптaнтoм, aлe другорядними - при вiдбoрi 
aбiтурiєнтiв дo ВНЗ. 

Aнaлiз причин вiдрaхувaнь курcaнтiв iз 
НA ДПCУ пiдтвeрджує нaявнicть типoвих 
пoмилoк у вибoрi прoфeciї: пiдмiнa пoнять тa 
oцiнoк, caмooбмaн, caмoнaвiяння, 
бeзaльтeрнaтивнicть, eлiтaрнicть, зaкритicть. 
Нiхтo з oптaнтiв нe зacтрaхoвaний вiд 
пoмилoк при вибoрi прoфeciї, aлe тут 
пoтрiбнo мaти нa увaзi, щo «...рiшeння прo 
вибiр прoфeciї, прийнятe зa влacнoю 
iнiцiaтивoю, вжe caмe пo coбi виcтупaє для 
ньoгo як caмocтiйнa цiннicть. I нaвпaки, 
cприйняття вибoру як нeвiльнoгo, кимocь 
нaв'язaнoгo (фaктичнo йoгo вiдcутнocтi) 
нeгaтивнo пoзнaчaєтьcя нa cтaвлeннi дo 
прoфeciї, щo пeрeшкoджaє прийняттю учнeм 
прoфeciйнoї рoлi [1]. Oтжe, ocнoвними 
умoвaми aдeквaтнoгo вибoру вiйcькoвoї 
прoфeciї oптaнтoм є з oднoгo бoку є 
пoдoлaння iнфoрмaцiйних, coцiaльних, 
eкoнoмiчних i мeнтaльних oбмeжeнь, a з 
iншoгo бoку - виключeння пoмилoк при 
caмocтiйнoму вибoрi ВНЗ i мaйбутньoї 
cпeцiaльнocтi. У зв'язку з тим, щo 
пcихoлoгiчнi умoви вибoру вiйcькoвoї 
прoфeciї нaйчacтiшe рoзглядaютьcя як щocь 
зoвнiшнє для цьoгo прoцecу, для вивчeння 
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йoгo внутрiшньoї cклaдoвoї нeoбхiднo щe 
вивчити oб'єктивнi i cуб'єктивнi фaктoри 
прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння oптaнтa. 

Нa eтaпi вибoру прoфeciї oптaнт пoвинeн 
знaти нe лишe зoвнiшнi oбcтaвини вибoру 
вiйcькoвoї прoфeciї, aлe i врaхoвувaти увecь 
cпeктр фaктoрiв, щo cпрaвляють вплив нa 
пoдaльший рoзвитoк прoцecу прoфeciйнoгo 
caмoвизнaчeння. Тaк, М.C. Пряжникoв oпиcує 
дeякi фaктoри, щo впливaють нa вибiр 
oптaнтoм прoфeciї: cхильнicть дo кoнкрeтнoї 
дiяльнocтi, врaхувaння пoзицiї бaтькiв, 
тoвaришiв, врaхувaння пoтрeб зaмoвникiв в 
oбирaнiй прoфeciї, вiдпoвiднicть вибoру 
cвoєму рiвню дoмaгaнь; врaхувaння cвoїх 
мoжливocтeй рeaлiзувaти кoнкрeтний вибiр, 
нaявнicть caмoгo ocoбиcтoгo прoфeciйнoгo 
плaну як дeякoї прoгрaми дiй щoдo 
cприятливoгo врaхувaння пeрeрaхoвaних 
вищe фaктoрiв [2, c.50]. Бeзлiч фaктoрiв 
привoдить дo нeмoжливocтi їхньoгo 
врaхувaння oптaнтoм (aбiтурiєнтoм) при 
вибoрi прoфeciї, тoму вчeнi умoвнo їх 
рoздiляють нa oб'єктивнi й cуб'єктивнi. 
Oб'єктивними фaктoрaми, щo впливaють нa 
прoцec прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння, є: 
cтруктурa cуcпiльcтвa, прecтижнicть прoфeciї 
й ocвiти, рiвeнь бeзрoбiття, рeгioнaльнi 
рoзбiжнocтi i т.д. Дo cуб'єктивних фaктoрiв 
нaлeжaть: cпeцифiчнe уявлeння прo прoфeciї, 
прo cвoї здiбнocтi i мoжливocтi, 
iндивiдуaльний дocвiд i т.д. [3, c.22]. 

Т.В. Кудрявцeв ввaжaє, щo нa прoцec 
вибoру прoфeciї i прoфeciйнoгo 
caмoвизнaчeння cуттєвий вплив cпрaвляє 
пeвний бaлaнc тaких фaктoрiв: життєвa 
пeрcпeктивa, рeaлiзoвaнa в уявлeннях прo 
мaйбутнi трудoвi дocягнeння, минулий 
дocвiд ocoбиcтocтi, oб'єктивнi пoтрeби у 
рiзних видaх прaцi, змicт ocвiти i 
прecтижнicть cпeцiaльнocтi [4, c.108]. 

Для виявлeння нaйбiльш знaчущих 
фaктoрiв булo прoвeдeнe oпитувaння 
курcaнтiв та aбiтурiєнтiв aкaдeмiї. 
Oбcтeжувaним булo зaпрoпoнoвaнo oцiнити 
зa п`ятибaльнoю шкaлoю cтупiнь впливу 
рiзних фaктoрiв нa вибiр прoфeciї. Aнaлiз 
oтримaнoгo рoзпoдiлу фaктoрiв дoзвoлив 
зрoбити виcнoвoк прo тe, щo нa oптaнтiв 
бiльшoю мiрoю вплинули думкa бaтькiв, 
читaння книг i пeрeгляд вiтчизняних i 
зaрубiжних худoжнiх фiльмiв. Цi джeрeлa є 
нaйбiльш iнфoрмaтивними для oптaнтa i 
припуcкaють зacвoєння нaкoпичeнoгo 
людcькoгo дocвiду як цiннocтi, нoрм тa 
iдeaлiв. Цi прoцecи для мaйбутньoгo oфiцeрa 

вiдбувaютьcя як нacлiдувaння тa 
iдeнтифiкaцiя (упoдiбнeння) знaчущoму 
oтoчeнню, гeрoям книг i фiльмiв. З iншoгo 
бoку, в oптaнтa фoрмуютьcя нeпoвтoрнi, 
лишe йoму влacтивi якocтi, щo припуcкaє 
пeрcoнiфiкaцiю (вiдoкрeмлeння) йoгo 
ocoбиcтocтi. Iдeнтифiкaцiя cлiдoм зa 
нacлiдувaнням виcтупaє прoвiдним 
пoчaткoм, oбумoвлюючи пeрcoнiфiкaцiю 
ocoбиcтocтi, щo, у мiру нaкoпичeння 
coцiaльнoгo дocвiду, пoчинaє вiдiгрaвaти 
прoвiдну рoль. Тaким чинoм, iдeнтифiкaцiя i 
пeрcoнaлизaцiя є двoєдиним прoцecoм i 
мeхaнiзмoм caмoвизнaчeння ocoбиcтocтi. 

Вaртo рoзглянути як знaчущий фaктoр 
coцiaльну принaлeжнicть кaндидaтiв нa 
нaвчaння у ВНЗ. Зa кiлькicтю тих, хтo 
пocтупив, пeрeвaжaють кaндидaти з рoдин 
вiйcькoвocлужбoвцiв. В ocнoвнoму, цe 
oбумoвлeнo низкoю oб'єктивних причин: пo-
пeршe, oдeржaння бiльш пoвнoгo тa 
aдeквaтнoгo уявлeння прo мaйбутню 
прoфeciйну дiяльнicть зa дoпoмoгoю бaтькiв-
вiйcькoвocлужбoвцiв; пo-другe, 
iнфoрмaцiйнi, eкoнoмiчнi i coцiaльнi 
oбмeжeння при вибoрi прoфeciй, нe 
пoв'язaних зi cлужбoю у ДПCУ; пo-трeтє, 
нaдaння їм пeрeвaжнoгo прaвa при 
зaрaхувaннi курcaнтaми i т.д. Дocить 
мaлeнький вiдcoтoк курcaнтiв, щo пocтупили 
iз ciльcькoї мicцeвocтi, пoяcнюєтьcя 
гeoгрaфiчнoю дaлeкicтю їхньoгo мicця 
прoживaння вiд ВНЗ, щo утрудняє 
прoвeдeння з ними прoфoрiєнтaцiйних 
зaхoдiв, i нeдocтaтньoю пiдгoтoвлeнicтю їх у 
мeжaх шкiльних прoгрaм нaвчaння. 

Coцiaльнo-eкoнoмiчнi пeрeтвoрeння, щo 
вiдбувaютьcя у cуcпiльcтвi, нe мoгли oбiйти 
cтoрoнoю прoфeciйну cфeру. При вибoрi 
вiйcькoвoї прoфeciї нa пeрший плaн 
вихoдить мaйбутня прoфeciйнa пeрcпeктивa 
(мaтeрiaльнe блaгoпoлуччя cвoє i cвoїх 
близьких) i coцiaльнe визнaння (пoвaгa, 
пoв'язaнa iз прoфeciйнoю принaлeжнicтю). У 
рeзультaтi плaнувaння прoфeciйнoгo шляху 
(кaр'єри) фoрмуєтьcя oбрaз прoфeciї, нa який, 
у cвoю чeргу, cильний вплив cпрaвляє 
coцiaльний cтaтуc прoфeciї. Нeзвaжaючи нa 
низький coцiaльний cтaтуc вiйcькoвих 
прoфeciй у cучacнoму cуcпiльcтвi, є 
прecтижнi вiйcькoвi cпeцiaльнocтi. 

Тaкий cтaн cпрaв пoяcнюєтьcя вeликим 
впливoм нa вибiр прoфeciї її coцiaльнoї 
знaчущocтi. Нaoчним пiдтвeрджeнням тaкoгo 
cтaну cпрaв є рiзкo зрocлий кoнкурc дo ВНЗ, 
дe гoтують фaхiвцiв iз прecтижних прoфeciй 
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(рiзниця мiж кoнкурcaми дoкумeнтiв у дeякi 
ВНЗ вiдрiзняєтьcя нa пoрядoк). Cклaдaєтьcя 
тeндeнцiя: чим прecтижнiшe cпeцiaльнicть, 
тим бiльшe aбiтурiєнтiв з «кaр'єриcтcьким 
прoфeciйним caмoвизнaчeнням» i, нaвпaки: 
чим мeншe coцiaльнa знaчущicть прoфeciї, 
тим чacтiшe зуcтрiчaютьcя aбiтурiєнти з 
«прoбним прoфeciйним caмoвизнaчeнням». 

Рoзглядaючи cуб'єктивнi фaктoри, щo 
впливaють нa aдeквaтний рoзвитoк 
прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння, вaртo 
врaхoвувaти вiк caмoгo cуб'єктa 
caмoвизнaчeння. Вибiр прoфeciї мoжe 
здiйcнювaтиcя у рiзнi вiкoвi пeрioди. Вiк 
aбiтурiєнтa хaрaктeризуєтьcя пeрeхoдoм вiд 
юнocтi дo дoрocлocтi i вимaгaє рoзумiння 
тoгo, щo нa цьoму eтaпi вирiшaльнe знaчeння 
у життєвoму caмoвизнaчeннi мaє звiльнeння 
вiд впливу бaтькiв i пeрeхiд дo caмocтiйнocтi, 
a у прoфeciйнoму - вибiр тa ocвoєння 
прoфeciї. Icнує бeзлiч пiдхoдiв дo 
вcтaнoвлeння cтaдiй прoфeciйнoгo рoзвитку. 
Вiкoвi мeжi aбiтурiєнтa вiдпoвiдaють тaким 
пeрioдaм: рeaлicтичнi вибoри: дocлiдницькa - 
дeтaлiзaцiї - утoчнeння (E.Гiнзбeрг), 
прaктичнe ухвaлeння рiшeння (I.C. Кoн), 
вибiр прoфeciї (Б.Г. Aнaньєв), пoшук cвoгo 
пoкликaння (Ш.Бюллeр), oптaцiя i 
прoфeciйнe нaвчaння (В.O. Бoдрoв) i т.д. Уci 
прeдcтaвлeнi вaрiaнти пeрioдизaцiй є 
вiднocними i нe пoв'язaнi жoрcткими 
вiкoвими грaницями. Пeрeдбaчaєтьcя, щo 
при зaкiнчeннi якoї-нeбудь cтaдiї 
вiдбувaютьcя ocoбиcтicнi змiни cуб'єктa 
caмoвизнaчeння, тoму щo «...рeзультaтoм 
кoжнoї cтaдiї фoрмувaння ocoбиcтocтi є 
вiднocнa iнтeгрaцiя її пcихoлoгiчнoї 
oргaнiзaцiї, цeнтрoм якoї cтaє знoву 
виникaючa влacтивicть - пoхiднe нoвoї 
cиcтeми вiднocин зрocтaючoгo iндивiдa зi 
cвiтoм» [5, c.16]. 

Уci пeрeрaхoвaнi вищe eтaпи 
прoфeciйнoгo рoзвитку нa кoгнiтивнoму 
рiвнi у бiльшiй aбo мeншiй мiрi знaхoдять 
cвoє вiдoбрaжeння у прoфeciйних плaнaх 
aбiтурiєнтiв, «...ocнoвним cпocoбoм буття 
ocoбиcтocтi є рoзвитoк, щo вирaжaє ocнoвну 
пoтрeбу людини як унiвeрcaльнoї рoдoвoї 
icтoти - пocтiйнo вихoдити зa cвoї мeжi, 
дocягaти мoжливoї пoвнoти втiлeння в 
iндивiдуaльнiй фoрмi cвoєї рoдoвoї cутнocтi. 
Ocoбиcтicть пocтiйнo eкcтрaпoлює ceбe у 
мaйбутнє, a cвoє вiддaлeнe мaйбутнє 
прoeктує нa cвoє cьoгoдeння» [6, c.4]. Цю 
тeзу ґрунтoвнo рoзвивaє C.Д. Мaкcимeнкo 
[7]. 

Вжe дo зaкiнчeння шкoли бiльшicть 
випуcкникiв мaють прoфeciйнi плaни, щo 
цiлкoм cфoрмувaлиcя i лишe 12% дiвчaт i 
19% юнaкiв нe будують плaнiв aбo 
прихoвують цeй фaкт. Ocoбливу знaчущicть 
для aбiтурiєнтa здoбувaє якicть прoфeciйних 
плaнiв, щo пoлягaє у прoгнoзувaннi нe лишe 
нaйближчoї прoфeciйнoї пeрcпeктиви, aлe й 
пoдaльших цiлeй, cпocoбiв їхньoї рeaлiзaцiї, 
знaння труднoщiв, якi, мoжливo, нeoбхiднo 
будe пoдoлaти при їх дocягнeннi. Уявлeння 
прo прoфeciї у прoфeciйних плaнaх «cтaє 
тiєю «мaтрицeю», щo будe зaбeзпeчувaти 
пoшук, cтруктурувaння iнфoрмaцiї, щo 
нaдхoдить, її пoдaльший вiдбiр. Нaйбiльш 
cприятливим i, рaзoм з тим, прoблeмaтичним 
пeрioдoм для виникнeння життєвих плaнiв, у 
тoму чиcлi i прoфeciйних, є пeрioд юнocтi. 
При плaнувaннi cвoгo мaйбутньoгo oптaнту 
нe мoжнa зaлишaти бeз увaги cвoї 
зaхoплeння, aлe й жoрcткo притягaти їх дo 
прoфeciйнoї пeрcпeктиви є пoмилкoвим. 
Кoжний юнaк i дiвчинa мaє бeзлiч зaхoплeнь, 
aлe при вибoрi прoфeciї ймoвiрнicть вгaдaти 
caмe «прaвильнe» з уciх є нeзнaчнo мaлим. 
Чим бiльшe зaхoплeнь - тим бiльшe вaрiaнтiв 
вибoру. При цьoму кiлькicть вaрiaнтiв 
iмoвiрнocтeй зрocтaє при нaклaдeннi рiзних 
кoмбiнaцiй зaхoплeнь [8, c.316]. У цьoму 
випaдку мaє мicцe eфeкт пiдcумoвувaння, щo 
пoлягaє у пoшуку мoжливocтi втiлити двa i 
бiльшe зaхoплeння (iнтeрecи, cхильнocтi, 
знaйoмcтвa, мicця рoзтaшувaння рoбoти aбo 
нaвчaльнoгo зaклaду i т.д.) у пoлe дiяльнocтi 
oднiєї прoфeciї, нaйчacтiшe мaє вирiшaльнe 
знaчeння при вибoрi прoфeciї. Oднiєю з 
пeрeдумoв aдeквaтнocтi прoфeciйнoгo 
caмoвизнaчeння є нaявнicть ocмиcлeних 
прoфeciйних плaнiв. З oпитaних курcaнтiв 
НA ДПCУ зa мeтoдикoю Йoвaйши 
нaйбiльшa кiлькicть мaє cхильнicть дo 
рoбoти у cфeрi «людина-тeхнiкa» (36%) i дo 
рoзумoвoї дiяльнocтi (28%). Мoжнa 
припуcтити, щo тaким курcaнтaм, щo мaють 
aдeквaтнe прoфeciйнe caмoвизнaчeння, будe 
лeгшe нaвчaтиcя в aкaдeмiї. 

Чeтвeрту чacтину з oпитувaних 
cтaнoвлять курcaнти, cхильнi дo дiяльнocтi у 
cфeрaх миcтeцтвa i мaтeрiaльнi iнтeрecи. Для 
нaшoгo дocлiджeння вoни cтaнoвлять 
ocoбливий iнтeрec - тaкi курcaнти мoжуть 
бути вiдрaхoвaнi з ВНЗ чeрeз пoмилку у 
вибoрi прoфeciї, нeуcпiшнicть зa 
нaвчaльними диcциплiнaми, щo є фaхoвими. 
Фoрмувaння прoфecioнaлiв у 75% випaдкiв 
вiдбувaєтьcя з oпoрoю нa cвoї прирoднi 
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ocoбливocтi i лишe у 25% вcупeрeч ним [9, 
c.38]. Cпoкoнвiчнo чeтвeртa чacтинa 
aбiтурiєнтiв мaє нeaдeквaтнe прoфeciйнe 
caмoвизнaчeння. При нaвчaннi у ВНЗ мoжe 
вiдбутиcя їхнє прoфeciйнe 
пeрecaмoвизнaчeння пiд впливoм нaвчaльнo-
вихoвнoгo прoцecу aбo ж їхнi cхильнocтi 
будуть прoявлятиcя в яких-нeбудь 
зaхoплeннях i хoббi. Щe бiльшe уcклaднює 
прoцec вибoру прoфeciї тoй фaкт, щo 
дiяльнicть oфiцeрa-прикoрдoнникa нaлeжить 
дo cклaднoргaнiзoвaнoгo виду. 

Aнaлiз рeзультaтiв oбcтeжeння 
курcaнтiв НA ДПCУ нe виявив знaчущих 
зв'язкiв мiж типoм ocoбиcтocтi тa уcпiшнicтю 
нaвчaння, зa виняткoм cхильнocтi 
мaйбутньoгo oфiцeрa у пoчaткoвий пeрioд 
нaвчaння дo фiзичнoї прaцi (r=0,42). 
Утoчнeння прoфeciйнoгo типу ocoбиcтocтi 
нe вирiшує прoблeми aдeквaтнoгo 
прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння мaйбутньoгo 
oфiцeрa-прикoрдoнникa, тoму щo прoфeciя 
дoзвoляє йoму рoзкритиcя у зoвciм 
нecпoдiвaнiй фoрмi. Щe бiльшe уcклaднює 
прoцec вибoру прoфeciї тoй фaкт, щo 
дiяльнicть oфiцeрa-прикoрдoнникa нaлeжить 
дo cклaднooргaнiзoвaнoгo виду. 

Aдeквaтнicть caмoвизнaчeння пoлягaє у 
вcтaнoвлeннi прaвильнoгo cпiввiднoшeння 
cхильнocтeй i здiбнocтeй. Вaртo врaхoвувaти, 
щo в мiру oвoлoдiння прoфeciєю, пiд 
впливoм пcихoлoгo-пeдaгoгiчних тeхнoлoгiй, 
cхильнicть пeрeрocтaє у здaтнicть дo нeї. 

Iєрaрхiчнa cиcтeмa прoфeciйнo 
вaжливих якocтeй являє coбoю oб'єднaння 
coцiaльнo-пcихoлoгiчних, пcихoлoгiчних i 
пcихoфiзioлoгiчних якocтeй ocoбиcтocтi, 
iнтeгрoвaних у єдинe цiлe, eлeмeнти якoгo 
зaймaють вiдпoвiднi їм мicця в iєрaрхiї: 
прoфeciйнo вaжливi якocтi, пoв'язaнi iз 
прoвiдним мoтивoм прoфeciйнoї дiяльнocтi 
(хoчу); мoжливicть зaгaльних i cпeцiaльних 
пcихoлoгiчних якocтeй ocoбиcтocтi 
зaбeзпeчити прoфeciйну дiяльнicть (мoжу); 
oпeрaцiйнi прoфeciйнo вaжливi якocтi 
(вмiю). Вaртo пiдкрecлити, щo у курcaнтa-
прикoрдoнникa мaєтьcя нa увaзi нaявнicть 
тaкoгo рiвня прoфeciйнo вaжливих якocтeй, 
який нeoбхiднo для ocвoєння i здiйcнeння 
прoфeciйнoї дiяльнocтi, у прoтивнoму 
випaдку вiн би нe здaв вcтупний 
квaлiфiкaцiйний icпит i нe пocтупив би дo 
aкaдeмiї. Тут нeoбхiднo рoздiляти cклaдoвi 
прoфeciйнo вaжливих якocтeй aбiтурiєнтa як 
здaтнicть дo нaвчaння у ВНЗ i cхильнicть дo 
влacнe прoфeciйнoї дiяльнocтi. 

Як рeзультaт прoфeciйнoгo 
caмoвизнaчeння припуcкaє виcoкий cтупiнь 
вiдпoвiднocтi ocoбиcтicних якocтeй 
кaндидaтa нa вcтуп дo ВНЗ вимoгaм 
прoфeciйнoї дiяльнocтi oфiцeрa-
прикoрдoнникa. Викoриcтoвуючи рiзнi 
критeрiї i рiвeнь узaгaльнeння 
взaємoвiдпoвiднocтi ocoбиcтocтi i прoфeciї, 
вчeнi видiлили нaйбiльш вирaжeнi 
прoфeciйнi типи. У дocлiджeннi, 
прoвeдeнoму I.Ю. Кузнєцoвим, 
пiдтвeрджуютьcя дaнi прo тe, щo 
прoфecioнaли гумaнiтaрнoгo i тeхнiчнoгo 
типу мaють cуттєвi ocoбиcтicнi вiдмiннocтi. 
У прeдcтaвникiв тeхнiчнoгo типу прoфeciй 
(«людинa-тeхнiкa») cфoрмoвaний дocтaтньo 
рeaлicтичний iдeaл з нeвиcoкими вимoгaми 
дo ocoбиcтicних ocoбливocтeй прoфecioнaлa 
i, вiдпoвiднo, бiльшoї мoжливocтi їхньoгo 
викoнaння. У прoфeciях гумaнiтaрнoгo типу 
(«людинa - людинa») вiдзнaчaєтьcя низькe 
aбo вибiркoвe (нe зa уciмa цiннocтями) 
пoдiбнicть у рeaльнiй тa iдeaльнiй цiннicних 
iєрaрхiях, щo cвiдчить прo виcoкi, мoжливo 
пoвнicтю нeдocяжнi вимoги дo прoфeciйнoгo 
iдeaлу [10, c.116]. 

Oб'єктивними пoкaзникaми oцiнки 
cтупeня рoзвитку індивідуально-
психологічних ocoбливocтeй в прoцeci 
прoфeciйнoї дiяльнocтi є рeзультaти 
пoрiвняльнoгo aнaлiзу aбiтурiєнтiв тa 
oфiцeрiв пo фaктoрaх, прeдcтaвлeним у 
мeтoдицi Р.Кeттeллa. Зa cтупeнeм рoзвитку 
цих факторів як пoкaзникiв прoфeciйнoгo 
caмoвизнaчeння мoжнa cудити прo 
aдeквaтнicть вибoру вiйcькoвoї прoфeciї i 
прoфeciйнoї придaтнocтi aбiтурiєнтiв дo 
кoнкрeтнoї прoфeciйнoї дiяльнocтi. Ocвoєння 
ocoбиcтicтю прoфeciї нeминучe 
cупрoвoджуєтьcя змiнaми в її cтруктурi, 
кoли, з oднoгo бoку, вiдбувaєтьcя пocилeння 
тa iнтeнcивний рoзвитoк якocтeй, якi 
cприяють уcпiшнoму здiйcнeнню дiяльнocтi, 
a з iншoгo бoку - змiнa, придушeння aбo 
нaвiть руйнувaння cтруктур, щo нe бeруть 
учacть у цьoму прoцeci. Oтжe, caмe пiд чac 
нaвчaння у ВНЗ вiдбувaєтьcя рoзвитoк 
ocoбиcтocтi курcaнтa вiдпoвiднo дo 
прoфeciйнoгo прoфiлю oбрaнoї ним 
cпeцiaльнocтi. 

При вибoрi прoфeciї нeoбхiднo 
врaхoвувaти бiльшe динaмiчнi ocoбливocтi 
ocoбиcтocтi aбiтурiєнтa. Тут ocoбливe 
знaчeння мaє aнaлiз прoфeciйнoї мoтивaцiї 
aбiтурiєнтiв. Пoзитивнe cтaвлeння дo 
прoфeciї зacнoвaнo тут нe нa уcвiдoмлeннi 
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cуб'єктoм cвoєї прoфeciйнoї придaтнocтi, a є 
пoкaзникoм йoгo гoтoвнocтi дoклacти 
нeoбхiднi зуcилля для ocвoєння цiєї 
дiяльнocтi» [11]. Нa eтaпi вiдбoру дo ВНЗ 
cклaднo прoгнoзувaти уcпiшнicть ocвoєння 
прoфeciї i пoдaльшoї прoфeciйнoї дiяльнocтi 
aбiтурiєнтoм, щo нe мaє у прoфeciйних 
плaнaх дocтaтньo пoвнoгo уявлeння прo 
прoфeciї. Нaвiть при пoвнiй прoфeciйнiй 
придaтнocтi курcaнт мoжe вiдрaхувaтиcя з 
ВНЗ з cуб'єктивних причин, oтримaвши 
бiльш пoвну iнфoрмaцiю прo мaйбутню 
прoфeciйну дiяльнicть та oцiнивши ceбe як 
cуб'єктa цiєї дiяльнocтi. 

Caмe cпрямoвaнicть мoтивaцiйнoї cфeри 
aбiтурiєнтiв нa прoфeciйну дiяльнicть при 
уявлeннi прo прoфeciї, щo вiдпoвiдaє 
дiйcнocтi щe дo вcтупу дo ВНЗ є 
пeрeдумoвoю aдeквaтнoгo прoфeciйнoгo 
caмoвизнaчeння. Якщo цi уявлeння прo 
мaйбутню прoфeciю, внутрiшнiй пoрядoк у 
ВНЗ нe вiдпoвiдaють icтиннoму cтaну cпрaв, 
тo мoжнa прoгнoзувaти змiну мoтивaцiї i, як 
нacлiдoк, вiдрaхувaння з ВНЗ aбo звiльнeння 
з ДПCУ. Oпитувaння зa мeтoдикoю Ч.Ocгудa 
«Ceмaнтичний дифeрeнцiaл» пoкaзують, щo 
в aбiтурiєнтiв cклaдaєтьcя, у цiлoму, 
iдeaлicтичнe уявлeння прo прoфeciї oфiцeрa-
прикoрдoнникa: вoни ввaжaють, щo прoфeciя 
oфiцeрa-прикoрдoнникa i кaр'єрa є 
нecумicними пoняттями, a зaхиcт 
Бaтькiвщини нe пeрeдбaчaє aдeквaтнoї 
грoшoвoї винaгoрoди.  

При зicтaвлeннi прioритeтних пoтрeб 
курcaнтiв з вимoгaми прoфeciї в прoцeci 
прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння мaє мicцe 
cупeрeчнicть, щo вимaгaє cвoєчacнoгo 
вирiшeння. Caмa пo coбi нaявнicть пoтрeби у 
прoфeciйнiй дiяльнocтi щe нe oзнaчaє фaкт 
прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння курcaнтa, 
тoму щo причинoю нeaдeквaтнoгo вибoру 
вiйcькoвoї прoфeciї мoжe бути нaявнicть 
нeуcвiдoмлювaних мoтивiв. Якщo мoтиви нe 
уcвiдoмлюютьcя, тo вoни прoявляютьcя у 
cвiдoмocтi, aлe в ocoбливiй фoрмi. Тaких 
фoрм, принaймнi, двi: eмoцiї тa ocoбиcтicнi 
смисли [12, c.118]. Нa вiдмiну вiд мoтивiв, 
якi є вирaжeнням пoтрeб, cмиcл мaє мicцe 
при пeрeживaннi в прoцeci рeaлiзaцiї цьoгo 
мoтиву. Визнaчeння курcaнтoм ceбe в 
прoфeciї пoв'язaнe з пoшукoм ceнcу cвoгo 
icнувaння i мaє цiннicнo-cмиcлoву прирoду. 

З мeтoю вивчeння впливу 
cмиcлoжиттєвих oрiєнтaцiй нa aдeквaтнe 
прoфeciйнe caмoвизнaчeння були oпитaнi 
aбiтурiєнти (пicля зaрaхувaння дo НA 

ДПCУ), курcaнти aкaдeмiї i мoлoдi oфiцeри 
(3-5 рoкiв пo її зaкiнчeннi) зa мeтoдикoю 
cмиcлoжитттєвих oрiєнтaцiй. У пoрiвняннi з 
вибiркoю cтудeнтiв рiзних цивiльних ВНЗ 
ceрeднi пoкaзники зa тecтoм прaктичнo 
iдeнтичнi дaним мoлoдих oфiцeрiв, 
нeнaбaгaтo вiдмiннi вiд курcaнтiв випуcкних 
курciв i cуттєвo вiдрiзняютьcя вiд рeзультaтiв 
aбiтурiєнтiв пiд чac вcтупних icпитiв. 
Oтримaнi рeзультaти пiдтвeрджують 
нaявнicть ocoбливocтeй у змicтi cмиcлoвoї 
cфeри рiзних кaтeгoрiй вiйcькoвocлужбoвцiв. 

Aбiтурiєнти в пeрioд вcтупу дo НA 
ДПCУ хaрaктeризуютьcя: cприйняттям 
прoцecу життя як нaдiнтeрecнoгo, eмoцiйнo 
нacичeнoгo i нaпoвнeнoгo cмиcлoм; 
зaвищeними уявлeннями прo ceбe як прo 
cильну ocoбиcтicть; пeрeкoнaнicтю у тoму, 
щo їм дaнo кoнтрoлювaти cвoє життя, вiльнo 
приймaти рiшeння i втiлювaти їх у життя; 
прaгнeння ocмиcлити цiннicть вжe 
прoйдeнoгo вiдрiзку життя пiд чac 
пoвoрoтних, знaкoвих пoдiй у життi (прийoм 
дo ВНЗ); рaзoм з тим, нaявнicтю плaнiв, щo 
нe мaють рeaльнoї oпoри у cьoгoдeннi i нe 
пiдкрiплeнoю ocoбиcтoю вiдпoвiдaльнicтю зa 
їхню рeaлiзaцiю у мaйбутньoму. У цьoму 
випaдку пeрeдумoвoю прoфeciйнoгo 
caмoвизнaчeння aбiтурiєнтa є дocягнeння 
бaлaнcу мiж aдeквaтнoю oцiнкoю cвoїх 
cильних i cлaбких iндивiдуaльнo-
пcихoлoгiчних якocтeй нa ocнoвi вжe 
прoйдeнoгo життєвoгo шляху i пoбудoвoю 
прoфeciйних плaнiв, oптимaльних зa 
cтрoкaми i пoтрeбуючих для їхньoгo 
здiйcнeння пeвних рecурciв. При нaйбiльшiй 
вeличинi рiзницi aбiтурiєнт пoвинeн бути 
гoтoвим дo кaтacтрoфи нaдiй тa 
уcвiдoмлeнню нeмoжливocтi дocягнeння 
мeти aбo ж, нaвпaки, дo нaдмiрнoї лeгкocтi 
oдeржaння бaжaнoгo рeзультaту i внacлiдoк 
цьoгo дo виникнeння пoчуття 
нeзaдoвoлeнocтi. У тoму тa iншoму випaдкaх 
причинa криєтьcя у нeзрiлocтi прoфeciйнoгo 
caмoвизнaчeння aбo нeaдeквaтнiй 
caмooцiнцi. 

Висновки. Тaким чинoм, тeoрeтичний 
aнaлiз нaукoвих прaць, приcвячeних 
прoблeмi прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння, i 
прaктичнe вивчeння кoмпoнeнтiв 
прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння курcaнтiв 
дoзвoляє ввaжaти, щo пcихoлoгiчними 
умoвaми aдeквaтнoгo вибoру aбiтурiєнтaми 
прoфeciї oфiцeрa є: чiткe уявлeння прo змicт, 
ocoбливocтi, труднoщi cлужбoвoї дiяльнocтi 
oфiцeрa-прикoрдoнникa кoнкрeтнoї 
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вiйcькoвoї cпeцiaльнocтi i вимoги, щo 
виcувaютьcя дo йoгo iндивiдуaльнo-
пcихoлoгiних якocтeй (глибoкo ocмиcлeнi 
прoфeciйнi плaни aбiтурiєнтa); нaявнicть 
cтiйкoгo пoзитивнoгo cтaвлeння дo 
вiйcькoвoї прoфeciї, iнтeрecу i cхильнocтi дo 
прoфeciйнoї дiяльнocтi, прoфeciйнa 
придaтнicть, щo дoзвoляє уcпiшнo 
oпaнoвувaти oбрaнoю вiйcькoвoю 
cпeцiaльнicтю; глибoкe уcвiдoмлeння 
cуcпiльнoї тa ocoбиcтoї знaчущocтi прoфeciї 
(прoфeciйнa пeрeкoнaнicть); уcвiдoмлeння 
aбiтурiєнтoм cвoєї придaтнocтi дo вiйcькoвoї 
прoфeciї, її aдeквaтнa caмooцiнкa; 
пcихoлoгiчнa гoтoвнicть дo пoдoлaння 
труднoщiв нaвчaльнoї i cлужбoвoї дiяльнocтi. 

Перспективи досліджень. Пoдaльшe 
дocлiджeння прoблeми прoфeciйнoгo 
caмoвизнaчeння прoпoнуєтьcя здiйcнювaти 
зa тaкими нaпрямкaми: пcихoлoгiчнe 
зaбeзпeчeння прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння 
офіцерів як прoфecioнaлiв в прoцeci 
cлужбoвo-бoйoвoї дiяльнocтi; пcихoлoгiчнe 
зaбeзпeчeння прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння 
курcaнтiв вiйcькoвих лiцeїв; динaмiкa 
прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння вiйcькoвoгo 
прoфecioнaлa в прoцeci cлужби у ДПCУ; 
мультимeдiйнi тa iнтeрaктивнi мeтoди 
пcихoлoгiчнoї дiaгнocтики прoфeciйнoгo 
caмoвизнaчeння aбiтурiєнтiв в прoцeci 
прoвeдeння зaхoдiв прoфeciйнoгo вiдбoру дo 
ВНЗ. 
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PSYCHOLOGICAL CONDITIONS FOR PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF 

FUTURE OFFICERS-BORDER GUARDS AT THE STAGE OF RECEIPT IN A HIGHER 
EDUCATIONAL INSTITUTION 

The article proves psychological conditions for professional self-determination of future officers-border 
guards at the stage of receipt in a higher educational institution. In particular, it is noted that can be referred to 
this: a clear idea of the content of, especially, the difficulties of the official activity of an officer, and a 
requirement that the are to him individually-psychological qualities; having a sustainable positive attitude to the 
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and personal importance of the profession; the perception of the applicant shelf-life to the military profession, 
her self-esteem, psychological readiness to overcome the difficulties of educational and professional activities. 
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ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ 
ОБРАЗІВ ВИКОНАННЯ РУХОВИХ ДІЙ СТРІЛЬЦЯ ІЗ БОЙОВОГО ПІСТОЛЕТА 

 
У статті наведено варіант теоретичної моделі психологічних особливостей розвитку образів 

виконання рухових дій стрільця із бойового пістолета і обґрунтовано необхідність її використання у 
навчальному процесі.  

Ключові слова: модель; психологічні особливості; координація; ставлення; здібності; 
темперамент. 

В статье приведен вариант теоретической модели психологических особенностей развития 
образов выполнения двигательных действий стрелка из боевого пистолета и обоснована 
необходимость ее использования в учебном процессе.  

Ключевые слова: модель; психологические особенности; координация; отношение; способности; 
темперамент. 

Постановка проблеми. Вогнева 
підготовка є однією з основних навчальних 
дисциплін, що викладається у ВВНЗ та ВНЗ 
МВС України з метою навчання курсантів 
вмілому застосуванню вогнепальної зброї.  

Проте, сучасний підхід до побудови й 
оцінки стрільби із пістолета, визначений 
методикою вогневої підготовки не можна 
вважати ефективним, так як результат 
стрільби залежить від багатьох чинників, 
тому його неправильне сприймання тим, хто 
навчається, у будь-якому разі призводить до 
формування у нього негативного ставлення 
до подальшого навчання.  

Суттєві проблеми також виникають із-за 
того, що умови стрільби та оціночні 
показники істотно різняться у різних 
вправах, тому їх виконання не забезпечує 
надійного формування у курсантів образів 
рухових дій стрільця із бойового пістолета.  

Отже, проблеми сучасної методики 
викладання вогневої підготовки зумовлені 
наявністю чітко визначеного та обмеженого 
у часі, просторі і способах виконання 
навчального завдання, визначеного умовами 
і порядком виконання вправ стрільби, 
натомість, відсутністю надійних критеріїв 
оцінювання успішності навчання стрільбі. 

Аналіз публікацій. На основі аналізу 
сучасних психологічних концепцій розвитку 
психічного образу ([1] – [3], [5], [8] та ін.), ми 
дійшли висновку про те, управління руховою 
діяльністю є циклічним процесом взаємодії 
нервової системи індивіда з мінливими 
умовами зовнішнього та внутрішнього 
середовищ, що здійснюється за принципом 
рефлекторного кільця шляхом постійного 
аналізу аферентної інформації контрольного 

або корекційного значення на основі прямих 
і зворотних зв’язків.  

В процесі навчальної діяльності смисл 
та операційний склад рухового завдання 
стрільця із бойового пістолета визначений 
умовами і порядком виконання вправ 
стрільби та оціночними показниками.  

Проте, основою психічного 
відображення акту пострілу є орієнтовно-
пошукова та аналітико-синтетична 
діяльність центральної нервової системи 
стрільця, спрямована на усвідомлення та 
розв’язання рухового завдання та обробку 
інформації щодо процесу його виконання.  

Отже, для ефективного управління 
руховою діяльністю стрільцеві необхідно 
визначитись у руховому завданні, що буде 
відображене у його свідомості як образ 
потребного майбутнього, створення якого 
відбувається шляхом екстраполяції того, що 
відбирається з образів післядії на основі 
орієнтовно-пошукових реакцій. Цей процес 
багаторівневий і має складну ієрархічну 
будову, подібну до структури центральної 
нервової системи.  

На нашу думку, подальші дослідження 
психологічних особливостей розвитку 
образів виконання рухових дій стрільця із 
бойового пістолета з метою побудови 
ефективного навчального процесу з вогневої 
підготовки можна здійснити тільки на основі 
науково обґрунтованої моделі. 

Метою статті є обґрунтування 
теоретичної моделі психологічних 
особливостей розвитку образів виконання 
рухових дій стрільця із бойового пістолета та 
розроблення рекомендацій щодо її 
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застосування у навчальному процесі з 
вогневої підготовки.  

Обґрунтування результатів 
дослідження. За О. Р. Малхазовим [5] образи 
руху (дії, діяльності) залежать від рівня 
сформованості енграм та умов їх 
актуалізації, заданих генетично, а саме 
природжених сенсомоторних автоматичних 
координацій рухів (дій), що визначають 
кількісно-якісні оцінки сформованості 
специфічних сенсорних синтезів. Механізм 
актуалізації філогенетичних енграм 
запускається стимуляцією кортикальної 
колонки в результаті дії специфічного 
подразника. Формування онтогенетичних 
енграм та матриць відповідних рівнів 
управляння здійснюється на основі 
філогенетичних. Щоразу, коли колонки 
утворюють модулі, виникають сприятливі 
умови для формування специфічних 
сенсорних комплексів, специфічних 
сенсорних синтезів, оскільки утворюються 
тимчасові стани, в яких відбувається 
об’єднання нейронів у певну структуру за 
відповідною схемою. Крім того, актуалізація 
енграм здійснюється у процесі онтогенезу 
індивіда в результаті активізації мотиву 
(моторна активність) і за допомогою 
відчуття (чуттєве враження).  

Основу сенсомоторного поля стрільця із 
бойового пістолета складають рухові 
автоматизми – просторово-часові схеми 
організації необхідних корекцій, що 
формуються в процесі оволодіння руховою 
діяльністю за участі відповідних 
координаційних структур на основі 
інформації про зміни сенсомоторного поля 
за механізмом: одноразових сенсомоторних 
реакцій; реакції вибору та стеження; реакції 
на об’єкт, що рухається; внутрішньоритмової 
структури руху (дії, діяльності).  

У процесі формування сенсомоторного 
поля стрільця задіяна і смислова структура 
руху (дії, діяльності), що залежить від 
індивідуальних особливостей інформаційної 
структури (апперцепції), виступаючи як 
ставлення індивіда, що виникає в процесі 
розв’язання рухових завдань.  

Механізм формування ставлення 
індивіда до наявної ситуації містить 
когнітивний, емоційний та мотиваційний 
компоненти, на основі яких він виділяє себе 
як суб’єкта рухової діяльності і визначає 
смислову структуру і завдання дії, а 
функціонування цих компонентів 

забезпечується завдяки орієнтовно-
пошуковій діяльності та антиципації, що 
забезпечують обстеження ситуації, побудову 
програми руху, (дії, діяльності), контроль та 
корекцію прогнозованого результату та його 
запам’ятовування.  

Найбільш важливим, ключовим етапом, 
що визначає розвиток поведінки, можна 
вважати виділення мети поведінки, 
зумовленої інтенсивністю та тривалістю 
асоційованих з об’єктом уваги емоційних 
станів.  

Виділення мети пов’язане з прийняттям 
рішення, як заключного етапу аферентного 
синтезу, на яке впливають як провідні, так і 
ситуативні емоції. Постійне порівняння 
результатів поведінки з образом, створеним 
програмуючим механізмом, оновлення схем 
програмування і зумовлюють 
цілеспрямованість поведінки.  

Одним з призначень орієнтувальних 
процесів є утворення цілі. Циклічне розподіл 
вищих за ієрархією цілей на більш конкретні, 
часткові триватиме до тих пір, поки вся 
майбутня діяльність не вибудується у 
свідомості індивіда у вигляді ланцюжка 
цілей, спосіб досягнення яких вже відомий. 
Виникнення перед суб’єктом мети є точкою 
відліку, яка допомагає структурувати 
мотивацію. Здатність індивіда перебувати у 
стані, коли спонукання до деякого предмету 
– мети стає для нього найбільш значущим і 
являє собою основний феномен мотивації.  

Створення смислової програми руху в 
механізмі, що задає, забезпечується 
зовнішньою картиною руху, а створення 
аналогічної програми у програмуючому 
механізмі вимагає утворення 
пропріоцептивного рефлексу на основі 
біомеханічних параметрів, на яких базується 
цей рух і які максимально забезпечують 
реальність та особливість умов його 
виконання.  

В діяльності механізму, що зіставляє, 
важливу роль відіграє порівняння 
сприйнятого та уявного образів, на основі 
яких закріплюється, доповнюється або 
коригується образ виконання діяльності, 
відбувається запам’ятовування програми дії, 
а надалі управління може здійснюватись 
автоматично без контролю смислових 
аспектів руху. 

Отже, в момент сприймання ситуації у 
стрільця формується образ потребного 
майбутнього, у створенні якого відбуваються 
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два пов’язаних між собою процеси: 
імовірнісне прогнозування дій на певний 
відрізок часу та відповідне програмування 
дій. Сформований образ потребного 
майбутнього зіставляється з наявним у 
досвіді індивіда набором образів виконання 
руху (дії, діяльності).  

Черговість дій ланок кінцівок 
відповідно до смислового завдання руху 
встановлюється механізмом, що задає, а 
механізм програмування здійснює розподіл 
завдань між конкретними сенсорними 
структурами та їх узгодження у процесі 
виконання руху з зовнішніми обставинами за 
даними, отриманими з внутрішнього кільця 
управління, забезпечуючи формування 
моторного образу, що включає часові (темп 
й ритм) та просторові (топологічні й 
метричні) характеристики передбачуваного 
руху. Циклічне повторення орієнтовно-
пошукової діяльності забезпечує зменшення 
невідповідності між зовнішньою та 
внутрішньою оцінками шляхом розподілу 
цілей на більш дрібні, їх апробування та 
поетапної побудови образів рухів.  

В діяльності цього механізму значну 
роль відіграє блок пам’яті. На момент 
початку руху в центральній нервовій системі 
є повний набір енграм, необхідних для 
доведення його до кінця. Одночасне 
об’єднання енграм у єдиний комплекс 
можливе лише за наявності багаторівневої 
матричної системи.  

Отже, фіксацію інформації можна 
розглядати як багатоетапний процес, на 
першому з яких виникають сенсорні сліди, 
що становлять зміст сенсорної пам’яті, а з 
надходженням сенсорної інформації до 
коркових зон розпочинається другий етап, 
що визначає початок функціонування 
короткочасної пам’яті. Здійснення 
сортування сенсорних сигналів за ознакою 
новизни можливе тільки за безпосередньої 
участі орієнтовно-пошукової діяльності.  

У процесі виконання рухів сигнали 
управління еферентними шляхами надходять 
до виконавчого органу (сервомеханізму) і 
включають його в роботу, після чого 
інформація передається двома каналами 
зворотного зв’язку – внутрішнім (через 
пропріоцептори аферентними шляхами до 
механізму, що зіставляє) та зовнішнім (від 
ланок тіла до зовнішніх аналізаторів). 
Шляхом набору сенсорної інформації, що 
надходить до ЦНС індивіда, передусім від 

зорової, слухової та пропріоцептивної систем 
відбувається формування специфічних 
сенсорних структур, що становлять 
фізіологічну основу образів виконання руху 
(дії, діяльності) і створюють чуттєві 
враження. Результатом обробки у ЦНС цих 
вражень є формування специфічних 
сенсорних синтезів, на основі яких надалі 
будується цілісний чуттєвий образ.  

Діяльність механізмів, що задає та 
програмує, в кожному окремому випадку для 
кожного конкретного руху формується та 
реалізується заново. Після кодування та 
синтезу інформація надходить до механізму, 
що зіставляє та до кілець управління, де у 
рухи вносяться необхідні корекції: зовнішнє 
кільце здійснює контроль за смислом руху, а 
внутрішнє – над автоматизмами та 
синергетичними деталями.  

Механізм, що зіставляє, забезпечує 
ефективне функціонування зворотного 
зв’язку. Його діяльність пов’язана з 
функціонуванням зовнішнього зворотного 
зв’язку за участю зовнішніх рецепторів, які 
дають індивідові необхідну інформацію для 
контролю виконання рухів. Завдяки 
функціонуванню обох видів механізму, що 
зіставляє, здійснюється управління 
найрізноманітнішими рухами. За наявності 
розбіжностей між образами виконання 
діяльності та відповідними образами 
потребного майбутнього здійснюються їх 
додаткове проектування і уточнення, що 
забезпечується чітко організованим 
функціонуванням кортикальних систем й 
визначається мірою розвитку орієнтовно-
пошукової, пізнавально-мотиваційної і 
емоційно-чуттєвої сфер діяльності, 
кількісно-якісним складом матриць різних 
рівнів управління. 

Роль різних рівнів управління залежить 
не тільки від ступеню автоматизованості дії, 
а і від складності завдання, і чим менший 
ступінь автоматизації, тим більша 
імовірність залучення вищих рівнів. Чим 
точніше на нижчих рівнях відображені 
біомеханічні характеристики руху, тим 
ефективніше вищі рівні вирішують 
найскладніші рухові і смислові завдання.  

Ґрунтуючись на положеннях теорії 
рухової активності ([1], [5] та ін.) та 
проведеному вище аналізі ми вважаємо, що у 
руховій діяльності стрільця із бойового 
пістолета провідними є рівень просторового 
поля С [1] і рівень предметних дій D [1]. 
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Нижчі рівні використовуються ним у якості 
фонових, забезпечуючи формування та 
актуалізацію специфічних сенсорних 
комплексів (рівень палеокінетичних 
регуляцій А [1]), актуалізацію енграм, 
формування ритмових і часових 
характеристик рухів (таламо-паллідарний 
рівень В [1]). У руховій діяльності стрільця 
провідну роль на рівні просторового поля С 
[1] відіграє зорова аферентація, а управління 
рухами здійснюється завдяки просторовому 
контуру руху.  

У матриці 3.1. (за О. Р. Малхазовим [5]) 
він представлений у вигляді енграми, 
здійснюючи регулювання точності, 
поєднуючи зміну пози і кутів ланок тіла у 
суглобах із збереженням просторової 
тотожності.  

Матриця 3.2. [5] забезпечує управління 
влучними і точними рухами, збереження 
геометричної тотожності у вигляді 
геометричного образу. За рахунок цієї 
матриці досягається висока досконалість 
орієнтування у просторі, точність цільових 
переміщень, забезпечується перехід від 
мимовільних рухів до предметних дій. На 
рівні четвертої матриці [5] в управлінні 
руховою діяльністю стрільця задіяний 
мотиваційний компонент, що визначається 
смисловим аспектом дії з пістолетом. Ця 
матриця санкціонує створення й 
удосконалення нових координаційних 
структур, утворення й закріплення 
автоматизмів на основі тих, які були 
сформовані раніше на нижчих рівнях.  

Оскільки м’язові синергії безпосередньо 
пов’язані із забезпеченням управлінської 
функції нервової системи, то координаційну 
структуру можна вважати за інтегральний 
показник міри сформованості 
психофізіологічних механізмів, що 
забезпечують управління руховою 
діяльністю.  

Особливості формування 
сенсомоторного поля стрільця із пістолета на 
етапі початкової підготовки пов’язані з 
набуттям індивідом нового перцептивного 
досвіду, заснованого на суб’єктивному 
відображенні просторових, кількісних та 
якісних параметрів, що складають цілісну 
програму рухових дій, а подальше 
накопичення рухового досвіду призводить 
до розвитку структури специфічних 
сенсорних синтезів і побудови образу 
потребного майбутнього.  

Рухова діяльність стрільця із бойового 
пістолета висуває певні вимоги до уваги 
індивіда, що на думку вчених ([2] – [3], [5], 
[9] та ін.) є психічною діяльністю, змістом 
якої є контроль, а всі конкретні прояви 
довільної та мимовільної уваги логічно 
вважати результатом формування нових 
розумових дій або образів їх виконання.  

У виконанні рухових дій стрільця із 
пістолета задіяне мислення – узагальнене і 
опосередковане відображення реальності, 
процесуальний аспект інтелектуальної 
діяльності, пов’язаний з активністю індивіда, 
що включає орієнтовно-пошукову і 
аналітико-синтетичну діяльність. 
Виникаючи у проблемній ситуації, мислення 
спрямоване на її виявлення, аналіз та 
подальше уявне та практичне перетворення.  

На думку вчених ([2], [3] та ін.) 
мислення включає: постановку проблеми; 
вибір можливих варіантів розв’язання 
проблеми (висунення гіпотез); оцінку 
імовірності кожного з варіантів або ступеню 
його відповідності інформації, якої не 
вистачає; перевірку гіпотез; отримання 
результату. Результатом мислення є 
формування у індивіда нової, не 
застосовуваної раніше схеми дії, що дозволяє 
вирішувати подібні завдання у подальшому.  

Інтелект за сучасними найвідомішими 
теоріями ([3], [7], [10] та ін.) є складним 
багаторівневим функціональним системним 
утворенням, що здійснює усі процеси 
сприймання і обробки інформації, 
універсальною здібністю до пізнання, 
імовірнісного прогнозування та розв’язання 
проблем, визначаючи успішність будь-якої 
діяльності й пристосування до зовнішніх 
умов.  

Отже, особливості когнітивних 
процесів, що формуються та розвиваються в 
процесі навчальної діяльності, матимуть 
безпосередній вплив на формування 
ставлення того, хто навчається, до 
діяльності, але взаємодіятимуть і з іншими 
чинниками: особливостями побудови 
сенсомоторного поля, індивідуально-
типологічними, особистісними 
властивостями та самооцінкою.  

Порівняльний аналіз вітчизняних і 
зарубіжних концепцій особистості дозволяє 
нам дійти висновку про те, що всі аспекти 
особистості є взаємопов’язаними і 
взаємообумовленими, утворюють 
нерозривну єдність, надають поведінці 
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необхідної послідовності і стабільності. 
Суттєві відмінності між людьми зумовлені 
властивостями (рисами), але їх можна 
вважати стійкими лише в тому разі, якщо 
імовірність їх прояву у певних ситуаціях 
достатньо велика.  

Проте, поведінка людини залежить не 
тільки від особистісних рис, а і від 
особливостей ситуації та умов діяльності й 
відповідного ставлення до них. 

Розвиваючи концепцію особистості А. 
Ф. Лазурського [4], В. М. Мясищев [6] 
створив власну концепцію, відповідно до 
якої активним, свідомим, інтегральним, 
вибірковим, заснованим на досвіді зв’язком 
особистості з різними сторонами дійсності, 
що забезпечує цілісність, стійкість, глибину і 
послідовність її поведінки є ставлення. В 
ньому В. М. Мясищев [6] виділив емоційний 
компонент, що сприяє формуванню 
емоційного ставлення особистості до 
об’єктів середовища, людей і самого себе, 
що має прояв у схильності, любові, симпатії 
та протилежних ним відчуттях; когнітивний 
(пізнавальний) компонент, що сприяє 
сприйманню і оцінці об’єктів середовища, 
людей і самого себе й має прояв у прийнятих 
моральних цінностях, переконаннях, 
схильностях, ідеалах; поведінковий 
компонент, що має прояв у потребах і 
забезпечує ставлення до значимих об’єктів 
середовища, людей і самого себе. Кожний з 
цих компонентів визначається характером 
взаємодії особистості з навколишнім 
середовищем і людьми.  

Особливості впливу емоцій на стрільбу 
полягають в тому, що рухова діяльність 
стрільця істотно залежить від його 
емоційного стану. Вони викликають стан 
внутрішнього підйому, мобілізації, 
упевненості у власних силах або навпаки, 
стан спаду, загальмованості, фрустрації, 
знесилення, невпевненості.  

Поведінковий компонент ставлення до 
оволодіння руховою діяльністю стрільця 
можна частково розкрити через мотивацію – 
одне з основних понять, що 
використовуються для пояснення рушійних 
сил поведінки та індивідуальних 
властивостей у досягненні її мети.  

Когнітивний компонент ставлення 
стрільця із бойового пістолета впливає на 
усвідомлення й розуміння тим, хто 
навчається, завдань і смислу діяльності й 
буде залежати від індивідуальних 

особливостей когнітивних процесів, а також 
цінностей, переконань, схильностей, ідеалів, 
самооцінки тощо.  

Психологічні особливості розвитку 
образів виконання рухових дій стрільця із 
бойового пістолета залежать й від 
індивідуально-типологічних характеристик, 
що ґрунтуються на природжених 
властивостях ЦНС та темпераменту, а також 
залежать від віку і статі, виявляючись у 
витривалості, інтенсивності, частоті дій, 
тенденції індивіда до ефективного засвоєння 
рухового досвіду, обсязі залучення 
когнітивних ресурсів для вирішення 
завдання, швидкості виникнення й 
інтенсивності реакцій на подразники.  

Численними науковими дослідженнями 
підтверджено ([2], [3] та ін.), що властивості 
нервової системи з одного боку, є основою 
формування індивідуальних і особистісних 
властивостей, а з іншого – визначають 
формально-процесуальну сторону їх прояву, 
мають генетичну природу і практично не 
змінюються за життя.  

Одним з регуляторних механізмів 
діяльності є темперамент, який на думку 
більшості дослідників ([4], [10] та ін.) 
впливає на енергетичний рівень реакцій й 
динаміку поведінки й майже не змінюється у 
процесі життєдіяльності.  

Успішність засвоєння рухової діяльності 
залежить від обдарованості і таланту, які на 
думку вітчизняних вчених ([4], [10] та ін.) 
визначаються комплексом природжених 
антропометричних, морфологічних, 
психологічних, фізіологічних та інших 
здібностей людини.  

Висновки 
Отже, на нашу думку, теоретичної 

модель психологічних особливостей 
розвитку образів виконання рухових дій 
стрільця із бойового пістолета включає 
основні взаємозалежні змістові блоки, що 
забезпечують їх формування в умовах 
навчальної діяльності, визначених керівними 
документами та методикою вогневої 
підготовки:  

- блок когнітивних процесів, що 
зумовлюють ефективність побудови образу 
потребного майбутнього й визначення тим, 
хто навчається, смислу і завдань діяльності;  

- блок характеристик сенсомоторного 
поля, що визначають міру сформованості 
координаційних структур, безпосередньо 
задіяних в управлінні руховою діяльністю;  
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- блок властивостей особистості, що 
надають поведінці індивіда необхідної 
цілісності, послідовності і стабільності;  

- блок ставлення, що є продуктом 
інтеграції індивідуального досвіду, 
пов’язаного з установкою, ціннісними 
орієнтаціями, цілями, мотивами та емоціями, 
мисленням й має прояв у реакціях, 
переживаннях і діях; 

- блок індивідуально-типологічних 
характеристик, що ґрунтуються на 
природжених властивостях ЦНС, 
темпераменту, віку, статі й мають прояв у 
витривалості, інтенсивності, частоті дій, 
тенденції до активного засвоєння рухового 
досвіду, обсязі залучення когнітивних 
ресурсів для вирішення завдання, швидкості 

виникнення й інтенсивності реакцій на 
подразники. 

В процесі сприймання людиною 
проблемної ситуації, для подолання якої 
необхідна рухова діяльність у неї 
формується психічний образ, у якому 
відображається найважливіша інформація 
про навколишні умови, передбачувані 
можливості їх змін і власні дії щодо їх 
забезпечення.  

Подальші дослідження параметрів даної 
теоретичної моделі передбачає побудову 
відповідної математичної моделі з 
урахуванням всіх кількісних і якісних 
показників досліджуваного явища, що 
надасть можливість для їх подальшого 
аналізу й науково обґрунтованої 
інтерпретації. 
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Dvoretsky Vitaly тeacher 
THEORETICAL MODEL OF PSYCHOLOGICAL FEATURES IMAGES OF MOTOR 

ACTIONFROM COMBAT PISTOL SHOOTERS 
In the article a variant over of theoretical model of psychological features of development of characters of 

implementation of motive actions of shooter is brought from a battle pistol and the necessity of its use is 
reasonable for an educational process. The problems of modern methodology of teaching of fire preparation are 
conditioned by a presence clearly certain and limited in time, space and methods of the educational job certain 
terms and order of implementation of exercises of firing processing, however, by absence of possibility at that, 
who studies, to control and in good time bring in to the correction in the process of implementation of the motive 
actions sent to implementation of nailing shot. The construction of effective educational process requires the 
scientifically reasonable planning, correct determination of his stages and use of reliable criteria of estimation of 
success of educating on each of them that must be clearly certain in the on-line tutorials of fire preparation. 

Keywords: model; psychological features; coordination; relation; capabilities; temperament. 
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МОДЕЛЬНІ ПОБУДОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ 
СЛІДЧИХ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ 

 
У статті розглядаються питання модельних побудов професійного розвитку фахівців. Особливу 

увагу автор приділяє поняттю професійні компетенції та наводить перелік необхідних професійних 
компетенцій слідчого. Висвітлюються основні компоненти модельної побудови трансформації 
професійної деструкції слідчих та описуються теоретичні основи психологічного компоненту цієї 
моделі. Аналізуються результати дослідження ефективності тренінгової програми профілактики 
професійної деструкції слідчих.  

Ключові слова: модельні побудови, професійний розвиток, професійна деструкція, тренінг, 
професійні компетенції. 

В статье рассматриваются вопросы модельных построений профессионального развития 
специалистов. Особое внимание автор уделяет понятию профессиональные компетенции и приводит 
перечень необходимых профессиональных компетенций следователя. Освещаются основные 
компоненты модельного построения трансформации профессиональной деструкции следователей и 
описываются теоретические основы психологического компонента этой модели. Анализируются 
результаты исследования эффективности тренинговой программы профилактики профессиональной 
деструкции следователей. 

Ключевые слова: модельные построения, профессиональное развитие, профессиональная 
деструкция, тренинг, профессиональные компетенции. 

Постановка проблеми. Аналіз 
літератури з питань професійного розвитку 
професіонала, технологій формування 
необхідних професійних якостей свідчить, 
що досить багато іноземних психологічних 
праць (особливо в останні тридцять років) 
присвячено моделям, що використовувалися 
для отримання наочного і адекватного 
уявлення про майбутню професійну 
діяльність того чи іншого фахівця й 
проектування ефективних технологій 
відповідної підготовки до неї [7,8]. 

В основі більшості сучасних моделей, 
представлених зарубіжними вченими, 
лежить поняття «ключові компетенції», 
введене в науковий обіг на початку 90-х рр. 
Міжнародною організацією праці. Це 
поняття трактується як загальна здатність 
людини мобілізувати в ході професійної 
діяльності набуті знання і вміння, а також 
використовувати узагальнені способи 
виконання дій. Разом з тим підкреслюється, 
що ключові компетенції забезпечують 
універсальність і вже тому не можуть бути 
вузькоспеціалізованими [4]. 

Наприклад, займаючись питаннями 
моделювання підготовки і професійної 
діяльності фахівців, Г. В. Суходольський 
вказує, що для професіографічних моделей 
особистості характерний вибір базових 
властивостей «від професії», що ґрунтується 
на системі вимог, які пред'являються до 
фахівця, і на спеціальних здібностях, якими в 

певній мірі повинен володіти представник 
певної професії [6]. 

Відомо, що діяльність слідчого, умови в 
яких здійснюється ця діяльність досить 
специфічні. Професія слідчого є однією з 
найвідповідальніших, важких і благородних, 
бо вимагає від осіб, що обрали саме цю 
професію, не тільки повної віддачі фізичних, 
духовних і моральних зусиль, але й 
особистісної моральної відповідальності за 
виконання завдань слідства, свого 
професійного обов’язку. 

Слід підкреслити, що у сучасних умовах 
в роботі слідчих відбуваються значні зміни, 
що викликано впровадженням нового 
Кримінально-процесуального кодексу 
України. В наслідок чого зросла актуальність 
виявлення ключових компетенції слідчого й 
ефективних технологій їх формування та 
розвитку у сучасного фахівця.  

Так, при підготовці слідчих до уваги 
приймається різноманіття завдань, що йому 
належить вирішувати: розпочата справа у 
багатьох нюансах відрізняється навіть від 
типологічно порівнянних попередніх. Буває 
не цілком достатньо опиратися на власний 
досвід або на знання, почерпнуті зі 
спеціальної літератури. Не випадково до 
поняття високого рівня професіоналізму 
слідчого входять вміння використовувати 
оригінальний метод роботи, обґрунтовано 
ризикувати, проявляти інтуїцію, але при 
цьому мається на увазі, що діяльність не 
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повинна виходити за рамки правового 
регулювання. Застосування влади в ім'я 
закону накладає свій відбиток, підвищуючи 
відповідальність за наслідки дій, адже 
йдеться про людські долі, про пошук та 
знаходження істини. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Відмітимо, що проблемі 
професійного становлення фахівця в органах 
внутрішніх справ та адаптації молодих 
фахівців до умов професійної діяльності, в 
тому числі й слідчої, присвячені роботи 
Аграната Д.Л., Барка В.І., Дьоміна П.С., 
Лукова В.О., Мілорадової Н.Е., Певень Л.В., 
Попової Г.В., Соловйова С.С., Конопльова 
В.В., Медведєва В.С., Андросюка В.Г., 
Казміренка Л.І., Яковенка С.І., 
Балабанової Л.М., Цильмак О.М., Іванової 
О.В. тощо.  

В якості компонентів загальної 
спрямованості особистості правоохоронця 
(робота над розвитком яких не тільки 
можлива, а й необхідна в процесі підготовки 
фахівців) зазначені автори виділяють: 
систему моральних цінностей, звертаючи 
особливу увагу на культивування 
патріотизму, чесності, гуманності та 
принциповості; розвинуту екологічну 
свідомість [3].  

До особистісної компетентності, 
характерної для фахівців будь-якого 
профілю правоохоронної діяльності, автори 
відносять наступні складові (різновиди 
компетенції) [1]: 

• індивідуальну, яка передбачає 
ерудицію в областях не пов'язаних явно з 
професійною діяльністю, володіння 
вміннями і навичками рефлексії, 
саморозвитку та самовдосконалення, 
високий рівень культури мови, культури 
поведінки; 

• соціальну, пов'язану зі здатністю брати 
на себе відповідальність, брати участь у 
спільному прийнятті рішень, регулювати 
конфлікти ненасильницьким шляхом, жити з 
людьми інших культур, мов і релігій, 
перешкоджати виникненню націоналізму, 
клімату нетерпимості; 

• інформаційну, що включає в себе 
володіння новими інформаційними 
технологіями і критичне їх використання, 
знання іноземних мов; 

• екологічну, що ґрунтується на знанні 
загальних законів розвитку суспільства і 
природи, в тому числі сінергетичних 
принципів устрою світу, екологічної 

відповідальності за професійну діяльність; 
• валеологічних, що означає наявність 

знань і вмінь в області здоров'я і здорового 
способу життя 

Професійна компетентність слідчих, за 
думкою дослідників професійного розвитку 
фахівців слідчих підрозділів (Землянська 
О.В., Бочарова С.П., Балабанова Л.М., 
Попова Г.В, Мілорадова Н.Е., Ковальчишина 
Н.І. та інші) являє собою досить широку 
область, до неї входять наступні компетенції 
[2]: 

• спеціальна – знання, вміння й навички, 
що забезпечують самостійне виконання 
професійних дій і подальший професійний 
розвиток; 

• комунікативна – здатність швидко 
встановлювати контакт з іншою особою та 
підтримувати конструктивний діалог; 

• аутокомпетентність – володіння 
вміннями і навичками управління вольової 
та емоційної сферами, технологіями 
запобігання професійної деструкції; 

• навички усного та письмового 
мовлення (для слідчого важливо вміння 
стисло і точно викласти в письмовій формі 
суть сказаного або того, що сталося, 
своєчасно та грамотно сформулювати 
питання); 

• організаторська – дозволяє виступати 
слідчому як організатору слідства, боротьби 
зі злочинністю в своєму районі або на 
ввіреній ділянці роботи; 

• пошуково-реконструктивна – пов'язана 
з вміннями вести пошукову діяльність, 
обробляти знайдену інформацію, висувати 
гіпотези, моделювати (реконструювати) 
процеси і події, приймати рішення в різних 
(часто невизначених) умовах. 

Розвиток перерахованих вище 
компетенцій слідчого у поєднання зі стійкою 
системою моральних цінностей служить 
основою для ефективної слідчої діяльності в 
сучасних соціально-економічним умовах 
розвитку держави та її правоохоронної 
системи. 

Формування цілей статті. Метою 
даної статті є визначення психологічного 
компоненту модельної побудови 
трансформації професійної деструкції 
слідчого. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Аналіз літератури з питань 
модельних побудов професійного розвитку 
фахівця, отримані внаслідок проведеного 
дослідження результати та фактори, що 
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впливають на розвиток професійної 
деструкції слідчого вказують на те, що 
модель побудови трансформації професійної 
деструкції слідчих має носити комплексний 
характер. Тому в розробленій нами моделі 
нами було включено чотири компоненти: 

- правовий: який складає систему 
правових норм, що регулюють діяльність 
всієї правоохоронної системи, правові 
документі, що регламентують професійну 
діяльність слідчого (Кримінально-
процесуальний кодекс України, ЗУ «Про 
міліцію», посадові інструкції слідчого тощо);  

- організаційно-кадрові: включають в 
собі особливість організаційно-штатної 
структури, порядок призначення на посаду, 
на керівну посаду, обов’язкові періоди 
ротації (кожні 5-7 років). 

- освітньо-педагогічний: система 
надання необхідних професійних знань, 
формування професійної етики слідчого, 
професійно-важливих цінностей та установ. 

- психологічний: система 
психологічних заходів спрямована на 
зміцнення адаптаційного, мотиваційного, 
емоційного потенціалу фахівця та 
формування цілісної адекватної професійної 
ідентичності, формуванню «Я-концепції». 

Зазначимо, що психологічний компонент 
модельної побудови трансформації 
професійної деструкції представлений низкою 
нормативно-правових документів, які 
регламентують функціонування служби 
психологічного забезпечення (Рішення колегії 
МВС України від 03.02.1997 № 2 КМ/2 «Про 
затвердження Концепції психологічного 
забезпечення оперативно-службової діяльності 
органів і підрозділів внутрішніх справ 
України», наказ МВС України від 28.07.2004 
№ 842 «Про подальший розвиток служби 
психологічного забезпечення оперативно-
службової діяльності органів внутрішніх справ 
України», наказ МВС України від 07.04.2008 
№ 161 «Про затвердження Програми 
психопрофілактичної роботи з особовим 
складом органів та підрозділів внутрішніх 
справ України на 2008 - 2012 роки» тощо). 

Положенням про службу 
психологічного забезпечення 
п.3.передбачено низку функціональних 
обов’язків фахівців Центрів практичної 
психології, що спрямовані на 
психопрофілактичну роботу та психологічне 
супроводження служби ОВС [5]:  

1) здійснення психодіагностики 
емоційних станів працівників; 

2) здійснення корекції станів 
психоемоційної напруги, перевтоми у 
кабінетах психологічної корекції та 
регуляції; 

3) консультування усіх категорій 
працівників з приводу сімейних, службових 
та особистісних проблем; 

4) участь у службових розслідуваннях 
з приводу загибелі або самоушкоджень 
працівників; 

5) надання психологічної допомоги 
після перебування у екстремальних 
ситуаціях; 

6) приймати рішення щодо усунення 
працівника від служби на тимчасовий термін 
у разі діагностики його негативного 
психоемоційного стану; 

7) аналіз причин службового 
травматизму й надання рекомендацій щодо 
їх усунення та подальшої профілактики; 

8) вивчення соціально-психологічного 
клімату в службових колективах, надання 
рекомендацій керівнику щодо його 
поліпшення та вирішення конфліктних 
ситуацій; 

9) участь у роботі атестаційних 
комісій, формування резерву кадрів на 
висунення,здійснення психодіагностичного 
вивчення під час переміщення працівників 
на керівні посади; 

10) вивчення психологічної сумісності 
та їх готовності до діяльності у складі 
спецпідрозділів та надання рекомендацій 
щодо їх укомплектування; 

11) надання практичних рекомендацій 
працівникам щодо застосування у службовій 
діяльності методів соціально-
психологічного, індивідуально-
психологічного та реабілітаційного 
характеру. 

Аналіз нормативної бази, яка забезпечує 
психологічне супроводження працівників 
органів внутрішніх справ свідчить, що вона 
враховує усі напрями психологічної 
діяльності та форми і методи психологічного 
впливу. Однак сучасна реальність свідчить 
про те, що реалізація зазначених вище 
нормативних актів здійснюється досить 
складно і має певні проблеми. На нашу 
думку, це відбувається внаслідок великої 
кількості напрямів психологічної роботи, яку 
важко реалізувати одному фахівцю. 
Практичну психологію можна порівняти з 
медициною, обсяг її практичних знань 
настільки великий, що їх опрацювання та 
практична реалізація на високому 
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професійному рівні одним фахівцем в 
реальності майже не можлива. Тому 
вважаємо за потрібне передивитись 
структуру функціонування психологічної 
служби системи ОВС у напрямі введення 
вузькопрофільних фахівців за окремими 
напрямами діяльності. Наприклад: фахівців 
професійно-психологічного відбору, 
фахівців психологічного супроводження 
службової діяльності за напрямом 
здійснення психодіагностики, фахівців 
психологічної підготовки за напрямом 
проведення соціально-психологічних 
тренінгів, фахівців психологічного 
супроводження оперативно-розшукової 
діяльності.  

З метою вдосконалення та розширення 
теоретико-методологічної бази служби 
психологічного забезпечення професійної 
діяльності працівників органів внутрішніх 
справ у напрямі запобігання професійної 
деструкції слідчих нами було розроблено та 
досліджено ефективність 
психопрофілактичної тренінгової програми 
«Психологічна підтримка слідчого», яка 
складається з двох частин: тренінгу для 
курсантів факультетів з підготовки слідчих 
та тренінгу для працівників слідчих 
підрозділів. 

За результатами проведеного нами 
дослідження загальною тенденцією розвитку 
професійної деструкції для курсантів та 
слідчих визначено зміни в ціннісно-
мотиваційній сфері, у професійному Я-образі 
та негативному емоційному ставленні до 
професії. З точки зору рольової концепції 
розвитку особистості зазначені результати 
свідчать про збільшення рольової дистанції 
між особистістю курсанта, слідчого та їх 
професійною роллю слідчого. Збільшення 
рольової дистанції може призвести до 
розвитку такого явища як «професійний 
маргіналізм».  

Використання рольової поведінки 
можна використовувати як інструмент 
адаптації до різних соціальних ситуацій, в 
тому числі й професійних. Д.О. Леонтьєв, 
наприклад, в своїх роботах виділив два 
аспекти засвоєння професійних ролей: 
смисловий та технічний. Технічний аспект 
представляє собою сприйняття суб’єктом 
суті ролі та засвоєння її змісту. Смисловий 
аспект пов’язаний із ставленням людини до 
власної ролі. Таким чином, в процесі 
засвоєння ролі можуть виникати три головні 
проблеми: труднощі засвоєння ролі, 

проблема внутрішнього неприйняття ролі та 
проблема міри засвоєння ролі [4].  

Отже, тренінгова робота з профілактики 
та корекції професійної деструкції слідчого, 
на наш погляд, має два напрямки. Перший 
напрямок охоплює тенденції, що пов’язані із 
технічним засвоєнням професійної ролі та 
вирішує питання психологічної готовності 
засвоєння майбутньої професійної ролі, 
вибору професійного еталону та необхідних 
професійних компетенцій, формування 
мотивів та цінностей адекватних обраному 
фаху. Другий напрямок пов’язаний із 
трансформацією перешкод смислових 
компонентів засвоєння професійної ролі. Він 
спрямований на вирішення питань рольової 
дистанції та усунення наслідків її 
дисгармонічної зміни: професійної 
ідентифікації, професійної маргіналізації, 
професійної деформації. 

Розглянемо деякі результати 
дослідження ефективності зазначеної 
тренінгової програми, для якої нами було 
створено три експериментальні групи з 
числа першокурсників (28 осіб), з числа 
випускників (26 осіб) і слідчих (28 осіб), які 
брали участь у тренінгу та три контрольні 
групи з числа першокурсників (31 особа), 
випускників (26 осіб) та слідчих (24 особи), 
які не брали участь у тренінгу.  

Дослідження ефективності тренінгової 
програми вивчалась за допомогою 
анкетування (система оцінки ефективності 
тренінгу Д.Л.Кіркпатрика) та повторною 
діагностикою експериментальних та 
контрольних груп через три місяці після 
проведення тренінгової програми. 
Діагностику було проведено за методиками: 
«Багаторівневий особистісний опитувальник 
«Адаптивність» А.Г.Маклакової та 
С.В.Чермяниної, методика емоційного 
вигоряння В.Бойко, кольоровий тест 
відносин за методикою О.М.Еткінда (КТВ), 
малюнковий тест на тему «Я - слідчий».  

Аналіз відповідей на питання анкети 
показав, що більшість респондентів 
вважають програму такою, що відповідає їх 
професійним потребам (слідчі – 89,7%, 
випускники – 72,5%, першокурсники 63,2% 
). Крім того, 91,2% учасників тренінгу 
порекомендували би участь у програмі своїм 
колегам, друзям та знайомим, що на нашу 
думку підтверджує позитивне емоційне 
сприйняття тренінгової програми, яке є 
одним з елементів ефективності тренінгу. 

Аналізуючи результати за методикою 
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«Багаторівневий особистісний опитувальник 
«Адаптивність» А.Г.Маклакової та 
С.В.Чермяниної нами було встановлено, що 
застосування тренінгових та професійно-
орієнтованих вправ позначилося позитивно 
на ступені адаптованості курсантів до умов 

навчання у відомчому вузі та слідчих до 
умов служби. Головним показником 
ефективності тренінгу став приріст високої 
та середньої оцінки адаптованості, який 
перевищує той же показник контрольних 
груп (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Вираженість адаптивного потенціалу досліджуваних до та після тренінгу (у %) 

Першокурсники Випускники Слідчі 
Групи 

до тренінгу після 
тренінгу до тренінгу після 

тренінгу 
до 

тренінгу 
після 

тренінгу 
Група високої та 

нормальної адаптації 17,7 26,7* 57,8 61,5 19,1 25 

Група задовільної 
адаптації 68 60 24 30,7* 42,9 56,3* 

Група низької 
адаптації 14,3 13,3 18,2 7,8** 38 18,7** 

*при р ≤ 0,05, ** при р ≤ 0,01 
Проведення занять ігровим методом 

дозволяє курсанту спробувати себе у 
ситуаціях, які за побудовою максимально 
наближені до реальної правоохоронної 
практичної діяльності. Це, у свою чергу, 
надає йому впевненість у своїх силах.  

Як свідчать дані дослідження щодо 
рівня емоційного вигоряння (за В.Бойко), 
отримані після участі курсантів та слідчих у 
тренінгу, прояв цього синдрому значно 
зменшився у респондентів (рис. 1).

  
Рисунок 1. Вираженість симптомів синдрому емоційного вигорання у респондентів до та 

після участі у тренінгу (в балах) 
У випускників значно знизилися 

показники за фазою напруження та 
резистенція, що може свідчити про 
покращання їх емоційного настрою, 
придбання вмінь адекватно реагувати на 
ситуації, зниження тривоги та роздратування. 

У слідчих, що приймали участь у тренінгу 
також відбулися зміни. Зменшилися показники 
по всіх фазах СЕВ (фаза напруження на 24,5%, 
фаза резистенція на 12,7%, фаза виснаження на 
7,1%), що вказує на позитивний вплив 
тренінгової програми.  

Безумовно, отримані дані свідчать про 
позитивну динаміку після участі у тренінгу, 

але без системної індивідуальної роботи 
особистості досягнуті результати втратять 
свою значимість. 

Тренінг також позитивно вплинув й на 
неусвідомлене емоційне ставлення 
респондентів до визначених важливих понять 
у дослідженні (за методикою О.М. Еткінда 
(КТВ)). Слід зазначити, що поняття «Я», 
«здоров’я», «друзі», «колектив» у всіх 
респондентів, що брали участь у тренінгу 
також мали актуальність й значущість як й до 
тренінгу (рис 2).
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Рисунок 2. Середній ранг колірних асоціацій до професійно важливих понять у 

респондентів до та після тренінгу (у балах) 
Результати слідчих за методикою О.М. 

Еткінда (КТВ) після участі у тренінгу 
свідчать про позитивну зміну в емоційному 
оцінюванні своєї діяльності (середній ранг 
колірних асоціацій до поняття «слідчий» до 
тренінгу складало 4.2, а після тренінгу – 3.9). 
Однак емоційне ставлення до органів 
внутрішніх справ майже не змінилося 
(середній ранг колірних асоціацій до поняття 
«ОВС» до тренінгу складало 4.3, а після 
тренінгу – 4.1), що вказує на потрібність у 
більш довгостроковій комплексній роботі не 
тільки з боку психологів та інших виховних 
структур МВС, а й реформуванні всієї 
правоохоронної системи з урахуванням 
особистості та її потреб. 

Також були досліджені зміни у 
ставленні до власної професійної ролі, про 
що свідчить відсоткове збільшення в 
експериментальній групі кількості 
деталізованих малюнків (за малюнковим 
тестом на тему «Я-слідчий») у слідчих, що 
брали участь у тренінгу та зменшення їх у 
першокурсників. На першому курсі суттєво 
зменшився відсоток курсантів (на 9%), що 
мали високий рівень професійної 
ідентичності внаслідок романтичних уявлень 
про професію та збільшився на 12,4 % 
відсоток респондентів середнього рівня 
ідентичності, що може вказувати на більш 
реальне сприйняття ними майбутньої 
діяльності (табл. 2)

Таблиця 2 
Вираженість рівнів професійної ідентичності у респондентів 

до та після тренінгу (у %) 
 

Першокурсники Випускники Слідчі Рівні професійної 
ідентичності до тренінгу після 

тренінгу 
до 

тренінгу 
після 

тренінгу 
до 

тренінгу 
після 

тренінгу 
Високий рівень 55,4 46,4* 35,1 34,6 29,8 39,3* 
Середній рівень 23,4 35,8* 43,5 46,1 48,7 42,9 
Низький рівень 21,2 17,8 21,4 19,3 21,5 17,8 
*при р ≤ 0,05 
У випускників результати, отримані 

після тренінгу майже не мають суттєвих 
розбіжностей за рівнями ідентичності, що 
свідчить про чітке уявлення про професію. 

У слідчих в малюнках спостерігається 
позитивне ставлення до оточуючих, 
зменшення агресії, деталізована 
безпосередня участь слідчого у процесі 
взаємодії з громадянами.  

За результатами методик, що 
використовувалися після проведення 
тренінгу біли встановлені значущі 
розбіжності за Т критерієм Стьюдента (при 
р≤0,05). 

Таким чином, результати дослідно-
експериментального дослідження свідчать 
про те, що реалізація комплексної 
тренінгової програми щодо попередження 
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проявів професійної деструкції серед слідчих 
на етапі професіоналізації сприяє оптимізації 
процесу адаптації та готовності до засвоєння 
майбутньої професії у курсантів й позитивно 
впливає на емоційне сприйняття слідчими 
власної професії. Участь у тренінгу 
допомагає нормалізувати професійно-
рольову дистанцію, визначити професійний 
еталон та підтримує процеси професійної 
ідентифікації.  

Висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших розвідок у 
даному напрямку. Аналізуючи 
вищевикладене, визначимо, що 
психологічною основою запобігання 
розвитку професійних деструкцій слідчих є 
цілеспрямований психологічний вплив на 
розвиток основних професійних компетенцій 
слідчих та підтримку його особистісних 
ресурсів під час професійної діяльності. 

Діючими інструментами такого впливу є 
використання психопрофілактичної 
тренінгової програми, яка поєднує в собі ці 
два напрями. Як свідчить аналіз 
застосування тренінгових технологій в 
практиці психолого-педагогічного 
супроводження правоохоронної діяльності, 
цей метод з кожним роком набуває своєї 
міцності та популярності в системі 
службової підготовки правоохоронців. 
Дослідження ефективності тренінгових 
програм дозволило встановити, що цей 
метод схвалюється працівниками 
(учасниками тренінгів), вони виявляють 
бажання і далі брати участь за напрямом 
такого професійного навчання. Окрім цього, 
експериментально доведено вплив тренінгу 
на розвиток необхідних професійних 
компетенцій. 
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the concept of professional competence and provides a list of the necessary professional competence of the investigator. The 
author calls the four components of the model transformation of professional destruction investigator: legal, organizational, 
educational and pedagogical, psychological, and describes in more detail the theoretical basis of the latter. The results of 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ЕФЕКТИВНОГО КЕРІВНИКА 
 

У статті розглянуті основні концепції та підходи до моделі розвитку особистості керівника та 
його управлінської діяльності; запропонований розроблений автором психологічний профіль 
ефективного керівника. 

В статье рассмотренны основные концепции и подходы к модели развития личности 
руководителя и его управленческой деятельности; предложен разработанный автором 
психологический профиль эффективного руководителя. 

Постановка проблеми. Сучасна наука 
управління все більше зосереджується на 
визначенні того, якими якостями, знаннями 
та вміннями повинна бути наділена людина, 
аби досягти успіху в сфері менеджменту. 
Оскільки чисельні рекомендації та вимоги до 
особистості керівника та його знань, умінь, 
навичок накопичуються нескінченно, 
актуальним залишається запитання, чим 
саме визначається ефективність керівника і 
чи можна її розвивати. Особливо гостро це 
питання стоїть для України, оскільки 
тривалість перехідного етапу розвитку 
економіки залежить саме від ефективності 
керівництва в економіці, політиці та 
соціально-громадській сфері. 

Мета статті. На основі аналізу сучасних 

концепцій та підходів до дослідження 
особистості керівника розробити та 
запропонувати власний психологічний 
профіль ефективного керівника, беручи за 
основу не технічні компетенції, що 
зумовлені посадою та сферою діяльності, а 
саме психологічні компетенції. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки 
багатоаспектність особистості керівника та 
його діяльності неможливо обмежити та 
чітко структурувати, завдяки намаганням 
наукового аналізу встановлено наявність 
різноманітних підходів до розробки 
теоретичної моделі розвитку особистості та 
ефективності управлінської діяльності 
керівника (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Концепції особистості керівника 

Назва Коротка характеристика 

Парціальний підхід 

Формування особистості керівника опосередковано пов'язане з 
відпрацюванням окремих операцій та дій, включених в управлінську 
діяльність, з психокорекції системи відносин. Особлива увага приділяється 
дослідженню розвитку мислення і створенню алгоритмів вирішення 
управлінських завдань; розроблена концепція завоювання авторитету, який є 
похідною характеристикою особистості керівника від його професійних 
якостей.  

Конкурентний підхід 
 У керівників наявні особливі особистісні властивості або загальні властивості, 
що відрізняють їх від інших людей. Пошук цих особистісних властивостей 
здійснюється шляхом порівняння групи керівників і людей, що не відносяться 
до цієї категорії, успішних і неуспішних керівників різних посадових рівнів.  

Колекційний підхід 

 Керівник повинен володіти особливими особистісними якостями, які 
забезпечують успішність управлінської діяльності. Крім цього може бути 
визначений перелік цих якостей для конкретної посади. Типові системи оцінки 
керівників, засновані на даному підході, містять набори професійно значущих 
якостей. 

Рефлексивно-
ціннісний підхід 

 Вивчення особистості керівника через формування у нього рефлексивно-
ціннісної концепції управління. Здатність керівника до інтеграції проявляється 
у формуванні, осмислення та самокорекції його власної управлінської 
концепції, яка складається з ряду взаємно концептуальних моделей діяльності. 
Це своєрідна програма реалізації стратегічних задумів керівника.  

Інтегративний підхід 

 Виявлення глибинних психологічних механізмів, інтегруючих особистість і 
діяльність керівників дозволяє керівникам, що відносяться до різних 
психологічних типів і діючих в різних умовах, об'єктивно досягати високих 
результатів в управлінні. При цьому особливості управлінської діяльності 
конкретного керівника визначаються інтегрально-функціональними якостями, 
загальною інтегральною спроможністю до керівництва, Я-концепцією, 
особливостями професійної самосвідомості.  
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Соціально-
психологічний підхід 

Побудова соціально-психологічних моделей особистості керівника, 
наприклад, теоретична модель І. С. Мангутова і Л. І. Уманського (1975). У 
розробленій моделі автори виділяють наступні групи властивостей 
особистості керівника:  
- загальні якості (товариськість, загальний рівень 
розвитку, практичний розум, спостережливість, 
працездатність, активність, ініціативність, 
наполегливість, самостійність, самовладання);  
-- спрямованість організаторської діяльності;  
- індивідуальна діапазон;  
-- індивідуальний стиль;  
-- підготовленість до діяльності;  
-- специфічні властивості (організаторські чуття, 
вибірковість, розум, психологічний такт, енергійність, 
вимогливість, критичність);  
- схильність до організаторської діяльності.  

Ситуаційно-
комплексний 

підхід 

 Розгляд рушійних сил розвитку особистості керівника в різних управлінських 
ситуаціях і життєвих подіях. Для вивчення механізмів розвитку особистості 
керівника А. В. Філіппов виділяє комплексне (оцінка діяльності у всьому 
обсязі її функцій) і локальне (оцінка однієї функції) прогнозування та 
експресивне оцінювання.  

Факторний підхід 

 Аналіз впливу окремих факторів та умов на розвиток особистості керівника в 
управлінській діяльності. До першої групи відносять ситуаційні і 
інституалізовані (виробничі, організаційні та соціальні умови). Ефективність 
розвитку особистості в управлінській діяльності керівника пов'язують зі 
структурою і завданнями організацій, періодом її існування і розмірами, типом 
організації. Істотне значення мають такі змінні, як система комунікацій, 
ієрархія влади, масштаб контролю, характер інформаційного забезпечення, 
система цінностей організації, яка використовується технологія.  
 Другу групу факторів складають індивідуальні чинники розвитку особистості 
керівника (особистісні передумови і демографічні змінні). Виділяються 
фактори, що мають першорядне значення для розвитку: адаптаційну 
мобільність, контактність, фактор інтеграції соціальних функцій, ролей і 
лідерство, рівень підготовки і обсяг знань. 

Функціональний 
підхід 

 Вивчення особистості керівника на двох методологічних підставах:  
1) відповідно до структурно-функціональної організації його діяльності, яка 
задає певні вимоги до особистості керівника;  
2) як сукупність взаємозалежних підструктур в цілісній структурі особистості.  

Іміджевий підхід 

 Вивчення індивідуально-особистісних якостей і створення технологій 
формування іміджу керівника, відповідно до свідомих і несвідомих потреб тієї 
чи іншої соціальної групи. Основні індивідуально-особистісні якості, які 
повинен демонструвати для свого успіху керівник: сила, щедрість, 
справедливість, владність, доброта.  

Інженерно-
психологічний підхід  

 Вивчення психологічних процесів переробки керівником інформації і його 
індивідуальних особливостей, що виявляються в управлінській діяльності. 
Керівник розглядається як особа, що приймає рішення. 

Економіко-
психологічний підхід 

 Розробка структури особистості керівника-підприємця, його ціннісних і 
економічних орієнтацій; мотивації і відповідальності, ділової активності, 
суб'єктивного економічного статусу, психосоціальної ідентифікації, уявлення 
про феномен довіри, особистісні якості, самооцінки і відношення до зміни 
форми власності.  

На думку А. К. Маркової, структура 
особистості професіонала включає: 
мотивацію (спрямованість особистості та її 
види); властивості особистості (здібності, 
характер і його риси, психічні процеси і 
стани) та інтегральні характеристики 
особистості (самосвідомість, індивідуальний 
стиль, креативність як творчий потенціал), 
що визначають неповторність та 
унікальність керівника.  

Важливо відзначити, що А. К. Маркова 
у професійній самосвідомості як 
інтегративній характеристиці особистості 
виділяє:  

1) усвідомлення особистістю норм, 
правил, моделі своєї професії як еталонів для 
усвідомлення своїх якостей; тут складаються 
основи професійного світогляду і особиста 
концепція праці;  

2) усвідомлення цих якостей в інших 
людях, порівняння себе з якимсь 
професіоналом середньої кваліфікації;  

3) облік очікувань та оцінка себе як 
професіонала з боку інших людей;  

4) самооцінка особистістю своїх 
окремих сторін: когнітивної, емоційної і 
поведінкової;  

5) позитивне оцінювання особистістю 
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самої себе в цілому, визначення своїх 
позитивних якостей, перспектив створення 
позитивної Я-концепції.  

Від рівня розвитку властивих керівнику 
характеристик залежить ефективність 
виконання ним своїх обов’язків та ролей. 
Класифікацію та опис управлінських ролей 

менеджера розробив фахівець з 
менеджменту Г. Мінцберг (табл. 2). 
Науковець виділив десять управлінських 
ролей, які реалізуються у сферах прийняття 
рішень, інформаційного обміну та 
міжособистісних стосунків.  

Таблиця 2. 
Характеристика управлінських ролей менеджера 

Роль Опис Характер діяльності 
Головний 
керівник 

Символічний голова виконує звичайні 
обов’язки правового чи соціального 
характеру 

Дії, що визначаються 
положенням, клопотання 

Лідер 
Відповідальний за мотивацію й 
активізацію підлеглих, за набір, 
підготовку працівників і пов’язані з цими 
процесами обов'язки 

Фактично всі управлінські дії 
за участю підлеглих 

М
іж

ос
об

ис
ті

 р
ол

і 

Сполучна 
ланка 

Забезпечує роботу мережі зовнішніх і 
внутрішніх контактів і джерел 
інформації, що надають інформацію і 
послуги 

Листування, участь у 
зовнішніх нарадах, інша 
робота із зовнішніми 
організаціями й особами 

Приймач 
інформації 

Одержує спеціалізовану інформацію 
(здебільшого поточну) для використання 
в інтересах справи; є центром 
зосередження внутрішньої та зовнішньої 
інформації, що надходить на 
підприємство 

Обробка всієї пошти і 
контакти, пов’язані переважно 
з одержанням інформації 
(періодичні видання, 
ознайомлювальні поїздки, 
Інтернет, бесіди та ін.) 

Розповсюджувач 
інформації 

Передає інформацію, отриману із 
зовнішніх джерел або від інших людей, 
працівникам підприємства; частина цієї 
інформації є фактичною за характером, 
інша потребує інтерпретації фактів 
 

Розсилання пошти по 
підприємствах з метою 
одержання інформації, 
вербальні контакти для 
передання інформації 
підлеглим (огляди, бесіди) 

Ін
ф

ор
ма

ці
йн

і р
ол

і 

Представник 
 Інформації 

Передає інформацію для зовнішніх 
контактів щодо планів, політики дій, 
результатів роботи підприємства, діє як 
експерт з питань певної галузі 

Участь у засіданнях, 
звертання через пошту, усні 
виступи, передання 
інформації в зовнішні 
організації та іншим особам 

Підприємець 
Вишукує можливості як у межах 
підприємства так і поза ними, розробляє і 
запускає проекти змін, контролює 
розробку проектів 

Участь у засіданнях, 
звертання через пошту, усні 
виступи, передання 
інформації в зовнішні 
організації та іншим особам 

Той, що ліквідує 
перешкоди 

Відповідає за корегувальні дії, коли перед 
підприємством постають важливі та 
несподівані перешкоди 

Обговорення стратегічних і 
поточних питань, у тому числі 
проблем і кризових явищ 

Той, що 
розподіляє 

ресурси 

Відповідальний за розподіл різних 
ресурсів підприємства, що передбачає 
фактичне прийняття або схвалення всіх 
значущих рішень 

Складання графіків, дії, 
пов’язані 
зі складанням і виконанням 
бюджетів, 
програмування роботи 
підлеглих 

Ро
лі

, п
ов

’я
за

ні
 з 

ви
до

м 
ді

ял
ьн

ос
ті

 

Той, що веде 
переговори 

Відповідальний за представництво 
підприємства на важливих переговорах Ведення переговорів  

Сучасний ефективний менеджер – це 
керівник, який є прикладом оптимальної 
віддачі на робочому місці і вимагає цього від 
кожного співробітника. Американський 
психолог Т. Гелвей вважає, що найбільша 
перешкода на шляху до найбільш 
ефективного виконання обов’язків 

прихована всередині кожного зокрема. Він 
пропонує власну формулу оптимального 
рівня діяльності. Формула має такий вигляд 
[8]: 

ОР = П–С, 
де ОР – оптимальний рівень діяльності; 

П – потенціал людини; С – самообмеження. 
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Відповідно до поданої формули, 
високий потенціал не є достатньою умовою 
ефективної діяльності особистості, важливе 
місце посідає відсутність самообмежень, 
тобто внутрішніх бар’єрів, основою чого є 
висока адекватна самооцінка, емоційна 
врівноваженість, стійка система цінностей, 
чітке бачення мети, творчий підхід до 
вирішення справ, прагнення саморозвитку і 
т. д.  

Беручи до уваги структуру особистості 
та думки фахівців у сфері менеджменту 
щодо вимог до сучасного керівника, 
пропонуємо розробку психологічного 
профілю ефективного керівника (табл. 3). 
Ми зосереджуємо увагу не на технічних 

компетенціях, зумовлених посадою та 
сферою діяльності, і не стільки на типових 
функціях менеджменту, скільки саме на 
психологічній компетенції. Адже, вона є 
базовою характеристикою особистості, яка 
пов’язана з критеріями ефективності чи 
успішності дій в професійних і життєвих 
ситуаціях. Тобто, це глибока і стійка частина 
особистості, що є передумовою відповідної 
поведінки в переважній більшості ситуацій 
(професійних чи життєвих). Компетенції, які 
лягли в основу психологічного профілю 
ефективного керівника – це набір 
психологічних та поведінкових 
характеристик, які є основою в управлінській 
діяльності.  

Таблиця 3. 
Психологічний профіль ефективного керівника 

Основні характеристики Необхідний рівень вияву 
МОЖЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ  

Розумові здібності Високий 
Креативність Високий 
Організаторські здібності Високий 
Комунікативні здібності Високий 
Лідерські здібності Високий  
Адаптабельність Високий 
Самостійність Високий 

СПРЯМОВАНІСТЬ 

Векор спрямованості На діяльність та її результат, на спілкування та 
взаємодію 

Стилі керівництва  Змішаний з переважаючим демократичним 
Асертивність Високий 
Стилі прийняття управлінських рішень Аналітичний і концептуальний 
Мотивація до успіху Високий 
Готовність до ведення переговорів Високий 
Ініціативність Високий 
Самообмеження Низький 
Наполегливість Високий 

ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
Вольові якості Високий 
Схильність до ризику Середній 
Схильність до стресу Низький 
Організованість Високий 
Рішучість Високий 
Рівень суб’єктивного контролю Високий 
Раціональність у використанні часу Високий 
Активність Високий 
Емоційність Адекватний прояв емоцій 

СТАВЛЕННЯ ДО СУСПІЛЬСТВА ТА ІНШИХ ЛЮДЕЙ 
Етичність Високий 
Конфліктність Низький 
Способи вирішення конфліктів Співпраця та компроміс 
Ставлення до критики Ділове 
Толерантність  Високий 
Терплячість  Високий 
Відповідальність Високий 
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Не дивлячись на різноманітність 
підходів до визначення властивостей 
ідеального керівника, очевидною є 
залежність між професійними вимогами до 
нього й умовами діяльності та 
особистісними властивостями, відповідно до 
яких особистість управлінця має 
адаптовуватись і вдосконалюватись. 
Особистісні якості кожного керівника – це 
основна передумова хороших результатів 
його роботи. Та для того, щоб розвиватись та 
вдосконалювати свої професійні властивості 
керівнику слід знати їх наявний рівень 
розвитку та необхідний, щоб визначити 
основні напрямки роботи над собою.  

Висновки. Отже, особистість, зокрема, 
особистість керівника не можна розглядати 

під одним кутом зору, оскільки це 
багатогранний, непередбачуваний з усіх 
поглядів суб’єкт, який неможливо окреслити 
певними параметрами і обмежити рамками. 
Будь-який керівник у своїй управлінській 
діяльності спирається на власні ресурси – 
певні психологічні особливості, харизму, 
властивий йому стиль взаємодії з 
підлеглими, особистий досвід і засвоєні 
навички. Відтак, кожен управлінець володіє 
певними ресурсами, найголовнішим з яких є, 
власне, його особистість. Тому пріоритетом 
для нього повинно стати вивчення власної 
особистості. Адже тільки усвідомивши свої 
психологічні особливості керівник зможе 
перетворити їх на власний управлінський 
інструментарій. 
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PSYCHOLOGICAL PROFILE OF EFFECTIVE LEADER 
In the article numeral recommendations are analysed and requirement to personality of leader and his 

knowledges, abilities, skills which accumulate infinitely. Actuality of question is determined, what exactly is determine 
efficiency of leader and whether it is possible to develop it. It is marked on the special sharpness of this problem for 
Ukraine, as duration of the transitional stage of development of economy depends exactly on efficiency of guidance in 
an economy, policy and socialpublic sphere. 

The structure of personality and opinion of specialists is analysed in the field of management in relation to 
requirements to the modern leader, and development of psychological type of effective leader is offered. Concentrated 
attention not on technical jurisdictions, predefined position and sphere of activity, and not so much on the typical 
functions of management, skil'ki exactly on psychological jurisdiction. In fact, it is base description of personality, 
which is related to the criteria of efficiency or progress of actions in professional and vital situations. 
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екстремальної та кризової психології (м. Харків) 
 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПОМИЛКОВИХ ДІЙ У 
ПОЖЕЖНО-ПРИКЛАДНОМУ СПОРТІ 

 
Статтю присвячено теоретичним дослідженням помилкових дій у спортивній діяльності, а 

також виникнення помилкових дій у пожежно-прикладному спорті через психологічні детермінанти. 
Ключові слова: помилкові дії, особистісний фактор, психологічні передумови, психологічні 

детермінанти, спортсмен пожежно-прикладного спорту. 
Статья посвящена теоретическим исследованиям ошибочных действий в спортивной 

деятельности, а также возникновению ошибочных действий в пожарно-прикладном спорте 
вследствие психологических детерминант. 

Ключевые слова: ошибочные действия, личностный фактор, психологические предпосылки, 
психологические детерминанты, спортсмен пожарно-прикладного спорта. 

Постановка проблеми. Професійно-
службова діяльність персоналу Державної 
служби з надзвичайних ситуацій України 
(ДСНС), що безпосередньо залучається до 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 
характеризується високим фізичним 
навантаженням та психічним напруженням. 
Пожежні-рятувальники ДСНС виконують 
завдання в умовах дії вогню та задимленості, 
на висоті, керують при цьому складною 
технікою, пересуваються по місцевості з 
подоланням різних штучних та природних 
перешкод. Крім того, в умовах сучасного 
стрімкого розвитку технологій та 
виробництва, все частіше виникають складні 
надзвичайні ситуації техногенного характеру 
та природного характеру, і як наслідок 
зростають вимоги до підготовки персоналу 
ДСНС, які залучаються до ліквідації наслідків 
цих надзвичайних ситуацій. Якісне та 
безпомилкове виконання ними професійно-
службових завдань потребує висококласної 
спеціальної фізичної підготовки, яке 
досягається завдяки тренуванням. 

І не випадково, що базою спеціальної 
фізичної підготовки для пожежних-
рятувальників є саме пожежно-прикладний 
спорт. Досягнення у цьому спорті 
обумовлюють розвиток та формування 
професійно-важливих якостей, тобто 
психологічних властивостей рятувальника, 
які забезпечують його стійкість до впливу 
певних несприятливих факторів професійно-
службової діяльності, зумовлюючи 
безпомилковість виконання поставленого 
завдання. 

Дослідженню феномену «помилкової 
дії», «дія в екстремальному виді спорту», 
«помилка спортсмена», «особистісний 
фактор» у спорті, присвячена величезна 
кількість літератури. 

Проте, досліджень вищезазначеного 
феномену, який притаманний спортсменам, 

що займаються професійно-прикладними 
видами спорту (таких як, пожежно-
прикладний спорт) на сьогоднішній момент 
виявлене вкрай мало, хоча деякі автори 
досить обґрунтовано їх розглядали [1; 3; 6; 7]. 

Оскільки пожежно-прикладний спорт 
(ППС) – це відомчий спорт, відповідно він 
являється екстремальним видом спорту, тож 
контингент, що ним займається досить 
специфічний, тобто ним займаються суто 
спортсмени, що проходять службу в 
підрозділах ДСНС України. Відповідно 
головним мотивом спортсменів ППС є 
вдосконалення людських можливостей та 
розвиток навичок й вмінь щодо порятунку 
людей та матеріальних цінностей від пожеж 
та дії інших надзвичайних ситуацій. Цей 
мотив цілком співпадає із професійними 
мотивами пожежних-рятувальників, що і 
відрізняє ППС від інших, споріднених за 
технічною складовою видів спорту. 

Виявлення психологічних резервів та 
напрямів оптимізації спортивної діяльності 
спортсмена пожежно-прикладного спорту є 
необхідною умовою підвищення 
ефективності діяльності пожежно-
рятувальних підрозділів ДСНС України. 

Аналіз останніх досліджень. Проблема 
надійності (безпомилковості) виконання 
завдань спеціалістів екстремального профілю 
має достатньо розроблені теоретичні основи 
та практичні результати, завдяки 
дослідженням В.А. Бодрова, 
Г.М. Зараковського, Є.О. Клімова, М.А. 
Котіка, М.С. Корольчука, Д.В. Лєбєдєва, 
Б.Ф. Ломова, О. Р. Малхазова, 
В.Д. Небиліцина, К.К. Платонова, 
В.А. Пономаренка, Г.В. Суходольского [2; 3; 
4], а також зарубіжних авторів J.W. Altman, J. 
Reason [8; 9] тощо, але все ж її не можна 
вважати вирішеною.  

Предметом досліджень в галузі 
успішності виступів на змаганнях, 
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безпомилковості та ефективності діяльності в 
спорті, у тому числі й екстремальному, у 
нашому дослідженні стали теоретичні основи 
та практичні результати розроблені 
В.І. Вороновою, Е.П. Ільїним, М.Д. 
Левітовим, А.Ц. Пуні, А.В. Родіоновим, В.Ф. 
Соповим, Ю.Е. Сосновніковой, [7] й ін.; а 
також готовність спортсмена до змагання ‒ 
В.А. Алаторцевим, А.Д. Гашошкіним, P.M. 
Загайновым, A.A. Лалаяном, Г.Е. Леевіком, 
В.Л. Маріщуком, Л.С. Нерсесяном, А.Ц. Пуні, 
O.A. Черніковою [1; 5; 6]. 

Постановка завдання. Метою даної статті 
є науково-теоретичний аналіз поняття 
«помилкова дія» спортсмена, а також описані 
деякі психологічні передумови виникнення 
помилкових дій у пожежно-прикладному спорті.  

Виклад основного матеріалу. На 
сьогоднішній день проблема помилкової 
діяльності є предметом багатьох наукових 
психологічних дисциплін таких як інженерна 
психологія, психологія діяльності в 
особливих умовах та не є виключенням 
психологія спорту, особливо екстремальних 
видів, де ціна помилки може коштувати 
спортсмену життя. 

Під помилковою дією у сучасній науці 
розуміють елемент діяльності, що порушує її 
цілеспрямоване протікання й призводить до 
небажаного для діючої особи результату [2; 
3]. Інакше кажучи, помилкова дія не пов'язана 
із припиненням або тимчасовим 
перериванням діяльності. У загальному плані, 
це можуть бути помилки при сприйманні 
інформації, ухваленні рішення, реалізації 
регулюючих впливів. В основі помилкових 
дій завжди лежить неправильне, несвоєчасне 
або неповне виконання операцій [4]. 

Під помилкою спортсмена ми розуміємо 
вчинену ним дію, що призвела до відхилення 
керованих параметрів спортивної діяльності 
за припустимі межі або заборонено 
правилами змагань, що її регламентують. 
Ціна припущеної помилки спортсмена може 
перешкоджати досягненню спортивного 
результату та призводити до травматизму або 
загибелі спортсмена [1; 5; 6]. Види та частота 
помилкових дій спортсмена залежать від 
структури конкретного виду спорту (його 
змісту, умов, організації), так й від 
індивідуальних антропологічних, фізичних та 
психологічних характеристик спортсмена [1]. 

Незважаючи на те, що «помилкова дія» 
включається як причина більшості подій, у 
ряді спеціальних досліджень наводяться 
вагомі аргументи за те, що навіть небезпечні 
дії людини та їхні небажані результати є 
скоріше наслідками, а не причинами події. 

Вони є продуктом ланцюга подій, в якому 
фактори, які сприяють чисто психологічно, 
часто бувають останніми й такими, що 
найменш піддаються керуванню елементами 
несприятливих наслідків [3; 4]. 

Із самого поняття «помилка» випливає, 
що до її основних класифікаційних ознак 
можна віднести: загальні, зовнішні, внутрішні 
ознаки, наслідки, причини, оцінку й 
рекомендації щодо профілактики помилки.  

У групу «загальні ознаки помилок» слід 
віднести такі ознаки, що характеризують 
появу помилки, як: встановлення факту 
помилки, ступінь прояву, виявленність, 
типовість, очікуваність, повторюваність. Ця 
група характеризує переважно динаміку 
помилки.  

За ступенем і формою прояву помилки 
можуть бути для спортсмена явними або 
прихованими залежно від того, впливає або 
не впливає помилка на дану дію та її 
результати. За ознакою виявлення виділяють 
помічені й непомічені помилки.  

З імовірністю появи помилок пов'язані 
ознаки «типовість» й «очікуваність». 
Типовість помилок визначається частотою 
їхньої появи для достатньої вибірки 
спортсменів і їхніх помилок. За даною 
ознакою помилки поділяються на типові й 
нетипові (рідкі).  

За швидкістю виникнення помилки 
можна розділити на раптові й поступові. Дана 
ознака є більш реальною для відмов 
технічних систем (висувна драбина, 
штурмова драбина, мотопомпа, вогнегасник, 
спорядження, екіпіровка спортсмена тощо), 
параметри яких контролюються більш чітко.  

За ознакою несподіваності помилки 
підрозділяються на очікувані й несподівані. 
Ознака несподіваності при достатній вибірці 
переходить в ознаку типовості.  

Крім того, за імовірнісною ознакою 
помилки поділяються на постійні й перемінні. 
Такий підхід може широко застосовуватися 
при визначенні точності зняття показань із 
вимірювальних приладів, купчастості при 
стрільбі по цілі й буде дуже важливим при 
кількісній характеристиці помилок [4]. 

Зовнішні ознаки помилок характеризують 
особливості прояву помилки в зовнішній 
структурі спортивної діяльності й є 
вихідними (базовими) для аналізу помилок. 
Це найбільш простий і звичний клас ознак. 
Представляється, що в нього можна включити 
ознаки, пов'язані з видом спорту, фактом 
помилки, місцем і часом прояву помилки.  

До зовнішніх ознак помилок також 
належать якісні й кількісні ознаки.  
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Якісними помилками є порушення плану 
й способів дій, їхньої послідовності, 
періодичності та ін. У пожежно-прикладному 
спорті можна виділити такі види вправ, де 
допущення такого виду помилок може 
призвести до порушення безпеки (вітальні 
помилки). Наприклад, підйом по штурмовій 
драбині у вікно четвертого поверху 
навчальної вежі та підйом по висувній трьох 
колінній драбині у вікно третього поверху 
навчальної вежі (виконання з партнером). 

Кількісні помилки проявляються при 
порушенні концентрації та перемикаємості 
уваги, тощо. Допущення такого виду помилок 
може призвести до порушень, що тягнуть за 
собою призначення виконання спортивної 
вправи. Наприклад, на усіх видах спортивних 
вправ це пізній старт, при знятті висувної 
драбини з пожежного автомобіля це прийом 
спортсменом драбини, що висувається на 
швидкості, при виконанні бойового 
розгортання - це невірний вибір, 
переплутування у захваті пожежних рукавів 
тощо (виконується 6-ма спортсменами 
одночасно). 

Якісні й кількісні помилки утворюють 
групу операціональних помилок. До них 
відносяться: зменшення числа складових 
змагального процесу, пропуск складових; 
введення зайвих складових; непередбачувані, 
безцільні, мимовільні, імпульсивні дії, 
непотрібне стереотипне повторення дій; 
перекручування дій; зміна плану дій, 
порушення послідовності дій 
(переплутування, невірний вибір, 
перестановки й ін.); помилки уваги, помилки 
в прогнозуванні, помилки, що залежать від 
недотримання запропонованих просторових, 
часових, точнісних й інших показників дій, 
рухів.  

На наш погляд, операціональна ознака не 
повністю характеризує зовнішні ознаки 
помилок спортсмена й не дозволяє зробити 
достатньо об'єктивний аналіз, якщо не 
враховується предмет діяльності, звертання 
до нього, зміна його стану.  

Внутрішня діяльність людини (процес, 
сутність, зміст діяльності) нерозривно 
пов'язана із зовнішньою (форма, результат) і 
виявляється через неї. Розподіл ознак 
помилок на зовнішні і внутрішні має умовний 
характер. Але виявлення внутрішніх ознак 
помилок за їхньою сутністю, психічним 
змістом дозволяє глибше проникнути у 
природу помилок, не зупинятися при їхньому 
аналізі лише на видимій, зовнішній стороні [2; 
4; 6]. 

Місце помилки у внутрішній структурі 

спортивної діяльності визначається її 
етапами, компонентами психологічної 
структури діяльності, дій, до яких, наприклад, 
належать: мотив, мета, сприйняття й оцінка 
поточної інформації, антиципація, ухвалення 
рішення, програмування (планування), 
виконання, контроль, оцінка й корекція.  

Помилки можуть розглядатися залежно 
від психологічного рівня: помилки на рівні 
особистості й на рівні пізнавальних процесів. 

Помилки на рівні особистості пов'язані з 
особливостями спрямованості, темпераменту, 
характеру, здібностей, емоційно-вольової 
сфери особистості. Зокрема помилки, 
пов'язані зі спрямованістю особистості, 
можуть проявлятися в порушенні мотивації 
до професійної діяльності, у зміні цілі 
діяльності, дій, зниженні установки на 
виконання конкретного завдання.  

Спортсмен може не знати про те, чи 
допускає він помилку або ні, не 
усвідомлювати її, або усвідомити вже після 
здійснення, через певний часовий проміжок 
(декілька секунд). У цьому зв'язку помилки 
можуть поділятися на неусвідомлені й 
усвідомлені. Інший характер носять помилки, 
які визначаються свідомою установкою на її 
здійснення з метою, наприклад, запобігання 
аварійній (екстремальній) ситуації. Їх можна 
назвати навмисними, цілеспрямованими.  

Помилки пізнавальних психічних 
процесів можуть бути розділені за видами 
чуттєвого й логічного (раціонального) 
пізнання. Так, наприклад, помилки відчуттів 
виявляються за зміни їхніх порогів. Помилки 
у сприйнятті простору, часу, руху, 
послідовності, періодичності й тривалості 
явищ, сприйняття простих і складних об'єктів 
виявляються за специфічними для них 
показниками. Помилки пам'яті можна 
розділити відповідно до видів і процесів 
пам'яті. Помилки мислення визначаються 
видами, формами й процесами мислення. 
Помилки уваги визначаються видами уваги та 
її властивостями (перемикання, розподіл, 
стійкість й та ін.).  

Помилки психомоторики (статичні, 
динамічні, складно-координовані дії) 
зводяться до помилок рухів і визначаються 
їхніми показниками.  

 За нашим переконанням, виникнення 
помилок є, як правило, наслідком ряду 
обставин, які можна розглядати як їхні 
причини.  

Представники інженерної психології 
досить ґрунтовно розглядали поняття 
помилки та розподілили її на «випадкові» і 
«закономірні», а також їхнє співвідношення із 
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причинами аварійних ситуацій, пов'язаними з 
індивідуальними особливостями на прикладі 
оператора – «особистісним фактором» [2; 4].  

Спроба пояснення причин помилок лише 
з позицій «особистісного фактора», на наш 
погляд, не дозволяє передбачити заздалегідь 
або пояснити виникнення багатьох 
помилкових дій у пожежно-прикладному 
спорті, які належать до категорії випадкових 
помилок. Їх поява, як правило, 
обумовлюється цілим рядом несприятливих 
обставин, між якими важко встановити 
якийсь зв'язок. 

Причиною випадкових помилок можуть 
бути:  

 коливання уваги, пропуски стартових 
сигналів, переплутування щаблів на драбинах, 
пожежних рукавів й інші, часом не дуже 
серйозні порушення, які не призводять до 
необоротних серйозних наслідків, іноді 
залишаються непоміченими або не 
піддаються оперативному виправленню. Але 
при встановленні причини непередбаченої, 
випадкової помилки вона дійсно може 
переходити в категорію закономірної 
помилки.  

Помилки, які можуть бути передбачені й 
тим більше виявлені, а їх причини – 
встановлені, відносяться до категорії 
закономірних помилок.  

Походження закономірних помилок 
пов'язане з: несприятливими індивідуально-
психологічними, фізичними або професійно-
важливими якостями спортсмена, 
невідповідністю вимог спортивного 
пожежно-технічного озброєння і умов 
діяльності його функціональним 
можливостям.  

Таким чином, випадковими й 
закономірними помилками можуть бути 

однакові за проявом, наслідками і 
зовнішньою структурою помилки, які, 
натомість, виникають з різних причин. До 
того ж вони можуть виникати на різних 
рівнях макроструктури діяльності.  

Як причини виникнення помилкових дій 
професіонала у сучасній психологічній науці 
також розглядаються [2; 4]:  

 емоції, що асоціюються з конкретною 
подією, професійною ситуацією, 
професійним завданням;  

 невизначеність інформації, якщо її не 
вистачає для оцінки ситуації;  

 значущість події. 
У пожежно-прикладному спорті всі 

перелічені фактори можуть виникати при 
попередньому негативному досвіді виступу 
на змаганнях або ж відсутності виступів 

високого рівня. В залежності від 
індивідуально-психологічних характеристик 
спортсмена, від досвіду й спортивної 
кваліфікації спортсмена, умов змагань, 
взаємовідносин із командою, тренером та 
сім’єю рівні змагальні умови по різному 
впливають на спортсменів. Тому і 
психологічні детермінанти помилкових дій у 
спортсменів будуть різнитися.  

Однією з небагатьох, по суті 
психологічних, є класифікація помилок 
фахівця за ступенем їх навмисності, 
запропонована М.А. Котіком [2]. У самому 
загальному плані автором виділяються дві 
групи помилок – навмисні й ненавмисні, а в 
кожній із груп – окремі їхні різновиди.  

Помилки, що здійснюються ненавмисно, 
зумовлені наступними причинами:  

1) зовнішніми – через ергономічні 
недоліки засобів, умов й організації діяльності 
(пожежно-технічне озброєння, умови 
організації змагань тощо);  

2) внутрішніми – через вади власних 
можливостей (спортивно-професійна 
непридатність, недостатня підготовленість, 
порушення функціонального стану й 
психічних процесів), через невикористання 
власних можливостей (недооцінка значущості 
змагань, втрата віри у свої можливості, 
мотивації тощо).  

З проведеного аналізу існуючих на 
сьогодні у психологічній науці підходів щодо 
розгляду даного питання ми не знайшли 
інших досліджень, окрім дослідження 
М.А. Котіка [2], який і виділив декілька 
причин виникнення навмисних (свідомо 
чинених) помилок, деякі з них можна 
віднести до категорії спортсменів пожежно-
прикладного спорту, а саме:  

1) під впливом внутрішніх конфліктів – 
наприклад, між вигодою або зручністю й 
безпекою («зіркова хвороба», 
непрофесіоналізм);  

2) у пошуках інтересу на змаганнях 
(наприклад, навмисне ускладнення поточних 
завдань висококваліфікованим фахівцем для 
професійного самоствердження й відходу від 
звичних, освоєних прийомів їхнього 
вирішення);  

3) для покарання кривдника (наприклад, 
навмисний учинок з несприятливим 
результатом для «покарання» тренера або 
членів команди);  

4) у порятунок – порушення правил 
безпеки для запобігання більш серйозному 
порушенню.  

У наведеному переліку причин 
навмисно допущених помилок звертає на 
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себе увагу, з одного боку, начебто 
очевидність безпосереднього джерела 
помилок, пов'язаного (при поверхневому 
аналізі) з безвідповідальністю, 
недисциплінованістю тощо. Але, з іншого 
боку, при більш глибокому аналізі видно, що 
причини помилок швидше за все полягають 
у серйозних переживаннях, стані 
незадоволеності, недостатньої 
усвідомленості значення й небезпеки 
ситуації, за якими стоять свої об'єктивні 
обставини.  

У цьому зв’язку викликає інтерес 
класифікація помилок, яку було розроблено 
J.W. Altman [8], що базується на чотирьох 
ознаках: 

1. зміст діяльності (помилки у 
протіканні різних психічних процесів з 
урахуванням особливостей поведінки 
людини, погано спланована виконавцем 
робота, недостатній самоконтроль у її 
процесі, порушення Правил змагань;  

2. умови її реалізації (включає п'ять 
факторів: можливість виявлення помилки, 
усунення помилки або її наслідків, значущість 
помилки (наслідку), несприятливі умови 
навколишнього середовища (фізичні, 
психологічні й організаційні фактори), 
непередбачені обставини); 

3. індивідуальність (встановлення 
взаємозв'язку між помилками й 
індивідуальними характеристиками людини 
(мотивація, інтереси, особливості характеру, 
здібності, освіта, досвід, вік, стать); 

4. коригувальні дії (попередження 
помилок). Визначає основні шляхи 
попередження помилок і включає 
автоматизацію найбільш помилкових дій, 
удосконалювання зворотного зв'язку для 
передачі інформації про помилки та їхні 
наслідки, психологічну підготовку до 
безпомилкової роботи, удосконалювання 
спортивного професійного відбору [2; 4]. 

На сьогодні існує цілий ряд підходів до 
класифікації помилок у професійній 
діяльності фахівця. Як провідні 
класифікаційні ознаки пропонується 
враховувати ступінь впливу помилок на 
роботу системи «людина-машина», зв'язок з 
окремими психічними процесами керуючої 
діяльності, характер порушень при виконанні 
керуючих дій [4] та ін. 

Таким чином, при класифікації помилок 
дослідники орієнтуються, як правило, на 
основні ознаки комплексного поняття 
помилки: причина виникнення, форма прояву, 
ступінь виразності, наслідки впливу. Велика 
увага у класифікаціях, особливо прикладного 

характеру, приділяється зовнішнім ознакам 
функціонування системи.  

У групі класифікаційних ознак причин 
помилок особливу складність представляє 
визначення психологічних і 
психофізіологічних характеристик 
функціонування фахівця.  

Особливої уваги заслуговує підхід до 
класифікації помилок з погляду відображення 
процесу й розвитку помилки. Відповідно до 
поглядів Дж. Альтмана, В. Синглтона, 
Ю.Ф. Гущина, можна виділити ряд критеріїв 
для розкриття цього класу ознак: «виконання» 
(виконане, невиконане, виконується) або 
«виконання-недогляд», «усунення-
неусунення», «виявлення-невиявлення» 
помилки й інші. Ці критерії у сполученні із 
критерієм своєчасності дозволяють розкрити 
динаміку помилки в плані її відображення 
безвідносно до типів і видів дій [5; 6; 8]. 

Іншим важливим класом ознак помилки 
є оцінка її значущості суб'єктом, що 
ґрунтується на передумові можливості 
суб'єкта аналізувати помилку після її 
завершення. Проте така оцінка є однією з 
завершальних ланок в аналізі й спрямована на 
профілактику й запобігання помилці.  

Технологічною й корисною для 
використання представляється нам 
класифікація помилкових дій на підставі 
їхньої стійкості. За цим критерієм можна 
виділити наступні помилкові дії: випадкові, 
тимчасові, періодичні, стійкі, звичні. 

Випадкові помилкові дії є наслідком 
раптових, несподіваних перешкод у 
виконанні дії. Причиною таких помилок 
можуть бути нестійкість уваги, відсутність 
вольових якостей або мотивації до діяльності. 

Тимчасові помилкові дії обумовлені 
незнанням порядку й правил виконання дії, 
відсутністю стійких навиків, переживанням 
дистресу, астенізацією, перевтомою, 
пов'язаними, наприклад, з незавершеним 
процесом освоєння діяльності, 
неадаптованістю до обстановки й ін. 

Періодичні помилкові дії проявляються в 
конкретних ситуаціях професійної діяльності 
(у пожежно-прикладному спорті 
проявляється у різних його видах, а також при 
виконанні одного з елементів вправи), що 
викликають порушення психічної діяльності 
спортсмена під час спортивно-професійної 
діяльності. Їхньою причиною можуть бути 
емоційні травми, викликані фактом колись 
зробленої помилки, що породжують фобію 
повторити помилку знову й супроводжуються 
надмірним напруженням.  

Стійкі помилки постійно проявляються в 
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конкретній дії. Такі помилки зустрічаються 
рідко, тому що за ними, як правило, ідуть 
організаційні рішення. 

Звичні помилки виражаються в 
постійному виконанні яких-небудь дій іншим 
(«не за правилами») способом. Вони до 
певного часу можуть не помічатися, 
ігноруватися, аж поки не «прориваються» 
серйозним збоєм у спільній діяльності. 

З вищевикладеного випливає, що 
головними компонентами класифікації 
помилок є: факт наявності, місце прояву, час 
настання, причини виникнення, наслідки 
появи, заходи із запобігання або подолання. 
Основними групами ознак помилок є загальні 
ознаки (загальний опис факту), зовнішні 
ознаки (форма помилки), внутрішні ознаки 
(зміст помилки), наслідки, розвиток помилки, 
причини, оцінки помилки й рекомендації із 
запобігання помилкам.  

Висновки. Таким чином, виходячи зі 
сказаного, під помилковими діями 
спортсменів пожежно-прикладного спорту ми 
розуміємо такий елемент спортивно-
професійної діяльності, який порушує її 

цілеспрямований перебіг і призводить до 
небажаного для спортсмена результату. 

Викладена систематизація причин 
помилкових дій свідчить про те, що стосовно 
до спортивної (змагальної) діяльності 
спортсменів пожежно-прикладного спорту 
їхні передумови визначаються 
індивідуальними психологічними 
(психофізіологічними) особливостями 
суб’єкта дослідження й повинні або 
оцінюватися й ураховуватися під час 
спортивного професійного відбору та відбору 
відносно спортивної перспективи спортсмена, 
або формуватися, розвиватися у процесі 
їхньої підготовки. У той же час багато завдань 
й умови діяльності пред'являють підвищені, а 
іноді й непомірно високі вимоги до стану 
професійно значущих якостей не тільки 
конкретного суб'єкта (спортсмена), але й цілої 
команди. Тим самим причини помилок 
визначаються впливом на спортсменів 
зовнішніх факторів діяльності, не адекватних 
їхнім можливостям. 
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PSYCHOLOGICAL PREDICTORS OF ERRONEOUS ACTIONS IN FIRE-APPLIED SPORT 

This article is devoted to theoretical research activities in the false fire-applied sports. Author in error 
athlete understands that he committed the act that led to the rejection of controlled parameters sporting activity 
of bounds or prohibited competition rules that govern it. Price a mistake athlete may hinder the achievement of 
athletic performance and lead to injury or death of an athlete. Types and frequency of erroneous actions athlete 
depend on the structure of a particular sport (its content, conditions, organization), and so the individual 
anthropological, physical and psychological characteristics of athletes. So, erroneous actions athletes fire and 
applied sport is an element of professional sports activity that violates its purposeful course and leads to 
undesirable results for the athlete. 

Keywords: wrongdoing personal factor, psychological conditions, psychological determinants, athlete fire-
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ПСИХОЛОГІЧНА ПРИРОДА Й ЧИННИКИ САМОТНОСТІ МОРЯКІВ 
ДАЛЕКОГО ПЛАВАННЯ 

 
У статті розглядається психологічна природа й детермінанти самотності та її переживання 

моряками далекого плавання під час діяльності в особливих умовах. Визначені психологічні чинники, що 
впливають на переживання самотності моряками, серед яких групова соціальна ізоляція, пов’язана із 
відривом від родини та знайомих; психоемоційна напруженість; ризик загострення тривожності, 
депресії й інших невротичних станів; соціально-психологічні чинники, що пов’язані із специфічними 
міжособистісними відносинами у колективі, дефіцитом інформації; усвідомлення потенційної загрози 
життю і здоров’ю. 

Ключові слова: психологічна природа, психологічні детермінанти, екстремальні чинники, 
переживання, самотність, психічний стан, моряки далекого плавання. 

В статье рассматривается психологическая природа и детерминанты одиночества и его 
переживания моряками дальнего плавания во время деятельности в особых условиях. Определены 
психологические факторы, влияющие на переживание одиночества моряками, среди которых групповая 
социальная изоляция, связанная с отрывом от семьи и знакомых; психоэмоциональная напряженность 
риск обострения тревожности, депрессии и других невротических состояний; социально-
психологические факторы, связанные со специфическими межличностными отношениями в 
коллективе, дефицитом информации; осознание потенциальной угрозы жизни и здоровью. 

Ключевые слова: психологическая природа, психологические детерминанты, экстремальные 
факторы, переживание, одиночество, психическое состояние, моряки дальнего плавания. 

Самотність сучасної людини 
детермінується цілою низкою економічних, 
соціальних, політичних, екологічних, 
етнічних, релігійних, культурних та інших 
факторів. Проте, більшістю дослідників 
найбільш суттєвими й визначальними 
вважаються саме психологічні та соціально-
психологічні чинники, які впливають на 
соціальну і міжособистісну відчуженість 
людини, обумовлюють переживання нею 
самотності. Актуалізує проблему самотності 
і той факт, що в сучасну епоху розвитку 
комунікативної сфери, раціоналізований 
обмін інформацією став панівним, тоді як 
емоційна взаємодія відтіснена на другий 
план. Крім цього, існують деякі види 
діяльності, у яких переживання людиною 
самотності набуває специфічного 
суб’єктивного та об’єктивно-професійного 
змісту. 

Особливу психологічну детермінацію 
мають переживання самотності моряків 
далекого плавання під час тривалих 
морських рейсів. Діяльність моряків завжди 
відносилась до професій надзвичайно 
складних і одночасно ризикованих, що 
пред’являє специфічні вимоги до плавскладу 
суден. Тривале плавання пов’язане з 
постійним перебуванням членів екіпажу в 
умовах обмеженого простору, монотонності 

діяльності, різкого звуження зовнішніх 
соціальних зв’язків, підвищеної небезпеки 
виникнення аварійних ситуацій тощо. Проте, 
розгляд самотності як тотального 
психологічного феномену людського 
існування в професійно-діяльнісному вимірі 
під час діяльності моряків далекого плавання 
ще не знайшов цілісного наукового 
висвітлення. 

Метою даної наукової праці є 
здійснення теоретичного аналізу 
психологічної природи й детермінант 
самотності та її переживання моряками 
далекого плавання під час діяльності в 
особливих умовах. 

Для більш змістовного розуміння 
психологічної природи і змісту самотності, 
особливостей її переживання фахівцями, що 
працюють в особливих умовах діяльності, 
зокрема моряками далекого плавання, 
вважаємо за необхідне провести всебічний 
психологічний аналіз попереднього 
вивчення природи та чинників самотності.  

Проблема самотності на сучасному 
етапі більшою мірою досліджується в межах 
психологічного, філософського та 
соціологічного дискурсу. Плідними в цьому 
контексті є праці психологів О. Данчевої, 
С. Корчагіної, Ю. Кошелєвої, А. Лібіної, 
М. Литвака, Р. Нємова, Н. Покровського 
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Н. Самоукіної, Ю. Швалба та інших. 
Український дослідник Ю. Швалб указує, що 
у ХХ - початку ХХІ століття самотність 
мільйонів людей пов’язана з бажанням бути 
не самому, а також з глибоким, трагедійним 
переживанням неможливості практично 
здійснити це. Тому проблема самотності і 
розглядалась спочатку лише як проблема 
спілкування, міжособистісної взаємодії, і 
лише в останній час самотність, пов’язується 
не стільки з особливостями спілкування, 
скільки з психологічними властивостями 
особистості [1]. 

І. Слободчиков, здійснюючи теоретико-
експериментальне дослідження самотності 
особистості, визначає, що переживання 
самотності існує протягом усього життя 
людини і є сутнісною характеристикою 
особистості, що має власний зміст, структуру 
і закономірності розвитку [2]. В одному з 
останніх російських психологічних 
досліджень самотності С. Бакалдін 
емпірично виявив чотири групи емоцій, 
пов’язаних із почуттям самотності: 
беззахисність і страх; зовнішнє відчуження; 
внутрішнє відчуження; туга по конкретній 
людині. Автором встановлено, що «самотні» 
респонденти при наявності почуття 
самотності гірше себе почувають і 
відчувають більш поганий настрій, а також 
що їх активність значно нижче, ніж у 
«несамотніх» респондентів. [3].  

Психологічна природа самотності 
полягає в тому, що вона сприймається як 
гостре суб'єктивне, індивідуальне і часто 
унікальне переживання. Хоча при всій 
унікальності даного переживання самотність 
має певні елементи, спільні для всіх її 
проявів. Однією з самих яскравих рис 
самотності є специфічне відчуття повного 
«занурення» в самого себе. Відчуття 
самотності не схоже на локальні 
переживання, воно цілісне, всеохоплююче. 

На науковому і побутовому рівнях 
поширено розуміння самотності переважно 
як психічного стану Реальні суб'єктивні 
стани самотності зазвичай супроводжують 
симптоми психічних розладів, які мають 
форму з явним негативним емоційним 
забарвленням, причому у різних людей 
афективні реакції на самотність різні. 
Виділяють широкий спектр типових 
емоційних станів, які час від часу 
охоплюють хронічну, самотню людину, 
серед них: відчай, нудьга, нетерпіння, 

відчуття власної непривабливості, 
безпорадність, панічний страх, 
пригніченість, внутрішня спустошеність, 
відчуття власної недорозвиненості, втрата 
надії, ізоляція, скованість, дратівливість, 
незахищеність, меланхолія, відчуженість. 

В психологічному науковому дискурсі 
йдеться також і про можливість визначення 
самотності і як переживання. У.А. Садлер і 
Т.Б. Джонсон вказують, що на противагу 
стану ізоляції, який є об'єктивним, зовні 
обумовленим, самотність є суб'єктивним 
внутрішнім переживанням [4]. За 
визначенням С. Вербицької самотність - це 
психічний стан, що активує емоційне 
переживання процесу взаємодії між 
суб'єктом і життєвою ситуацією і регулює 
ступінь внутрішньої чи зовнішньої 
активності суб'єкта [5]. 

Щодо аналізу чинників самотності, Р. 
Вейс виділяє такі ситуації, за яких виникає 
вірогідність самотності: розлучення, втрата 
близької людини. Крім цього він вказує на 
психологічні властивості особистості, риси її 
характеру, що призводять до самотності: 
зосередженість на своєму внутрішньому 
світі, сором’язливість, низька самооцінка [6]. 
Як бачимо, серед особистісних рис, що 
сприяють виникненню самотності, Р. Вейс 
називає лише такі, які так чи інакше пов'язані 
з невпевненістю людини в собі, а серед 
ситуативних чинників вказує тільки на ті 
події, які повинні викликати негативні 
переживання.  

Враховуючи, що ситуаційні чинники 
різноманітні завжди виступають зовнішньою 
умовою для психологічних явищ, психологи 
більше уваги приділяють особистісним 
чинникам, тобто пошуку комплексу 
характерологічних рис або окремих 
властивостей, яскрава вираженість яких 
створює у людини схильність до самотності. 
М. Джонс виявив, що самотні люди мають 
підвищене почуття самоповаги, виявляють 
меншу цікавість до партнерів, схильні 
частіше міняти предмет розмови [7].  

За часовими ознаками виділяють такі 
групи чинників самотності: 

‒ чинники, що складають події і 
зміни, які різко занурюють в самотність (такі 
як смерть чоловіка/дружини, розлучення, 
втрата батьків, переїзд тощо); 

‒ чинники, які спричиняють 
відчуття самотності і примушують людей 
залишатися самотніми протягом тривалого 
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часу (так, людям з недостатніми навичками 
спілкування важко підтримувати або 
встановлювати задовільні соціальні 
стосунки). 

До особистісних причин самотності 
також відносять самооцінку людини. 
А. Баранова зазначає, що багатьох людей 
почуття самотності пов'язано з явною 
заниженою самооцінкою. Породжене нею 
відчуття самотності нерідко призводить до 
появи у людини почуття непристосованості і 
нікчемності. В деяких випадках самотність 
зароджується внаслідок часткової або повної 
емоційно-психологічної ізоляції людини від 
оточуючих [8].  

С. Вербицька доводить, що самотня 
людина - це емоційно відчужений суб'єкт 
спілкування, що має відносно змінені 
структури цінностей і соціальних потреб. 
Типовими паттернами соціальної поведінки 
такої людини є обережність при 
встановленні соціальних контактів, 
тенденція до спілкування з невеликою 
кількістю людей, уникнення 
відповідальності за прийняття рішення в тій 
чи іншій міжособистісній ситуації. [5]. Тобто 
одним з головних критеріїв самотності в 
соціально-психологічному аспекті є рівень 
спілкування.  

На наш погляд, детермінанти самотності 
найчастіше проявляються в комплексі, тобто 
в певному взаємозв’язку та 
взаємообумовленості. І переживання, і стан 
самотності спочатку розглядаються тільки в 
одній, негативній модальності. Останнім 
часом все більше і більше дослідників 
схильні бачити у самотності не лише форму 
кризи, але і умову розвитку особистості. 
Враховуючи це, слід визначити, що, поряд із 
проявом вище описаних закономірностей і 
психологічних детермінант самотності, 
психологічна природа й чинники 
переживання самотності моряками далекого 
плавання наповнюється ще специфічним 
змістом особливих умов їх діяльності. 

На сьогодні існують різні психологічні 
дослідження діяльності моряків. Ґрунтовно 
вивчались психологічні особливості й 
феномени діяльності фахівців у військово-
морській галузі. Так, серед українських 
науковців-психологів заслуговують на увагу 
дослідження М. Корольчука, який вивчав 
психофізіологічні складові працездатності 
корабельних спеціалістів в екстремальних 
умовах [9]. Проблеми психологічного 

забезпечення професійної діяльності 
корабельних спеціалістів у тривалому 
плаванні аналізував П. Криворучко [10].  

Фундаментально дослідив психологічні 
проблеми міжгрупової адаптації на кораблях 
військово-морського флоту російський 
вчений О. Булгаков [11]. І. Мосягін, 
досліджуючи психофізіологічні 
закономірності адаптації військово-морських 
фахівців, встановив періоди максимального 
зниження компенсаторних можливостей у 
військових моряків, а також вплив на процес 
психофізіологічної адаптації до службової 
діяльності молодих фахівців комплексу 
психологічних і соціальних факторів [12]. 

Психологічні аспекти також вивчались у 
професійній діяльності моряків цивільного 
флоту. Так, Л. Єнькова провела 
реконструкцію уявлень про час життя 
моряків-судноводіїв цивільного флоту та 
виділила професійні специфікації їх часових 
уявлень [13]. Ф. Щербіна дослідив 
формування захисних, пристосувальних 
реакцій організму моряків у трансширотних 
рейсах різної тривалості [14]. 

Екстремальні умови діяльності моряків 
далекого плавання, обмеженість соціальних 
контактів, певний рівень ізоляції, жорстка 
регламентація життя, відсутність 
позитивного життєвого зростання і 
особистого життя по-різному впливають на 
осіб різного віку, з різним терміном і 
досвідом знаходження в таких умовах. 
Проте, об’єктивні причини заломлюються 
через особистість і набувають суб’єктивного 
характеру, тому стан самотності може мати 
як позитивний, так і негативний потенціал. 
Внаслідок, самотність може проходити в 
двох формах: самотність як ресурс і 
самотність як проблема. 

Проблема переживання самотності в 
ситуації групової ізоляції під час тривалих 
морських рейсів є і об’єктивною, і 
суб’єктивною одночасно: вона існує 
незалежно від того, усвідомлюється або не 
усвідомлюється, але її немає без особистості, 
що знаходиться в ній.  

Г. Шагалієва визначає декілька рівнів 
переживання самотності в умовах групової 
ізоляції [15]. Перший рівень найбільш 
простий і легко фіксується як самою 
людиною, так і стороннім спостерігачем. 
Значною мірою він фізіологічний, оскільки 
пов’язаний з порушенням біосоціальної 
потреби бути разом із собі подібними. 
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Наступний рівень - комунікативний - 
відрізняється тим, що в межах доступності є 
люди, але взаємодія і спілкування з ними 
ускладнена: у кращому разі є епізодичний 
обмін окремими діями і короткими 
репліками, то з однією, то з іншою людиною, 
що обумовлено регламентованістю окремих 
екстремальних видів діяльності. Два 
наступні рівні емоційної і духовної 
самотності є в психологічному плані 
складнішими і важче піддаються 
зовнішньому спостереженню. Кожен з них 
можна назвати самотністю в натовпі. Саме 
такі ситуації вважаються найбільш 
проблемними в умовах сучасного 
високотехнологічного суспільства [15]. 

Діяльність моряків під час морських 
рейсів має свою, особливу специфіку, 
зумовлену чинниками підвищеного ризику, 
травмонебезпечності, монотонії, 
стресогенності, відносної соціальної 
ізольованості, деформуючого впливу тощо. 
В умовах тривалого плавання стереотипність 
суднового життя супроводжується 
різноманітними реакціями нервових 
регуляторних механізмів, що носять 
компенсаторний характер. Діапазон змін 
нервової системи моряків у морі дуже 
широкий, аж - до неврозів, дезадаптації 
тощо. 

Умови праці моряків далекого плавання 
відрізняються збільшеними труднощами 
адаптації та ситуацією соціальної депривації. 
Це призводить до різних моральних і 
психологічних відхилень у їх поведінці та 
діяльності. Моряки, в умовах далекого 
плавання опиняються в ситуації коли вони 
обмежені в можливостях для задоволення 
певних життєвих психічних потреб іноді 
тривалого часу. Виникнення соціальної 
депривації, пов’язане з тим, що в умовах 
далекого плавання людина стикається із 
ситуацією недостатнього отримання 
соціальних, почуттєвих, сенсорних стимулів, 
опиняється в умовах певної групової 
соціальної ізоляції. 

Психологічні характеристики і умови 
діяльності моряків визначаються також 
високою відповідальністю за виконання 
поставлених завдань, тривалим 
перебуванням у стані емоційної напруги, 
гіподинамією, недостатністю сенсорної 
інформації, відірваністю від соціального 
середовища, сім’ї, дефіцитом часу, 
наявністю перешкод, ризиком для життя.  

Залежно від організаційного та 
психологічного змісту виділяють три 
режими праці моряків, які характеризуються 
постійною, швидкою або раптовою їх 
зміною для екіпажу. 

1. Праця у повсякденних умовах, 
переважно у готовності до екстремальних 
дій. 

2. В умовах підвищеної готовності, коли 
значно зростає відповідальність корабельних 
спеціалістів за виконання службових 
обов’язків (вузький прохід, зближення та 
розходження з іншими кораблями). Робота 
характеризується значною напругою, 
здійснюється у примусовому темпі з 
дефіцитом часу. 

3. В аварійних ситуаціях, коли на членів 
екіпажу діють екстремальні фактори аварії та 
зовнішнього середовища [10]. 

У дослідженнях щодо вивчення праці 
корабельних спеціалістів підтверджено, що 
об’єктивною особливістю діяльності моряків 
надводних кораблів виступає утома і 
перевтомлення як негативні психічні стани, 
що характеризуються зниженням її 
ефективності під час плавання. Крім того, в 
умовах корабельного життя спеціалісти 
несуть вахту за змінами, які постійно 
переміщуються по осі часу. Періодичні 
переміщення у розкладі вахт призводять до 
десинхронізації ритму сну і праці, що 
посилює сонливість, відчуття тривоги, 
погіршення самопочуття, настрою, утоми. 

О.О. Істоміна емпірично довела, що 
просторово-часові характеристики умов 
професійної діяльності під час морського 
рейсу знаходять своє відображення в образі 
світу моряків. Авторка охарактеризувала 
взаємозв'язок просторово-часових умов 
професійної діяльності в тривалому рейсі і 
просторово-часових особливостей образу 
світу моряків. Відмінності в образі світу 
окремих груп морських фахівців, пов'язані із 
досвідом перебування в умовах рейсу, 
приналежністю до професійної групи, 
тривалістю перебування в рейсі тощо[16]. 

Чинником самотності моряків є також 
брак інформації. У звичайних умовах 
людина постійно переробляє, передає і 
поглинає великий обсяг інформації. Хоча у 
плаванні на сьогодні, в порівнянні із 
минулим, є більше можливостей поповнення 
інформації про близьких людей, події у світі 
та на батьківщині (радіо, телефон, Інтернет), 
така інформація, як правило, лаконічна, 
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недостатня, неповна. Із збільшенням 
тривалості походу у моряків, при відсутності 
інформації, загострюються ознаки 
переживання самотності, виникають 
тривожність, депресія, невротичні стани, 
порушення сну. 

Дослідники зазначають основні стресові 
чинники професійної діяльності моряка за 
нормальних умов на судні: 
1) стрес-фактори, які пов’язані з природними 
умовами: 
– зміна погодних та кліматичних умов під 
час плавання; 
– зміна часових поясів; 
– бортова та кільова качка, удари хвиль у 
борти судна; 
2) стрес-фактори, які пов’язані з 
виробничими умовами: 
– шум і вібрація; 
– електромагнітне випромінення; 
– хімічне забруднення повітря; 
– збільшення інтенсивності експлуатації 
суден; 
3) соціально-психологічні стрес-фактори: 
– єдність зони відпочинку та праці; 
– постійна готовність до виконання 
професійної діяльності; 
– монотонність професійної діяльності; 
– дефіцит інформації; 
– групова ізоляція та самотність; 
– зниження рухової активності; 
– сексуальна депривація; 
– необхідність приймати рішення в умовах 
дефіциту часу; 
– загроза потрапляння у піратській полон 
[10]. 

Професійна діяльність моряків 
здійснюється в умовах достатньо високого 
ризику для життя. Вченими доказано, що 
майже кожний вид діяльності має певну 
ступінь ризику і веде за собою вірогідність 
аварій і катастроф. Загроза життю певним 
чином впливає на психічні стани людей, що 
викликає стенічні емоції, проявлення 
мужності і героїзму. Однак у багатьох 
випадках виникає психічна напруга, яка 
породжує невпевненість у безпеці плавання. 
В більшості випадків загроза для життя 
викликає постійний стан тривожності. 
Очікування небезпеки є суб’єктивним 
станом, який виникає в моряка у відповідь на 
небезпеку плавання. 

Окремо слід зупинитися на такому 
надзвичайно стресогенному чиннику, як 
загроза потрапляння у піратській полон, яка 

є такою, що виходить за межі звичайної 
трудової діяльності моряків. За даними 
світової статистики, піратська загроза з 
кожним роком стає все більш актуальною та 
небезпечною. Сумний досвід піратського 
полону моряків вже набули майже всі 
сучасні держави, які мають власний 
торговельний та пасажирський флот. Як 
зазначає А. Побідаш, незважаючи на всі 
заходи для забезпечення захисту від нападів 
піратів, моряки не можуть відчувати себе у 
достатній безпеці. Досить негативно цей 
факт впливає і на родичів моряків, котрі 
йдуть у рейс в небезпечну зону [17]. 

Висновки. Аналіз різних підходів до 
обґрунтування психологічної природи 
самотності дозволив визначити її як 
комплексне явище, що виражає певну форму 
самопізнання; психогенний чинник 
емоційного стану людини, яка знаходиться в 
умовах ізоляції; стан людини з негативним 
емоційним забарвленням та симптомами 
психічних розладів; переживання 
усвідомлення ізольованості і ставлення 
людини до себе і оточуючих; сутнісна 
характеристика психологічного розвитку 
особистості. До чинників самотності 
традиційно відносять суб’єктивні й 
об’єктивні, в тому числі особистісні, 
соціальні, економічні, політичні, 
середовищні, ситуативні, часові, 
інформаційні, екологічні, культурологічні, 
професійні. Серед психологічних чинників 
самотності найбільш суттєвими є внутрішні 
психологічні властивості особистості, риси її 
характеру та певні психологічні стани, серед 
яких невпевненість людини в собі, 
замкненість, нелюдимість, низька 
самооцінка, підвищена тривожність, 
емоційна нестабільність, фактори стресу 
тощо 

Специфіка професійної діяльність 
моряків далекого плавання іноді передбачає 
певну депривацію, вплив екстремальних 
чинників особливих умов професійної 
діяльності на особистість та психічні стани 
моряків, що може спричиняти їх соціально-
психологічну ізоляцію та переживання 
самотності. 

Психологічними детермінантами 
переживання самотності моряками далекого 
плавання під час діяльності в особливих 
умовах є: а) групова соціальна ізоляція, 
пов’язана із відривом від сім’ї, рідних, 
знайомих, що зумовлює недостатнє 
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отримання соціальних, почуттєвих, 
сенсорних стимулів; б) психоемоційна 
напруженість, обумовлена низкою 
стресогенних чинників, серед яких: великі 
фізичні та психічні навантаження, 
інтенсивний вплив несприятливих факторів 
навколишнього середовища, переживання 
монотонії, безсоння або сонливість, 
перевтома тощо; в) ризик загострення 
тривожності, депресії, фобій, й інших 

невротичних і психопатологічних станів; г) 
соціально-психологічні чинники, що 
виявляються у специфічних міжособистісних 
відносинах у колективі, дефіцитом 
інформації тощо; д) усвідомлення 
потенційної загрози життю і здоров’ю 
внаслідок, аварій, дій стихійних сил 
природи, загрози потрапляння у піратській 
полон. 
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PSYCHOLOGICAL NATURE AND FACTORS LONELINESS SAILORS SEAGOING 

The article deals with the psychological nature and determinants of loneliness and her experiences sailors 
during the long voyage of special circumstances. Identified psychological factors that affect the experience of 
loneliness sailors, among them a group of social isolation associated with separation from family and friends, 
psycho-emotional tension, the risk of acute anxiety, depression and other neurotic conditions, socio-
psychological factors associated with specific interpersonal relationships in the team, lack of information, 
awareness of the potential threat to life and health. 

Key words: psychological nature, psychological determinants, extreme factors, emotions, loneliness, mental 
health, sailors long voyage. 
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АЛГОРИТМ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ КАНДИДАТІВ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА 

КОНТРАКТОМ У ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 
В статті мова йде про обґрунтування та розробку сучасного алгоритму та технології 

психологічної діагностики професійної придатності кандидатів на військову за контрактом у 
Повітряні Сили Збройних Сил України. Описуються етапи та складові формування висновку щодо 
професійної придатності кандидатів, прогнозуються переваги та перспективи подальших досліджень. 

Ключові слова: психологічна діагностика, професійна придатність, військова служба за 
контрактом, алгоритм, технологія.  

В статье речь идет об обосновании и разработке современного алгоритма и технологии 
психологической диагностики профессиональной пригодности кандидатов на военную по контракту в 
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины. Описываются этапы и составляющие формирования 
заключения о профессиональной пригодности кандидатов, прогнозируются преимущества и 
перспективы дальнейших исследований. 

Ключевые слова: психологическая диагностика, профессиональная пригодность, военная служба по 
контракту, алгоритм, технология. 

Постановка проблеми. Низка 
проблемних питань, які виникають під час 
здійснення бойової підготовки 
військовослужбовців, при виконанні 
професійних завдань на сучасному етапі, 
характеризується необхідністю забезпечення 
надійного безпомилкового виконання 
навчально-бойових завдань особовим 
складом. Саме якісне безпомилкове 
виконання поставлених завдань впливає на 
рівень боєготовності як військовослужбовця 
окремо, так і підрозділу в цілому. 

Про це свідчить аналіз статистики 
травм, поранень і бойових втрат, основними 
причинами яких найчастіше бувають різні 
види помилок військовослужбовців. Крім 
того, «дослідження, проведені у військах, 
переконливо доводять, що самоусунення від 
виконання службових обов'язків, відхилення 
від службових і моральних норм, 
міжособистісні конфлікти, і навіть спроби 
суїциду спостерігаються у 
військовослужбовців на тлі слабкої 
управлінської діяльності начальників та 
командирів різних рівнів». [9, с.162]. 
Виходячи з викладеного вище та зважаючи 
на існуючі напрацювання у галузі 
психологічної діагностики вважається 
перспективною розробка сучасного 
алгоритму та технології психологічної 
діагностики професійної придатності 
кандидатів на військову службу за 
контрактом.  

Аналіз останніх досліджень та 

публікацій. Проблема психологічної 
діагностики професійної придатності є 
далеко не новою у психологічній науці. Вона 
досліджувалася багатьма науковцями, 
зокрема М.В. Макаренком, Л.Ф. Бурлачуком, 
К.М. Гуревичем, Б.М. Тєпловим, 
К.К. Платоновим, В.О. Бодровим, 
М.С. Корольчуком, В.І. Осьодло та іншими. 
Проте її не можна вважати остаточно 
вирішеною. 

Останні дослідження та публікації 
свідчать про наступні напрямки наукових 
пошуків з проблематики професійної 
придатності. Вивчаються окремі 
«компоненти» структури особистості, 
наприклад інтелектуальний [6, 11], 
розробляються нові методики оцінки 
професійної придатності [2], 
обґрунтовуються засоби та технології 
психологічної діагностики професійної 
придатності [1, 3]. Таким чином, можна 
зробити висновок, про значну роль та внесок 
сучасних інформаційних (зокрема 
комп’ютерних) технологій у забезпеченні 
психологічної діагностики професійної 
придатності.  

Постановка завдання. Сучасні 
тенденції свідчать про важливість проблеми 
психологічної діагностики професійної 
придатності кандидатів на військову службу 
за контрактом у Повітряні Сили Збройних 
Сил України, адже для них характерна 
підвищена напруженість праці, негативний 
вплив особливих умов діяльності, відчуття 
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високої відповідальності за правильність 
виконуваних завдань. На нашу думку, 
сукупність існуючих досліджень, об’єктивна 
потреба сьогодення та власні напрацювання 
у цьому напрямку обумовлює необхідність 
та можливість розробки сучасних алгоритму 
та технології психологічної діагностики 
професійної придатності кандидатів на 
військову службу за контрактом.  

Виклад основного матеріалу. 
Сучасний стан професійно-психологічного 
відбору кандидатів на військову службу за 
контрактом у Збройних Силах України, на 
нашу думку, потребує суттєвого покращення 
на різних рівнях: від практичного до 
правового. Здебільшого, негативні моменти 
обумовлені об’єктивними причинами, 
комплексне вирішення яких є можливим 
тільки об’єднавши зусилля на усіх рівнях. І 
недостатня кількість бажаючих (чи тих хто 
пройшов відбір) не зменшує важливість 
заходів професійно-психологічного 
(основним інструментом якого є 
психодіагностичний метод), 
психофізіологічного, медичного відбору, 
оцінки рівня фізичної підготовленості тощо. 
Іноді виокремлюють й освітній відбір, який 
може реалізовуватися шляхом аналізу 
формальної успішності чи виконання 
спеціальних вправ для оцінки засвоєння 
шкільного курсу. 

Психологічна діагностика залишається 
чи не єдиною найбільш поширеною 
процедурою професійно-психологічного 
відбору. Дотримання встановлених правил 
організації та проведення обстеження, 
обробки та інтерпретації його результатів 
дозволяє отримувати корисну в інтересах 
прийняття рішення щодо професійної 
придатності кандидата. Зауважимо, що нами 
приймаються усі науково-обґрунтовані 
вимоги до загального алгоритму та 
технології психодіагностичного дослідження 
(вивчення). 

Розробка сучасного алгоритму та 
технології психологічної діагностики 
професійної придатності кандидатів на 
військову службу за контрактом ґрунтується 
на підвалинах диференціальної психології, 
психометрики, психодіагностичного методу 
та актуальних тенденціях психологічної 
науки. Невід’ємною умовою є застосування 
методів математичної обробки даних. На 
думку А. М. Колмогорова, алгоритм - це 
всіляка система обчислень, що виконується 

за суворо визначеними правилами, яка після 
якого-небудь числа кроків завідомо 
приводить до вирішення поставленої задачі. 
Українська радянська енциклопедія визначає 
алгоритм як послідовність, систему, набір 
систематизованих правил виконання 
обчислювального процесу, що обов'язково 
приводить до розв'язання певного класу 
задач після скінченного числа операцій [8]. 
До формальних ознак алгоритмів належать 
наступні: детермінованість - у кожен момент 
часу наступний крок роботи однозначно 
визначається станом виконавця (алгоритм 
видає той самий результат (відповідь) для 
тих самих вхідних даних); зрозумілість - 
алгоритм повинен включати тільки команди 
із заздалегідь обговореної системи команд 
виконавця; скінченність - при коректно 
заданих вхідних даних алгоритм повинен 
завершувати роботу й видавати результат за 
скінченне число кроків; масовість - алгоритм 
повинен працювати із різними наборами 
вхідних даних. 

Відповідно до пункту 3.4. «Інструкції з 
організації професійно-психологічного 
відбору у Збройних Силах України» [5] 
«психологічне обстеження кандидатів на 
військову службу за контрактом проводиться 
для оцінки рівня пізнавальних здібностей, 
НПН і окремих індивідуально-психологічних 
якостей, що є професійно важливими для 
проходження військової служби на 
конкретних військових посадах. Пункт 3.5. 
Інструкції описує винесення висновку за 
результатами психологічного і 
психофізіологічного обстеження. Він 
здійснюється у два етапи. На I - 
визначаються рівні пізнавальних здібностей і 
нервово-психічної стійкості кандидата, на II - 
визначається рівень розвитку окремих 
індивідуально-психологічних якостей, 
професійно важливих для служби на 
конкретних військових посадах (за класами 
споріднених військових посад). Суттєвою 
допомогою для психологів, стало 
доповнення пункту 3.5. у діючому варіанті 
наказу фразою «(за результатами хоча б 
однієї із зазначених методик)», що значно 
конкретизувало алгоритм визначення 
професійної придатності. Адже фраза «що 
дорівнює 3 або менше 3 балів за 10-бальною 
шкалою» при визначенні показника нервово-
психічної нестійкості (що визначається за 
результатами виконання двох методик), 
дозволяла окремим психологам вважати 
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придатними кандидатів, що отримали пари 
результатів 3 та 4, 2 та 5, 1 та 6. Їх середнє 
арифметичне є 3,5, що не підпадає під 
вимоги «дорівнює 3 або менше 3 балів».  

Стосовно другого етапу підготовки 
висновку, визначення рівень розвитку 
окремих індивідуально-психологічних 
якостей, професійно важливих для служби 
на конкретних військових посадах (за 
класами споріднених військових посад), то 
не зважаючи на статеву диференціацію 
показників, не наведений алгоритм 
формування висновку – кількісної 
інтерпретації результатів методик. Таке 
питання виникає через відсутність 
специфікації у відповідності до класу 
споріднених військових посад. Логічним є 
припущення, що різні військові посади 
передбачають набір відмінних професійно-
важливих якостей для визначення 
професійної придатності. Особливий інтерес 
становить клас операторських 
спеціальностей. Обґрунтування критеріїв та 
показників професійної придатності фахівців 
операторського профілю вже ставало 
предметом наукового пошуку автора. 

Запропонований сучасний алгоритм, в 
загальному вигляді містить наступні загальні 
блоки (складові): 1) інтелектуальний; 2) 
емоційно-вольовий (нервово-психічний); 3) 
когнітивний (розглядається окремо або у 
межах інтелектуального блоку); 4) 
особистісний (індивідуально-психологічні 
особливості); 5) професійний (для фахівців 
операторського профілю). Такий поділ є 
результатом більшої деталізації, практичної 
доцільності та таким, що відповідає 
актуальним тенденціям.  

Одразу окреслимо наше розуміння 
«технології» психологічної діагностики 
професійної придатності. Будучи у 
широкому розумінні «сукупністю, 
послідовністю виробничих методів і 
процесів у певній галузі виробництва, 
науковим описом способів виробництва» 
технологія буде розглядатися нами як 
сукупність методів, способів інтерпретації 
результатів психологічного вивчення в 
інтересах формування висновку стосовно 
професійної придатності кандидатів. Значну 
роль тут відіграє перевірка та обґрунтування 
психодіагностичних методик у сукупності із 
застосуванням методів математичної 
статистики практично на усіх рівнях.  

Створенню сучасного алгоритму 
передувало як доопрацювання існуючих 
складових (етапів) так і розробку та 
емпіричну перевірку інших складових, 
особливо «професійного» блоку. Саме через 
актуальність, відсутність фактичної 
розробленості цього аспекту та прагнення 
вдосконалення системи психологічної 
діагностики професійної придатності, була 
проведена наступна робота.  

Для виявлення особливостей 
множинного зв’язку між факторами 
інтелектуального блоку методик був 
застосований факторний аналіз (обертання 
Varimax). Враховуючи умовність 
відокремлення інтелектуальної та 
пізнавальної сфери особистості та з метою 
виявлення структури, взаємозв’язку 
складових, було прийнято рішення 
проаналізувати елементи інтелектуального 
блоку та загальних пізнавальних здібностей 
сукупно. Результати наведенні в Таблиці 1 

Таблиця 1 
Результати факторного аналізу «інтелектуального» блоку та пізнавальних здібностей 

Фактори  1 2 3 4 
Встановл. закономірностей ,857    
Матриці Равена ,786    
МДОМ-2  ,871   
S-тест ,552 ,650   
16 ФОО, фактор «B»   ,978  
Арифметичний рахунок    ,861 

Цікаво, що до обертання до складу 
першого фактора увійшли усі шість 
компонентів зі значними факторними 
навантаженнями. Як видно із таблиці 1, після 
обертання другий фактор сформували 
методики, що характеризують мисленнєві 

процеси вербального та геометричного 
характеру, третій – «логічний» інтелект, і 
четвертий – математичні здібності. З 
описаного вище, можна зробити висновок, 
про наявність певної диференціації методик, 
яку можна враховувати при формуванні 
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висновку про професійну придатність. Крім 
того, доцільно включити до 
інтелектуального блоку тест «Аналогії» [11, 
с.60] та «Розумові здібності», які доповнять 
цілісність досліджуваного конструкту та 
демонструють непогані показники для 
прогнозування успішності навчання. 
Сформовані чотири фактори описують 84 % 
загальної дисперсії. 

Психометрична перевірка 
«Психодіагностичного тесту» Мельникова-
Ямпольського засвідчила можливість його 
застосування для діагностування 
особливостей емоційно-вольової регуляції 
(нервово-психічної стійкості). У сукупності 
із іншими методиками тестової батареї, 
шляхом факторного аналізу, там самим 
способом, розширилися уявлення про 
нервово-психічну нестійкість. Описуючи 80 
% загальної дисперсії, були виділені 5 
факторів: 1 - «субклінічний» для якого 
ввійшли психічна неврівноваженість, 
депресія, нейротизм, низька поведінкова 
регуляція, психотизм, інтровертованість; 2 – 
«образливий», сформований естетична 
вразливістю та сензитивністю; 3 – «емоційно 
нестабільний» містить емоційність, 
соціальну емоційність, невротизм; 4 – 
«асоціальний» включає асоціальність та 
розгальмованість; 5 – «рухливий» утворений 
темпом, пластичністю, та інтроверсією із 
оберненим зв’язком. Передбачається, що до 
складу факторів обов’язково увійшов би 
фактор «С» методики 16 ФОО, який 
демонструє значущі кореляційні зв’язки із 
іншими факторами конструкту. Отримані 
результати дозволяють із усього переліку 
шкал і факторів, за «піками» профілю, 
здійснювати більш детальну діагностику та 
надавати обґрунтовані рекомендації 
стосовно подальшого соціально-
психологічного супроводу чи корекції. 

Особистісний блок (індивідуально-
психологічні особливості) може бути 
представлений факторами, що нині наведені 
у керівному документі із певними 
доповненнями. У першу чергу це стосується 
мотиваційного аспекту особистості. Для його 
оцінки пропонуємо використовувати 
опитувальник В.Смекала та М.Кучера, який 
діагностує спрямованість особистості та 
розширений варіанту методики БОО 
«Адаптивність» - БОО «Адаптивність - 
200»[4]. В ній присутня шкала військово-
професійної спрямованості, дезадаптивних 

форм поведінки та суїцидального ризику, 
про який йтиметься далі. Застосування 
розширеного варіанту, що на 35 запитань 
більше від початкового, не призводить до 
значних часових втрат, проте надає майже 
вдвічі більше факторів для інтерпретації (7 
проти 4). Встановлено, що гарні результати 
за факторами M, G, I, O, методики 16 ФОО 
позитивно корелюють із успішністю 
фахівців операторського профілю [7, с.121-
122]. Тому ці фактори можуть бути віднесені 
й до професійного блоку, як професійно-
важлива якість для відповідних фахівців. 

Враховуючи специфічність поняття 
«суїцидальний ризик» та складність 
суїцидальної поведінки в цілому, вона стає 
предметом дослідження науковців [10]. 
Тому, для здійснення перевірки шкали 
«суїцидального ризику», ключ до якої 
відомий [4, с.35] був проведений її 
кореляційний аналіз із іншими шкалами 
методик ПДТ Мельникова-Ямпольського та 
БОО «Адаптивність» (в тому числі шкалами, 
що відповідають СМДО). Майже усі 
коефіцієнти кореляції отримані на рівні 
значущості p≤0,001, що свідчить про значущі 
зв’язки між шкалами. Виключенням стали 
шкали «совісність», «розгальмованість», 
«загальна активність» та «асоціальність». З 
метою подальшого аналізу застосовувався 
метод порівняння середніх, за допомогою 
якого порівнювалися середні значення за 
тими ж шкалами для двох полярних груп (які 
були розділені саме за результатами шкали 
«суїцидальний ризик»). Відсутність 
значущих розбіжностей між двома групами 
підтвердилась для шкал наведених вище та 
наступних: «естетична вразливість», 
«жіночність». Саме для них кореляційний 
зв’язок простежувався, але з меншим 
ступенем значущості та слабкою кореляцією 
(не виключається необхідність 
доопрацювання цих шкал опитувальника). 
Таким чином, можна зробити висновок, про 
загальне підтвердження та обґрунтованість 
досліджуваного конструкту. Крім того, 
результати це додатково доводять 
необхідність та доцільність включення 
психодіагностичного тесту Мельникова-
Ямпольського. 

Професійний блок має бути, на нашу 
думку, найбільш мобільним та найменш 
розробленим. Його елементи можуть 
включати, методи, методики діагностування 
професійної придатності як для конкретної 



Питання психології 

Вісник Національного університету оборони України 2 (33) / 2013 239 

спеціальності (фаху) так і для класу, групи 
схожих (споріднених). Щодо фахівців 
операторського профілю Повітряних Сил 
Збройних Сил України, пропонується 
застосовувати методики «Координати» (в 
тому числі у дзеркальному варіанті), 
«Оперативна пам’ять» (з імітацією ситуації 
часової обмеженості), «Пам’ять на числа» 
(слухова чи зорова). Ці методики пройшли 
перевірку та апробацію в рамках науково-
дослідної роботи та довели свою доцільність 
для діагностування, прогнозування 
професійної придатності відповідних 
фахівців. Ми переконані, що набір тестової 
батареї може бути доповнений, проте тільки 
після здійснення відповідних досліджень.  

Здійснене обґрунтування переліку 
«вхідних» даних та технології їх отримання, 
дозволяє перейти до формулювання 
головного правила алгоритму. На відміну від 
існуючого, коли кандидат визнається 
придатним за відсутності формальних 
протипоказань для проходження військової 
служби – сучасний алгоритм передбачатиме 
порівняння його результатів з результатами 
інших (придатних) кандидатів на основі 
критеріїв (професійно-важливих якостей). 
Адже кандидат допускається до заходів 
професійно-психологічного відбору на 
підставі заяви на конкретну військову 
посаду. Логічно припустити, що інший 
кандидат не зможе конкурувати за цю 
посаду, якщо вона вже рахується не 
вакантною.  

Сучасний алгоритм базується на 
застосуванні комп’ютерних та мережевих 
технологій, реалізація якого дозволить: по-
перше – здійснювати більш ефективний 
розподіл кандидатів за військовими 
посадами, шляхом врахування їх 
індивідуально-психологічних особливостей; 
по-друге – в першу чергу комплектувати 
посади виходячи з принципу доцільності 
(там, де кандидат найбільше потрібний, де 
він зможе максимально реалізувати свій 
потенціал); по-третє – зробити процедуру 
психологічної діагностики максимально 
дистанційною (розробка та впровадження 
програмного забезпечення віддаленого 
тестування) та економічно вигідною; по-
четверте – маючи оперативні та повні 
результати психологічного вивчення, 
здійснювати моніторинг та безперервно 

вдосконалювати психодіагностичний 
інструментарій; по-п’яте – здійснювати 
ефективне комплектування 
військовослужбовцями військової служби за 
контрактом, шляхом якісного добору на 
посади. Технологія психологічної 
діагностики реалізовується у застосуванні 
перевірених методів та методик, що 
пройшли апробацію в інтересах 
психологічної діагностики професійної 
придатності. Результатом стає формування 
оперативного, обґрунтованого висновку та 
прогнозу. Така інформація є корисною як 
для викладачів у період первинної фахової 
підготовки так і у подальшому становленні 
фахівця. 

Висновки і перспективи подальших 
досліджень. На основі проведеного аналізу 
наукових джерел та власних обґрунтований 
та розроблений сучасний алгоритм та 
технологія психологічної діагностики 
професійної придатності кандидатів на 
військову службу за контрактом. В ньому 
містяться наступні структурні блоки 
(складові): 1) інтелектуальний; 2) емоційно-
вольовий (нервово-психічний); 3) 
когнітивний (розглядається окремо або у 
межах інтелектуального блоку); 4) 
особистісний (індивідуально-психологічні 
особливості); 5) професійний (зокрема для 
фахівців операторського профілю). Вони 
об’єднують критерії та містять показники 
професійної придатності. Розроблене 
головне правило алгоритму, що дозволяє 
вдосконалити систему професійно-
психологічного відбору та досягти суттєвих 
переваг. Технологія реалізується шляхом 
застосування психодіагностичного методу, 
кількісної (статистичної) обробки 
результатів діагностики та застосування 
надійного методичного інструментарію. 
Розширений спектр «вхідних» параметрів, 
що аналізкуються, їх кількісний та якісний 
аспекти. Перспективою подальших 
досліджень вважається подальша розробка 
та впровадження психологічної діагностики 
професійної придатності засобами 
комп’ютерних технологій (нарівні із 
бланковими варіантами), накопичення та 
аналіз емпіричних результатів для 
вдосконалення системи професійно-
психологічного відбору до Збройних Сил 
України.  
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ALGORITHM AND TECHNOLOGY OF PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTICS FOR 

PROFESSIONAL SUITABILITY OF CANDIDATES FOR ENLISTMENT ON CONTRACT BASIS 
TO THE AIR FORCE OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE 

The is about the development of modern algorithm and technology of psychological diagnostics for 
professional suitability of candidates for enlistment on contract basis. The phases and components of the 
professional suitability conclusion forming procedure are described. The proposed algorithm covers more input 
data and specifies important professional qualities of the operator type specialists. The algorithm allows 
applying computer and networking technologies to ensure the effectiveness, efficiency and mobility of 
psychological diagnostics for professional suitability procedure. The forecast of expected advantages is made 
and the prospects for further research are outlined. They are further development and implementation of 
psychological diagnostics for professional suitability by means of computer technologies (along with “paper and 
pencil” variant), the accumulation and analysis of empirical results for the improvement of professional 
psychological selection to the Armed Forces of Ukraine. 

Keywords: psychological diagnostics, professional suitability, military service on contract basis, algorithm, 
technology. 
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ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО 
ПОТЕНЦІАЛІВ СТУДЕНТІВ ЯК СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАТОРІВ 

 
У статті дано сучасне розуміння управлінського і підприємницького потенціалів. Проведено 

порівняльний аналіз структурних складових потенціалів. Виділено єдині складові потенціалів. Показані 
відмінні особистісні якості управлінців та підприємців. 

Ключові слова: управлінський потенціал, підприємницький потенціал, соціальні інноватори. 
В статье дано современное понимание управленческого и предпринимательского потенциалов. 

Проведен сравнительный анализ структурных составляющих потенциалов. Выделены единые 
составляющие. Показаны отличительные личностные качества управленцев и предпринимателей. 

Ключевые слова: управленческий потенциал, предпринимательский потенциал, социальные инноваторы. 
Постановка проблеми у загальному 

вигляді та зв'язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями. 
В умовах постіндустріального розвитку 
розвинених країн світу одним із головних 
стратегічних ресурсів стає інноваційний 
кадровий, управлінський, особистісний 
ресурс. Для провідного впливу якого на 
соціально–економічний розвиток регіону 
необхідними стають зміни в системі 
підготовки нової генерації фахівців-
управлінців, здатних ефективно працювати 
як в стабільних, так і в змінних, 
нестандартних та кризових умовах 
економіки; ставати не тільки керівниками–
лідерами, але й соціальними інноваторами, 
створювати власні малі підприємства, що є 
особливо актуальним для України. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор. Проблему кадрової, 
особистісної підготовки фахівців-
управлінців в системі вищої освіти 
досліджували О.Богданов, Ю.Комар, 
О.Любчук, В.Остапчук, О.Поважний, 
С.Поважний, В.Токарева, Г.Юркевич [2; 3; 4; 
5; 6; 7]. Вивчення управлінського потенціалу 
здійснювали В.Бажанюк, К.Помазан, 
В.Шпалінський [1; 8]. Стратегічні засади 
розвитку підприємництва в Україні та на 
основі вияву і розвитку його 
підприємницького потенціалу розробляли 
Н.Бєльська, О.Любчук, С.Поважний, В.Цап 
[5]. 

Виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим 
присвячується дана стаття. Вирішення 
проблеми підготовки висококваліфікованих 
спеціалістів для сфери бізнесу більшістю 

дослідників не розглядалося як необхідність 
в створенні таких інноваційних структур як 
бізнес-інкубатори на базі вищої школи 
управління. Роль вищих навчальних закладів 
є провідною в створенні робочих місць, так 
як вони повинні турбуватися про 
працевлаштування своїх випускників. На 
базі Донецького державного університету 
при сприянні Регіонального фонду 
підтримки підприємництва був створений 
перший в регіоні «Донецький міський бізнес-
інкубатор» як громадська організація; 
розроблена концепція, котра базується на 
положенні, що фахівець повинен сам себе 
працевлаштувати, створивши власне 
підприємство, що реалізується в рамках 
спеціальності «Менеджмент організацій». 

Розв’язання даної проблеми на рівні 
вищого навчального закладу управлінського 
профілю потребує проведення теоретико – 
експериментальних досліджень, 
спрямованих на розв’язання ряду завдань: 
здійснення порівняльного теоретико – 
емпіричного аналізу складових 
управлінського та підприємницького 
потенціалів для виявлення як наявності 
єдиних складових даних потенціалів, так і 
особливостей їх розвитку, які стануть 
особистісним ресурсним підґрунтям 
ефективності формування підприємницького 
потенціалу у студентів та магістрів 
управлінських спеціальностей. 

Метою дослідження є виявлення 
єдиних складових управлінського та 
підприємницького потенціалів як 
особистісного ресурсу підвищення 
готовності студентів до соціального 
інноваторства. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження з повним обґрунтуванням 
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отриманих наукових результатів. На 
основі проведеного теоретичного аналізу 
даної проблеми було виявлено, що 
управлінський потенціал українськими 
вченими розглядається як здатність 
керівника, впливати на причини та наслідки 
подій, на їхній розвиток і розробляти 
стратегію і тактику взаємодії зі 
співробітниками, партнерами, суперниками в 
умовах ринку і постійно виникаючих 
проблемних ситуаціях. 

До складових управлінського 
потенціалу вітчизняні дослідники відносять 
певний рівень розвитку мотивації, інтелекту, 
креативності, наявність комунікативних та 
організаційних здібностей, асертивність, 
інтернальність. Факторами, що обмежують 
управлінській потенціал, зазначають: 
невміння управляти собою, розмитість 
особистісних цінностей, нерозвиненість 
креативного підходу до вирішення 
управлінських проблем; невміння впливати 
на людей; невміння або небажання 
допомагати працівникам у їх особистісному 
зростанні [8]. 

Підприємницький потенціал розуміють 
як сукупність психологічних характеристик 
особистості, які обумовлюють успішність в 
підприємницькій діяльності. До структурних 
складових підприємницького потенціалу 
людини відносять професійну 
спрямованість, інтелектуальні якості 
(невербальні та вербальні); емоційно-вольові 
якості (психоемоційний тонус та вольову 
наполегливість); комунікативні якості 
(товариськість, організаційно-лідерський 
потенціал, гнучкість); ділові якості 
(самостійність та підприємливість); 
інтернальність. Діловими якостями 
підприємця визначені: самостійність, 
підприємливість як інноваційний потенціал, 
підприємливість як практична реалізація [5]. 

Підприємливість являє собою прояв 
активності, рішучості, реалізму та 
практичності у постановці та досягненні 
цілей. Інноваційність визначається як 
здатність генерувати або вибирати нові 
оригінальні ідеї, підходи, проекти, які 
можуть принести прибуток. Сутність 
підприємницької діяльності глибше 
розкривається через її основні функції: 
інноваційну (творчу), ресурсну, 
організаційно - стимулюючу (мотиваційну) 
[5]. Таким чином, сутність 
підприємницького потенціалу розуміють як 

сукупність психологічних характеристик 
особистості, яка обумовлюють успішність 
підприємницької діяльності. 

Порівняльний аналіз управлінського та 
підприємницького потенціалів дозволив 
виявити наступне: управлінський та 
підприємницький потенціали є складними 
особистісними утвореннями; управлінський 
та підприємницький потенціали мають єдині 
складові, які є значущими для становлення 
інноваційних управлінських та 
підприємницьких кадрів; до особистісних 
складових, які є необхідними та єдиними для 
здійснення управлінської та 
підприємницької діяльності, віднесені: 
інтелектуальні здатності; комунікативні 
якості; креативність (для управлінського 
потенціалу) та інноваційна підприємливість 
(для підприємницького потенціалу); 
лідерсько-організаторський потенціал; 
інтернальність. Відмінними особистісними 
якостями підприємницького та 
управлінського потенціалів в проведеному 
дослідженні були виявлені наступні: 
сформованість управлінського потенціалу 
потребує наявності мотиваційної 
професійної спрямованості на управлінську 
діяльність, креативності та асертивності; 
наявність підприємницького потенціалу 
потребує прояву мотиваційної професійної 
спрямованості на підприємницьку 
діяльність, сформованості вольових та 
ділових якостей підприємця. 

Отже, виявлення, усвідомлення та 
розвиток управлінського та 
підприємницького потенціалів у студентів-
управлінців буде сприяти становленню їх 
професійної спрямованості, можливостей 
працевлаштування, зростанню 
індивідуальної підприємницької діяльності. 
Вивчення підприємницького потенціалу у 
студентів вузів управлінського профілю 
проводилось за допомогою 
комп’ютеризованої методики «Дослідження 
підприємницького потенціалу особистості», 
яка є стандартизованим дослідженням рівня 
вираженості орієнтації клієнта на сферу 
бізнесу. Дослідження сформованості 
професійної спрямованості на 
підприємницьку діяльність серед бакалаврів 
виявило, що середній рівень спрямованості 
на підприємницьку діяльність - 31% 
студентів; достатній рівень спрямованості на 
підприємницьку діяльність - 24% студентів; 
високий рівень спрямованості на 
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підприємницьку діяльність - 35% студентів. 
Результати дослідження виявили, що 
низький рівень професійної спрямованості 
на підприємницьку діяльність у магістрів 
відсутній; середній рівень є характерним для 
22% магістрів; достатній рівень – для 20% 
магістрів; високий рівень – для 52% 
магістрів. 

Аналіз отриманих даних виявив, що 
середній, достатній та високий рівні прояву 
професійної спрямованості на 
підприємницьку діяльність мають 90% 
магістрів та бакалаврів спеціальності 
«Менеджмент організації». Високий та 
достатній рівні професійної спрямованості 
на підприємницьку діяльність мають близько 
60% бакалаврів та 72% магістрів. На основі 
проведеного порівняльного аналізу можна 
припустити, що в процесі навчання у 
студентів вищої школи управління 
відбувається зростання рівня професійної 
спрямованості на підприємницьку 
діяльність. 

Наявність високого та достатнього 
рівнів розвитку підприємницького 
потенціалу означає, що майбутнім 
управлінцям може бути рекомендована 
професійна самореалізація в сфері бізнесу. 
Для студентів з середнім рівнем розвитку 
підприємницького потенціалу вже не 
рекомендується професійна самореалізація у 
сфері бізнесу. Проведене дослідження рівнів 
сформованості професійної спрямованості на 
підприємницьку діяльність з’ясувало, що у 
бакалаврів переважають середній та високий 
рівні її сформованості, тоді як у магістрів 
переважає високий рівень. 

Аналіз особливостей розвитку ділових 
якостей у бакалаврів та магістрів виявив, що 
для більшості бакалаврів та магістрів 
характерними є середній та достатній рівні їх 
розвитку. Середній рівень сформованості 
самостійності виявлено у 51% бакалаврів, 
середній рівень інноваційності - у 67% 
бакалаврів, середній рівень практичності - у 
52% бакалаврів. У магістрів виявлено 
зростання достатнього рівня розвитку 
самостійності та інноваційності у порівнянні 
з бакалаврами. 

Достатній рівень самостійності, 
інноваційності та практичності як складових 
підприємницького потенціалу у бакалаврів 
сформований у незначної частини студентів: 
самостійність – у 16% студентів, 
інноваційність – у 13% студентів, 

практичність – у 30% студентів. Високий 
рівень сформованості інноваційності та 
практичності не виявлено ні у бакалаврів, ні 
у магістрів. Проведений порівняльний аналіз 
сформованості ділових якостей у бакалаврів 
та магістрів з’ясував, що у магістрів 
спостерігається зростання достатнього рівня 
розвитку ділових якостей, які характерні для 
успішного підприємця. 

Домінування середнього рівня розвитку 
ділових якостей у студентів в поведінці може 
проявлятися як здатність до реалістичного 
сприймання дійсності та людей, намагання 
врахувати загальноприйняті вимоги. В 
сприятливих умовах реалізується як висока 
успішність в творчій діяльності, що потребує 
неординарних рішень та рутинних 
виконавських дій. В несприятливих умовах 
може спостерігатися низька продуктивність 
у будь-якій професійній діяльності. 

До складових підприємницького 
потенціалу відносять такі комунікативні 
якості, як: товариськість, організаційно-
лідерський потенціал, гнучкість. Найбільша 
кількість бакалаврів, згідно проведеним 
дослідженням психолого-педагогічної 
лабораторії, мають середній та нижче 
середнього рівні розвитку комунікативних 
якостей. 

Проведений аналіз особливостей 
розвитку комунікативних якостей у 
бакалаврів виявив, що для 50% бакалаврів 
характерними є середній та достатній рівні 
розвитку товариськості та організаційно-
лідерського потенціалу. Гнучкість як 
комунікативна якість у 70% бакалаврів має 
середній та нижче середнього рівні розвитку. 
Даний рівень розвитку гнучкості у студентів 
свідчить про недостатню сформованість 
комунікативних вмінь застосовувати 
комунікативно-соціальні стандарти; 
нездатність розбиратися в людях і 
прогнозувати розвиток стосунків із ними; 
нездатність передбачувати та уникати 
конфліктних ситуацій. 

Аналіз отриманих даних з’ясував, що 
більше 60% магістрів, бакалаврів мають 
достатній та середній рівні сформованості 
комунікативних якостей, які є необхідними 
для успішної підприємницької діяльності. 
Порівняння рівнів розвитку комунікативних 
якостей бакалаврів та магістрів виявило 
незначні відмінності у розвитку 
товариськості, організаційно-лідерського 
потенціалу та гнучкості. Проведене 
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дослідження виявило, що приблизно у 50% 
бакалаврів та магістрів констатується 
середній та нижче середнього рівні розвитку 
комунікативних якостей. Нижче середнього 
та середній рівні розвитку комунікативних 
якостей означають залежність ефективності 
спілкування від настрою та ситуації. 
Ініціатива в установлені контактів 
проявляється достатньо легко, але в 
основному визначається необхідністю. В 
рівній мірі виражена орієнтація на ділові 
контакти та міжособистісне спілкування. В 
ділових контактах може спостерігатися 
емоційна стриманість та відчуженість, в 
неформальному міжособистісному 
спілкуванні характерним є прояв емоційних 
переживань, вміння вислуховувати людей, 
гнучкість та тактовність. 

Середній рівень розвитку організаційно-
лідерського потенціалу може проявлятися в 
конформності, невмінні та в небажанні 
відстоювати власну точку зору в суперечках 
та конфліктах, в схильності брати на себе 
провину та в поступливості у стосунках із 
знайомими, партнерами, керівництвом. При 
нагоді даний рівень розвитку організаційно-
лідерського потенціалу дозволяє непогано 
здійснювати функціональні обов’язки 
керівника в стабільній організаційній 
структурі, яка не пов’язана з ризиком та 
підвищеною відповідальністю, що не буде 
сприяти досягненню успіху в 
підприємницькій діяльності. 

Отримані дані свідчать про необхідність 
організаційних та змістових змін у 
навчально-виховному процесі, 
удосконалення форм гуманітарної 
підготовки студентів; впровадження 
активних та інноваційних методів навчання; 
психотренінгових технологій; удосконалення 
самостійної та індивідуальної роботи 
студентів з саморозвитку своїх 
комунікативних та організаційних 
здібностей. 

Дослідження емоційно-вольових 
якостей як складової підприємницького 
потенціалу проводилося серед бакалаврів та 
магістрів. Отримані результати серед 
бакалаврів показали нерівномірність 
розвитку та відсутність прямої залежності в 
становленні вольових якостей респондентів 
від їх психоемоційного тонусу. Аналіз 
особливостей розвитку емоційно-вольових 
якостей у бакалаврів та магістрів з’ясував, 
що для 40% бакалаврів характерним є рівень 

розвитку психоемоційного тонусу нижче 
середнього та середній рівень розвитку 
вольової наполегливості. У 35% магістрів 
виявлено середній рівень розвитку 
психоемоційного тонусу та вольової 
наполегливості.  

Для більшості бакалаврів та магістрів 
психоемоційний тонус і вольова 
наполегливість мають достатній, середній та 
нижче середнього рівні розвитку. 
Проведений порівняльний аналіз виявив 
зростання високого рівня розвитку 
психоемоційного тонусу та вольової 
наполегливості у магістрів. Проведений 
аналіз сформованості психоемоційного 
тонусу та вольової наполегливості серед 
бакалаврів та магістрів вищої школи 
управління виявив переважання достатнього, 
середнього та нижче середнього рівнів 
розвитку даних якостей у бакалаврів та 
магістрів спеціальності «Менеджмент 
організації». 

Для бакалаврів та магістрів з середнім 
рівнем розвитку психоемоційного тонусу та 
рівнем нижче середнього характерними є 
коливання настрою на фоні достатньої 
психічної стабільності, наявність здатності 
до реалістичної оцінки дійсності. У студентів 
з середнім та достатнім рівнем розвитку 
психоемоційного тонусу іноді може 
проявлятися суб’єктивне відчуття 
неможливості упоратися з життєвими 
труднощами, невпевненість у собі та 
стомлюваність. Проте характерною є 
здатність адаптування до складних умов 
життя, відсутність страху перед можливістю 
невдач, стресостійкість у нестандартних 
ситуаціях, здатність витримувати значні 
нервово-психічні навантаження. Вияв 
середнього рівня розвитку вольової 
наполегливості у бакалаврів та магістрів в 
поведінці може проявлятися як поєднання 
тенденції до експериментування та пошуку 
нового з консервативною установкою, 
повагою до минулого (традицій, звичаїв, 
стереотипів). Перевага надається 
послідовному включенню елементів новизни 
в звичні схеми та теорії. Достатній та 
високий рівні розвитку вольової 
наполегливості виражається у здатності до 
планомірної реалізації намічених стратегій 
всупереч труднощам та перешкодам. 

Таким чином, аналіз результатів 
дослідження підприємницького потенціалу у 
бакалаврів та магістрів з’ясував, що складові 
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підприємницького потенціалу розвиваються 
нерівномірно. Підприємницький потенціал - це 
складне особистісне утворення, яке включає 
професійну спрямованість, інтернальність, 
інтелектуальні, емоційно-вольові, 
комунікативні, ділові якості. Показниками 
розвитку даних якостей виступають рівні їх 
розвитку та прояву у поведінці. Успіх у 
здійсненні підприємницької діяльності 
залежить від багатьох чинників: по-перше, від 
своєчасного отримання необхідних знань, 
уявлень про форми та принципи 
підприємницької діяльності; по-друге, від 
наявності знань з сфери економіки, фінансів, 
менеджменту, права та інших соціально-
економічних наук, що допомагають 
підприємливим особистостям заснувати, 
організувати та вести господарську діяльність; 
по-третє, від рівня сформованості ділових та 
комунікативних якостей, що дозволяють 
швидко та адекватно ініціювати контакт з 
будь-яким партнером в широкому соціальному 
діапазоні, підтримувати його на необхідному 
рівні; витривалості в умовах підвищених 
нервово-психічних навантажень тощо. 

Проведене дослідження рівнів 
сформованості підприємницького 
потенціалу констатувало, що у бакалаврів 
переважають середній та достатній рівні 
спрямованості на підприємницьку 
діяльність, тоді як у магістрів переважає 
високий рівень спрямованості на професійну 
самореалізацію у сфері бізнесу. Вивчення 
особливостей розвитку ділових якостей у 
бакалаврів та магістрів з’ясувало, що 
більшість бакалаврів мають середній рівень 
розвитку самостійності, інноваційності та 
практичності; для магістрів характерним є 
зростання достатнього рівня розвитку 
самостійності та інноваційності. 

Висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших розвідок у 
даному напрямку. Таким чином, можна 
констатувати, що до складу управлінського 
та підприємницького потенціалів входять 
певні однакові утворюючі. Єдність 
особистісних складових двох потенціалів 
вказує на можливість більш ефективної 
підготовки студентів управлінських 
спеціальностей в якості соціальних 
інноваторів в умовах вищої школи 
управління. Проведення моніторингу 
підприємницького потенціалу магістрів з 
управління з метою визначення відсотку 
психологічно готових до здійснення 

підприємницької діяльності зразу після 
закінчення університету без впровадження 
спеціальних освітніх інновацій у фахову 
підготовку виявило наступне: 80% 
випускників магістратури вищої школи 
управління мають високий та достатній рівні 
професійної спрямованості до відкриття 
власної справи; нерівномірність в розвитку 
складових підприємницького потенціалу 
призводить до того, що тільки 30% магістрів 
може бути рекомендована підприємницька 
діяльність і тому необхідним є впровадження 
освітніх інновацій у фахову підготовку 
управлінців, що будуть сприяти розвитку 
особистісних складових підприємницького 
потенціалу. 

Проведений порівняльний аналіз 
складових підприємницького та 
управлінського потенціалів показав, що при 
підготовці управлінців слід звернути 
особливу увагу на ділові та емоційно – 
вольові якості підприємця. Згідно 
результатів дослідження, 65% магістрів 
мають середній та низький рівні розвитку 
психоемоційного тонусу, що в поведінці 
проявляється неврівноваженістю, емоційною 
нестабільністю, неможливістю витримувати 
значні нервово – психічні навантаження в 
нестандартних, стресових ситуаціях. 

Визначено, що на ефективність процесу 
становлення особистості студента-
управлінця в якості соціального інноватора в 
процесі фахової підготовки впливають 
наступні умови та фактори: оволодіння 
знаннями про сучасні вимоги до особистості 
та діяльності успішного підприємця; знання 
своїх вихідних показників підприємницького 
потенціалу та можливостей їх розвитку; 
створення умов для розвитку професійної 
спрямованості на підприємницьку 
діяльність, ділових та комунікативних 
якостей; створення інноваційного науково - 
освітнього простору (проведення та участь в 
наукових, науково – практичних 
конференціях, семінарах, круглих столах, 
присвячених проблематиці підготовки 
студентів до відкриття власної справи тощо). 
Потребують подальших розробок 
управлінські тренінги за напрямами 
діяльності малого бізнесу, необхідними для 
регіону та вивчення їх впливу на 
становлення підприємницького потенціалу у 
студентів та магістрів управлінських 
спеціальностей. 
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THE PROBLEM OF THE FORMATION OF MANAGERIAL AND ENTREPRENEURIAL 

POTENTIAL OF STUDENTS AS SOCIAL INNOVATORS 
The article discusses the current understanding of managerial and entrepreneurial capacities. Comparative 

analysis of the structural components of these potentials is made. It is highlighted common components of these 
potentials: intellectual ability, communication skills, leadership potential, organizational skills, internality, 
creativity. Distinctive personality traits of managers and entrepreneurs is shown. To be successful, managers 
need motivation for management activities, assertiveness. Revealed that 60% of students and 70% of master's 
degrees have high enough levels of professional orientation on business activities. Business skills for business 
students formed at the middle level. The unity of the components of the two potentials confirms the need to 
prepare students of management specialties for business. 

Keywords: management capacity, business potential, social innovators. 
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНИХ ДЕСТРУКЦІЙ ТА ДЕФОРМАЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
 
У статті вивчається питання професійних деструкцій та професійних деформацій фахівців із 

посиланням до поглядів різних дослідників. Автор розглядає зазначені феномени на прикладі професійного 
середовища правоохоронних органів і визначає онтогенез професійних деструкцій у працівників органів 
внутрішніх справ. Дослідження проблеми професійних деструкцій та деформацій спрямовано на більш 
конкретне визначення цих феноменів та відокремлення межі їх проявів у процесі професійного становлення 
правоохоронця. Також визначено шляхи подальших досліджень у зазначеному напрямі.  

Ключові слова: професіоналізм, професійний розвиток правоохоронця, професійна адаптація, 
професійна деформація, професійна деструкція, професійне середовище органів внутрішніх справ,  

В статье изучается вопрос профессиональных деструкций и профессиональных деформаций по 
взглядам разных исследователей. Автор рассматривает указанные феномены на примере 
профессиональной среды правоохранительных органов и определяет онтогенез профессиональных 
деструкций у работников органов внутренних дел. Исследование проблемы профессиональных 
деструкций и деформаций направлено на более конкретное определение этих феноменов и отделения 
границ их проявлений в процессе профессионального становления правоохранителя. Также определены 
пути дальнейших исследований в данном направлении.  

Ключевые слова: профессионализм, профессиональное развитие правозащитника, 
профессиональная адаптация, профессиональные деформации, профессиональные деструкции, 
профессиональная среда органов внутренних дел.  

Постановка проблеми. Стан сучасного 
економічного розвитку українського 
суспільства викликає певні зміни у структурі 
особистості професіонала. Відбувається 
реформування державних установ, внаслідок 
чого змінюються завдання окремих 
підрозділів, що викликає додаткове  

психоемоційне навантаження на їх 
працівників. Таких змін зазнають й 
працівники правоохоронних установ: 
внутрішні війська МВС України, міліція, 
прокуратура, служба безпеки України, МНС 
України тощо. Збільшення психоемоційного 
навантаження потребує додаткових зусиль 
психіки працівників для адаптації до умов, 
що змінюються. Внаслідок нестатку резервів 
психіки у працівників можуть розвиватися 
професійні деформації або професійні 
деструкції. Тому вивчення онтогенезу 
особистості у професійній діяльності та 
виявлення факторів, що спричиняють 
розвиток її негативних наслідків (деструкції, 
деформації тощо) є актуальним завданням 
для інженерної та юридичної психології.  

Процес професійного становлення 
(професійної адаптації) – це складний та 
довгостроковий процес, який розпочинається 
з моменту вступу до трудової діяльності та 
продовжується протягом всього життя 
суб’єкта праці. Процес професійного 

становлення може супроводжуватися 
певними проблемами. Нефф виділив п’ять 
типів порушень трудової адаптації: низька 
професійна мотивація, жах та тривога у 
відповідь на вимоги професійної 
продуктивності, ворожість та агресія, 
залежність та соціальна наївність [1]. Вчасна 
діагностика у молодих фахівців підрозділів 
екстремальних видів діяльності зазначених 
станів особистості дозволяє здійснювати 
профілактику професійних деструкцій та 
деформацій.  

Останнім часом актуальність вивчення 
деструктивних змін особистості працівника 
та розвиток професійних деформацій набула 
сили. Вчені доходять висновку, що 
дослідження цих явищ носить комплексний 
характер та стоїть на перехресті різних наук: 
медицини, юриспруденції, філософії, 
психології тощо.  

В юридичній психології поняття 
«професійна деструкція» досить часто 
вживається в контексті поняття «професійна 
деформація», що заважає цілковитому 
уявленню причино-слідчої залежності його 
виникнення та розумінню механізму його 
запобігання.  

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Дослідженням становленням 
особистості під впливом професійної 
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діяльності займалися багато зарубіжних та 
вітчизняних психологічних шкіл. Так, 
розгляд цього питання можна зустріти в 
роботах К. Юнга, І. Ялома, Е. Еріксона, Ф. 
Перлза, К. Роджерса, які розглядали 
особливості розвитку особистості у професії 
через характер реалізації свідомих та 
безсвідомих потреб через професійну 
діяльність. За думкою фахівців 
психоаналітичних та гуманістичних 
психологічних напрямів невдале 
прилаштування до умов професійного 
середовища, нездатність реалізувати себе у 
професії, професійні невдачі приводили до 
розвитку внутрішніх конфліктів, неврозів та, 
у найскладнішому випадку деструкції 
особистості [2, 7].  

Особистісні зміни протягом професійної 
діяльності розглядалися в роботах С. Л. 
Рубінштейна, Б.Г. Ананєва, О.М. Леонтєва, 
Б.Ф. Ломова, В.Н. Мясищєва. Вітчизняні 
психологи збігаються на думці, що професійна 
деструкція є результатом негативних відносин 
людини та її професії [3].  

На сучасному етапі дослідження 
феномену професійної деструкції досить 
структурно зазначений феномен 
представлено в роботах Е.Ф. Зеєра, А.О. 
Деркача, А.К. Маркової, С.О. Дружилова, 
Е.Е. Симанюк, Е.О. Бутиліної, О.П. 
Єрмолаєвої, Л.М. Корнєєвої тощо.  

Автори зазначають, що професійна 
деструкція може супроводжувати будь-який 
трудовий процес. Отже, професійний 
розвиток неможливий без втрати вже 
надбаних якостей особистості. Під час 
професійної адаптації особа втрачає ті 
здібності, які заважають або не потрібні їй 
для здійснення професійної діяльності та 
здобуває необхідні. Під впливом 
професійного середовища та особистості 
фахівця можуть виникати професійні 
деструкції. Вчені визначають професійну 
деструкцію як руйнування та зміну 
структури особистості та самої професійної 
діяльності під впливом змін, що вже 
утворилися в самій професії та 
індивідуальних змін фахівця. Е.Ф. Зеєр 
звертав увагу на те, що внаслідок тривалої, 
постійної та інтенсивної діяльності виникає 
професійна стома, зменшується репертуар 
способів реалізації діяльності, втрачаються 
певні навички та зменшується ефективність 
праці. Наслідком такої тенденції є 
депрофесіоналізація, що спричиняє розвиток 

професійних деструкцій. Він вказував, що на 
розвиток професійних деструкцій впливають 
зовнішні фактори (структура трудової 
організації, соціально-економічний стан 
держави, організація праці на підприємстві, 
устої та традиції професійного середовища 
тощо), особливості взаємодії суб’єкта праці з 
іншими представниками професійного 
середовища (колектив, стиль керівництва, 
стосунки з колегами), та індивідуальні 
особливості самого суб’єкта праці (характер, 
тип темпераменту, мотивація, адаптаційні 
здібності, життєві принципи тощо) [4].  

Під час узагальнення результатів 
дослідження негативних наслідків 
професійного розвитку фахівця А.К. 
Маркова, наприклад, встановила тенденції 
розвитку професійних деструкцій: появу 
негативних рис характеру та відхилень від 
соціальних та індивідуальних норм 
професійного розвитку; дезінтеграцію 
професійного розвитку та розпад професійної 
свідомості; низьку професійну мобільність і 
зникнення навичок адаптації до нових умов 
праці, дезадаптацію; зменшення наявного 
професіоналізму та професійного мислення; 
відставання, сповільнення професійного 
розвитку порівняно з віковими і соціальними 
нормами; неузгодженість окремих ланок 
професійного розвитку, одна сфера «забігає 
вперед, інша відстає»; поява професійних 
деформацій особистості (наприклад, емоційне 
виснаження, вигорання, збиткова професійна 
позиція); професійні хвороби чи втрата 
працездатності [6].  

Проблему професійних деструкцій 
також останнім часом піднімають в свої 
роботах Р.М.Грановський, Н.С. Пряжников, 
В.С. Агавєлян, С.П. Безносов, Є.І. Рогов. 
Проте визначитись у поглядах на зазначений 
феномен автори поки що не можуть. Їх 
роботи відрізняються значним різноманіттям 
підходів та концептуальних схем вивчення .  

Формування цілей статті. Метою 
статті визначено більш детальне вивчення 
феномену професійної деструкції у його 
порівняння з феноменом професійної 
деформації на прикладі працівників 
правоохоронної системи. Виявлення 
смислових аспектів схожості та відмінностей 
зазначених феноменів.  

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Ми вже зазначали раніше, що 
під час дослідження феномену професійної 
деструкції в психології виявилися деякі збіги 
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у визначенні понять професійна деструкція 
та професійна деформація.  

Поняття професійна деформація від лат. 
deformation – це когнітивні викривлення, 
дезорієнтація особистості, яка виникає в 
наслідок тиску внутрішніх та зовнішніх 
факторів професійної діяльності, та 
призводить до формування специфічно-
професійного типу особистості.  

У науковій літературі немає жодного 
підходу до визначення терміну «професійна 
деформація». Труднощі із розкриттям цього 
феномену пов’язані, перш за все, із 
складністю структури та чисельністю форм 
проявів деформації в процесі професійної 
діяльності особистості.  

Уперше термін «професійна 
деформація» був введений Пітером 
Сорокіним як такий, що описує негативний 
вплив професійної діяльності на людину. 
Професійну деформацію описували в своїх 
трудах такі вчені, як С.Г.Геллерштейн 
(1930), А.К.Маркова (1996), Е.Ф.Зеєр (1999, 
2003). Професор Р.Конечний та доктор 
М.Боухал (60-ті роки XX сторіччя) вважали, 
що схильність до деформацій 
спостерігається у представників певних 
професій, зокрема в тих, що володіють 
необмеженою та безконтрольною владою. 
До такого типу фахівців можна прилічити 
представників правоохоронних органів [8].  

Професійну деформацію в 
правоохоронній діяльності досліджували 
такі фахівці з юридичної психології як В.С. 
Медведєв, Л.М. Балабанова, О.М. Цильмак, 
Ю.Б. Ірхін, Г.В. Попова, Н.Е. Мілорадова, 
Н.І. Ковальчишина, Г.О. Литвинова та інші.  

Професійна деформація працівника 
ОВС полягає у специфічних змінах рис його 
особистості, що виникають через тривале 
виконання правоохоронної діяльності. Ці 
зміни відбуваються на різних рівнях 
психічної організації, та полягають у 
наступному [8]:  

1) посилення провідних рис характеру. 
Наприклад, пильність трансформується у 
підозрілість, впевненість у самовпевненість, 
наполегливість у впертість, вимогливість у 
прискіпливість.  

2) активізація та розвиток деяких 
негативних рис (жорсткість, мстивість, 
агресивність, спонтанність).  

3) припинення розвитку окремих рис 
характеру, що мінімально задіються під час 

роботи: індивідуалізм, ініціативність, 
творчість, дружелюбність.  

4) дисгармонійна та спотворена 
взаємодія підструктур особи та окремих рис 
характеру, що призводить, наприклад, до 
стагнації та шаблонності мислення, 
стереотипізації, поглинанням корпоративної 
культури професійного середовища 
індивідуальності особистості, внаслідок чого 
особа поступово втрачає контакти із 
непрофесійним середовищем. У такому разі 
працівники можуть бути завзятими під час 
виконання службових завдань проте 
втратити здібність адаптуватися до умов 
цивільного середовища.  

Слід підкреслити, що професійна 
деформація у працівників ОВС по-різному 
проявляється в їх характері та поведінці. 
Працівник може фіксувати свою увагу 
виключно на негативних проявах життя, 
бачити в людях тільки неправомірні поступки, 
трактувати дійсність крізь статті карного 
кодексу, вважати, що усі неправомірні дії 
людина скоює навмисно, усвідомлено та 
ставитись до правопорушників занадто 
жорстоко. У купі зазначені прояви професійної 
деформації визначають явище правового 
нігілізму, до якого найбільш схильні слідчі, 
оперуповноважені, керівники низової ланки 
ОВС.  

Відмітимо, що професійна деформація 
правоохоронців проявляється під час 
перенесення стилю службового спілкування 
на поза професійні стосунки. Дуже часто від 
цього страждають близькі родичі.  

Спочатку такий процес носить 
неусвідомлюваний характер та з часом стає 
усвідомлюваним і навіть нав’язливим. 
Особливо це проявляється у стилі речі, 
вживанні специфічного професійного 
жаргону, загального збіднення лексики.  

Ознаки професійної деформації можуть 
проявлятися у «загрубінні» особистості. 
Людина не здатна засвоювати нову 
інформацію, цікавитись та захоплюватись 
чимось іншим окрім професії. Професія 
посідає ключову позицію у житті фахівця. У 
нього формується постійна залежність від 
професійного середовища та діяльності. В 
психології цей процес отримав назву 
«професійний трудоголізм».  

В цілому характер професійної 
деформації відображається у поступовому 
поширенні професійного образу «Я» на інші 
складові особистості.  
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Таким чином, професійна деформація 
має на увазі зміну існуючої форми 
особистості працівника, зменшення одних 
рис характеру та збільшення інших, більш 
необхідних під час виконання професійної 
діяльності. На нашу думку, професійна 
деформація не має виключно негативного 
характеру та може навіть сприяти більш 
ефективній праці.  

За своєю суттю термін деструкція (від 
лат. destruction) визначає процес руйнування 
структури будь-чого. Тоді професійна 
деструкція – це руйнування структури 
професійної діяльності та особистості 
фахівця, що негативно позначаються на 
результаті праці та стані самої діяльності.  

На відміну від професійної деформації 
професійна деструкція має на увазі більш 
суттєві зміни та більш вагомі наслідки.  

Дослідники стверджують, що 
професійні деструкції – це негативні 
наслідки робочих стресів, що поступово 
накопичилися у вигляді стійких змін 
структури й змісту професійної діяльності, а 
також структури особистості суб'єкта. 
Професійні деструкції негативно 
позначаються на продуктивності та 
задоволеності працею, функціональних і 
міжособистісних взаємодіях з партнерами, а 
також на розвитку особистості суб'єкта 
праці. Професійні деструкції пов'язані як із 
загальними чинниками життєдіяльності 
людини (віковими кризами та ін.), так і з 
специфічними детермінантами [4, 5, 9].  

Підкреслимо, що розвиток професійних 
деструкцій є наступною фазою професійної 
деформації. Складність відокремлення цих 
понять знаходиться в тому, що обидва 
феномени описують один психологічний 
процес – професійний розвиток особистості, 
однак характеризують різні його стадії. 
Наступна стадія професіоналізації 
замінюється депрофесіоналізацією, що 
спричиняє розвиток професійних деструкцій. 
Виникнення й розвиток професійних 
деструкцій знижує продуктивність, 
негативно впливає на мотивацію та 
професійну позицію.  

Професійна деструкція на відміну від 
професійної деформації має виключно 
негативних характер впливу на результат 
праці. Працездатність працівника з 
наявністю в нього професійних деструкцій 
завжди знижена на відміну з 
профдеформованим працівником.  

Під час вивчення тенденцій та 
детермінант професійних деструкцій було 
встановлено, що вони дещо схожі с 
детермінантами розвитку професійної 
деформації. Так Е.Ф. Зеєр визначив наступні 
детермінанти професійної деструкції: 
неусвідомлювані мотиви вибору професії, 
деструкції очікувань на початковому етапі 
адаптації до професійного середовища, 
існуючі жорсткі стереотипи професійної 
поведінки, неконструктивні типи 
психологічних захисних механізмів, 
емоційна насиченість праці та часті 
негативні емоційні стани, зниження рівня 
інтелекту із збільшенням стажу праці, 
індивідуальна межа професійного розвитку 
особистості, старіння працівника [4].  

Розглянемо фактори, що неминуче 
впливають на фахівців правоохоронної 
системи та спричиняють розвиток 
професійної деструкції.  

До зовнішніх факторів дослідники 
відносять емоційно напружені умови праці 
та її високу інтенсивність, високі вимоги до 
результатів праці в умовах дефіциту часу, 
обмежену свободу під час прийняття 
виробничих рішень, високу відповідальність, 
конфліктні ситуації, неправдиве заохочення 
та неадекватну підтримку з боку керівника. 
Зазначені чинники носять загальний 
стресовий характер та в окремих випадках не 
завдають шкоди професійному розвитку 
працівника, а навпаки сприяють йому. 
Проте, коли вказані фактори є постійними та 
мають хронічну форму, можна говорити про 
загрозу розвитку у працівника професійної 
деструкції.  

Негативні емоційні стани, що часто 
повторюються зі зростанням стажу роботи 
призводять до зниження толерантності 
правоохоронців та формування в них 
синдрому «емоційного вигорання». Синдром 
емоційного вигорання А.К.Маркова визначає 
як тенденцію професійної деструкції. 
Емоційна насиченість правоохоронної 
діяльності приводить до підвищеної 
дратівливості, перезбудження, тривожності, 
нервових зривів тощо.  

Також, слід зазначити, що різноманітні 
акцентуації характеру співробітника можуть 
теж ініціювати прояви професійних 
деструкцій. Відомо, що будь-яка професійна 
діяльність сприяє деформації особистості. По 
мірі професіоналізації успішність виконання 
діяльності починає визначатися сукупністю 
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професійно важливих якостей, деякі з котрих 
з часом поступово трансформуються в 
професійно небажані якості, розвивається 
так названа професійна акцентуація. З часом 
при несприятливих та напружених умовах 
праці професійна акцентуація може 
перетворитись у патологічну рису характеру, 
тоді мова вже йде про професійну 
деструкцію.  

На стадії професіоналізації по мірі 
становлення індивідуального стилю 
діяльності знижується рівень професійної 
активності особистості, створюються умови 
для стагнації професійного розвитку: 
виникають міліцейські стереотипи у 
відношенні до громадян, використовуються 
одноманітні способи взаємодії з ними, без 
врахування індивідуально-психологічних 
особливостей та вимог соціально-
економічної ситуації в країні.  

На сучасному етапі розвитку 
суспільства зростає цінність 
висококваліфікованих кадрів. Це є 
актуальним і для органів внутрішніх справ.  

Роботодавці та дослідники сходяться на 
думці, що в гармонійному професійному 
становленні фахівця велику роль відіграє 
його активність, професійна спрямованість, 
мотивація та потреба в самореалізації.  

Професійна Я-концепція правоохоронця 
визначається уявленням суб’єкта праці про 
себе як про частину професійного 
суспільства, носія професійної культури 
правоохоронця, його професійних норм, 
правил, традицій, що мають місце в ОВС. 
Центральним механізмом формування 
професійної Я-концепції є професійна 
ідентифікація [10]. Проблема професійної 
ідентифікації сучасного правоохоронця 
полягає не в тому, до якої професійної групи 
відносить себе молодий фахівець, а з яким 
правоохоронцем він себе ототожнює.  

Аналіз професійної ідентифікації 
молодого працівника ОВС як механізму 
професіоналізації свідчить, що моделями 
засвоєння стандартів реалізації професійної 
ролі молодого правоохоронця нерідко 
виступають моделі, що мають 
напівкримінальний, а то й кримінальний 
характер. Досить часто можна почути від 
молодого фахівця або курсанта вислів 
«чесною працею на хліб не заробиш й не 
проживеш». Внаслідок такої ідентифікації 
правоохоронець може перетворитися у 
професійного маргінала.  

Явище професійного маргіналізм є 
одним з найпоширеніших проявів 
професійної деструкції у сучасному 
професійному середовищі, особливо серед 
державних установ [11].  

Ситуація професійної маргіналізації 
правоохоронної структури стає досить 
утрудненою для підготовки молодого 
поповнення в системі ОВС. Феноменом 
сучасного професійного середовища в 
системі ОВС є значне зменшення справжніх 
професіоналів зі стійкою професійною 
ідентичністю та міцним морально-правовим 
стрижнем. З аналітичних довідок МВС 
України відомо, що серед особового складу 
ОВС відсоток молодих, не досить 
досвідчених фахівців, значно перебільшує 
відсоток зрілих професіоналів. Так, в 
середньому, на 20 молодих фахівців 
приходиться 3 досвідчених [12].  

Таким чином, з часом в системі ОВС 
зменшується кількість «взірців» для 
формування у молодого правоохоронця 
професійної Я-концепції. Це ставить під 
загрозу ефективність інституту наставництва 
та адаптацію молодих фахівців. Зв’язок 
професійної ідентифікації та адаптації 
молодого особового складу полягає в тому, 
що від того наскільки адекватно сформована 
професійна Я-концепція правоохоронця буде 
залежати успішність входження ним у 
професійне середовище та його особистісна 
стійкість до професійної деструкції.  

Висновки до статті. Дослідження 
феномену професійної деструкції на наш 
погляд відносно нове та просторе поняття у 
сфері інженерної психології, яке потребує 
детального вивчення та систематизації. 
Досить невизначеним на наш погляд 
залишаються питання проявів та тенденцій 
розвитку професійних деструкцій. Слід 
зауважити, що прояви професійної 
деструкції дещо збігаються з тенденціями, 
які визначила А.К. Маркова та інші 
дослідники цього питання. Це підкреслює 
специфічність та суб’єктивність наукового 
сприйняття зазначеного феномену, пояснює 
складність його дослідження та необхідність 
подальшого вивчення. Подальшими 
дослідженням цього феномену може бути 
виявлення типу професійних деструкцій за 
окремими напрямами правоохоронної 
діяльності та їх подальша класифікація та 
типологізація.  
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КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ПСИХОЛОГІЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ РЯТУВАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 

(на прикладі застосування методу аналізу ієрархій Т. Сааті) 
 
У статті розглянуті особливості застосування когнітивних методів моделювання в процесі 

утворення та діяльності зведених підрозділів міжнародних гуманітарних місій. Представлено 
обґрунтування ефективності їх застосування в системі психологічного супроводу діяльності місій (на 
прикладі методу аналізу ієрархій Т. Сааті). 

Ключові слова. Психологічне забезпечення. Міжнародні гуманітарні місії. Зведені рятувальні 
підрозділи. Рятувальні операції. Метод аналізу ієрархій.  

В статье рассмотрены особенности применения когнитивных методов моделирования в процессе 
создания и деятельности сводных подразделений международных гуманитарных миссий. Представлено 
обоснование эффективности их применения в системе психологического сопровождения деятельности 
миссий (на примере метода анализа иерархий Т. Саати). 

Ключевые слова. Психологическое обеспечение. Международные гуманитарные миссии. Сводные 
спасательные подразделения. Спасательные операции. Метод анализа иерархий. 

Постановка проблеми. На даний час 
набуває актуальності питання вибору 
науково-методичного апарату, який 
дозволив би ефективно оцінити 
альтернативні варіанти рішень при 
застосуванні сил і засобів новоутворених 
організацій (формувань), діяльність яких 
потребує високої злагодженості і передбачає 
високий ступінь ризику для життя і здоров'я 
як фахівців, так і населення.  

Для розв’язання поставлених проблем 
нами запропоновано використання методу 
когнітивного моделювання ситуації через 
формування прогнозного сценарію. Такий 
підхід себе широко зарекомендував у різних 
сферах діяльності, де ціна помилки може 
мати фатальні наслідки [1, с. 116].  

Аналіз останніх досліджень. З 
набуттям Україною статусу незалежної 
держави, стрімким розвитком інтеграційних 
процесів, гостро постали проблеми 
стабільного розвитку організацій, вмілого 
підбору, розстановки кадрів та злагодженого 
управління трудовими колективами.  

За останні п’ять років дослідження з 
питань зазначеної нами проблеми 
здійснювали: Л. Карамушка [3], М. 
Корольчук, В. Крайнюк (2009, 2011) [4, с. 84-
91] – стосовно проблем психологічного 
забезпечення атестації персоналу 
організацій, забезпечення психічного і 
фізичного здоров’я працівників організацій; 
Е. Моргунов – стосовно моделювання 
ефективної ієрархічної структури 
ефективного управління організаціями [5]. Г. 
Суходольський (2007) у співавторстві – 

розглядав проблеми проектування та 
налагодження ефективної комунікації в 
організаційних структурах торгівлі [6]. 
Роберт Р. Улмер у співавт. – досліджували 
проблеми ефективної діяльності кадрового 
потенціалу в різноманітних кризових 
ситуаціях (економічна криза, надзвичайні 
ситуації, катастрофічні явища тощо) [7]; Г. 
Никифоров (2010) у спіавт. – зробили 
вагомий внесок у розвиток теорії і практики 
професійного самовизначення фахівців у 
майбутній кар’єрі, професійної підготовки 
кадрів, професійного відбору персоналу 
організацій та його ефективної адаптації в 
процесі професійного становлення тощо [1, 
с. 10, 68, 116, 193]. В.Алещенко (2008, 2012) 
досліджував питання психологічної 
підготовки та ефективного злагодження 
військових підрозділів для виконання 
завдання у складі міжнародних миротворчих 
місій [8]. 

Разом з тим, проблеми відбору 
персоналу та формування організацій з 
різних за статусом та спрямуванням 
діяльності структур, інколи навіть 
міжвідомчого спрямування, способи їх 
ефективної комунікації в процесі 
професійної діяльності у складі міжнародних 
гуманітарних місій в Україні, в контексті 
зазначеної проблеми – не досліджувалися, 
що й спонукало нас до подальшого 
наукового пошуку в розв’язанні поставленої 
проблеми. На першому етапі на шляху 
вирішення поставлених завдань, ми 
вбачаємо визначення та обґрунтування 
ефективних методів відбору фахівців для 
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діяльності в екстремальних умовах без 
попереднього злагодження. Що й обумовило 
мету написання даної статті.  

Виклад основного матеріалу. У 
монографії Бегми В.М. та ін. [9, с. 103] 
досліджено методи формування прогнозного 
сценарію управління розвитком ситуації у 
сфері військово-технічного співробітництва 
на основі методології системного аналізу. 
Автори визначають, що завдання підтримки 
прийняття рішень у когнітивному 
моделюванні визначається як розроблення 
сценарію переведення ситуації з поточного 
до цільового стану в у мовах невизначеності. 
Розроблення сценарію базується на моделі, 
яка в слабоструктурованих ситуаціях 
визначається як навантажений орієнтовний 
граф, що включає суб’єктивні оцінки значень 
факторів ситуації і модель її функціональної 
структури, яка формалізує відомі суб’єкту 
закони і закономірності досліджуваної 
ситуації (взаємозв’язки між факторами).  

Крім того, зазначено, що для вибору 
стратегії досягнення мети в системах 
когнітивного моделювання 
використовуються методи вибору кращого 
рішення з множини запропонованих, що 
надає змогу обрати краще рішення за певним 
критерієм або множиною критеріїв 
(багатокритеріальний вибір, тобто ієрархію) 
[9, с. 103]. Використовуючи надбання 
попередніх дослідників, пропонується 
науково-методичний апарат, який охоплює 
три рівні показників, оцінки варіантів 
рішення – загальносистемний, системний і 
елементний та базується на застосуванні 
інформаційно-програмного середовища 
(ІПС) "Система багатофункціонального 
аналізу інформації і підтримки прийняття 
рішення" (Метод аналізу ієрархій) [11, с. 77].  

В системі психологічного забезпечення 
МАІ може застосовуватися для вирішення 
практичних завдань: багатоетапного 
планування заходів з підготовки й 
психологічного супроводу діяльності; 
аналізу, оцінки, вибору і застосування 
психологічного впливу на фахівців і 
постраждалий контингент; прогнозування 
втрат, що ймовірно виникають в наслідок 
НС, у тому числі й психогенних; підтримки 
проведення конкурсів на заміщення 
вакантних посад; пошуку і подолання 
конфліктних ситуацій; моделювання 
ситуацій; навчання математичним методам 
планування, прогнозування і прийняття 

рішень тощо. Це є вдалим сполученням 
методології експертних оцінок, заснованої на 
методі прогнозного графа В.М. Глушкова й 
аналітичної методології, заснованої на 
методі аналізу ієрархічних структур Т.Сааті, 
і дозволяє вирішувати типові задачі. 

Порівняльна оцінка варіантів рішення 
виконується методом аналізу ієрархій, 
вхідними даними для яких є сукупність 
якісних характеристик (елементний рівень), 
відповідно на просторово-часовому, 
організаційному, функціональному та 
економічному зрізах, які є початковими 
даними для системного рівня. Просторово-
часовий зріз може охоплювати такі фактори: 
зміст завдань, можливість автономного 
функціонування, оперативність, готовність 
до вирішення завдань в установлений час, 
прогнозування негативних наслідків та 
здійснення превентивних заходів щодо їх 
уникнення тощо.  

На організаційному зрізі можуть 
розглядатися такі фактори: відповідність 
структури та змісту рішення поставленим 
завданням, складність, адаптивність 
структури рішення, наявність проміжних 
ланок, дублювання елементів рішення, 
цілісність структури рішення, рівень 
централізації управління, гнучкість 
структури рішення та інші.  

На функціональному зрізі можуть 
розглядатися: відповідність функцій 
завданням, відповідність функціональних 
зв'язків щодо виконання завдань, здатність 
підтримки готовності до виконання завдань, 
адаптивність функцій до завдань, 
дублювання функцій та інші.  

На економічному зрізі здійснюється 
оцінка витрат на впровадження 
альтернативних варіантів рішення.  

На особистісному рівні прогнозування 
психоемоційного вигоряння фахівців, 
попередження виникнення професійних 
деструкцій, подолання комунікативних 
бар'єрів у спілкування, збереження 
психічного та фізичного здоров'я фахівців та 
подовження їх професійного довголіття.  

На кожному із зазначених зрізів 
розглядаються і узагальнюються структури 
та зміст рішення, альтернативність їх 
варіантів. Результати порівняння 
альтернативних варіантів рішення на 
елементному рівні є початковими даними 
для їх порівняння на системному, а 
результати розрахунків на системному рівні 
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є початковими даними для 
загальносистемного рівня. 

Для вирішення завдання оцінки і 
порівняння варіантів рішення на 
застосування сил і засобів під утворення та 
всебічного забезпечення реагування на 

виникнення надзвичайних ситуацій (в тому 
числі і психологічного) використані задачі 
“Ранжування” і “Вибір”. Задача 
“Ранжування” дозволяє одержати 
метризоване ранжування всіх факторів 
кожного рівня.  

Таблиця 1  
Шкала відносної важливості факторів 

Співвідношення характеристик факторів, зрізів і організаційно-
функціональної структури (ОФС) 

Ранг  Ціна 
критерію 

Дуже сильно перевершує аналогічну характеристику факторів, зрізів і (ОФС) I 0,100 
Сильно перевершує аналогічну характеристику факторів, зрізів і ОФС II 0,100 
Значно перевершує аналогічну характеристику факторів, зрізів і ОФС III 0,100 
Пристойно перевершує аналогічну характеристику факторів, зрізів і ОФС IV 0,100 
Істотно перевершує аналогічну характеристику факторів, зрізів і ОФС V 0,100 
Середньо перевершує аналогічну характеристику факторів, зрізів і ОФС VI 0,100 
Помірковано перевершує аналогічну характеристику факторів, зрізів і ОФС VII 0,100 
Слабко перевершує аналогічну характеристику факторів, зрізів і ОФС VIII 0,100 
Рівнозначна аналогічній характеристиці факторів, зрізів і ОФС IX 0,100 
Не відома або викликає сумніви порівняння факторів, зрізів і ОФС X 0,100 
Нижній поріг порівняння факторів, зрізів і ОФС - несуттєво X 0,1 
Верхній поріг порівняння факторів, зрізів і ОФС - приголомшливо І 1,0 

Початкова інформація у вигляді шкали 
відносної важливості якісних показників 
оцінки варіантів рішень наведена у табл. 1 з 
урахуванням їх граничних значень парних 
порівнянь. Результатом є нормовані вектори 
пріоритетів за відповідним показником. 

Задача “Вибір” допускає встановлення 
пріоритетів “варіантів альтернатив” 
відповідно до системи якісних показників з 
урахуванням думок експертів. “Варіанти” не 
обов'язково є взаємовиключними, а можуть 
мати взаємодоповнюючий характер. В 
основу процедур покладені алгоритми 
одержання парето-оптимальних ранжувань. 
Результати наводяться у формі нормованих 
векторів пріоритетів, аналогічно задачі 
“Ранжування”.  

Вирішення завдання потребує 
використання поглядів експертів для 
порівняння альтернатив відповідно до 
факторів і рівнів. Підготовка до 
використання МАІ включає створення графу 
об’єкту і заповнення якісними показниками 
порівняльних характеристик варіантів 
рішень, що виконується експертами. 
Послідовність вирішення цього наукового 
завдання включає такі пункти: 

– будується ієрархія (структурний граф) 
якісних показників рішень, вершиною якої є 
задача, мета дослідження; 

– створюється множина матриць парних 
порівнянь для кожного нижчого рівня (по 
одній матриці для кожного якісного 

показника), який примикає до верхнього 
рівня. Цей фактор є направляючим по 
відношенню до елементу нижчого рівня. 
Елементи кожного рівня порівнюються один 
з одним відносно їх впливу на направляючий 
елемент. Таким чином, отримується матриця 
думок експертів. Виконання цього пункту 
відносно до завдання, яке вирішується, 
умовно розподіляється на три кроки.  

На першому кроці з використанням 
суб’єктивних суджень експертів 
заповнюються матриці альтернатив 
показниками парних порівнянь відповідно до 
груп кожного фактору і рівня. У зв’язку з 
тим, що ці показники заздалегідь невідомі, 
суб’єктивні судження експертів чисельно 
оцінюються по шкалі відносної важливості. 
Значення пріоритетів є початковими даними 
для рішення задачі другого кроку. Кількість 
матриць відповідає кількості факторів. В 
роботі при рішенні задачі вона наводиться 
ієрархічно, матриця складається для 
порівняння відносної важливості показників 
рівнів.  

На другому кроці експертами 
заповнюються матриці парних порівнянь 
рівнів і сумісно з результатами рішення 
задачі першого кроку розраховується 
матриця пріоритетів груп рівнів. Значення 
пріоритетів другого кроку є початковими 
даними для рішення задачі третього кроку. 
Кількість матриць дорівнює кількості рівнів. 
Такі матриці складаються для парних 
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порівнянь кожної альтернативи на третьому 
рівні по відношенню до показників другого 
рівня. 

На третьому кроці експертами 
заповнюється матриця парних порівнянь за 
сукупністю факторів і сумісно з 
результатами рішення задачі другого кроку 
розраховується матриця пріоритетів груп 
рівнів.  

Таким чином, обирається найбільш 
пріоритетна сукупність якісних показників 
рішення, які забезпечать виконання завдань 
під час реагування на виникнення 
надзвичайних ситуацій. Для кожного 
якісного показника розраховується 
чисельний коефіцієнт ваги при обмеженні 
[11, с. 78]:  
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де Іi – порівняльний показник рішень; 
i – кількість показників факторів; 
р – кількість факторів, рівнів, альтернатив. 

Після проведення всіх парних порівнянь 
визначається коефіцієнт узгодженості для 
факторів, рівнів, альтернатив. 

Разом з матрицею парних порівнянь 
отримується міра оцінки рівня відхилення 
від узгодженості. Якщо такі відхилення 
перевищують задану межу (10%), то 
експерту доцільно перевірити свої рішення. 

Для визначення міри узгодженості (Dmax) 
спочатку додається кожний стовпець 
матриці рішень експерта, а потім додаток 
першого стовпця помножається на величину 
першої компоненти вектора пріоритетів, 
сума другого стовпця – на другу компоненту 
і т. д. Тоді отримані числа додаються. Таким 

чином отримується величина Dmaxl за 
формулою [11, с. 78]: 

Xnl

n

i

n

i

n

i
nlll aXaXa   

  1 1 1
2211max ....... , 

де a – значення рішення експерта в кожному стовпці; 
 X – величина компоненти нормалізованого вектора пріоритетів; 
 n – число стовпців (строк) (число елементів, які порівнюються); 
 l – номер компоненти вектора; 
 ni ,1  – число рішень. 

Індекс узгодженості (IU) розраховується за формулою [11, с. 79]: 

1
max




n

n
IU  , 

де n >1 – число елементів, які порівнюються; 
 nmax .   

Відношення узгодженості експертів (ОС) розраховується за формулою (ОС - отношение 
согласованности (у формулі залишене мовою оригіналу), з метою уникнення плутанини при 
використанні формули, через неузгодженість перекладу) [11, с. 80]: 

P
IUOC 1,0 , 

де Р – випадкова узгодженість (табл. 2) [11, с. 81]: 
Таблиця 2  

Показники випадкової узгодженості 
Розмір матриці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Випадкова 
узгодженість (Р) 0 0 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

У деяких випадках можливо допустити 
значення ОС не більше 20%. 

Отже, процес побудови ієрархії 
базується на способі мислення людини – 
складні задачі розбивати на простіші 
підзадачі. Перевагами цього методу є 
простота, надійність і наочність. При 
використанні МАІ кількісні та якісні оцінки 
розглядаються в сукупності, а проблема 
суб’єктивних суджень розв’язується завдяки 

використанню попарних порівнянь і 
визначенню їх ваги на основі спеціальної 
шкали. Метод ефективно застосовується в 
зарубіжній практиці для відбору персоналу 
високої кваліфікації. 

Спробуємо пошарово розглянути 
технологію застосування методу на прикладі 
прийняття рішення з призначення керівника 
зведеного рятувального загону міжнародної 
гуманітарної місії. Рис 4.  

(2) 

(4) 

(5) 

(3
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У рамках визначеного завдання 
розглядаються ряд критеріїв, зокрема: вік, 
стан здоров’я; стаж служби в системі; досвід 
керівництва зведеними підрозділами в 
екстремальних умовах життєдіяльності; 
знання мови, традицій, етнокультурних 
особливостей регіону, куди планується 

направлення міжнародної гуманітарної місії, 
досвід налагодження ефективної комунікації 
в подібних умовах життєдіяльності; певний 
перелік наявних та необхідних професійно-
важливих якостей особистості претендента 
відповідно до реалізації поставленого перед 
підрозділом завдання тощо.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Після побудови ієрархії учасники 

процесу використовують МАІ для 
визначення пріоритетів всіх вузлів 

ієрархічної структури. Інформація для 
розстановки пріоритетів збирається із всіх 
учасників і обробляється математично.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підбір керівника на посаду командира зведеного 
рятувального підрозділу (ЗРЗ) 

Кандидат 1  Кандидат 2  Кандидат 3  

Вибір кандидатури керівника на посаду 
командира ЗРЗ  

1.000 
Мета  

Критерії  

 
Альтернативи  

Вік, стан 
здоров’я.  

0,200 

Стаж 
служби  
0,200 

Досвід роботи з 
керування зведеними 

підрозділами 
0,200 

Знання мови 
та 

специфіки 
регіону  

Відповідність 
ПВЯ 
0,200 

Кандидат 1 
0,300  

Кандидат 2  
0,420 

Кандидат 3 
0,280  

Рис. 4. Моделювання проблеми у вигляді ієрархій 

МЕТА 

Критерій 1 
0,200 

Критерій 2  
0,200 

Критерій 3  
0,200 

Критерій 4  
0,200 

Критерій 5 
0,200 

Альтернатива 1  Альтернатива 2  Альтернатива 3  
Рис. 5.  
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Найпростіша ієрархічна структура МАІ з 
пріоритетами, визначеними пріоритетами за 
замовчуванням. Альтернативи в цьому 
прикладі не різняться. Слід зазначити, що сума 
пріоритетів елементів будь-якого рівня, рівна 
одиниці. Якби альтернатив було дві, то їх 
пріоритети були б рівними 0,500, якщо 
критеріїв більше 5, то пріоритет кожного був би 
0,200, як показано в нашому прикладі на рис. 5. 
На цьому простому прикладі пріоритети 
альтернатив за різними критеріями можуть не 
співпадати, що за звичай ми спостерігаємо на 
практиці. Усі п’ять критеріїв мають рівну 
важність з точки зору мети, а пріоритети всіх 
альтернатив рівні за всіма критеріями.  

Найбільш складна ієрархічна структура, 

що містить глобальні і локальні значення 
пріоритетів по замовченню. Глобальні 
пріоритети альтернатив відносно мети 
вичислюються шляхом множення 
локального пріоритету кожної альтернативи 
на пріоритет кожного критерію і додаванням 
за всіма критеріями. 

У випадку, коли пріоритети критеріїв 
змінюються, то змінюється значення 
глобальних пріоритетів альтернатив, 
відповідно в такому випадку може й 
змінюватися їх порядок. На рис. 6 показано 
рішення даної задачі із зміненими 
значеннями пріоритетів критеріїв, при 
найбільш бажаній альтернативі становить 
А3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Висновок. Отже, теоретичний аналіз 

порушеної проблеми показав, що метод 
аналізу ієрархій має універсальне 
застосування при розв’язанні багатьох 
завдань, та може бути ефективним в системі 
заходів психологічного забезпечення 

діяльності зведених підрозділів міжнародних 
гуманітарних місій, як на етапі формування, 
психологічного злагодження, психологічної 
підготовки, супроводження так і вибору 
моделей психологічного забезпечення 
фахівців у посттравматичний період.  
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Mironets S.N. 
COGNITIVE MODELING IN THE SYSTEM OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF 

INTERNATIONAL RELIEF OPERATIONS (for example, application of the analytic hierarchy T. Saaty) 
The article describes the features of the application of cognitive modeling in the formation and activities of 

the Units of international humanitarian missions and rescue operations. The author, as an example of scientific 
analysis, the specific activities of the units in the extreme conditions of life considering the possibility of using 
modern methods of cognitive simulations by forming forecast scenario. Presented by the evaluation of the 
effectiveness of these measures in the system of psychological support for humanitarian missions (for example, 
the analytic hierarchy T. Saaty).  

At the organizational level, can be considered the following factors: the structures and content of the 
decision task, complexity, adaptability, the solution structure, the presence of intermediate links, duplicate 
elements of the solution, the integrity of the solution structure, the level of centralization of control, flexibility, 
structure and other solutions.  

At the functional level can be considered: Same problem, the relevant functional relationships on the tasks, 
the ability to maintain the readiness to perform tasks, adaptability functions to problems, duplication of functions 
and others. 

On the economic evaluation is cut implementation costs of alternative solutions. On a personal level 
prediction of emotional burnout experts warning of a professional destruction, overcoming communication 
barriers in communication, preservation of mental and physical health care professionals and extending their 
professional longevity 

Key words. Psychological support. International humanitarian mission. Summary of rescue units. Rescue 
operations. The method of analysis of hierarchies. 
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УДК 612.825.8:613.685 
Озерянський А. А.,  старший науковий співробітник НДВ  
організації медичного забезпечення НДІ ПВМ ЗС України 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ФОРМ АГРЕСІЇ У МИРОТВОРЦІВ ОПЕРАТОРСЬКИХ 
ПРОФЕСІЙ 

 
В статті досліджено особливості прояву агресивних рис особистості військовослужбовців 

операторських професій, які виникли за час виконання миротворчих операцій. Виявлено конкретні дані 
про структуру агресивних особистісних характеристик миротворців, які в свою чергу відображаються 
на психофізіологічних показниках надійності операторської діяльності.  

Ключові слова: надійність професійної діяльності, нервово-емоційне напруження, агресивність, 
складність завдань. 

В статье исследованы особенности изменения агрессивных черт личности военнослужащих 
операторских профессий вследствие выполнения миротворческих операций. Выявлены конкретные 
данные о структуре агрессивных личностных характеристик миротворцев, которые в свою очередь 
отражаются на психофизиологических показателях надежности операторской деятельности.  

Ключевые слова: надежность профессиональной деятельности, нервно-эмоциональное 
напряжение, агрессивность, сложность задач. 

Вступ. Важливою науковою проблемою 
в Збройних Силах України є розроблення 
шляхів підтримання на належному рівні 
надійності та ефективності професійної 
діяльності військовослужбовців в 
екстремальних умовах.  

Це пов’язано з тим, що науково-
технічний прогрес людства 
супроводжується передачею техніці усе 
більшого числа функцій управління 
технічними пристроями і технологічними 
процесами. Це дозволяє людині віддалятися 
від знарядь праці і перетворюватися, так би 
мовити, з виконавчого в управляючий орган 
системи виробництва. У зв’язку з цим, 
природно, відбувається заміна фізичної 
праці розумовою, знижується обсяг 
фізичної роботи й, відповідно, 
енерговитрат, однак значно зростає 
виробниче навантаження на психіку [8, 9, 
12]. Працівникові (операторові) доводиться 
вирішувати відповідальні завдання оцінки 
ефективності роботи складних технічних 
систем, надійної взаємодії його з іншими 
людьми та різними елементами всього 
виробничого механізму. Зростання та 
концентрація керованої потужності в руках 
однієї людини робить “людський чинник” 
найважливішою складовою техногенної 
безпеки держави [3, 9]. 

Відомо, що на частку «людського 
чинника» зараз припадає від 40 до 70% всіх 
відмов технічно складних систем. 
Відповідно до світової статистики, 80% 
катастроф в авіації, до 70% в атомній 
енергетиці і 64% на морському флоті 
відбуваються в результаті помилок людини, 

які ведуть до значних обсягів втрат як у 
соціальному, фінансовому, так і в медичному 
аспектах [12, 14].  

Звичайно, коли починають говорити про 
надійність людини як елемента складних 
людино-машинних систем, у першу чергу 
мова йде про підвищення ступеня 
безпомилкової її роботи. Це й зрозуміло: якщо 
в техніці головним параметром, виходячи з 
якого розраховується надійність, є частота або 
імовірність відмов системи, то для людини це 
повинна бути частота або імовірність її 
помилки при управлінні системою в 
нормальному режимі або в аварійному. Саме 
такий підхід реалізується в більшості робіт, 
присвячених надійності людини-оператора. 
Тому при визначенні тих властивостей 
людини, які можуть вплинути на надійність, у 
першу чергу аналізуються властивості, які 
можуть позначитися на частоті або імовірності 
здійснення помилки при управлінні складною 
системою. Про втрату працездатності у 
операторів в умовах загрози для життя 
Р. Нордланд писав: “В момент великого 
нервового напруження, перебуваючи під 
загрозою нападу, здатність оператора 
міркувати порушувалася. У результаті 
виникала маса значних помилок, які оператор 
не міг ні передбачити, ні пояснити”. 

З повною впевненістю можна 
стверджувати, що не кожна людина в умовах 
загрози життю здатна працювати стабільно 
та продуктивно. За даними Американської 
психологічної асоціації, під час другої 
світової війни тільки 25% особового складу 
підрозділів активно і адекватно діяли на 
передовій під час бою [4].  
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Це також стосується українських 
миротворчих підрозділів. Адже високе 
фізичне навантаження, емоційний стрес з 
негативними впливами умов Африканського 
континенту, вираженої спеки суттєво 
підвищують вимоги до адаптаційних 
можливостей людини. В бойовій обстановці 
часто виникають взаємодії негативних 
факторів, які породжують серйозні зміни в 
психофізіологічному стані людини 5. 

На вплив психогенних чинників бойової 
обстановки організм військовослужбовців 
відповідає “реакцією тривоги”. До симптомів 
нормальної “реакції тривоги” поряд з 
проявами дисфункцій з боку серцево-
судинної, дихальної та інших систем 
організму відносяться і прояви апатії або 
роздратування, що є однією з форм агресії.  

H. J. Hormann и P. Maschke [15] 
проаналізували дані анкетного опитування 
особистісних якостей, необхідних для 
прогнозування успішності роботи пілотів. За 
допомогою побудованої моделі множинної 
регресії виникла можливість прогнозувати 
успішність діяльності з точністю 73,8%, а 
якщо додати результати анкетного 
опитування, то її точність зросла до 79,3%. 
Отже, на надійність діяльності впливають і 
особистісні характеристики людини.  

В.Я. Семке та А.Б. Савіних при 
характеристиці дистимічного варіанта 
психодизадаптаційного стану (емоційна 
нестійкість, роздратованість, виражене 
невдоволення, “перепади” настрою, 
конфліктність, порушення дисципліни) 
приділяють велике значення негативного 
впливу вербальної агресії на якість службової 
діяльності [13]. Відновлення функціонального 
стану зі стану психічної дизадаптації 
відбувається декількома шляхами, одним з 
яких є невротичний. Він пов’язаний з появою 
поведінкових патернів, що полегшують стан. 
Це може бути соматизація або агресія 
(аутоагресія) [6]. Крім того, прихована 
агресивність у осіб з нормальним чи 
граничним рівнем артеріального тиску є 
фактором, що прискорює розвиток 
артеріальної гіпертензії [17].  

Таким чином, виникає необхідність у 
комплексному дослідженні впливу 
агресивних якостей особистості військових-
операторів (роздратування, злість, 
агресивність до оточуючих тощо) на 
безпомилковість (надійність) виконання їх 
професійної діяльності. 

Мета роботи. Вивчення особливостей 
впливу агресивних реакцій 
військовослужбовців після повернення з 
миротворчої місії на надійність їх 
операторської діяльності.  

Матеріали та методи дослідження. В 
обстеженні приймали участь 74 військових 
оператори (вертольотчики та водії 
автотранспорту) віком 25-35 років, яких було 
обстежено до та після виконання 
миротворчої місії. Для дослідження 
показників і форм агресії була використана 
методика А.Басса і А.Дарки, що дозволяє 
виявити важливі показники і такі форми 
агресії, як фізична, вербальна, непряма, 
негативізм, роздратування, підозрілість, 
образа, аутоагресія (почуття провини). 
Методика включає 75 тверджень, відповіді 
на які повинні стосуватися стиля поведінки 
та способу життя людини, яка проходить 
тест. Сума балів, помножена на коефіцієнт, 
дозволяє отримати нормовані показники, які 
характеризують індивідуальні та групові 
результати [11].  

У якості тестів-випробувачів надійності 
операторської діяльності використовували 
завдання, де оцінювались: швидкість і 
точність реакції на рухомий об’єкт (РРО), 
якість динамічного запам’ятовування (ЯДЗ), 
концентрація уваги та обсяг короткочасної 
пам’яті (КУКП). Для цього було створено 
комп’ютерну методику щодо оцінки цих 
психофізіологічних параметрів на різних 
рівнях складності завдань, яка детально 
описана раніше [7]. Таким чином, в роботі 
було використано широкий спектр тестів, які 
імітували переробку інформації оператором: 
одні з тестів були направлені на 
випробування першої сигнальної системи 
(РРО та ЯДЗ), інші – на випробування другої 
(КУКП). В деяких тестах домінуючим було 
випробовування швидкісних якостей при 
переробці інформації (РРО), в інших було 
додаткове навантаження на короткочасну 
пам’ять.  

У якості показника надійності 
операторської діяльності при різних рівнях 
складності тестового завдання було 
використано відсоток зроблених помилок 
військовослужбовцями під час здійснення 
комплексного психологічного обстеження 
перед миротворчою місією.  

Аналіз отриманих результатів 
проводився методами варіаційної 
статистики, кластерного та факторного 
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аналізів за допомогою пакета STATISTICA 
8.0 [16].  

Результати та їх обговорення. 
Важливим показником, який впливає на 

якість професійної діяльності не тільки 
окремого миротворця, але й усього 

колективу, є рівень агресії. Результати 
аналізу динаміки показників і форм агресії за 
методикою А.Басса-А.Дарки у 
військовослужбовців до та після виконання 
миротворчої місії наведені в табл. 1.  

Таблиця 1 
Динаміка структури показників і форм агресії у миротворців-операторів 

Категорії миротворців з відповідним 
рівнем показників агресії, % 

№ за п 
Форми агресивності Рівень прояву 

До ротації  Після ротації  
низький 17,8 6,3 
середній 68,9** 44,7 1 Фізична  
високий 13,3*** 49,0 
низький 57,8** 30,9 
середній 35,6 50,0 2 Непряма  
високий 6,6 19,1 
низький 17,8** 2,1 
середній 40,0 26,6 3 Вербальна  
високий 42,2** 71,3 
низький 77,8*** 35,1 
середній 17,8** 44,7 4 Негативізм 
високий 4,4* 20,2 
низький 75,6 76,6 
середній 22,2 19,1 5 Образа 
високий 2,2 4,3 
низький 86,7*** 21,3 
середній 13,3*** 60,6 6 Підозрілість 
високий - 18,1** 
низький 80*** 11,7 
середній 17,8*** 54,3 7 Роздратування 
високий 2,2*** 34,0 
низький 20,0 24,5 
середній 48,9 40,4 8 Почуття провини 
високий 31,1 35,1 

Примітка: достовірність різниці часток за критерієм Стьюдента на рівні  
*– р<0.05, ** – р<0.01, *** – р<0.001 відповідно. 
При визначенні структури показників і 

форм агресивності у військовослужбовців 
після виконання миротворчої місії 
встановлено переважне зростання високих 
рівнів фізичної (≈ 50%) та вербальної (71,3%) 
агресії, що виражається в наявності 
негативних почуттів як через форму (сварка, 
крик, вереск), так і через вміст словесних 
звернень до інших осіб (погроза, прокляття, 
лайка). При цьому суттєво зменшилась доля 
осіб з низьким вихідним рівнем прихованої 
(непрямої) агресивності, що свідчить про 
зростання можливостей серед 
військовослужбовців використання обхідних 
шляхів, які направлені проти інших осіб 
(пліток, жартів та проявів ненаправлених 
спалахів люті, крик, тупотіння ногами і т.п.). 

Спостерігається чітка тенденція до 

суттєвого підвищення рівня негативізму, 
направленого проти авторитету та 
керівництва, який може наростати від 
пасивного опору до активних дій проти 
вимог, правил, законів. У миротворців після 
ротації з’явилась категорія осіб з високим 
рівнем підозрілості. Достовірно негативна 
тенденція до підвищення рівня підозрілості 
та роздратування свідчить про появу у 
миротворців схильності до недовіри та 
обережного відношення до людей, 
готовності при малому збудженні вилитися в 
запальність, різкість, грубість. 

Служба в миротворчих підрозділах не 
мала достовірного впливу на почуття 
провини та образи у військовослужбовців.  

Наступним етапом дослідження 
отриманих результатів став пошук 
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прихованих глибинних механізмів зміни 
рівня агресивності у військовослужбовців, 
що було зроблено за допомогою факторного 
аналізу. Факторні моделі агресивності 
миротворців до та після повернення з 
миротворчої місії представлені на рис. 1. 

З рисунка видно, що агресивні риси 
особистості миротворців мають майже 
тотожну факторну структуру, однак 
значимість цих факторів різна. Вона 
залежить від впливу миротворчої діяльності 
на прояви агресивності у 
військовослужбовців.  

Так, фактор, який поєднує показники 
непрямої та вербальної агресивності з 
почуттям провини (фактор прихованої 
агресії) до початку миротворчої місії 
пояснює 19,4% загальної дисперсії 

агресивних проявів, а після місії вагомість 
цього фактора значно зростає 30,6% 
(р<0,001) та до його складу додається 
фізична агресивність. Тому цей фактор 
названо фактором “мета агресії”.  

І навпаки, більш вагомий фактор 
“негативізму” до початку миротворчої місії 
стає менш вагомим після неї (відповідно 
31,6% та 23,7% загальної дисперсії, р<0,01). 

Таким чином, закономірність, отримана 
при побудові факторних моделей, істотно 
доповнює особистісні характеристики 
миротворців, отримані за окремими 
показниками агресивності. Прихована 
агресивність у військовослужбовців 
трансформувалась у безумовну агресивність 
після повернення з миротворчої місії. 

 
Рис.1. Факторна модель агресивності військових операторів до та після виконання 

миротворчої операції (позначення 1-8 як у табл.1). 
Кластерний аналіз факторних значень 

“мета агресії” та “прихованої агресії” 
військовослужбовців дозволив сформувати 
дві групи миротворців – з високим рівнем 
агресивності (34,2%) та незначним її рівнем 
(65,8%). Результати надійності переробки 
інформації різного ступеня складності цих 
груп представлені в табл. 2. 

З таблиці видно, що при тестуванні РРО 
та КУКП у цих осіб зі збільшенням ступеня 
складності завдання кількість помилкових 

реакцій зростає, однак їх рівневі 
характеристики суттєво різні. Так, група з 
високим рівнем агресивності при виконанні 
тесту на РРО характеризується суттєво 
кращими показниками надійності переробки 
інформації на всіх ступенях складності 
завдань. При тестуванні КУКП, навпаки, 
група з незначним рівнем агресивних проявів 
має суттєво кращі характеристики надійності 
діяльності, особливо на вищих ступенях 
складності пред’явлення завдань.  

 

І фактор “мета агресії”, 30,6% 

ІІ фактор 
«прихованої 

агресії», 19,4 % 

І фактор «негативізму», 31,6% 
 

ІІ фактор 
«негативізму», 

23,7% 

Група 
миротворців 
після 
повернення з 
місії 

Група 
миротворців до 
початку 
миротворчої місії  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Таблиця 2 
Психофізіологічні показники надійності переробки інформації різного ступеня складності 

у груп з різним рівнем агресивних проявів 
РРО ЯДЗ КУКП 

Групи миротворців Ступінь 
складності M±m, % M±m, % M±m, % 

1 41,20±1,12*** 50,71±0,85 12,91±0,85 
2 46,94±1,17*** 47,29±0,92 16,39±0,91 
3 42,14±1,14*** 42,29±0,96*** 22,29±0,85* 

З високим рівнем 
агресивності 

4 49,58±1,33*** 38,00±1,11*** 28,00±1,14*** 
1 52,91±0,84 50,22±1,15 11,20±1,12 
2 53,39±0,86 46,94±1,19 16,84±1,15 
3 52,29±0,84 52,24±1,12 18,24±1,12 

З незначним 
(низьким та 

помірним) рівнем 
агресивності 4 56,00±1,14 48,58±1,33 15,48±1,23 

Примітка: * та *** достовірність різниці середніх за t-критерієм Стюдента відповідно на рівні p<0,05; p < 0,001. 
При тестуванні ЯДЗ відмічається досить 

цікаве явище. У групі з високим рівнем 
агресивності спостерігається позитивна 
тенденція до покращення надійності 
діяльності з наростанням ступеня складності 
завдання; крім того, ця група 
характеризується також кращими 
показниками надійності діяльності на 3 та 4 
ступенях складності завдань у порівнянні з 
груповими показниками осіб з незначним 
рівнем агресивності.  

Така динаміка показників надійності 
діяльності у досліджених груп може 
свідчити про наявність різних стратегій 
якості виконання завдань в стресових умовах 
миротворчої діяльності. 

Таким чином, випробування першої 
сигнальної системи за результатами 
тестування РРО та ЯДЗ у осіб з високим 
рівнем агресивності характеризується 
кращими показниками надійності 
операторської діяльності. Залучення 
когнітивного компонента (тестування КУКП) 
при випробуванні другої сигнальної системи, 
яка виникла у філогенетичному розвитку 
пізніше і є більш досконалою, негативно 
впливає на надійність переробки інформації у 
осіб з високим рівнем агресивності.  

У наших попередніх дослідженнях 
показано, що рівень агресії індивідуума 
може виступати не тільки як негативний 
показник, але і як показник своєрідного 
психологічного захисту для збереження 
адаптаційного резерву в екстремальних 
умовах діяльності [5]. Адже кожна 
особистість повинна мати певний ступінь 
агресивності, тому що вона є невід’ємною 
характеристикою активності та адаптивності 
людини. Але при визначенні поведінки 
людини як агресивної вирішальне місце 
повинно належати поняттю норми, оскільки 

вона формує своєрідний механізм контролю 
за тими чи іншими діями.  

Надійніше виконання 
психофізіологічних завдань, направлених на 
випробовування більш простої першої 
сигнальної системи у осіб з високим рівнем 
агресивності, можна пояснити з позицій 
концепції П. К. Анохіна про 
«випереджувальне віддзеркалення» [1]. Він 
показав, що вже перед початком виконання 
дії формується апарат, названий ним 
“акцептором дії“, реальним субстратом 
якого, на думку Н.П. Бехтєрєвої, є “детектор 
помилок“ [2], що здійснюється нейронними 
популяціями мозку (локалізованими у 
нейронних популяціях хвостатого ядра), 
вибірково або винятково реагуючими на 
помилкове виконання заданої діяльності. 

У процесі психічної діяльності цей 
апарат приймає зворотну аферентацію, 
інформацію про хід виконання дії і складає її 
з метою даної дії. Залежно від результату 
цього зіставлення може початися 
формування нової, більш точної дії.  

Мабуть, тому при тестуванні якості 
динамічного запам’ятовування у осіб з 
високим рівнем агресивності як захисного 
адаптаційного механізму зменшується 
кількість помилкових реакцій зі збільшенням 
ступеня складності завдання. 

Висновки 
1. Встановлено достовірне переважання 

високого рівня фізичної та вербальної агресії 
у військових операторів рухомих об’єктів 
після виконання робіт, пов’язаних з 
підвищено небезпекою (відповідно з 13,3% 
до 49%, p<0,001, та з 42,2% до 71,3% p<0,01); 
відмічається аналогічна тенденція до 
підвищення рівня непрямої агресії, причому 
достовірно низькі її рівні притаманні групі 
військовослужбовців перед початком 
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виконання службових обов’язків в складних 
умовах; подібні зміни виникають і з рінями 
негативізму, підозрілості та роздратування. 

2. Виділені інтегральні ортогональні 
фактори, що комплексно характеризують 
трансформацію “прихованої” агресії у “мета 
агресію” внаслідок діяльності військових 
операторів в екстремальних умовах.  

3. Встановлено, що особи з високим 
рівнем агресивності характеризується 
істотно кращими показниками надійності 

операторської діяльності пов’язаною з 
реакціями на рухомий об’єкт та якістю 
динамічного запам’ятовування, що 
забезпечується функціонуванням першої 
сигнальної системи. Залучення когнітивного 
компоненту у осіб з високим рівнем 
агресивності (тестування концентрації уваги 
та обсягу короткочасної пам’яті) негативно 
впливає на надійність переробки інформації, 
яка забезпечується функціонуванням другої 
сигнальної системи. 
 

Література 
1. Анохин П.К. Избранные труды. Кибернетика функциональных систем / П.К. Анохин / Под 

общей ред. академика РАМН К.В. Судакова. – М.: Медицина. – 1998. – 297 с. 
2. Бехтерева Н.П. Нейрофизиологические аспекты психической деятельности человека / Н.П. 

Бехтерева. – Л.: Медицина, 1971. – 119 с.  
3. Бодров B.А. Развитие системного подхода в исследованиях профессиональной деятельности / 

B.А. Бодров // Психологический журнал. – 2007. – Т.28, №3. – С. 23-28. 
4. Боевые стрессовые расстройства // В кн.: Военная психиатрия /Под ред. С.В. Литвинцева, В.К. 

Шамрея. – Спб.: ВмедА, 2001. – С.232–240. 
5. Варус В.І. Аспекти адаптаційного процесу у військовослужбовців українського миротворчого 

контингенту / В.І. Варус, А.В. Швець, А.М. Губенко // Довкілля та здоров’я. – 2007.– Т.42, №3.– С. 66-70. 
6. Гольдберг Д. Распространенные психические расстройства: Биосоциальная модель / Гольдберг 

Д., Хаксли П. / Пер. с англ. – К.: Сфера, 1999. – 256 с. 
7. Кальниш В.В. Удосконалення методології визначення психофізіологічних характеристик операторів / 

В.В. Кальниш, А.В. Швець // Український журнал з проблем медицини праці. – 2008.– Т. 16, №4.– С.49-54. 
8. Обознов A.А. Психологические механизмы формирования профессиональной пригодности и 

надежности человека в социотехнических системах / A.А. Обознов // Психологический журнал. – 2007. – 
Т.28, №5. – С. 15-21. 

9. Пономаренко В.А. Экстремальность и проблема отношения к профессиональной деятельности и 
в профессиональной жизнедеятельности / В.А. Пономаренко // Мир психологии. – 2006. – №4. – С. 38-46. 

10. Потапов А.В. Методологические аспекты разработки медико-психологического паспорта 
человека-оператора / А.В. Потапов // Человеческий фактор: Проблемы психологии и эргономики. – 2006. 
– №2. – С. 70-72. 

11. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Учеб. пособие. – Самара: "Бахрах–М", 
2002. – 672 с. 

12. Сарычев С.В. Экспериментальное исследование надёжности группы в экстремальных ситуациях 
совместной деятельности / С.В. Сарычев // Акмеология. – 2006. – №4. – С. 68-72. 

13. Семке В.Я. Клинико-социальное прогнозирование при состояниях психической дезадаптации, 
которые возникают в условиях севера Сибири / В.Я. Семке, А.Б. Савиних, М.М. Аксенов // Клинико-
социальные и биологические аспекты адаптации при нервно-психических и наркологических 
заболеваниях. – Красноярск, 1990. – С. 103-106. 

14. Швець А.В. Шляхи підвищення надійності професійної діяльності військовослужбовців Сил 
спеціальних операцій з використанням психофізіологічних засобів / А.В. Швець // Військова медицина 
України. – 2008. – Т.8, №3. – С. 85–96. 

15. Hormann H. J. On the relation between personality and job performance of airline pilots / H. J. 
Hormann, P. Maschke // Int. J. Aviat. Psychol. – 1996. – 6, №2. – Р. 171–178. 

16. Lewicki P. STATISTICS Methods and Applications. A comprehensive reference for science, industry, and data 
mining / Pawel Lewicki and Thomas Hill . – Tulsa OK, USA: StatSoft Inc., 2006. – 832 p. – ISBN: 1-804233-59-7.  

17. Perini C. Suppressed agression accelerates carly development f essential hypertension / C. Perini, F.B. 
Muller, F.R. Buhler // J. Hypertens.- 1991.- №6.- V. 9.- P.499-503. 

 
 

AA Ozeryanske, senior fellow at the research department  
FEATURES MANIFESTATION FORMS OF AGGRESSION PEACEKEEPERS OPERATOR JOBS 

Found that the reliability of the operator that provides the first signal system functioning in individuals with 
a high level of aggressiveness are significantly better than those with low levels of aggressiveness and indicators 
are provided by the second system functioning in individuals with high levels of aggression contrary are worse. 
There is an obvious fact that the level of aggression of the individual can serve not only as a negative figure, but 
also as an indicator of a kind of psychological protection to maintain adaptive reserve in extreme operating 
conditions. 
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СПІЛКУВАННЯ ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ ФЕНОМЕН:  
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

 
У статті розкрито поняття “спілкування”, охарактеризовано соціально-психологічні особливості 

та визначено функції спілкування. 
Ключові слова: спілкування, особистість, взаємодія, міжособистісні відносини, психологічні 

особливості, соціум, функції. 
В статье раскрыто понятие “общение”, охарактеризованы социально-психологические 

особенности и определены функции общения. 
Ключевые слова: общение, личность, взаимодействие, межличностные отношения, 

психологические особенности, социум, функции. 
Вступ. Кожна особистість має потребу в 

спілкуванні, налагодженні соціальних 
контактів. Воно відіграє важливу роль в 
житті людини. Задоволення від нього 
позначається на психологічному комфорті 
співрозмовників, а незадоволення – 
породжує поганий настрій, депресії, 
зниження активності, погіршення здоров’я в 
особистостей. На сучасному етапі у ході 
глобалізаційних і трансформаційних 
процесів актуальним постає питання 
міжособистісного спілкування в різних 
сферах суспільного життя. 

До вивчення проблеми феномену 
спілкування звертаються сучасні українські 
вчені-психологи, які в своїх працях 
порушують окремі її аспекти: спілкування як 
комунікація (П. Гончарук, В. Рибалка, Ю. 
Трофімов та ін.); загальне поняття 
“спілкування”, його види (Т. Іщенко, В. 
Москаленко, О. Степанов, Т. Мельничук та 
ін.); основні характеристики спілкування (С. 
Гриценко, Л. Орбан-Лембрик, І. Трухін та 
ін.); культура спілкування (Ф. Арват, Т. 
Гриценко, С. Кириленко, Є. Коваленко, І. 
Трухін, П. Щербань та ін.) [7; 2; 3; 8; 6; 1; 9]. 
Водночас зазначимо, що дана проблема 
потребує дослідження. 

Мета нашої статті полягає в розкритті 
феномену спілкування та визначенні його 
соціально-психологічних особливостей. 
Відповідно до мети окреслено такі 
завдання: розкрити поняття “спілкування”, 
охарактеризувати соціально-психологічні 
особливості та визначити функції 
спілкування. 

Результати дослідження. Уся система 
ставлення людини до інших людей 
реалізується в спілкуванні. Воно є важливою 

передумовою формування людини як 
соціальної істоти, взаємодії з різноманітними 
спільнотами, а також необхідною умовою 
існування суспільства. Саме в процесі 
спілкування відбувається інтелектуальна та 
емоційно-чуттєва взаємодія індивідів, 
досягається єдність і злагодженість їх дій. 

Спілкування є однією з головних 
проблем, крізь призму якої визначають 
питання сприймання і розуміння людьми 
одне одного, лідерство і керівництво, 
згуртованість і конфліктність, 
міжособистісні взаємини тощо [2, с. 25]. 

Учений Л. Орбан-Лембрик звертає 
увагу на проблему – спілкування з собою 
(потреба в усамітненні). На його думку, 
вміння вести внутрішні роздуми–діалоги, 
“радитися” з власним сумлінням надто 
важливе не тільки для прийняття зважених 
рішень, уникнення помилок, а й для 
духовного та професійного розвитку 
людини, збереження її внутрішньої гармонії 
[5, с. 166]. Зазначимо, спілкування з собою 
відбувається так, що особистість подумки 
продовжує розмову зі своїм партнером. 

Розкриємо поняття “спілкування” 
подане в різних науково-довідкових 
виданнях, посібниках з психології, яким 
будемо оперувати в нашій статті. Так, у 
“Психологічній енциклопедії” (2006), 
посібнику “Основи психології і педагогіки” 
(2003) спілкування тлумачиться як процес 
взаємодії між двома чи кількома особами, 
що полягає в обміні між ними інформацією 
пізнавального або емоційно-оцінного 
характеру [6, с. 334, 8, с. 496].  

У посібнику “Соціальна психологія” 
(2003) в широкому розумінні розкрито даний 
термін – “увесь спектр зв’язків і взаємодій 
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людей у процесі духовного і матеріального 
виробництва, спосіб формування, розвитку, 
реалізації та регуляції соціальних відносин і 
психологічних особливостей окремої 
людини, що здійснюється через безпосередні 
чи опосередковані контакти, в які вступають 
особистості та групи” [5, с. 444]. 

У “Новому тлумачному словнику 
української мови” (2004) подається термін 
“спілкуватися”, що означає підтримувати 
взаємні стосунки, діловий, дружній зв’язок із 
ким-небудь; об’єднуватися для спільних дій 
[4, с. 378]. 

Учений Валентина Москаленко трактує 
поняття “спілкування” – це надзвичайно 
важлива характеристика світу людей. Воно є 
не просто складовою життя людини, всією її 
життєдіяльністю з безперервністю взаємодій 
і взаємозв’язків особистостей в соціумі [3, с. 
369]. 

Автори посібника “Етика ділового 
спілкування” (2007) твердять, що 
спілкування – основна форма людського 
буття, воно є основою практично всіх 
людських дій, служить життєво важливій 
меті становлення взаємозв’язків і співпраці. 
Також вони звертають увагу на здібність 
особистості до спілкування, що вона завжди 
була однією з найважливіших людських 
якостей. До людей, які легко вступають у 
контакт і вміють привернути увагу до себе, 
ставляться з симпатією. Із замкнутими 
особистостями намагаються обмежити 
контакти або взагалі уникати їх [2, с. 9].  

У даному посібнику вчені порівнюють 
спілкування з пірамідою, що складається з 
чотирьох граней: у його процесі можна 
пізнати інших людей, обмінятися з ними 
інформацією, співпрацювати з ними і 
водночас пережити емоційний стан, який 
виникає в результаті цього [2, с. 10]. 

Отже, спілкування – це, можна сказати, 
складний особливий вид діяльності; форма 
взаємодії людей; процес міжособистісної 
взаємодії; обмін думками, почуттями тощо. 

Феномен спілкування виявляється в 
численних взаємозв’язках людей, в обміні 
діяльністю, інформацією, уміннями і 
навичками тощо. Воно є одним із виявів 
людської сутності, відображає їхню потребу 
жити в соціумі, об’єднуватись і працювати 
один з одним. Завдяки спілкуванню 
здійснюється інтеграція людей, 
виробляються норми поведінки, взаємодії. 

Слід підкреслити, що спілкування тісно 
пов’язане з діяльністю. Люди завжди 
спілкуються в процесі певної діяльності. 
Зв’язок спілкування й діяльності полягає 
саме в тому, що завдяки спілкуванню 
діяльність організується. Водночас у 
спілкуванні відбувається збагачення 
діяльності, розвиваються й утворюються 
нові зв’язки та стосунки між людьми. 

Діяльність людини, її спілкування з 
іншими взаємопов’язані й відокремлено 
існувати не можуть. Будь-який різновид 
людської діяльності реалізуються через 
спілкування, а спілкування – через них. 
Підкреслимо про спілкування з собою, коли 
людина подумки продовжує розмову [5, с. 
168]. 

Оскільки спілкування є явищем 
соціальним, то його природа виявляється в 
соціумі. Воно сприяє збагаченню знань, 
умінь і навичок учасників спільної 
діяльності, задовольняє потребу в 
психологічному взаєморозумінні, координує 
зусилля людей, сприяє об’єктивному 
виявленню особливостей поведінки 
партнерів, їхніх рис характеру. Ще однією 
його важливою особливістю є те, що в 
процесі взаємодії суб’єктивний світ одного 
індивіда розкривається для іншого, 
відбувається обмін думками, інтересами, 
почуттями тощо. Також у результаті 
спілкування реалізуються певні контакти і 
міжособистісні відносини. У 
міжособистісних зв’язках розкриваються 
комунікативні здібності, соціальна 
значущість особистості, виявляються любов і 
дружба [7, с. 468]. 

Взаємозв’язок особистості з соціумом 
реалізується через систему відносин індивіда 
і суспільства. Людина вступає в різні 
відносини – соціальні (відображають 
взаємодію соціальних груп та індивідів як їх 
представників), суспільні (характеризують 
взаємодію особи через соціальні спільноти з 
суспільством), міжособистісні (безпосередня 
чи опосередкована взаємодія людей, яка має 
зворотний зв’язок) [5, с. 169]. 

Спілкування, можна сказати, є 
потребою особистості, щоб оцінити свою 
діяльність з боку іншої людини та 
співвіднести цю оцінку з самооцінкою. 
Учений Б. Ананьєв цю потребу характеризує 
як вияв особистістю потреби в спілкуванні й 
соціальній стимуляції свого розвитку [3, с. 
387]. 
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Без спілкування не може відбуватися 
повноцінний розвиток людини ні як 
особистості, ні як індивідуальності. Учений 
Л. Орбан-Лембрик виділив у контексті 
спілкування три рівні реалізації особистості: 
спілкування – взаємовплив (психологічний 
вплив одного суб’єкта на іншого в процесі 
взаємодії); спілкування – діяльність 
(особистість є його учасником, неповторною 
індивідуальністю, суб’єктом діяльності); 
спілкування – обмін інформацією 
(становлення особистості відбувається в 
процесі реалізації її комунікативних 
здібностей); спілкування – сприймання 
людьми одне одного (реалізуються 
емоційно-емпатійні можливості 
особистості); спілкування – міжособистісні 
відносини (розвиток статусно-рольових та 
статево-рольових характеристик індивіда, 
прояв соціально-психологічних стереотипів 
його поведінки) [5, с. 169, с. 170]. 

У характеристиці спілкування вагомими 
є його функції. У психологічній літературі 
вчені подають різні класифікації функцій 
спілкування. Але в основному вони вказують 
на те саме призначення спілкування. 
Найбільш доведеною постає інформаційна – 
обмін певними повідомленнями, 
необхідність у яких наповнює людське 
життя, тобто намірами, міркуваннями, 
оцінками, мріями, зауваженнями, роздумами 
тощо. Як відомо, інформація є одним із 
найцінніших людських ресурсів. 

Коли метою спілкування є спроба 
зрозуміти внутрішній світ партнера (його 
уявлення, переконання, почуття і наміри), то 
здійснюється функція розуміння.  

Спонукальна функція полягає в тому, 
що один з учасників спілкування 
намагається викликати в іншого певну 
активність, наштовхнути його на певну дію. 

Подібною до неї є координаційна, що 
полягає в координації, тобто узгодженні 
планів, намірів, способів дій з іншими 
людьми, організації їх спільної діяльності, 
підтримці порядку та нормальних стосунків. 

Важливого значення має контактна 
функція, тобто спілкування з метою 
встановлення або підтримання контактів 
різноманітного характеру і з різними цілями. 

Учені-психологи виокремлюють також 
емотивну функцію – це вираз учасниками 
спілкування своїх емоцій та отримання 
співчуття з боку партнерів. 

Інша функція здійснення впливу 
полягає в певному вольовому впливі на 
партнера, відчутті влади над ним. Вона 
подібна до спонукальної, але має іншу 
мотивацію [9, с. 16, с. 17; 5, с. 172]. 

Учений Б. Ломов виділяє три групи 
функцій спілкування – Інформаційно-
комунікативну (охоплює процеси 
формування, передання та прийому 
інформації), регуляційно-комунікативна 
(полягає в регуляції поведінки: завдяки 
спілкуванню людина здійснює регуляцію не 
тільки власної поведінки, а й поведінки 
інших людей і реагує на їхні дії), афективно-
комунікативна (характеризує емоційну 
сферу людини) [7, с. 469]. 

Російський соціальний психолог Г. 
Андреєва за виконуваними функціями 
виокремлює в спілкуванні три основні 
аспекти: комунікативний (обмін 
інформацією між індивідами, які розпочали 
спілкування), інтерактивний (організація 
взаємодії між партнерами в спілкуванні) і 
перцептивний (сприймання один одного 
партнерами по спілкуванню і встановлення 
взаєморозуміння) [6, с. 334]. Кожний з них 
має свої характеристики. Проте існують і 
універсальні прийоми спілкування, 
застосування яких є ефективним у різних 
сферах життєдіяльності людини: привітність, 
тактовність, щирість тощо. 

Слід зазначити, що найбільш 
дослідженим є комунікативний аспект 
спілкування, пов’язаний з обміном 
інформацією між людьми. На його основі 
виділяють вербальне і невербальне 
спілкування. 

Існує багато інших класифікацій. 
Наприклад, А. Брудний виокремлює такі 
функції спілкування: інструментальна (яка 
полягає в тому, щоб організувати діяльність 
шляхом передачі інформації, суттєвої для 
виконання дії; синдикативна (об’єднуюча, 
завдяки якій спілкування має на меті 
укріплення спільності між людьми в рамках 
певних груп. Об’єднання людей в цьому 
випадку виступає як передумова для 
вирішення різних завдань); самовираження 
(що зорієнтована на контакт індивідів, на їх 
взаєморозуміння); трансляційна (функція 
передачі конкретних способів діяльності, 
оціночних критеріїв і програм) [3, с. 382]. 

Коротко описавши функції, слід 
зазначити, що за допомогою спілкування 
людина задовольняє більшість своїх 
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ідеальних та соціальних потреб: у пізнанні 
навколишнього світу, організації та 
координації своїх справ, співчутті з боку 
інших людей, співпереживанні з ними, 
самоствердженні. Ці потреби є надто 
важливі, і якщо спілкування відбувається без 
зривів та порушень, то воно, звичайно, 
приносить велике задоволення особистості. 

Висновки. Отже, спілкування – це 
складний і багатогранний процес. У 
спілкуванні людина формується і 

самовизначається, виявляючи свої 
індивідуальні особливості. Спілкування 
координує спільні дії людей і задовольняє 
потребу в психологічному контакті. 
Функціональні можливості спілкування 
залежать від особливостей соціально-
психологічного середовища, мети взаємодії. 

Перспективи даного дослідження 
вбачаємо у вивченні питання 
міжособистісного розуміння.  
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V. V. Olijnyk, candidate pedagogical sciences 
COMMUNICATION AS A COMMUNICATIVE PHENOMENON: SOCIAL AND 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS 
Each person needs to communicate, establish social contacts. It plays an important role in human life. 

Enjoy it affects the psychological comfort of interlocutors, and dissatisfaction creates a bad mood, depression, 
decreased activity, poor health in individuals. At the present stage in the course of globalization and 
transformation processes relevant question interpersonal communication in different spheres of social life. 

The whole system of man’s relationship to other people is realized in communication. It is an important 
prerequisite for the formation of man as a social being, interaction with diverse communities, as well as a 
necessary condition for the existence of society. It is in the process of communication is the intellectual, 
emotional and sensual interaction of individuals, achieved the unity and coherence of their actions. 

The article deals with the notion of “communication”, describes the socio-psychological characteristics 
and the functions of communication. 

Key words: communication, identity, interaction, interpersonal relationships, psychological characteristics, 
social environment, functions. 
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ЕКСТРЕНА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА В УМОВАХ МАСОВОЇ ПАНІКИ 
ВНАСЛІДОК ВИБУХУ СНАРЯДІВ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ 

 
В статті розглядаються основні питання щодо організації та надання екстреної психологічної 

допомоги постраждалому від надзвичайних ситуацій населенню в умовах виникнення масових панічних 
проявів. Аналізуються основні чинники розвитку паніки серед постраждалого населення, вивчаються умови 
її розповсюдження. Автором наводяться основні проблеми надання екстреної психологічної допомоги 
населенню, яке постраждало від вибухів на артилерійських складах та перебувало в місцях евакуації.  

Ключові слова: екстрена психологічна допомога, надзвичайна ситуація, паніка.  
В статье рассматриваются основные вопросы относительно организации и оказания экстренной 

психологической помощи пострадавшему от чрезвычайных ситуаций населению в условиях 
возникновения панических проявлений. Анализируются основные причины развития паники среди 
пострадавшего населения, изучаются условия ее распространения. Автором приводятся основные 
проблемы оказания экстренной психологической помощи населению, которое пострадало от взрывов на 
артиллерийских складах и находилось в местах эвакуации. 

Ключевые слова: экстренная психологическая помощь, чрезвычайная ситуация, паника. 
Постановка проблеми. Стихійні лиха, 

катастрофи, аварії та інші надзвичайні 
ситуації призводять до різких змін у житті 
людей, які зіштовхнулися із трагічними 
наслідками та зазнали як моральних, так і 
матеріальних втрат. У зв’язку з цим вже 
неодноразово відмічалась важливість та 
необхідність існування інституту екстреної 
психологічної допомоги постраждалому від 
надзвичайних ситуацій населенню [3]. Поряд 
з вже розглянутими особливостями роботи 
фахівця-психолога з постраждалим 
населенням, особливої уваги заслуговують 
питання профілактики виникнення у 
постраждалих негативних станів так званого 
«масового характеру», а саме – панічних 
проявів.  

Відзначається, що поведінку людини в 
умовах ситуації, яка виходить за межи 
звичного життєвого досвіду, можна 
розділити на два види: 1) раціональна, 
адаптивна, контрольована поведінка; 2) 
хаотична, дезорганізована, деструктивна, 
неконтрольована поведінка. В першому 
випадку ми можемо говорити про такі 
обставини, коли людина, яку застигло лихо, 
навіть у такій екстремальній ситуації, 
зберігала відносний спокій, здійснювала 
захисні заходи, надавала допомогу іншим 
тощо. У другому випадку, навпаки, у 
постраждалих спостерігаються повна 
дезадаптація, не контрольованість емоційних 
проявів, виникнення та розвиток негативних 
психічних станів. Особливо складним 
вважається такий тип поведінки у великої 
кількості людей, та який згодом може 
набувати форму масової паніки.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Зауважимо, що сьогодні 
питанням організації та надання екстреної 
психологічної допомоги постраждалим від 
надзвичайних ситуацій приділяється все 
більше уваги. Такий «попит» на цей вид 
психологічної допомоги можна пояснити по-
перше, зростанням кількості надзвичайних 
ситуацій в України та , по-друге тим, що цей 
її різновид все активніше популяризується. І 
якщо проблемам роботи фахівця з 
екстремальної психології з постраждалими, 
які перебувають у негативному психічному 
стані внаслідок перенесеної травматичної 
події, присвячено немало праць, то питання 
надання психологічної допомоги 
постраждалому населенню в умовах масової 
паніки залишаються відкритими. 

Ці аспекти вважаються сьогодні 
маловивченими та базуються на 
дослідженнях панічних проявів в межах 
соціальної, політичної та військової 
психології [4-6]. 

Метою статі є розгляд питань щодо 
визначення дій екстремальних психологів 
при наданні екстреної психологічної 
допомоги населенню в умовах паніки, 
обумовленої надзвичайною ситуацією 
техногенного походження.  

Виклад основного матеріалу 
дослідження. 27 серпня 2008 року біля міста 
Лозова на Харківщині сталася трагедія. 
Поблизу селища Єкатеринівка та Михайлівка, 
хуторів Лісовський та Герсевановський 
почали вибухати майже 100 тисяч тон мін та 
снарядів, які зберігалися на одному із самих 
величезних в Україні військових арсеналів.  
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Одразу після отримання сигналу до 
міста Лозова прибули рятувальники і фахівці 
з екстремальної психології – 7 науковців 
науково-дослідної лабораторії екстремальної 
та кризової психології та 2 практичних 
психологи Університету цивільного захисту 
України. 

Для того, щоб зрозуміти масштаб 
надзвичайної ситуації, наведемо наступні 
цифри: загальна площа 61 арсеналу 
Південного оперативного командування 
ЗСУ, де сталися вибухи, складає 494 га, об'єм 
сховищ боєприпасів – приблизно 95-110 тис. 
тон. У сховищах знаходились: ракетні 
комплекси «Луна», радіус враження яких 
складає 70 км; артилерійські боєприпаси 
(125 мм) з радіусом враження більше 12 км, 
протитанкові ракети, які вражають ціль на 
відстані до 8 км та інші. При цьому 
зауважимо, що в перші дні пожежними-
рятувальниками гасіння виниклої пожежі не 
проводилось через надто високу загрозу 
життю фахівців та через відсутність 
спецтехніки для робіт на подібних об’єктах. 
Отже, рятувальники вимушені були чекати, 
доки більшість боєприпасів буде підірвано 
самостійно і тільки тоді розпочали свою 
роботу. Єдине, що змогли зробити тоді 
фахівці-рятувальники – за ініціативою 
екстремальних психологів провести 
евакуацію населення в небезпечні райони.  

Відмітимо, що якщо з 3-километрової 
зони люди вивозилися організовано, то за її 
межами евакуацію розпочали тільки після 12 
годин ночі. До цього часу більшість людей 
стояли посеред дороги, боячись увійти в свої 
домівки. Серед цих людей фіксувались 
випадки істеричних проявів, ступору та 
панічних атак.  

Відмітимо, що з небезпечної зони було 
евакуювало близько 17 тисяч людей. 
Евакуація проводилася за безпосередньою 
участю психологів МНС, адже деякі 
мешканці міста поводилися агресивно, а 
дехто відмовлявся покидати свої домівки. У 
цьому випадку вони залишали 
рятувальникам розписки про відмову та про 
прийняття відповідальності за можливі 
наслідки. Основна частина мешканців 
виїхала до родичів або знайомих самостійно. 
Але залишалося ще дуже багато людей, які 
потребували захисту та допомоги. 

Всіх евакуйованих розмістили у 
приміщенні трьох шкіл у місті Лозова. 
Психологи розділилися на три групи, і 
знаходилися поряд з людьми цілодобово, 
адже 1030 осіб потребували уваги фахівців. 

Основну частину евакуйованих складали 
люди похилого віку. Евакуйовані вимушені 
були покинути свої помешкання вночі, при 
собі вони мали тільки свої документи, ключі 
від домівок і обмаль грошей. Саме тому 
першим завданням психологів було створити 
атмосферу довіри і безпеки у тих, кого 
евакуювали. Зокрема для цього з «валізи 
психолога» були використані пакетовані чай, 
кофе, цукор. У школах в наявності були 
тільки вода та пристрої для її нагріву. 
Ситуація дещо ускладнилася тим, що всі 
торгові точки і аптеки у місті були закриті, 
тому докупити цукор, одноразові 
стаканчики, серветки не було можливості. 
Достатньо сказати, що за першу ніч було 
випито біля 300 літрів чаю, які готували та 
розносили людям психологи МНС. 

Спальних місць у школах майже не 
було, дехто міг відпочити вночі тільки на 
спортивних матах, які були на полу у 
спортзалі. Матів на всіх не вистачало, тому 
основна частина людей провели цілу ніч 
сидячі. В одну зі шкіл були завезені 
розкладачки, але вони були чи дитячими, чи 
просто не витримували вагу дорослої 
людини. При цьому, слід зазначити, що 
люди поводилися спокійно, майже ніхто не 
висловлював в адрес психологів ніяких 
зауважень, невдоволень. Всі розуміли, що ці 
незручності вимушені й тимчасові.  

Але були й виключення. О 3й годині ночі 
біля школи у темряві по вулиці ходила жінка і 
дуже голосно розповідала, що у Біблії все це 
описано, що прийшов кінець світу. Психологи 
МНС звернули на це увагу, розуміючи, що 
така поведінка провокує людей на неадекватні 
вчинки та може викликати паніку. Фахівцям 
знадобився деякий час, щоб знайти її у нічній 
темряві і переконати припинити підсилювати і 
так високу емоційну напругу серед мешканців 
міста.  

Психологи також зіткнулися з 
психосоматичними проявами страху у 
молодих людей, які також ночували у 
школах. Так, у одного парубка почав боліти 
живіт, у іншого почалася діарея, у декого 
почалася сильна блювота. Такі постраждалі 
вимагали особливої уваги с боку фахівців – і 
завдяки своєчасній роботі психологів МНС 
такі прояви були купіровано.  

Відмітимо, що психологами МНС при 
роботі використовувалась візуальна 
психодіагностика, завдяки якій визначалися 
люди, які потребували негайного втручання, 
у тому числі і медичного. У таких випадках 
психологи відводили людей до медичних 
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працівників, які постійно знаходилися у 
одному з приміщень школи. 

Часто під час ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій трапляються 
неочікувані події. Так було і в цей раз. В день 
евакуації до школи прийшла молода мама, 
яка тільки но була виписана з пологового 
будинку. Вона прийшла додому, а там нікого 
нема. Де поділися всі родичі, вона не знає, у 
неї тільки немовля на руках. Що робити, 
куди йти? В цій ситуації психологи МНС 
допомогли цій молодій жінці знайти свою 
родину, отримати необхідну психологічну і 
матеріальну допомогу.  

Відмітимо, що харчування 
евакуйованих було організоване місцевою 
владою, і проводилося у приміщеннях 
шкільних їдалень. Психологи навіть під час 
прийому їжі були поряд з постраждалими, 
адже в деяких випадках їм доводилось 
виправляли негативні моменти в організації 
цього процесу. Також психологи МНС 
допомагали отримати їжу тим, хто мав 
фізичні недуги та не міг самостійно 
потрапити до їдальні.  

З місцевими психологами з центру 
практичної психології та соціальної роботи з 
початком другої доби було налагоджено 
взаємодію, яка підвищила ефективність 
психологічного захисту населення під час 
цієї надзвичайної ситуації. За рекомендацією 
психологів МНС ці психологи працювали і 
надавали психологічну допомогу у дитячому 
інтернаті міста Лозова. 

Як і в ситуаціях попередніх 
надзвичайних подій, під час ліквідації 
наслідків цієї надзвичайної ситуації, також 
був майже повний інформаційний вакуум. 
Це призвело до появи чуток, які ледве не 
призвели до паніки у місті. Дехто розповідав, 
що у арсеналі зберігалися ядерні бомби, 
хтось був упевнений, що внаслідок вибухів 
повітря заражене. Хтось чув, що скоро 
вогонь дійде до хімічних боєприпасів, що 
нібито тут зберігаються, і всі помруть від 
зараження. 

Але самим небезпечним було те, що все 
населення міста раптом о 10 годині дня 
вийшло із всіх приміщень на вулицю. Хтось 
побачив по телевізору, а хтось просто почув, 
що о 10 годині рятувальники з метою гасіння 
пожежі на арсеналі нібито проведуть 
направлений вибух великої потужності. 
Говорили, що частина міста внаслідок цього 
нібито спланованого вибуху буде стерта з 
лиця землі. Саме після появи та 
розповсюдження таких чуток серед 

мешканців міста і серед евакуйованих 
почали проявлятись панічні прояви різної 
інтенсивності.  

Зауважимо, що у натовпі обов’язково 
знаходився той, хто починав так би мовити 
«заводити» всіх, детермінуючи цим 
спрацювання механізму емоційного 
зараження, коли люди починають вести себе 
на основі тільки почуттів, відключаючи 
свідомість і логіку. У декого почали 
розвиватися приступи істерії, вони бігали від 
однієї групи людей до іншої, емоційно 
розповідали всім про останні події та чутки, 
тощо. 

Зауважимо, що в екстремальних 
ситуаціях найбільшу небезпеку представляє 
панічний натовп як підвид діючого натовпу 
(поряд з іншими підвидами: агресивним, 
корисливим й повстанським). 

Паніка – це тимчасове переживання 
надто сильного почуття страху, яке 
детермінує некеровану та нерегульовану 
поведінку людей. В основі паніки лежить 
страх – опредметнена тривога, що виникає як 
результат переживання безпорадності перед 
реальною або уявлюваною небезпекою, 
прагнення будь-яким шляхом піти від неї 
замість того, щоб боротися з нею. 

В.М. Бехтерев вважав, що паніка – це 
«психічна епідемія короткочасної 
властивості», що виникає у вигляді 
«гнітючого афекту» найчастіше при великому 
скупченні народу, якому як би 
«прищеплюється ідея про неминучу 
смертельну небезпеку», обумовлену 
складними обставинами. Паніка, на його 
думку, нерозривно пов'язана з інстинктом 
самозбереження, що однаково проявляється в 
особистості незалежно від її інтелектуального 
рівня. Вселяння в натовпу поширюється 
подібно пожежі; воно іноді виникає від 
випадково сказаного слова, що відбиває 
переживання мас, різкого звуку, пострілу, 
раптового руху. У оскаженілому натовпу 
кожний індивід впливає на навколишніх і сам 
підпадає під сторонній вплив [2]. 

В цій ситуації психологи МНС надавали 
екстрену психологічну допомогу найбільш 
психічно нестійким особистостям, іноді 
ізолювали їх від інших. Робилося це дуже 
швидко і тактично по відношенню до цих 
людей. 

Додамо, що виділяють чотири 
комплекси факторів (їх також називають 
умовами, або передумовами) перетворення 
більш-менш організованої групи в панічний 
натовп [5]. 
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1.  Соціальні фактори – загальна 
напруженість у суспільстві, викликана, тим, 
що сталося або очікуваними природними, 
економічними, політичними нещастями. Це 
можуть бути землетрус, повінь, державний 
переворот, початок або хід війни й т.д. Іноді 
напруженість обумовлена пам'яттю про 
трагедію або передчуттям трагедії, що 
насувається, наближення якої відчувається 
по попередніх ознаках. 

2.  Фізіологічні фактори: утома, голод, 
тривале безсоння, алкогольне й наркотичне 
сп'яніння знижують рівень індивідуального 
самоконтролю, що при масовому скупченні 
людей чревате особливо небезпечними 
наслідками. 

3. Загальпсихологічні фактори – 
несподіванка, подив, переляк, викликані 
недоліком інформації про можливі 
небезпеки й способи протидії. 

4. Соціально-психологічні фактори: 
відсутність ясної й досить значимої загальної 
мети, ефективних, що користуються 
загальною довірою, лідерів і, відповідно, 
низький рівень групової згуртованості. 

Є два основних моменти, що 
визначають виникнення паніки: 

√ перший пов'язаний, головним чином, 
з раптовістю появи загрози для життя, 
здоров'я, безпеки, наприклад, при вибуху, 
аварії, пожежі. 

√ другий можна зв'язати з 
нагромадженням відповідного 
«психологічного пального» і спрацьовуванням 
«реле» певного психічного каталізатора. 
Тривалі переживання, побоювання, 
нагромадження тривоги, невизначеність 
ситуації, передбачувані небезпеки, негоди – 
все це створює сприятливий фон для 
виникнення паніки, а каталізатором у цьому 
випадку може бути все що завгодно. 

Ситуацію, в який опинились люди 
внаслідок вибухів на артскладах в Лозовій, 
можна прирівняти до першого випадку, опис 
якого наведено вище та відмітити, що 
найбільш виразними серед перелічених були 
соціальні та загальнопсихологічні фактори. 

Додамо, що психологи МНС також 
проводили масову роз’яснювальну роботу 
серед евакуйованих і серед мешканців 
багатоповерхівок, які знаходяться поряд зі 
школами. Адже багато людей, які мешкають 
поблизу евакопункту, приходили до школи 
за інформацією, рятувалися таким чином від 
страху. В деяких випадках люди починали 
вірити психологам тільки тоді, коли фахівці 
не виходили на вулицю, показували своїм 

прикладом, що ніякого вибуху не 
планується, і в приміщенні знаходитися 
цілком безпечно. 

Засоби боротьби з панікою різноманітні. 
Переконання (якщо дозволяє час), 
категоричний наказ, інформація про 
неістотність небезпеки або ж використання 
сили й навіть усунення найбільш злісних 
панікерів. Вважається, що зупинити натовп, 
що панікує, значно легше, починаючи з 
останніх, зменшуючи групу наскільки це 
можливо; перегороджувати дорогу натовпу, 
що рухається, набагато сутужніше, тому що 
на тих, хто йде спереду давлять позаду [5]. 

Паніку можна класифікувати по 
масштабах, глибині охоплення, тривалості й 
деструктивним наслідкам. 

За масштабами розрізняють 
індивідуальну, групову й масову паніку. У 
випадку групової й масової паніки 
захоплювана нею кількість людей різна: 
групова – від 2-3 до декількох десятків і 
сотень людей, а масова – тисячі або набагато 
більше людей. До того ж масовою варто 
вважати паніку, коли в обмеженому 
замкнутому просторі (на кораблі, у будинку) 
нею охоплена більшість людей, незалежно 
від їхнього загального числа. 

Під глибиною охоплення мається на увазі 
ступінь панічного зараження свідомості. У 
цьому змісті можна говорити про легку, 
середню паніку й паніку на рівні повної 
неосудності. 

Легку паніку можна, зокрема, 
випробовувати тоді, коли затримується 
транспорт, при поспіху, раптовому, але не 
дуже сильному сигналі (звуці, спалаху). При 
цьому людина зберігає майже повне 
самовладання й критичність. Зовні така 
паніка може виражатися лише легким 
подивом, заклопотаністю, напругою. 

Середня паніка характеризується 
значною деформацією свідомих оцінок того, 
що відбувається, зниженням критичності, 
зростанням страху, схильністю до зовнішніх 
впливів. Паніка середньої глибини часто 
проявляється при проведенні воєнних 
операцій, при невеликих транспортних 
аваріях, пожежі й різних стихійних лихах. 

Повна паніка – паніка з відключенням 
свідомості, афективна, що характеризується 
повною неосудністю – наступає при почутті 
жахливої, смертельної небезпеки. У цьому 
стані людина повністю втрачає свідомий 
контроль за своїм поводженням: може бігти 
куди завгодно (іноді прямо у вогнище 
небезпеки), безглуздо метатися, робити 
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найрізноманітніші хаотичні дії, учинки, що 
абсолютно виключають їхню критичну 
оцінку, раціональність і етичність [6].  

За тривалістю паніка може бути 
короткочасною (секунди, кілька хвилин), 
досить тривалою (десятки хвилин, години), 
пролонгованою (кілька днів, тижнів).  

Короткочасна паніка – це, наприклад, 
паніка в автобусі, що втратив керування. 
Досить тривалою буває паніка при 
землетрусах, не розгорнутих у часі й не дуже 
сильних. Пролонгована паніка – це паніка 
під час тривалих бойових операцій, 
наприклад ситуація після вибуху на ЧАЕС. 

За механізмами формування виділяють 
два види паніки: 

√ після безпосереднього 
екстремального застрашливого впливу, 
сприйманого як смертельна небезпека; 

√ після тривалого перебування в стані 
тривоги в ситуації невизначеності й 
очікування, напруги, що веде згодом до 
нервового виснаження та фіксації уваги на 
предметі тривоги [4]. 

Вплив на панічну поведінку в 
остаточному підсумку являє собою всього 
лише окремий випадок психологічного 
впливу на будь-яку стихійну поведінку – 
насамперед, на поведінку натовпу. Тут діє 
загальне, стосовно будь-якого натовпу 
правило: насамперед необхідно знизити 
загальну інтенсивність емоційного 
зараження, вивести людей з-під гіпнотичного 
впливу стану й раціоналізувати, 
індивідуалізувати психіку. У натовпу будь-
яка людина позбавлена індивідуальності – 
вона являє собою всього лише частину маси, 
що розділяє єдиний емоційний стан, що 
підкоряє їй всю свою поведінку [1]. 

Також відмітимо, що в процесі 
контролювання та керування великої 
кількості людей досить важливу роль 
відіграють системи сповіщення та засоби 
масової інформації, але лише за умови 
трансляції за їх допомогою достовірної та 
перевіреної інформації. У випадку, коли 
навіть достовірна інформація може 
спровокувати паніку та масові хвилювання, 
перед її трансляцією необхідно отримати 
рекомендації від фахівця-психолога щодо 
особливостей її надання та доведення. 
Іншими словами, такі інформаційні 
повідомлення в обов’язковому порядку 
повинні проходити оперативну психологічну 
експертизу, а представники засобів масової 
інформації повинні дотримуватись вимог та 
рекомендацій щодо особливостей 

сповіщення постраждалого населення, 
більшість якого знаходиться у складному 
психологічному стані.  

Поряд з цим зауважимо, що у випадках 
регіональних надзвичайних ситуацій, 
постраждале населення схильне більш 
довіряти місцевим засобам масової 
інформації, які, на думку населення, через 
близькість свого розташування до осередку 
трагічних подій, можуть володіти більш 
достовірними даними. Заспокоювати людей 
та «гасити» серед населення панічні спалахи 
в загалі може будь-яка, навіть, незначна 
інформація. Набагато гірша повна її 
відсутність – це так званий інформаційний 
вакуум.  

Тож за рекомендацією екстремальних 
психологів, в умовах розповсюдження чуток 
про ймовірний керований вибух, мер міста 
Лозова звернувся до мешканців по радіо із 
проханням не вірити чуткам і зберігати 
спокій. Нажаль, звернення мера не 
транслювалося по телебаченню, але і такий 
захід показав свою дієвість та підтвердив, що 
в умовах надзвичайної ситуації всі вірять 
більше саме місцевим засобам масової 
інформації. 

Звертаючись до ролі засобів масової 
інформації в умовах надзвичайної ситуації, 
ми не можемо не зазначити і негативні 
наслідки їх діяльності. Оскільки під час 
будь-якої надзвичайної ситуації хід 
проведення аварійно-рятувальних робіт 
зазвичай висвітлюється у засобах масової 
інформації, представники ЗМІ намагаються 
будь-якою ціною отримати сенсаційний 
матеріал та надати йому розповсюдження. В 
ситуації, яка склалась навколо надзвичайної 
ситуації внаслідок вибухів на артскладах в м. 
Лозова, поведінка деяких представників ЗМІ 
була не зовсім професійною. Вони своїми 
діями додавали душевних страждань 
постраждалим, підсилювали і без того 
високу емоційну напругу серед населення. 
Крім того представники ЗМІ в цьому 
випадку виступили джерелом виникнення та 
розповсюдження неперевіреної та 
недостовірної інформації стосовно того, що 
трапилось [7]. 

Таким чином до основних функцій 
екстремальних психологів додалась і ще 
одна – «захист» евакуйованого населення від 
втручання журналістів та репортерів, які 
навіть вночі вдиралися до школи та 
починали зйомки, незважаючи на незгоду 
людей.  

Додамо, що протягом доби дев’ять 
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психологів МНС здійснили психологічний 
захист та надали екстрену психологічну 
допомогу більше ніж 1000 особам. За цей час 
психологічну підтримку отримали всі 
постраждалі, які були евакуйовані до шкіл. 
Дехто мав потребу індивідуального 
психологічного консультування. Його 
отримали понад 350 осіб. 

Серед евакуйованих були і молоді мами 
з дітьми на руках. Надання необхідної 
психологічної допомоги 25 молодим мамам 
було проведено в евакопункту фахівцями 
лабораторії екстремальної та кризової 
психології. Також фахівцями лабораторії 
була проведена цілеспрямована 
психологічна робота з 11 дітьми 
дошкільного віку. 

Психологи МНС виконали своє 
покликання і допомогли людям пережити 
дуже скрутні моменти у своєму житті. Під 
час прощання більшість людей дякували 
екстремальним психологам, висловлювали 
своє захоплення від їхньої роботи та 
задоволення тим, що влада і держава не 
покинула людей напризволяще. 

Висновки. Підводячи підсумки аналізу 
роботи екстремальних психологів при 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 
викликаної вибухами боєприпасів на 
артилерійських складах, можна відмітити 
деякі особливості. По-перше, подібна 
надзвичайна ситуація, незважаючи на 
відсутність жертв серед населення, може 
вважатись досить складною, адже вона 
характеризується значною тривалістю. По-
друге, подібні ситуації відрізняються 
наявністю так званого інформаційного 
вакууму, який утворюється через брак 
інформації та через засекреченість даних 
відносно того, що відбувається. По-третє, 
наслідки подібних надзвичайних ситуацій 
відчуває на собі дуже велика кількість людей 
(в нашому випадку – населення всього міста 
та мешканці більшості поруч розташованих 
селищ та районних центрів). Сукупність всіх 
цих факторів і визначає головну специфічну 
особливість або ознаку такої надзвичайної 
ситуації – високу вірогідність виникнення 
панічних проявів серед постраждалого 
населення.  
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URGENT PSYCHOLOGICAL HELP IN CONDITIONS OF MASS PANIC BECAUSE OF THE 

SHELL EXPLOSION AT MILITARY DEPOT 
Abstract. The article studies the main questions of organization and rendering urgent psychological help to the 

population affected by an emergency in conditions of mass panic. The main factors of panic growth among the affected 
population are analyzed in the article and the conditions of extension of the panic are studied. At the example of the work 
of extreme psychologists of the Ministry of Emergencies of Ukraine, the author shows the main problems of rendering an 
extreme psychological help to the population affected by the explosions at military depots and situated in evacuation 
locations. The article also considers the main problems that could complicate the work of extreme psychologists when 
rendering urgent psychological help to everybody who needs it; the main steps to stop panic among the population 
affected by the explosions at military depots are also characterized in the article. 
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СТАТЕВО-ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СПОТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В 
ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 

 
У статті висвітлено статево-вікові особливості спотворення інформації у юнацькому віці. 

Прослідковано частоту використання різних типів неправди залежно від віку і статі респондентів та 
виявлено комунікативні сфери, де у молодих людей найчастіше постає потреба у спотворенні 
інформації для створення позитивного образу себе. 

Ключові слова: соціальне схвалення, неправда, спотворення інформації. 
В статье освещены половозрастные особенности искажения информации в юношеском возрасте. 

Прослежена частота использования различных типов лжи в зависимости от возраста и пола 
респондентов и выявлены коммуникативные сферы, где у молодых людей зачастую возникает 
потребность в искажении информации для создания положительного образа себя. 

Ключевые слова: социальное одобрение, ложь, искажение информации. 
Постановка проблеми. Явище 

спотворення інформації є комунікативним, 
інформаційним, соціальним і особистісним 
феноменом [1,3]. Тенденція до демонстрації 
відповідності власної поведінки соціальним 
експектаціям провокується загостренням у 
юнацькому віці бажання заслужити 
схвалення значущих інших та потреби 
створення образу соціального «я» [2]. Аналіз 
виникнення спотворення інформації у 
комунікації як засобу здобуття соціального 
схвалення та його впливу на міжособову 
взаємодію потребує врахування 
особистісних характеристик суб’єктів 
спілкування, конкретної ситуації та системи 
їх відносин [1,3,4]. 

Мета дослідження полягає у виявленні 
статево-вікових особливостей спотворення 
інформації особами юнацького віку для 
здобуття соціального схвалення. 

Методика та процедура дослідження. 
Протягом жовтня-листопада 2012 року було 
проведено анкетування старшокласників 
(учнів 10-11 класів середньої 
загальноосвітньої школи №25 І-ІІІ ступенів 
Шевченківського району міста Києва) та 
студентів ВУЗів (студенти І-ІV курсів 
Київського національного лінгвістичного 
університету і студенти Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка). Загальна чисельність вибірки 
становить 390 чоловік. Вибірку 
структуровано за ознакою віку (130 
старшокласників та 260 студентів) і статі (193 
респонтента чоловічої і 197 – жіночої статі). 

Спеціально розроблена анкета містила 
36 життєвих ситуацій використання 
неправди у різних комунікативних сферах, 
об’єднаних спільним мотивом – здобути 

схвалення та прихильність адресатів хибних 
повідомлень. Обрані ситуації становлять 
типові приклади спотворення інформації для 
здобуття соціального схвалення, кожен з 
яких описує один з шести виділених нами 
раніше типів неправди (для демонстрації 
доброго ставлення, для самовихваляння, для 
зображення безкорисливості, для маскування 
недоброзичливості, для зображення 
самоконтролю вад поведінки та для 
демонстрації скромності) у одній із 
комунікативних сфер, де найчастіше виникає 
потреба у викривленні дійсності 
(спілкування з батьками та іншими 
дорослими членами сім’ї, братами/сестрами 
та іншими недорослими членами сім’ї, 
друзями, романтичними партнерами, 
колегами та широким соціальним 
оточенням).  

Вивчення отриманих результатів 
дозволяє помітити, що частота вибору 
випробуваними окремих прикладів має 
нерівномірний розподіл. Є приклади, які 
обрали майже всі випробувані, а є такі, які 
майже не були обрані. 

Цікавою є відповідність найчастіших та 
найрідших виборів досліджуваних різним 
типам неправди. Найчастіше з метою 
здобуття схвалення представники юнацького 
віку вдаються до неправди для маскування 
недоброзичливості (28% усіх випадків 
спотворення інформації) та неправди для 
зображення доброго ставлення ( 22,3% усіх 
випадків користування неправдою). 
Найменша ж частка (7,1% всієї неправди, що 
має місце у комунікації) припадає на 
неправду для самовихваляння. З отриманих 
даних, виходить, що у юнацькому віці, 
бажаючи здобути прихильність оточення, 
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індивід намагається отримати його не 
завдяки створенню образу людини, що 
володіє позитивними особистісними 
якостями, а завдяки демонструванню 
соціально-схвальної поведінки, що 
передбачає вміння вести себе у соціумі, 
встановлювати та підтримувати надійні 
зв’язки з оточенням у різних комунікативних 
сферах: у сім’ї, включаючи дорослих та 
недорослих її членів, з друзями, 
романтичними партнерами, колегами та 
широким соціальним оточенням. Відкрите 
виявлення антипатій та демонстрація 
зверхності і недоброзичливості у людській 
комунікації виступають факторами 
погіршення взаємодії та руйнування 
стосунків, призводячи до зниження рівня 
довіри та перешкоджаючи таким чином 
втіленню тих цілей, які ставить суб’єкт у 
спілкуванні з певним колом осіб. Тому 
виникає необхідність у спотворенні 
інформації щодо власної налаштованості у 
ході взаємодії. Навіть при індивідуальних 
характеристиках, наближених до 
загальноприйнятого ідеалу, залишається 
ймовірність того, що соціальне схвалення не 
буде досягнуте індивідом, якщо він відверто 
демонструє власні негативні тенденції у 
ставленні до партнерів по спілкуванню.  

Оскільки явище спотворення інформації 
вивчається нами саме в процесі спілкування 
осіб юнацького віку, то такі результати є 
цілком зрозумілими. При комунікації 
переважаюче значення має вміння суб’єкта 
подати себе як зацікавленого у співпраці, 
доброзичливого та спрямованого на контакт. 
При цьому особистісні чесноти чи 
досягнення (які приписуються при 
використанні неправди для самовихваляння), 
хоча і мають певний вплив, не є 
вирішальними. Якщо ж людина створює 
враження ворожої, незацікавленої особою 
партнера по спілкуванню, корисливої, то 
ймовірно, що приписування нею собі заслуг 
у певній сфері науки, техніки, мистецтва чи 
суспільного життя та демонстрація власної 
скромності, самоконтролю навряд чи 
допоможуть згладити негативне враження та 
здобути соціальне схвалення. 

Певні закономірності використання 
представниками юнацького віку неправди у 
ході комунікації прослідковуються і у 
переважанні комунікаційних сфер, де молода 
людина вдається до спотворення інформації.  

Виявлено, що сферою, де представники 
юнацького віку найчастіше послуговуються 

неправдою, є спілкування з колегами (24,6% 
всіх виборів припадає на сферу «Колеги»). 
Також значна частка спотворення інформації 
відбувається у спілкуванні з широким 
соціальним оточенням (19,4% усіх випадків 
спотворення інформації). 

Причиною таких результатів можна 
вважати те, що ці дві сфери є найбільш 
емоційно-віддаленими для особи, тож ризик 
втрати стосунків не так сильно лякає її. У 
стосунках з сім’єю, друзями, романтичними 
партнерами викриття неправди може 
спровокувати руйнування довіри та розрив 
встановлених емоційних зв’язків, що 
зазвичай сприймається особою як значна 
втрата. Таким чином, коли страх втрати 
стосунків перевищує можливу вигоду від 
спотворення інформації у спілкуванні з 
близькими людьми, особа зазвичай 
відмовляється від використання неправди на 
користь збереження позитивної взаємодії. З 
іншого боку, деякі автори [1,3] вважають, що 
можливість спотворення інформації у 
спілкуванні з близькими людьми 
обмежується ще і тим, що вони досить добре 
нас знають, тобто звужується коло тем, про 
що може бути викривлена інформація, до 
того ж, послаблюється і сама потреба у 
використанні неправди для здобуття 
схвалення, оскільки однією з основних умов 
і особливостей близьких стосунків є 
безумовне прийняття людини з її 
індивідуальними особливостями, такою, 
якою вона є. 

Частки використання неправди у 
спілкуванні з батьками, сиблінгами, друзями 
та романтичними партнерами не можна 
назвати незначними, хоча вони помітно 
поступаються кількості спотворення 
інформації у сферах «Колеги» та «Широке 
соціальне оточення». Це вказує на те, що 
особи юнацького віку незважаючи на ризик 
втрати стосунків і на обставини, що 
послаблюють неохідність у створенні 
соціально-схвального образу та прикрашанні 
власної особи при самоподачі, все ж досить 
часто вдаються до викривлення дійсності 
при спілкуванні з сім’єю, друзями та 
романтичними партнерами.  

Серед причин такого явища можна 
розглядати процеси і зміни, які відбуваються 
з особистістю в юнацькому віці. З ходом 
ідентифікації, уподібнення себе іншим, 
молода людина ніби присвоює їхні значущі 
якості, розвиваючи тим самим власну 
здатність до співчуття, активного 
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морального ставлення до людей і до самого 
себе, здатність засвоювати конвенційні ролі, 
норми і правила поведінки у суспільстві [2]. 
Разом з тим, на думку І.Кона у юності 
загострюється потреба у відокремленні, 
прагненні відмежувати свій унікальний 
внутрішній світ від вторгнення сторонніх і 
навіть близьких людей з метою закріпити 
через рефлексію відчуття особистості, 
зберегти власну індивідуальність, 
реалізувати домагання у визнанні [2]. 

Приймаючи до уваги все це, можемо 
припустити, що перебуваючи на стадії 
становлення особистості, коли юнаки і юнки 
знаходяться у пошуку себе і уявлення про 
себе як про особистість досить розмите і 
непевне, вони змушені демонструвати 
штучно створений образ себе – 
спотворювати інформацію про себе 
справжнього, оскільки і самі не мають 
чіткого внутрішнього портрету себе 
справжнього. У ході такого «приміряння» 
образів і соціальних ролей, молода людина 
має змогу спостерігати за реакцією оточення 
на її прояви і обирати для закріплення як 
власні ті характеристики і способи 
поведінки, що найефективніше 
задовільняють її потребу у прийнятті та 
соціальному схваленні. Свідомий процес 
аналізу вимог, що ставляться суспільством та 
рефлексія створюють умови для розвитку 
осіб юнацького віку і побудови ними власної 
діяльності на основі системи закріплених та 
новозасвоєних традиційних норм і 
цінностей. 

Вивчення частоти використання 
представниками юнацтва кожного із шести типів 
неправди залежно від віку, дозволило виявити 
статистично значущу відмінність у схильності до 
спотворення інформації, що відповідає типу 
неправди для демонстрації доброго ставлення, у 
старшокласників і студентів. Відмінність 
виявлена на високому рівні статистичної 
значущості (p≤0,01) при відсутності статистично 
значущих відмінностей дисперсій за тестом 
Лівена (p˃0,05). 

Згідно виявленої закономірності, 
студенти, порівняно зі старшокласниками, 
більш схильні до спотворення інформації 
щодо власного ставлення до партнерів по 
спілкуванню, вони частіше вдаються до 
зображення доброго ставлення, що не 
відповідає дійсності. Подібні результати 
можуть бути інтерпретовані з точки зору 
засвоєння в ході дорослішання соціальних 
вимог та норм поведінки.  

Усвідомлюючи необхідність 
узгодження створюваного образу себе з 
установленими нормами та ідеалами, 
особливо при розумінні неможливості цього, 
молода людина опановує вміння підганяти 
власну поведінку під соціальні експектації і у 
разі відхилення від них, спотворювати 
дійсність, зображаючи власну відповідність 
вимогам суспільства.  

Демонстрація доброзичливості і 
відкритості у спілкуванні у різних сферах 
сприяє входженню юної людини у групу, 
здобуттю прийняття та схвалення, зайняття 
певної позиції у групі, завоювання 
авторитету та прихильності партнерів по 
комунікації. Недостатня вираженість 
доброго ставлення при взаємодії у різних 
сферах людського життя може стати 
причиною погіршення стосунків та 
перешкоджати, таким чином, задоволенню 
потреб, що реалізуються у комунікації. Тому, 
для запобігання негативним наслідкам вияву 
слабкої зацікавленості у особі партнера по 
спілкуванню та у комунікації взагалі, 
представники юнацького віку вдаються до 
використання неправди. При цьому, вони 
проявляють тенденцію до зростання частоти 
використання саме цього типу неправди з 
дорослішанням. 

Вивчення відмінностей спотворення 
інформації у юнацькому віці по різних 
комунікативних сферах з урахуванням статі 
респондентів дало змогу виявити 
статистично значущі відмінності у 
використанні неправди з сиблінгами та з 
романтичними партнерами (Таблиця 1). 

Таблиця 1. 
Порівняння виборок чоловічої і жіночої статі за частотою використання неправди у 

різних комунікативних сферах 

Середнє значення 
 

Хлопці Дівчата 

Рівень 
значущості 
різниці 
дисперсій 
(тест Лівена) 

Рівень 
значущості 
різниці 
середніх 

Брати/сестри та інші недорослі члени сім’ї 1,17 0,94 р˃0,05 р≤0,01 
Романтичні партнери 1,38 1,57 р˃0,7 р≤0,02 
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З таблиці 1 помітно, що рівень 
застосування неправди у сфері спілкування з 
братами, сестрами та іншими недорослими 
членами сім’ї, вищий у хлопців порівняно з 
дівчатами. Відмінність виявлена на високому 
рівні статистичної значущості р≤0,01 при 
відсутності значущої різниці дисперсій за 
тестом Лівена. При цьому, у сфері 
спілкування з романтичними партнерами 
більшу схильність спотворювати 
інформацію демонструють дівчата порівняно 
з хлопцями. Відмінність є статистично 
значущою (р≤0,05) при відсутності значущої 
різниці дисперсій за тестом Лівена. 

Дані результати свідчать про те, що 
юнаки частіше за своїх ровесниць вдаються 
до зображення доброго ставлення та 
маскування антипатій, самовихваляння, 
приписування собі скромності, 
безкорисливості та самоконтролю вад 
поведінки у спілкуванні з братами, сестрами 
та іншими недорослими членами сім’ї. 

Натомість, дівчата у порівнянні з 
хлопцями частіше спотворюють інформацію 
про власні особистісні якості та 
характеристики, ставлення та налаштування 
у взаємодії, наявність корисливих намірів чи 
відхилень від встановлених норм поведінки 
у спілкуванні з романтичними партнерами.  

Серед причин виявлених тенденцій 
можна розглядати бажання молодих людей 
зберегти близькі довірливі стосунки та 
поглибити емоційні зв’язки з братати, 
сестрами та романтичними партнерами. 
Однак, це прагнення може знаходити вихід у 
двох варіантах вираження. З одного боку, 
через страх втрати або погіршення стосунків, 
молода людина може відмовлятись від 
використання неправди. Тоді виходить, що 
через страх руйнування встановлених 

позитивних емоційних зв’язків хлопці рідше, 
порівняно з дівчатами, вдаються до 
спотворення інформації з романтичними 
партнерами. У спілкуванні ж з сиблінгами та 
іншими недорослими членами сім’ї, 
можливість отримання вигоди від 
застосування неправди перевищує страх 
руйнування близьких стосунків, на відміну 
від дівчат, у яких все відбувається навпаки. З 
іншого боку, рішення на користь 
використання неправди може бути 
спровоковане переконанням, що це єдиний 
спосіб зберегти стосунки. У такому разі, 
вища схильність представниць юнацького 
віку, порівняно з ровесниками, до 
спотворення інформації у близьких 
стосунках з романтичним партнером означає 
наявність у них більшого страху втрати 
стосунків та бажання запобігти цьому. У 
спілкуванні з братами, сестрами та іншими 
недорослими членами сім’ї за такого 
варіанту дівчата знаходять інші ефективні 
способи збереження належного рівня 
стосунків, коли хлопці все-таки вдаються до 
використання неправди для здобуття 
прихильності сиблінгів, що на їх думку є 
єдиним можливим способом зберегти наявні 
емоційні зв’язки.  

При розгляді використання неправди 
особами юнацького віку у різних 
комунікативних сферах з огляду на вік було 
виявлено відмінності у частоті застосування 
спотворення інформації учнями-
старшокласниками та студентами у 
спілкуванні з колегами (Таблиця 2). 
Відмінності виявлені на високому рівні 
статистичної значущості (р≤0,01) при 
відсутності значущої різниці дисперсій за 
тестом Лівена (р˃0,05). 

Таблиця 2. 
Різниця у частоті використання неправди у комунікативній сфері «Колеги» 

старшокласниками та студентами 

Середнє значення 
Комунікативна сфера 

Старшокласники Студенти 

Рівень 
значущості 

різниці 
дисперсій 

(тест Лівена) 

Рівень 
значущості 

різниці 
середніх 

Колеги 2,3 2,6 р˃0,05 р≤0,01 
Як бачимо з таблиці 2, студенти 

проявляють тенденцію до частішого 
використання неправди у комунікації з 
колегами, ніж учні-старшокласники. 
Ймовірною причиною такої закономірності є 
збільшення конкуренції в умовах 

студентської групи. У студентів з’являється 
необхідність дбати про рейтинг власної 
успішності, тоді як у школі дана потреба 
постає не так гостро. Крім того, входження у 
новий колектив потребує створення образу 
себе, що максимально співпадає з 
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очікуваннями та вимогами групи. В таких 
умовах перед особою юнацького віку постає 
завдання зарекомендувати себе якомога 
краще. Коли дійсних якостей і характеристик 
індивіда стає недостатньо для досягнення 
мети встановлення та налагодження 
контактів з новим колом осіб після довгих 
років спілкування зі звичною групою 
(шкільним класом), молода людина змушена 
вдаватись до спотворення інформації при 
самоподачі. Демонструючи добре ставлення, 
спрямованість на контакт та зацікавленість у 
спілкуванні, приписуючи собі соціально-
схвальні якості та характеристики, такі як, 
безкорисливість, скромність, здатність 
контролювати прояви небажаної поведінки, 

молода людина здобуває схвалення колег, 
що сприяє побудові конструктивної 
співпраці. 

Отже, в ході нашого дослідження 
виявлено, що студенти більш схильні до 
спотворення інформації щодо власного 
ставлення до партнера по спілкуванню, 
порівняно зі старшокласниками. Вони 
частіше вдаються до зображення доброго 
ставлення. З’ясовано, що рівень 
використання неправди у спілкуванні з 
братами, сестрами та іншими недорослими 
членами сім’ї вищий у хлопців. Дівчата у 
свою чергу проявляють більшу схильність до 
спотворення інформації при спілкуванні з 
романтичними партнерами. 
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GENDER AND AGE SPECIFICITY OF INFORMATION DISTORTION IN YOUTHFUL AGE 

The article deals with gender and age characteristics of information distortion in adolescence. The 
distortion of information phenomenon is considered in the context of communication of adolescence. It is 
examined the frequency of use different types of lies, depending on the age and sex of respondents. Identified 
communication areas where young people often face the need to distort information to create a positive self-
image. It was found that students are more prone to distort the information about their attitude toward the 
communication partner, compared to high school students. They often resort to the image of benevolence. It was 
found that the level of use falsehood in dealing with siblings and other family members of teens is higher by boys. 
Girls show a greater tendency to distortion of information when dealing with romantic partners. It was defined 
that students show a tendency to more frequent use lies in communication with colleagues than high school 
students. The probable reason for this pattern is the increasing competition in the student group. 

Key words: social approval, lie, information distortion. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОШЕННЯ МОРЯКІВ ДО ДІЯЛЬНОСТІ ПІРАТІВ 
 
У статті подається аналіз проблеми соціально-психологічних детермінант сучасного морського 

піратства. Аналізується відношення моряків до піратського полону, діяльності піратів, дій влади та 
судновласників. 

Ключові слова: піратський полон, соціально-психологічні детермінанти. 
В статье дается анализ проблемы социально-психологических детерминант современного 

морского пиратства. Анализируется отношение моряков к пиратскому плену, деятельности пиратов, 
действиям властей и судовладельцев 

Ключевые слова: пиратский плен, социально-психологические детерминанты. 
Постановка проблеми. Протягом 

багатьох століть небезпечними через 
існування в них піратських банд вважалися 
води Карибського басейну, Індонезії, 
Малаккської протоки та Південно-
Китайського моря. Неспокійними місцями 
також є порти Індії, Шрі-Ланки, Бангладеш. 
Але все це здається дитячою забавою 
порівняно із ситуацією в Сомалі. Навіть 
Нігерія, яка раніше вважалася найбільш 
небезпечною піратською країною Африки, 
сьогодні втратила свої лідируючі позиції на 
тлі сомалійський рекордів [9]. Цей факт 
підтверджують результати дослідження 
компанії з оцінки ризику судноплавства від 
піратства, тероризму і злочинної діяльності 
Risk Intelligence, розташованої в Копенгагені. 
За її даними, сомалійське піратство є 
найбільш організованим у світі [2]. 

Проте це лише офіційні факти, що не 
відбивають достатньою мірою обсяги 
людських жертв та психічних втрат 
постраждалих від піратства моряків. Саме 
тому актуальним є аналіз відношення 
моряків до діяльності піратів та її 
психологічних наслідків. Також не менш 
актуальними є соціально-психологічні 
передумови піратської діяльності в сучасних 
умовах. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проблемою психологічного 
забезпечення професійної діяльності моряків 
у вітчизняній психології займаються 
Демідова Т.В., Доброва Н.А., Євстаф’єв 
В.М., Зайцева В.А., Незавітіна Т.С., Нікітін 
Ю.А., Псядло Е.М., Скиба О.В., Страхов 
А.П., Шафран Л.М., Шеін С.В.. Проте ці 
дослідження здебільшого присвячені 
проблемам професійного 
психофізіологічного відбору моряків та їх 
професійної придатності. Проблеми 

професійного психологічного відбору до 
здійснення рейсів у піратонебезпечних 
районах майже не висвітлені у сучасних 
наукових працях. Також нам не зустрілися 
наукові праці, які б висвітлювали проблему 
відношення моряків до діяльності піратів. 

Серед детермінант піратської діяльності 
з достатньою повнотою висвітлені політичні, 
економічні, частково соціальні. За даним 
напрямом нам зустрілися праці Войтенка М., 
Сафіна І.В., Терновського В.Б., Hurlburt K. та 
багатьох інших. Наукових праць 
присвячених соціально-психологічним 
детермінантам сучасного морського 
піратства нам не зустрілося. 

Метою нашої статті є виявлення 
особливостей відношення моряків до 
діяльності піратів. 

Виклад основного матеріалу. 
Історично появу сомалійського піратства 
пов’язують зі спробами захистити свої води 
від рибальських суден браконьєрів. При 
цьому спочатку яхти і судна для морських 
прогулянок атакам не підлягали. Ситуація 
різко змінилася, коли в 90-х роках 
французька яхта взяла участь у нелегальній 
археологічній діяльності поблизу берегів 
Сомалі. Унаслідок проведення цієї операції 
було викрадено історичні цінності — 
надбання країни, які коштували мільйони 
доларів… Наразі ця яхта використовується 
як база для поневолення інших суден. За нею 
на буксирі йде шлюпка, оснащена двома 
потужними навісними моторами, в якій 
знаходяться 5–7 гарно озброєних піратів, що 
й захоплюють судна [2]. 

Від самого початку напади 
сомалійських піратів були нечастими: вони в 
основному захоплювали тихохідні судна з 
невеликими бортами, і, як правило, це 
відбувалося вночі. Лише згодом, відчувши 
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безкарність, флібустьєри стали більш 
активними, захоплюючи все більшу кількість 
суден. Так, лише у 2010 році:  

- кількість піратських атак збільшилася 
на 10 % порівняно з 2009 роком і склала 445 
випадків; 

- 53 судна з 1181 моряком було взято в 
полон із метою отримання викупу. Загинули 
вісім членів екіпажу; 

- 49 суден (92 % від загальної кількості 
захоплень) разом із командою було 
захоплено сомалійцями [1]. 

Лише в першому кварталі 2011 року, 
незважаючи на сезон зимових штормів, 
сомалійські пірати захопили до сотні суден, 
на борту 15 з яких було приблизно 300 осіб 
членів екіпажу [5]. 

Проте не відстають від своїх «колег» і 
нігерійські пірати. Так, за перші три місяці 
2012 року було офіційно зафіксовано 10 
нападів нігерійських піратів на судна. Для 
прикладу, за весь 2011 рік нігерійські пірати 
вчини всього 10 нападів. Нажаль, один із 
нападів закінчився вбивством двох моряків. 
За кількістю смертельних випадків під час 
захоплень суден нігерійські пірати 
випереджають сомалійців. 

Водночас із кожним разом 
збільшуються й суми викупу, які вимагають 
(і, як правило, отримують) пірати за 
звільнення захоплених кораблів і членів 
екіпажу. Якщо п’ять років тому в 
середньому сума викупу складала 150 тисяч 
доларів США, то сьогодні викуп становить 
понад п’ять мільйонів доларів США за одне 
судно з екіпажем. Згідно з даними 
Міжнародного морського бюро в 2010 році 
сомалійським піратам було виплачено не 
менше ніж 238 мільйонів доларів США (ця 
сума перевищує сукупність річних бюджетів 
тимчасового федерального уряду (ТФУ та 
регіональних федерацій Сомалі)) [5]. 

В умовах тривалої відсутності 
дієздатних структур державної влади, 
соціально-економічного занепаду та розрухи 
значна кількість молодих сомалійців 
вважають участь у піратських рейдах єдиним 
для себе засобом досягти швидкого успіху в 
житті за порівняно невисокого, за їхньою 
оцінкою, ризику загинути або потрапити до 
в’язниці. Адже найчастіше затриманих у 
морі сомалійців, підозрюваних у причетності 
до піратської діяльності, просто відпускають 
або передають у руки місцевої влади, яка, у 
свою чергу, рідко притягає їх до суду. 

Нігерійське ж піратство має свою певну 
специфіку порівняно з сомалійцями. На 
відміну від Сомалі у Нігерії є дієздатний уряд 
та влада. Нігерія займає перше місце серед 
країн Африки за обсягами видобутку нафти та 
шосте місце у світі за обсягами її експорту. 
Проте політична нестабільність у цій країні 
породжує нелегальні бандитські угруповання. 
Метою цих угруповань є більш справедливий 
розподіл грошей отриманих Нігерією від 
видобутку та продажу нафти. Ці бандитські 
угруповання є нелегальними та 
переслідуються офіційною владою Нігерії. 
Проте мангрові джунглі Нігерії є ідеальним 
сховищем для цих кримінальних угруповань. 
Одним із видів їхньої злочинної діяльності є 
захоплення суден. Проте на відміну від 
сомалійських піратів нігерійці здебільшого 
нападають на судна з метою пограбування та 
залякування. Нігерійські пірати більш вільно 
застосовують вогнепальну зброю на ураження 
проти моряків та відрізняються особливою 
жорстокістю по відношенню до полонених. 
Моряків у полон вони захоплюють вкрай 
рідко, адже вони не мають змоги утримувати 
судна поблизу узбережжя тривалий час. А 
якщо й захоплюють полонених, то вивозять їх 
на берег у свої табори. Якщо ж у короткий 
термін вони не отримують викуп за бранців, то 
здебільшого просто відпускають їх на волю. 

На сьогодні сомалійські пірати 
вдосконалили свою тактику та розширили 
зону своїх дій. Усе частіше вони 
використовують раніше захоплені ними 
невеликі рибальські чи торговельні судна як 
плавучі бази для нападів на великотоннажні 
судна далеко від сомалійського узбережжя 
(на відстані до 1000 морських миль), 
застосовують сучасні засоби супутникового 
зв’язку та навігації. Для атак на торгові судна 
пірати використовують швидкохідні човни, 
оснащені потужними навісними моторами, 
автоматичну зброю, гранати та ручні 
гранатомети, спеціальне абордажне 
приладдя тощо. Захоплення судна 
відбувається швидко, зазвичай протягом 10–
20 хвилин, що ускладнює своєчасне надання 
допомоги екіпажу, що зазнав нападу [3]. 
Крім того, пірати під час нападів на судна 
здебільшого використовують 
радіоапаратуру, що дозволяє «заглушати» 
16-й канал УКХ, який моряки 
використовують для зв’язку. У результаті 
блокуються сигнали про допомогу, що 
передають екіпажі атакованих суден. 
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Захоплені судна зазвичай прямують до 
східного узбережжя Сомалі, до однієї з 
піратських баз, де залишаються на якірній 
стоянці неподалік від берега під охороною 
піратів. Частину моряків, захоплених у 
полон, переправляють у таємні укриття на 
березі, а решта екіпажу живе в суворих 
умовах на одному із захоплених суден. 
Переговори піратів із судновласниками або 
іноземними урядами про викуп бранців і 
суден із вантажами здійснюються через 
посередників і тривають від кількох тижнів 
до декількох місяців. 

За оцінками вчених Королівського 
інституту міжнародних відносин (Велика 
Британія), щорічні збитки від піратської 
діяльності становлять від 7 до 12 мільярдів 
доларів США [1; 10]. 

Згідно з даними західних експертів 
наразі в Сомалі налічується від 7 до 10 
піратських угруповань, що базуються 
переважно на східному узбережжі Сомалі. 
Найбільш відомі піратські бази знаходяться 
на території сомалійських автономій 
Пунтленд (Гараад, Ейл, Бендербейла, 
Баргал), Гальмудуг (Хоб’є) і Хіман та Хеб 
(район Харардере). 

Різні за чисельністю (від 50 до 200 осіб) 
піратські банди об’єднує їхня приналежність 
до певного сомалійського племені або роду. 
В основному до їхнього складу належать 
вихідці з племен мурусаде, абгай, хабар-
гидир (хавіє) і міджуртен (дарод) [5]. 

Пірати нерідко користуються 
заступництвом окремих вождів місцевих 
племен і навіть депутатів тимчасового 
федерального уряду, які представляють 
суспільству їхні дії як захист національних 
морських ресурсів від розкрадання і 
знищення іноземними компаніями внаслідок 
широкомасштабного браконьєрства та 
скидання промислових відходів у води 
Сомалі. Під цим приводом, зокрема, в січні 
2011 року депутати парламенту відхилили 
запропонований ТФУ Сомалі законопроект 
щодо боротьби з піратством [5]. 

Забезпечення піратів необхідними 
паливно-мастильними матеріалами і 
технікою (двигунами та запчастинами до 
них, засобами зв’язку, приймачами GPS) 
здійснюється через сомалійських торговців, 
переважно з Ємену. Нелегальні бази 
постачання піратських угруповань також 
знаходяться в м. Галькайо. За 
повідомленнями сомалійських ЗМІ, саме в 

Галькайо розробляється й організовується 
переважна більшість піратських операцій і 
здійснюється координація дій піратських 
угруповань. Серед їх організаторів і 
спонсорів згадуються Абшир Абдуллахі 
(ватажок піратів у районі Ейл), Абді Яру 
(ватажок піратів у Хоб’є) і Махамед Абді 
Гарад (головний фінансист піратів) [5]. 

Деякі піратські угруповання, що діють з 
узбережжя провінції Гальгудуд, 
підтримують відносини з екстремістською 
ісламською організацією «Аш-Шабаб», яка 
контролює більшу частину південних і 
центральних провінцій Сомалі. Однак, на 
нашу думку, ця співпраця має, скоріш за все, 
вимушений характер з боку піратів, яких 
змушують ділитися грошима, отриманими з 
викупу за захоплені іноземні судна й екіпаж, 
в обмін на заступництво «Аш-Шабаб» [5]. 

Після того, як на початку 2011 року 
запити ісламістів зросли на 20 % від суми 
викупу, відносини між двома угрупованнями 
стали достатньо напруженими. Не бажаючи 
вступати в конфлікт із бойовиками «Аш-
Шабаб», частина піратів перебазувалася з 
району Харардере до більш північних 
районів на узбережжі [5]. 

Розглядаючи проблему піратства у 
водах Сомалі, слід враховувати і той факт, 
що уряди й адміністрація вищезазначених 
сомалійських автономій (Пунтленд, 
Гальмудуг, Хіман і Хеб), з території яких 
діють пірати, практично не контролюють 
ситуацію на узбережжі. Вони у своєму 
розпорядженні не мають достатньо 
правоохоронних сил і не виявляють 
належної активності в боротьбі з піратами. 
Незважаючи на те, що влада Пунтленда та 
Гальмудуга оголосила про створення у своїх 
автономіях центрів із боротьби з піратами із 
сил берегової охорони, будь-яких реальних 
успіхів у діяльності цих структур поки 
немає. Наприклад, силами безпеки 
Пунтленда лише зрідка проводяться рейди у 
прибережні райони, і то здебільшого для 
позначення умовної присутності там влади, а 
не з метою захоплення або ліквідації 
піратських банд. До моменту прибуття сил 
безпеки в район здійснення операції пірати, 
як правило, встигають залишити його, а іноді 
влаштовують засідки на шляху прямування 
автоколон урядових військ. Вказані 
обставини свідчать про те, що піратські 
угруповання мають свої джерела інформації 
в урядових колах. Більше того, на думку 
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деяких експертів ООН, влада сомалійських 
автономій може таємно співпрацювати з 
лідерами піратських банд, отримуючи від 
них частину викупу за звільнення заручників 
і захоплених суден. Інакше важко пояснити 
той факт, що до недавнього часу збройні 
ватажки піратських банд безперешкодно 
роз’їжджали на дорогих автомобілях 
вулицями Гароуйє, Галькайо та інших 
сомалійських міст, у будь-який момент 
могли вільно залишити країну або 
повернутися в неї. Після зміни президентом 
Пунтленда керівництва Галькайо та провінції 
Мудуг у квітні 2011 року і переведення туди 
додаткових військ із Гароуйє протидія 
терористам і піратам у цьому районі дещо 
активізувалася [5]. 

З іншого боку, помітних успіхів у 
боротьбі з піратством біля свого узбережжя 
останнім часом домоглася влада 
Сомаліленду — самопроголошеної 
невизнаної республіки на північному заході 
Сомалі. У 2011 році кількість піратських 
нападів у водах Сомаліленду й Аденської 
затоки в цілому різко зменшилася, частково 
завдяки посиленню патрулювання цієї зони 
міжнародними силами, а частково — в 
результаті діяльності нещодавно створених 
сил берегової охорони Сомаліленду. За 
заявою уряду республіки, з початку року 
силами її берегової охорони зірвано 11 спроб 
захоплення піратами торговельних і 
риболовних суден, заарештовано 14 осіб, 
звинувачуваних у причетності до піратської 
діяльності (раніше 60 піратів було 
засуджено, вони відбувають покарання у 
в’язницях Сомаліленду) [5]. 

У боротьбі з піратами берегова охорона 
Сомаліленду, створена за допомогою та під 
контролем Великобританії, взаємодіє з 
об’єднаним військово-морським 
угрупованням міжнародних сил (CTF-151) і 
спирається на підтримку місцевих 
рибальських громад. Слід зазначити, що до 
2011 року на території Сомаліленду 
практично не залишилося піратських баз [4]. 

Нажаль, біля узбережжя Нігерії на 
сьогоднішній день активної боротьби з 
піратством не ведеться. Офіційна влада 
Нігерії хоч і бореться з піратською 
діяльністю, але не може її подолати. 
Міжнародні ж організації не приділяють 
проблемі нігерійського піратства належної 
уваги, адже кількість нападів на судна біля 
узбережжя Нігерії є значно меншою, ніж 

біля Сомалі. Проте більша кількість загиблих 
від рук нігерійських піратів моряків поки що 
не є достатньо вагомим аргументом. 

Намітилася позитивна тенденція в 
боротьбі з піратством у зоні Аденської 
затоки, яка, на нашу думку, заслуговує 
окремої уваги міжнародних організацій і 
держав, що беруть участь у вирішенні цієї 
проблеми. Приклад Сомаліленду засвідчує, 
що ключем до її розв’язання може стати 
підтримка в Сомалі тих політичних сил, які 
дійсно прагнуть стабілізації ситуації у країні, 
користуються підтримкою більшості 
населення і справді ведуть боротьбу з 
піратами на своїй території. Допомога 
світового співтовариства ТФУ Сомалі та 
регіональним сомалійським адміністраціям у 
зміцненні сил берегової охорони (за 
постійного контролю за ходом їх 
формування та застосування) може зіграти 
вирішальну роль у боротьбі з піратством у 
регіоні. Крім того, позитивний досвід 
створення постійно патрульованої морської 
зони безпеки (MSPA) в Аденській затоці 
можна частково застосовувати і для захисту 
основних комунікацій у північно-західній 
частині Індійського океану. 

Поки в Сомалі не будуть створені власні 
повноцінні сили берегової охорони, їхні 
функції могли б на себе взяти міжнародні сили 
(CTF-151, SNMG2, EU NAVFOR), які 
знаходяться в регіоні. Їхні позиції, ймовірно, 
можна було б зміцнити підрозділами берегової 
охорони держав Перської затоки. Ці підрозділи 
за домовленістю із сомалійською та 
кенійською владами могли б тимчасово 
базуватися в портах Могадішо, Босасо та 
Момбаса, брати участь у патрулюванні 
територіальних вод Сомалі та надавати 
допомогу в підготовці персоналу сомалійської 
берегової охорони. Міжнародні сили могли б 
також забезпечувати введене ООН ембарго на 
поставки зброї та боєприпасів у Сомалі, що 
сприяло б стабілізації ситуації в країні та 
вирішенню проблеми піратства. Для 
координації дій численних військово-морських 
угруповань у регіоні доцільно було б створити 
об’єднаний оперативний центр [8]. 

Разом із тим, звичайно, необхідно 
продовжувати реалізацію широкого 
комплексу політичних, військових, 
технічних, економічних і правових заходів, 
розроблених світовою спільнотою з 
боротьби з піратством у регіоні (ці заходи 
викладені у відповідних резолюціях Ради 
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Безпеки ООН, рішеннях Міжнародної 
контактної групи з проблеми піратства біля 
узбережжя Сомалі — CGPCS, рекомендаціях 
Міжнародної морської організації — IMO, 
Міжнародного морського бюро, 
Міжнародної торгової палати, 
Джибутійському кодексі поведінки по 
боротьбі з піратством і низці інших 
документів) [6; 7]. 

Однак повне розв’язання проблеми 
піратства біля узбережжя Сомалі є 
неможливим без урегулювання політичної 
кризи в цій країні, відновлення там 
дієздатних органів державної влади, 
законності та правопорядку. 

Піратство біля берегів Нігерії також 
досить важко подолати без упорядкування 
ринку нафти, що видобувається у цій країні. 
Нафта, що видобувається або інколи, навіть, 
крадеться, реалізується нелегальним шляхом 
за досить великі гроші. Частина цих коштів 
йде на утримання кримінальних формувань. 

В нашому дослідженні взяли участь 
моряки, які здійснювали рейси у 
небезпечних районах та мали реальну 
можливість стати жертвами піратів або були 
захоплені піратами та перебували у полоні 
(n=34 осіб). Вік досліджуваних склав від 25 
до 62 років. Їх безпосередній морський стаж 
складає від 1 до 38 років. 

Дослідження проводилося за 
допомогою методів інтерв’ю та 
індивідуальної бесіди з метою визначення 
особливостей відношення моряків до 
діяльності піратів. 

За результатами дослідження було 
виявлено, що 94,12% моряків мають вкрай 
негативне відношення до діяльності піратів. 
Вони вважають її одним із факторів, які 
перешкоджають їхній нормальній 
професійній діяльності. Також більшість 
досліджуваних моряків відзначили великий 
стресовий вплив на свою психіку того факту, 
що вони можуть стати жертвою піратів або ж 
опинитися у піратському полоні. 

Всі 100% моряків, які перебували у 
полоні піратів відзначають недостатню 
підтримку з боку офіційної влади країни та 
представників крюїнгових агентств і 
судновласника. 57,14% моряків, які 
перебували у полоні піратів відзначили, що 
відсутність хоча б будь-якої підтримки з 
боку офіційних представників влади та 
судновласника негативно позначилась на 
їхньому психічному стані. Також 85,71% 

полонених моряків вважають, що процес 
переговорів представників судновласника з 
піратами штучно затягувався. Вони також 
акцентують увагу на тому, що судновласник 
був більше зацікавлений у зменшенні суми 
викупу, аніж у найскорішому визволенні 
судна з полону. Це також мало свій 
неабиякий психотравмуючий вплив на 
психіку полонених моряків. 

88,24% моряків, які брали участь у 
нашому досліджені відзначили, що 
найбільший страх відчували у момент атаки 
та захоплення судна піратами. Також вони 
наголосили, що саме у цей момент на їхню 
думку найбільша вірогідність загинути. 
Адже пірати наближаються до судна на 
легких моторних човнах, які через хвилі на 
морі дуже розхитує. Результатом цього є 
стрілянина по судну у хаотичному порядку. 
Найгіршим варіантом є застосування 
піратами гранатометів. У такому разу шанси 
моряків вижити значно зменшуються. 
57,14% моряків, яких було захоплено у 
полон вважають, що вони могли б відбити 
атаку піратів власними силами за умови 
більшої організованості екіпажу та наявності 
належної технічної підготовки судна. 
Найцікавіше, що ідею звільнення судна з 
піратського полону за допомогою штурму 
спецпідрозділами військових підтримує 
майже половина моряків, які були у 
піратському полоні. Інша ж половина 
полонених моряків вкрай негативно 
ставиться до цього. Вони вважають, що у 
разі штурму буде дуже велика кількість 
жертв серед членів екіпажу. 

Усі полонені моряки характеризують 
умови їхнього перебування у полоні 
нестерпними. Знаходження тривалий час у 
замкненому просторі, відсутність рухової 
активності, постійні погрози зброєю це лише 
невелика кількість психотравмуючих 
впливів, що зазнають моряки під час 
перебування у полоні. 78,57% моряків, які 
брали участь у нашому дослідженні 
вважають заходи міжнародних організацій з 
протидії морському піратству недостатніми 
та неефективними. 

Більшість моряків, що приймали участь 
у нашому дослідженні, а особливо ті що 
перебували у піратському полоні вважають 
за потрібне надання їм своєчасної екстреної 
психологічної допомоги. Також близько 10% 
моряків підкреслюють необхідність 
удосконалення професійного психологічного 
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відбору до здійснення рейсів у 
піратонебезпечних районах. 

Таким чином, підбиваючи підсумок 
усього вищезазначеного, відмітимо, що 
серед основних соціально-психологічних 
детермінант, які сприяють розвитку 
сучасного піратства в берегів Сомалі та 
Нігерії, виділяють такі: 

- безкарність діяльності піратських 
угруповань з боку міжнародних організацій; 

- соціально-економічний занепад, 
розруха та низький рівень життя в Сомалі та 
Нігерії; 

- несправедливий розподіл коштів 
отриманих державою Нігерія від видобутку 
та експорту нафти; 

- висока прибутковість від продажу 
нелегально видобутої або викраденої 
нігерійської нафти;  

- відсутність контролю за тим, що 
відбувається в зоні узбережжя, фактична 

бездіяльність із боку влади — уряду й 
адміністрації сомалійських автономій 
Пунтленда, Гальмудуга, Хімана та Хеба; 

- зацікавленість молодих сомалійців та 
нігерійців в участі у піратських рейдах 
(піратська діяльність є для них єдиною 
можливістю досягти значного успіху за 
невеликого рівня затрат). 

Висновки. Моряки, які здійснювали 
рейси у небезпечних районах та мали 
реальну можливість стати жертвами піратів 
або були захоплені піратами та перебували у 
полоні вкрай негативно ставляться до 
діяльності піратів. Більшість моряків під час 
піратської атаки відчували реальну загрозу 
загибелі. Перебування у піратському полоні, 
на думку полонених моряків, має дуже 
сильний психотравмуючий вплив. 

 

 
Література 

1. Будаков, М. О. Морское пиратство: что делать мировому сообществу и Украине?/ М.О. Будаков 
// Морской информационный бюллетень. – № 1. – Одесса: ФМПСУ, 2011. – С. 20-21. 

2. Войтенко, М. Вызов морскому сообществу / М. Войтенко // Морской флот. – № 1. – Москва: 
Марин-Пресс, 2009. – С. 53-57. 

3. Если вам звонит пират, или алгоритм действий для тех, чье судно угнали: [Електронный ресурс]. 
– Режим доступа: 
http://www.korabel.ru/news/comments/esli_vam_zvonit_pirat_ili_algoritm_deystviy_dlya_teh_che_sudno_ugna
li.html. Дата обращения: 29.09.2011. 

4. Морской разбой новый виток борьбы за спокойное море // Морской. – 2011. – № 14-18. – Одесса: 
ЧППОМ. – С. 16-18. 

5. О проблеме пиратства у побережья Сомали: [Електронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://navoine.ru/articles/1708. Дата обращения: 23.09.2011. 

6. Политика ITF в отношении сомалийских пиратов // Морской. – 2011. – № 14-18. – Одесса: 
ЧППОМ. – С. 8-9. 

7. Сбор подписей под петицией ITF против морского пиратства // Морской. – 2010. – № 8. – 
Одесса: ЧППОМ. – С. 12-13. 

8. Свидетельство участника событий // Морской информационный бюллетень. – № 2. – Одесса: 
ФМПСУ, 2010. – С. 24. 

9. Терновский, В. Б. Из опыта подготовки моряков по вопросам противодействия вооруженным 
нападениям на суда и предотвращение пиратских нападений / Терновский В.Б. // Морська освіта. – 2011. 
–№1-2. – С. 24-27. 

10. Цена пиратства // Морской. – 2011. – № 17-18. – Одесса: ЧППОМ. – С. 14-15. 
 
 

Pobidash A.Y., candidate of psychological sciences 
THE PECULIARITIES OF THE RELATIONS OF SEAFARERS TO THE ACTIVITIES OF 

THE PIRATES 
Abstract. The article analyses the problem of social-psychological determinants of the modern sea piracy. The 

article gives the special features of the activity of the pirate groups at Somali and Nigeria. The article also contains the 
results of the research that was conducted with the seamen who sailed at a danger zone and had a real possibility to 
become victims of the pirates or who were in pirate captivity. The author analyses the seamen attitude to the captivity, 
pirates activity, actions of the government and vessel owners. The possible reasons of appearance of the pirates groups 
and the ways of stopping the piracy in different regions of the world are considered in the article. The article also gives 
the analyses of the activity of the international organizations of fight against a sea piracy. Priority activities of 
assistance to seamen that became victims of pirates are considered. 

Key words: pirate captivity, social-psychological determinants 
 



Питання психології 

Вісник Національного університету оборони України 2 (33) / 2013 287 

УДК 159.9 (075) 
Прасол М. І.,  викладач кафедри психології та педагогіки 
факультету психології, менеджменту, соціальних  
та інформаційних технологій ХНУ ВС (м. Харків) 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ У СІМ’ЯХ ЖІНОК – 
ПРАЦІВНИКІВ ОВС З В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТИЛІВ ВИХОВАННЯ ТА 

БАТЬКІВСЬКОГО СТАВЛЕННЯ 
 

В даній статті аналізується література, в якій розглядається проблема батьківства, материнства, 
батьківського ставлення. Стаття висвітлює проблему батьківства та батьківського ставлення до дитини, 
особливості виховання в сім’ях працівників ОВС. Виконання батьками своїх професійних обов’язків, родинні 
умови, включно соціальний стан, матеріальний рівень та рівень освіти батьків, в значній мірі обумовлюють 
становлення особистості та характеру дитини, її інтелектуальний розвиток та емоційний стан.  

Ключові слова: родина, батьківство, материнство, родинне виховання, родинні цінності, 
батьківське ставлення, батьківська позиція, сім’ї працівників ОВС. 

В данной статье анализируется литература, в которой рассматривается проблема родительства, 
материнства, родительского отношения. Статья освещает проблему родительства и родительского 
отношения к ребенку, особенности воспитания в семьях работников ОВД. Выполнение родителями своих 
профессиональных обязанностей, семейные условия, включая социальное положение, материальный уровень 
и уровень образования родителей, в значительной степени обусловливают становление личности и 
характера ребенка, его интеллектуальное развитие и эмоциональное состояние.  

Ключевые слова: семья, материнство, семейное воспитание, семейные ценности, родительское 
отношение, родительская позиция, семьи работников ОВД. 

Родина – це історично-конкретна система 
взаємин між подружжям, батьками та дітьми; 
мала група, члени якої пов’язані між собою 
шлюбними або родинними відносинами, 
спільністю побуту і взаємною моральною 
відповідальністю. Виходячи з цього цільовий 
сенс батьківства - народження і виховання дітей. 

У сучасній психологічній науці прийнято 
вважати, що батьківство-це соціально 
психологічний феномен, який включає в себе 
емоційно та оцінено забарвлену сукупність 
знань, уявлень і переконань відносно себе, як 
батька або матері, яка реалізується в усіх 
проявах поведінкової складової батьківства [7]. 
Батьківське ставлення розуміється як система 
різноманітних почуттів до дитини, 
поведінкових стереотипів, які практикуються у 
спілкуванні з нею, особливостей сприйняття та 
розуміння характеру та особистості дитини, її 
вчинків. Те, від чого залежить батьківське 
ставлення та як можна впливати на процес 
його формування, на наш погляд, представляє 
собою значиму соціально-психологічну 
проблему. 

Постановка проблеми. Дослідження 
другої половини 20-го століття, свідчать, що у 
становленні та реалізації батьківсько-дитячої 
взаємодії центральним і визначальним є 
батьківське ставлення. Саме воно лежить в 
основі всієї поведінки матері або батька, тим 
самим створюючи унікальну для дитини 
ситуацію розвитку, в якій формуються її 
індивідуально-типологічні й особистісні 
особливості. Вважається, що «норми 
батьківського ставлення» немає, оскільки зміст 

батьківських установок змінюється від епохи 
до епохи. 

Отже, під батьківським ставленням треба 
розуміти комплекс поведінкових, когнітивних 
та емоційно-оцінних компонентів, які в 
сукупності виявляються як його ставлення до 
дитини в кожний момент їхньої взаємодії.  

Проблемі материнства та батьківства в 
сучасній науці присвячена достатня кількість 
праць (Добряков І.В., Ейдеміллер Є.Г., 
Дружинін В.В., Юстіцкіс В., Нікольска І.М. та 
інші 2000-2007, Філіпова Г.Г., 
Цареградська Ж.В., Ейдеміллер Є.Г 2002, 
Кулік Л.А., Берестов Н.І. "Сімейне виховання", 
Мухіна В.С., Люблінська А.А. та інші), але 
бракує наукових досліджень, які б описували 
особливості батьківства і виховання дітей у 
жінок та чоловіків, які виконують особливу 
професійну діяльність. А саме, специфіка 
професійної діяльності працівника міліції, такі 
вимоги професійної діяльності як: робота в 
особливих умовах, брак часу на виховання 
дітей, робота з не благодійними верствами 
населення, ненормований робочий день, 
особливості професійної деформації та інше, 
негативно впливають на родинні відносини в 
цілому і на батьківське ставлення зокрема.  

Аналіз останніх публікацій. У літературі 
описані різні варіанти батьківських позицій, 
установок, батьківського ставлення: 

• Симбіоз (надмірна емоційна близькість), 
авторитарність, емоційне відкидання 
(«маленький невдаха») (А.Я. Варга, 1987); 

• Підтримка, дозвіл; пристосування до 
потреб дитини; формальне почуття обов’язку 
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при відсутності справжнього інтересу до 
дитини; непослідовнааповедінка (В.Н. 
Дружинін, 1996); 

• Співпраця, ізоляція, суперництво, псевдо 
співробітництво; 

• Авторитет любові, доброти, поваги. 
Авторитет придушення, відстані, педантизму, 
резонерства, підкупу (А.С. Макаренко); 

Враховуючи взаємозалежність відносин у 
сім’ї, їх описують через ті ролі, які виконує 
дитина. На думку А.С. Спиваковської, роль 
дитини можна чітко виділити в дисгармонійної 
сім’ї, де ставляться один до одного шаблонно, 
стереотипно, роками зберігаючи застиглі, 
ригідні, вже не відповідні реаліям відносини. 

Найбільш типові чотири ролі: «козел 
відпущення», «улюбленець», «примиритель», 
«бейбі». Виділяються й інші ролі: «дитина-
тягар»; «дитина-раб», «дитина-коханець»; 
«дитина як зброя» у боротьбі з чоловіком; 
дитина - «заступник чоловіка» (В.Н. 
Дружинін). 

Порушення сімейного середовища, 
сімейної атмосфери можна класифікувати з 
точки зору задоволення найважливіших, на 
думку 3. Матейчек, людських потреб - в 
активному контакті із середовищем і в 
активному контролі зовнішньої дійсності. 
Оточення в крайніх варіантах може бути 
надмірно стійким або гранично мінливим, при 
цьому параметри контролю варіюють від 
відособленості до залежності: 

1. Ультрастійка сім’я, емоційно байдуже 
середовище формує соціальну гіпоактивність: 
пасивність, незацікавленість, аутизацію, 
затримку мовного та психічного розвитку 
дитини. 

2. Мінлива, емоційно байдужа сім’я 
провокує гіперактивність: неспокій, 
незосередженість, нерівномірність, затримку 
психічного розвитку. 

3. Ультрастійка сім’я в поєднанні з 
емоційною залежністю тягне за собою 
вибіркову гіперактивність, спрямовану на одну 
людину, часто у вигляді поведінкових 
провокацій. 

4. Мінливість оточення, емоційна 
залежність розвивають загальну соціальну 
гіперактивність, поверховість контактів і 
почуттів дитини. 

Виділяють також три спектра відносин, 
що складають любов батьків до своєї дитини: 
симпатія - антипатія, повага - зневага, 
близькість - дальність (А.С. Співаковська). 
Поєднання цих аспектів відносин дозволяє 
описати деякі типи батьківської любові: дієва 
любов (симпатія, повага, близькість); 
відсторонена любов (симпатія, повага, але 

велика дистанція з дитиною); дієва жалість 
(симпатія, близькість, але відсутність поваги); 
любов за типом поблажливого відсторонення 
(симпатія, неповага, велика міжособистісна 
дистанція); відкидання (антипатія, неповага, 
велика міжособистісна дистанція); презирство 
(антипатія, неповага, мала міжособистісна 
дистанція); переслідування (антипатія, 
неповага, близькість); відмова (антипатія, 
велика міжособистісна дистанція ). 

Таким чином, оптимальна батьківська 
позиція повинна відповідати трьом головним 
вимогам: адекватності, гнучкості і 
прогностичності. 

Актуальність психологічного вивчення 
батьківського ставлення продиктована 
суперечністю між гостротою демографічних 
проблем, пов’язаних зі зниженням 
народжуваності, величезною кількістю сімей, що 
розпадаються, з лавиноподібним збільшенням 
кількості соціальних сиріт, із зростанням 
кількості випадків жорсткого поводження з 
дитиною і не розробленістю програм соціальної 
та психологічної допомоги родині. 

Найчастіше в психолого-педагогічних 
дослідженнях для визначення, аналізу 
батьківського ставлення використовуються два 
критерії: ступінь емоційної близькості, теплоти 
батьків до дитини (любов, прийняття, тепло 
або емоційне відкидання, холодність) і ступінь 
контролю за його поведінкою (висока - з 
великою кількістю обмежень , заборон; низька 
- з мінімальними заборонними тенденціями). 

Найбільш активно проблема зв’язку стилів 
виховання, порушень батьківського ставлення і 
відхилень у психічному розвитку і навіть здоров’я 
дітей досліджується з клініко-психологічних 
позицій; визначено ряд параметрів виховного 
процесу (А.І. Захаров, 1982). 

Різні поєднання параметрів виховання 
співвідносяться з різними видами неврозів у 
дітей. Наприклад, обмеження, афективна 
нестійкість з боку батьків призводять до 
розвитку у дитини неврозу страху. Надмірне 
прийняття, «потурання», непослідовність - до 
розвитку істеричного неврозу. Виражене 
обмеження - до неврозу нав’язливих станів. 

Визначити тип виховного процесу 
допомагають характерні особливості кожного 
з них (Е. Г. Ейдеміллер, 1996): 

 рівень протекції – міра зайнятості 
батьків вихованням, оцінка того, скільки сил, 
часу, уваги приділяють батьки дитині; 

 повнота задоволення потреб 
(матеріально-побутових і духовних); 

 ступінь пред’явлення вимог - кількість 
і якість обов’язків дитини; 
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 ступінь заборон – міра самостійності 
дитини, можливість самому вибирати спосіб 
поведінки; 

 строгість санкцій – прихильність 
батьків до покарань як прийому виховання; 

 стійкість стилю виховання – вираженість 
коливань, різкості зміни прийомів виховання. 

За допомогою розробленого 
Е.Г. Ейдеміллером опитувальника «Аналіз 
сімейних взаємовідносин» (АСВ) можна 

встановити тип виховання і причини, що 
закріпили його в родині, який і був 
використаний в нашому дослідженні. 

Отже, метою нашого дослідження є 
виявлення особливостей порушення 
виховання та батьківського ставлення в сім’ях 
жінок – працівників ОВС та вплив цих 
порушень на розвиток дитини, на становлення 
її як особистості та систему ставлення дитини. 

Таблиця 1 
Показники взаємозв’язку типів виховання дітей матерями-працівниками ОВС з 

показниками психічного розвитку дітей (rs при р ≤ 0,05) 
Типи порушення виховання дітей 

Тр
ив

ож
ні

ст
ь 

За
га

ль
ни

й 
ін

те
ле

к. 
ро

зв
ит

ок
 

Ст
ав

ле
нн

я д
о м

ат
ер

і 

Ст
ав

ле
нн

я д
о т

ат
а 

Ст
ав

ле
нн

я д
о р

од
ин

и 

Ст
ав

ле
нн

я д
о с

еб
е 

Гіперпротекція +0,5 - - - - - 
Гіпопротекція +0,4 - - - - - 
Потурання - -0,5 - - - - 
Ігнорування потреб дитини +0,35 -0,35 -0,5 -0,5 -0,5 -0,75 
Надмірність вимог - забов’язань - - -0,35 -0,5 - - 
Недостатність вимог -забов’язань - - +0,3 -0,3 - - 
Надмірність вимог-заборон +0,55 - -0,5 -0,5 - -0,35 
Недостатність вимог-заборон  - - - - +0,35 - 
Надмірність санкцій +0,5 - - -0,55 - - 
Мінімальність санкцій - - - - - +0,75 
Нестійкість стилю виховання +0,6 -0,4 -0,35 -0,4 - - 
Розширення сфери батьківських почуттів - - - - -0,35 - 
Перевага у підлітка дитячих рис - -0,35 - - - -0,5 
Виховна невпевненість батька - -0,5 -0,35 -0,35 - - 
Фобія втрати дитини - - - - - -0,75 
Нерозвинутість батьківських почуттів - - -0,5 -0,4 - - 
Проекція на дитині власних небажаних якостей +0,5 - -0,35 -0,35 - -0,5 
Винесення конфлікту між батьками у сферу виховання +0,75 - -0,35 -0,4 -0,5 -0,4 
Перевага жіночих якостей - - -0,3 -0,3 - -0,5 
Перевага чоловічих якостей - - -0,3 -0,3 - -0,5 

Як бачимо з даних представлених у 
таблиці 1, при такому типі порушення 
виховання як «гіперпротекція» явно є видимим 
взаємозв’язок гіперпротекції з тривожністю у 
дітей, а саме її підвищення. Тотожний 
взаємозв’язок, а саме підвищення тривожності 
у дітей буде при гіпопротекциії. Що 
підтверджує отримані раніше дані про дуже 
високий рівень тривожності у дітей матерів – 
службовців ОВС з деструктивним типом 
відношення. 

Підвищенню тривожності сприяє 
ігнорування потреб дитини і спілкування з нею, 
оскільки дитина відчуває себе непотрібною і 
нелюбимою, що і відбувається при гіпопротекциї. 
Або навпаки, дуже велика кількість правил і 

обмежень, покарань і претензій, що супроводить 
гіперпротекції. При потуранні спостерігатиметься 
взаємозв’язок з такими показниками психічного 
розвитку як: зниження розвитку загального 
інтелекту, у зв’язку з тим, що в умовах потурання 
дитині нічого не треба робити, він і так 
«найкращий», «найулюбленіший» і за нього все 
зроблять батьки. 

При ігноруванні потреб дитини у нього 
підвищується тривожність, спостерігатиметься 
загальне зниження інтелектуального розвитку, 
а також проявлятиметься негативне ставлення 
до мами, тата, сім’ї в цілому і до себе. 

Непомірність вимог обов’язків приводить до 
негативного ставлення до мами і тата. 
Недостатність вимог обов’язків приводить до 



Питання психології 

Вісник Національного університету оборони України 2 (33) / 2013 290 

позитивного ставлення до мами і негативного 
ставлення до тата, оскільки тато все-таки іноді 
намагається «навести в сім’ї порядок». А ось 
непомірність вимог - заборон до дитини викликає 
у нього підвищення тривожності, сприяє 
негативному ставленню до мами, тата і себе. 

Використання надмірних санкцій надасть 
вплив на такі показники: підвищення 
тривожності і негативне ставлення до тата. 
Мінімальність санкцій приводить до 
позитивного відношення до себе. А ось 
нестійкість в стилях виховання приведе до 
підвищення тривожності, зниження загального 
інтелектуального розвитку та до підвищення 
негативного ставлення до мами і тата. 
Розширення сфери батьківських відчуттів 
приведе до негативного відношення до сім’ї у 
дитини. Перевага в підлітку дитячих якостей 
матерями – працівниками ОВС та 
невпевненість при вихованні у батьків приведе 
до зниження у дитини загального 
інтелектуального розвитку і негативного 
ставлення до себе та до батьків. А фобія втрати 
дитини викличе негативне відношення до себе. 
Нерозвиненість батьківських відчуттів при 
вихованні впливає на такі психологічні 
показники розвитку дитини як: негативне 
ставлення до мами і тата. Проекція на дитину 
власних негативних якостей веде до 

підвищення у неї тривожності, а так само 
негативно впливає на ставлення до мами, тата і 
до себе. Винесення конфлікту між подружжям 
в сферу виховання, перевага жіночих або 
чоловічих якостей позначиться у дитини 
підвищеною тривожністю і негативним 
ставленням до мами, тата, сім’ї і до себе.  

Ми явно бачимо, що найбільший вплив 
на особу дитини надає винесення конфлікту 
між подружжям в сферу виховання, 
ігнорування потреб дитини, непомірність 
вимог-заборон до дитини, нестійкість стилю 
виховання, виховна невпевненість матері, а так 
само проекція на дитину власних небажаних 
якостей. Саме цим сторонам виховання дітей, 
на наш погляд необхідно приділяти більшу 
увагу, оскільки наслідки ігнорування цих 
проблем завдають непоправної шкоди процесу 
становлення особистості. 

Для покращення цієї ситуації нами 
розроблено тренінг «Ефективного 
батьківства», який пропонується проводити з 
батьками - працівниками ОВС та членами їх 
сімей. Мета тренінгу: покращення 
батьківського ставлення та почуттів, 
підвищення батьківської компетентності та 
надання батькам інформації про особливості 
виховання та розвитку дітей різного віку. 
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ATTITUDES 

This paper analyzes the literature that deals with the problem of parenting, motherhood, parent relationship. The 
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intern al affairs, especially mental development relations system and mothers of children of police officers. Performing 
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ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦІВ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
На підставі проведених емпіричних досліджень визначено типи функціональної організації 

психологічної безпеки особистості фахівців екстремальних видів діяльност.і  
На основании проведенных эмпирических исследований определены типы функциональной организации 

психологической безопасности личности специалистов экстремальных видов деятельности. 
Постановка проблеми. Умови 

виконання службових завдань персоналом 
екстремальних видів діяльності 
характеризуються негативним впливом на 
психіку людини широкого спектра 
несприятливих, дискомфортних і 
загрожуючих факторів, які викликають 
професійний стрес в особового складу. 
Персонал піддається не тільки фізичній 
загрозі (особистому здоров’ю та життю), а у 
більшій мірі значному ризику виникнення 
різних негативних психічних розладів, 
реакцій та станів. Останні нерідко стають 
безпосередньою причиною різноманітних 
порушень професійній діяльності аж до її 
відмови, значного зниження або втрати 
працездатності, міжособистісних конфліктів, 
порушень дисципліни, виникнення 
аутоагресивної, девіантної поведінки 
(вживання алкоголю, наркотиків) та інших 
негативних явищ. Так, за роки незалежності 
України під час виконання службових 
обов’язків загинули 943 працівника 
Міністерства внутрішніх справ України та 
6525 осіб зазнали поранень, тільки в 2012 
році при виконанні професійної діяльності 
загинуло 6 працівників, поранено – 227 
співробітників; скоєно особовим складом 21 
самогубство, у тому числі у внутрішніх 
військах 2 [1]. Невід’ємною частиною 
безпеки людини є психологічна складова, 
яка на сьогоднішній день стає у центрі уваги 
досить великої кількості наукових 
досліджень, в яких є спроба з різних позицій 
описати умови формування й розвитку 
психологічної безпеки людини, створити 
психологічну модель безпечної особистості, 
виявити основні фактори й детермінанти, які 
позитивно та негативно впливають на неї. 
Однак на сьогодні відсутні ґрунтовні 
дослідження щодо визначення типів 
функціональної організації психологічної 
безпеки особистості, зокрема, фахівця 
екстремального виду діяльності, тому обрана 

тема дослідження є сучасною та актуальною. 
Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Сьогодні поняття «психологічна 
безпека» вченими використовується в різних 
аспектах дослідження життєдіяльності 
людини: при вивченні надзвичайних 
ситуацій, аварій і катастроф, що 
характеризуються значними матеріальними 
та соціальними наслідками 
(Л.О. Александрова, Т.М. Краснянська, 
Т.Б. Мельницька та ін.); дослідження 
проблем інформаційної, інформаційно-
психологічної, соціально-психологічної й 
організаційної безпеки людини й суспільства 
(І.О. Баєва, Г.В. Грачев, Т.В. Єксакусто, 
О.Ю. Зотова, І.М. Панарін, Н.Л. Шликова та 
ін.); у нової галузі знань – ризикології, в якій 
вивчаються її різні аспекти (психологічні, 
соціальні, політичні, технологічні, фінансові, 
екологічні й інші ризики, прогнозуються їхні 
наслідки); вирішенні проблеми 
психологічного захисту особистості й 
суспільства, а також культури безпеки як 
процесу збереження й розвитку цілей, 
ідеалів, цінностей, норм і традицій людини, 
родини й суспільства (Т.С. Кабаченко, 
Т.І. Колеснікова, Н.О. Лизь та ін.) [2-11]. Але 
у цих дослідженнях не знайшла 
відображення проблема психологічної 
безпеки особистості фахівця екстремального 
виду діяльності, її структури та 
функціональної організації. 

Мета статті – визначити типи 
функціональної організації психологічної 
безпеки особистості фахівців екстремальних 
видів діяльності (на прикладі 
військовослужбовців внутрішніх військ 
МВС України). 

Виклад основного матеріалу. 
Проведений аналіз психологічної, 
філософської та юридичної літератури, а 
також власні наукові дослідження дозволили 
визначити, що психологічна безпека: 
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 пов’язана з двома групами факторів – 
умовами життєдіяльності (сприятливих чи 
ні) та розвитком особистості; 

 передбачає певну структуру, 
системність, цілісність; 

 визначає активну позицію 
особистості у побудові стосунків з 
оточуючим світом, прогнозування, дію за 
певними правилами в противагу уникненню 
активності; 

 передбачає здатність до 
самоорганізації, відповідальність не тільки за 
власну безпеку, але й безпеку залежних 
(підлеглих, дітей тощо) і відповідно 
чутливість до зовнішньої допомоги, 
здатність приймати її від оточуючих; 

 співвідноситься з переживанням 
певних психічних станів (емоційного 
комфорту, безпеки тощо). 

Таким чином, психологічну безпеку 
можна розглядати, як певну організацію 
системи самореалізації, яка забезпечує 
здатність використовувати зовнішні умови 
життєдіяльності для розвитку особистості та 
переживання відчуття емоційного комфорту. 
Схематично структура трансформаційної 
моделі психологічної безпеки особистості 
фахівця екстремального виду діяльності 
представлена на рис.1 (більш детально 
результати емпіричних досліджень 
представлено у [12]). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Трансформаційна модель психологічної безпеки особистості фахівця 

екстремального виду діяльності. 
Проведені автором емпіричні 

дослідження за допомогою методики 
спеціалізованого денотативного 
семантичного диференціалу дозволили 
запропонувати чотирьохрівневу 
функціональну модель психологічної 
безпеки, яка складається з рефлексивного 
рівня, життєвої концепції, життєстійкості та 
життєздатності. 

Рефлексивний рівень структурно 
співвідноситься з психічними станами та 
самооцінками особистості, тобто є 
концентрованим відбиттям усіх психічних 
властивостей особистості, за 
характеристиками яких можна робити 
висновки про різні рівні розвитку суб’єкта у 
певних умовах життєдіяльності. 

Функціонально цей рівень виконує роль 
«цементу» (чи напроти штовхає до змін) 
наявної організації функціонування 
особистості. Він відбиває суб’єктивну оцінку 
(задоволеність) обраною лінією і 
результатом розвитку. 

Життєва концепція структурно 
співвідноситься з цінностями та смислами 
життя особистості, які лежать в основі 
конструювання життєвих стратегій людини, 
демонструють її ставлення до світу як 
сприятливого чи ні для обраного напрямку 
розвитку особистості. Вони є віссю 
свідомості, яка забезпечує стійкість 
особистості, послідовність певного типу 
поведінки та активності в різних умовах 
життєдіяльності. Цей рівень є результатом 
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узагальнення попереднього досвіду 
розвитку, успішності взаємодії з оточуючим 
світом, і тому є стабільним, практично 
незалежним від ситуативних факторів, що 
дозволяє йому виконувати роль вектору 
життєдіяльності суб’єкта. 

Життєстійкість структурно 
співвідноситься з конкретними мотивами 
реалізації обраної життєвої стратегії та 
вольовими процесами, іншими засобами 
(наприклад, копінгами), їх реалізації у 
звичайних і несприятливих умовах. 
Життєстійкість дозволяє трансформувати 
негативні події в нові можливості. 
Сформована у людини структура конкретних 
мотивів, вольових якостей та копінгів 
залежить як від наявного досвіду взаємодії з 
зовнішнім світом, в тому числі і 
професійного, так і від цінностей особистості. 

Життєздатність структурно 
співвідноситься з конкретними способами 
реалізації цілей і мотивів діяльності, 
засвоєними соціальними і культурними 
нормами, способами поведінки у різних 
середовищних умовах, які забезпечують 
адаптивну, неконфліктну реалізацію власних 
цілей розвитку. Зазначимо, що для 
досягнення поставлених цілей розвитку 
особистість може залучати не лише власні 
ресурси (знання, вміння, репертуар ролей), 
але й ресурси інших, встановлюючи з ними 
певні (дружні, залежні тощо) стосунки. 
Зауважимо, що одному мотиву 
життєдіяльності можуть відповідати різні 
способи поведінки і, навпаки, різним 
мотивам – однакові способи поведінки. 
Вибір способу залежить від особливостей 
соціалізації, підкріплення вибору схваленням 
соціальної групи чи успішністю досягнення 
поставленої мети тощо.  

Як бачимо із представленої 
функціональної моделі психологічної 
безпеки особистості, усі її рівні 
взаємопов’язані, передбачають певну 
динаміку та трансформацію. Проведені 
власні емпіричні дослідження, результати 
яких представлено нижче, показали 
залежність складових психологічної безпеки 
особистості від вікових, професійних 
особливостей військовослужбовців 
внутрішніх військ МВС України, існуючого 
у них досвіду і посадового статусу, що 
дозволяє припустити наявність певних типів 
психологічної безпеки особистості фахівців 
екстремальних видів діяльності. 

Для досягнення мети дослідження 
відповідно до розробленої структурно-
функціональної моделі було визначено та 
обґрунтовано показники психологічної 
безпеки особистості військовослужбовців 
внутрішніх військ МВС України, які 
відрізняються за віком, стажем, військовим 
званням, посадами; всього у дослідженні 
прийняло участь 119 офіцерів та 
військовослужбовців військової служби за 
контрактом військових частин 
Центрального, Західного та Східного 
територіальних командувань внутрішніх 
військ МВС України. Для цього 
використовувались наступні 
психодіагностичні методики:  

 для визначення показників морально-
комунікативного рівня психологічної 
безпеки  «Адаптивність (МЛО-АМ)» 
А.Г. Маклакова; «Індекс толерантності» 
(автори Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова, 
Т.Ю. Прокоф’єва, О.О. Кравцова); 

 для визначення показників 
мотиваційно-вольового рівня психологічної 
безпеки особистості  «Життєстійкість» 
С. Мадді (в адаптації Д.О. Леонтьєва та 
О.І. Рассказової); «Локус контролю» (у 
модифікації Є.Г. Ксенофонтової); 
«Визначення мотиваційного профілю 
особистості» Ш. Річі, П. Мартіна (в адаптації 
О.Г. Шмельова); «Опитувальник мотивації 
досягнення» А.О. Реана; «Оцінювання 
мотиваційної спрямованості особистості» 
Ю. Куля; 

 для визначення показників ціннісне-
смислового рівня психологічної безпеки  
«Смисложиттєвих орієнтацій» 
Д.О. Леонтьєва; «Шкала базових 
переконань» Р. Янов-Бульмана; 
«Діагностика копінг-стратегій (СОРЕ)» (в 
адаптації Т.О. Гордєєвої, Є.М. Осіна, 
О.І. Рассказової, О.А. Сичева, 
В.Ю. Шевяхової); 

 для визначення показників 
рефлексивного рівня психологічної безпеки 
 «Тест-опитувальник самовідношення» 
В.В. Століна; «Опитувальник нервово-
психічної напруженості» Т.А. Нємчіна; 
«Опитувальник посттравматичного 
зростання» М.Ш. Магомет-Емінова. 

Використовувалися також дві методики, 
які перетинаються з більшістю рівнів 
психологічної безпеки – методика 
багатофакторного дослідження особистості 
Р. Кетелла та методика діагностики 
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соціально-психологічної адаптації 
К. Роджерса, Р. Даймонда. 

Отримані у визначеній виборці за 
допомогою вказаних методик результати 
було згруповано за допомогою процедури 
ієрархізованого кластерного аналізу, яка 
дозволила виділити та визначити три типи 
психологічної безпеки у 
військовослужбовців внутрішніх військ 
МВС України. Побудований перехресний 
розподіл з високим рівнем достовірності 
різниць (від р≤ 0,05 до р≤ 0,001) між трьома 
групами дозволив надати психологічну 
характеристику зазначеним типам 
психологічної безпеки особистості. 

Характеризуючи найменшу третю 
групу, яка охоплює 3,36 % вибірки 
досліджених, відзначимо, що понад 80 % цієї 
групи  це військовослужбовці військової 
служби за контрактом, які тільки розпочали 
службу (від 1 до 3 років), менше 20 %  
молодші офіцери (від лейтенанта до капітана 
включно).  

В цій групі на рівні рефлексії має місце 
переживання вираженого емоційного 
дискомфорту. Попри визнання наявності у 
себе певних знань і вмінь (самоповага), на 
глибинному емоційному рівні 
військовослужбовці цієї групи не мають віри 
у власну цінність (аутосимпатія) і 
привабливість для оточуючих. Переживання 
стресових ситуацій призводять у них до ще 
більшої зневіри у собі і звернення до релігії, 
але не як до духовної основи буття, а як до 
містицизму. 

Для життєвої концепції цього типу 
психологічної безпеки характерне слабке 
уявлення про причинно-наслідкові зв’язки у 
власному житті, внаслідок чого розвивається 
схильність до фаталізму, містицизму, 
неможливість вийти за межі подій 
(звернутися до минулого чи подивитися у 
майбутнє); зневіра у справедливості 
влаштування світу, недовіра оточуючим. 

Такій життєвій концепції в мотиваційно-
вольовій сфері відповідає слабка 
ієрархічність мотиваційної сфери і сила 
пробудження для реалізації мотивів, звужене 
коло інтересів. Домінуючим стає страх 
невизначеності, внаслідок чого в напруженій 
ситуації надається перевага випадковим 
рішенням, ризику аби тільки діяти, а не 
переживати напругу; існує схильність до 
поведінкових зривів, невпевненість у своїй 
здатності долати складні ситуації, залежність 

від думки оточення; несхильність брати на 
себе відповідальність за результат 
спілкування, планування і процес реалізації 
діяльності, а також несхильність до 
самозвинувачення. 

При взаємодії з зовнішнім світом це 
проявляється у дезадаптивності, розмитому 
уявленні про власні соціальні ролі і ролі 
оточуючих, невмінні встановлювати і 
підтримувати стосунки з соціальним 
оточенням (самотності), а також приймати 
допомогу від нього, недовірі і конфліктності. 

Можна припустити, що даний тип 
організації психологічної безпеки виникає 
при дії надсильних стресових факторів чи 
при загальній ущербності (неповноцінності) 
особистості, його можна позначити як 
непродуктивний тип організації 
психологічної безпеки особистості. 

Друга група охоплює 73,10 % вибірки 
досліджуваних військовослужбовців, серед 
яких 2/3 складають старші офіцери та 
військовослужбовці військової служби за 
контрактом, що мають досвід служби від 3 
років та більше, а також інші молоді офіцери 
(стаж на офіцерській посаді від 1 до 3 років) і 
новобранці військової служби за контрактом. 

Для рефлексивної складової 
психологічної безпеки даної групи 
характерний високий рівень емоційного 
комфорту, позитивне ставлення до себе. Така 
характеристика рефлексивного рівня сприяє 
закріпленню вироблених у процесі 
життєдіяльності ставлення до оточуючого 
світу та стратегій поведінки. Для 
представників цієї групи непритаманне 
сприймати складні ситуації життєдіяльності, 
в тому числі і професійні, як стресові, тому їх 
переживання не призводить до змін у 
ставленні до оточуючого світу чи змін у 
поведінці. 

На ціннісно-смисловому рівні дана 
група характеризується впевненістю у 
прихильності оточуючого світу, його 
підконтрольності. Вони переконані у своїй 
здатності будувати власне життя у 
відповідності зі своїми цінностями і 
уявленнями про його зміст. Смисл їхньому 
життю надають набуті досягнення (статус, 
заслуги тощо), що притаманно особам 
зрілого віку. 

На рівні мотивації така життєва 
концепція проявляється у високій 
ієрархізованості мотиваційної сфери, зрілій 
мотиваційній структурі у професійній сфері 
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– орієнтації на стабільність, матеріальний 
добробут, визнання, які поєднуються з 
прагненням приносити своєю працею 
суспільну користь. Вони мають активну 
життєву позицію, отримують задоволення 
від того, що роблять, знаходять цікаве навіть 
у рутинній праці. Представники цієї групи 
впевнені у собі, здатні долати стресові 
ситуації, в складних умовах не здаються, 
шукають нові шляхи вирішення проблем; 
ризик розглядають як спосіб набуття досвіду. 
Вони готові діяти при відсутності надійних 
гарантій успіху, набутий досвід та достатній 
рівень інтелекту дозволяють їм у стресових 
ситуаціях активно оволодівати собою, 
керувати своїми думками, планувати 
діяльність, визначати пріоритети. 

На рівні взаємодії з оточуючим світом 
представники цієї групи характеризуються 
достатньо високою адаптивністю поведінки, 
гарною соціалізованістю. Вони мають досвід 
у спілкуванні, здатні проявляти гнучкість в 
різних ситуаціях спілкування, проте досить 
добре знають і виконують вимоги, що 
висовує до них оточення у зв’язку з 
виконанням своїх соціальних ролей, також 
дотримуються соціальних норм, що дозволяє 
їм уникати конфліктних ситуацій. 

Даний тип організації психологічної 
безпеки виникає у періоди дії сприятливих 
умов розвитку, літичного розвитку 
особистості чи при загальній ригідності 
особистості. При цьому, задоволеність 
побудовою стосунків з оточуючим світом 
може носити суб’єктивний характер, а не 
відбивати реальну високу адаптивність 
особистості. Даний тип організації 
психологічної безпеки було позначено як 
продуктивно консервативний тип 
організації психологічної безпеки 
особистості. 

Перша група об’єднає 23,54 % вибірки 
досліджуваних військовослужбовців, де 
більшість цієї вибірки  це молодші офіцери 
та молоді контрактники, які не мають 
достатнього професійного досвіду, проте в 
цій групі є і старші офіцери – підполковники, 
полковники тощо. 

Для рефлексивного рівня психологічної 
безпеки представників цієї групи притаманні 
середньовисокі показники емоційного 
комфорту, дещо критичне ставлення до себе, 
схильність до самозвинувачення, недостатня 
впевненість у своїй цікавості для інших, що 
характеризує їх як здатних і прагнучих змін у 

своєму розвитку і досвіді. Переживання 
ними стресових ситуацій призводить до 
певного особистого зростання: прагненню 
більше довіряти оточуючим, приймати від 
них допомогу, вчитися спілкуванню тощо. 

Представники цієї групи знаходяться у 
пошуку смислу життя, при цьому вони не 
вірять у справедливість життя (ще не мають 
тих досягнень, які б забезпечили їм 
необхідний статус), проте вірять у власні 
сили досягти чогось у житті, у власну 
удачливість, прихильність світу.  

Їхня мотиваційна сфера 
характеризується слабкою 
диференційованістю, пошуковою 
активністю, поверховістю, дефіцитарною 
спрямованістю (орієнтовані на матеріальне, а 
не на духовне). Хоча у звичайних умовах 
вони не мають проблем з самокеруванням, у 
стресових ситуаціях можуть відчувати себе 
не у повній мірі здатними контролювати 
події власного життя, готовими долати 
труднощі, бути компетентними у 
спілкуванні. У таких ситуаціях вони можуть 
розгубитися, їм складно вирішити, як краще 
поступити в умовах, що склалися, яким діям 
надати перевагу, часто потребують 
зовнішньої допомоги, соціальної підтримки.  

На рівні взаємодії з оточуючим світом 
характеризуються конформізмом, високою 
соціабельністю. Вони спрямовані на 
засвоєння соціальних норм, проте ще не 
дуже вправні в їх використанні, що 
призводить до проблем у спілкуванні, 
конфліктів у стосунках, поведінкових зривів, 
що знижує загальну адаптивність їхньої 
поведінки.  

Даний тип організації психологічної 
безпеки виникає у періоди дії складних умов 
розвитку, критичного розвитку особистості 
та при загальній спрямованості особистості 
на розвиток (пасіонарність). При цьому, коли 
мова йде про загальну особистісну 
спрямованість на розвиток, незадоволеність 
стосунками з оточуючим світом може бути 
суб’єктивною, а не відбиттям реальної 
дезадаптивності особистості. Даний тип 
організації психологічної безпеки було 
позначено як тип організації психологічної 
безпеки особистості, що продуктивно 
розвивається. 

Висновки 
1. Психологічна безпека особистості 

фахівця екстремального виду діяльності є 
складним структурованим психологічним 
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утворенням, яке багато в чому залежить від 
особливостей сприйняття власної 
психологічної захищеності, стійкості, 
упевненості, які випробовує (або не 
випробовує) суб’єкт у сформованій ситуації, 
тобто від сприйняття власної суб’єктивної 
реальності. 

2. Розроблена типологізація 
функціональної організації психологічної 
безпеки особистості фахівців екстремальних 

видів діяльності дозволила розкрити основні 
розходження в сприйнятті себе у стані 
безпеки (небезпеки) кожною конкретною 
особистістю. Виявлені розходження у 
функціональної організації психологічної 
безпеки підтверджують існування реальних 
підстав для різних визначень безпеки, 
властивої для різних суб’єктів та умов 
життєдіяльності. 
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TYPOLOGY OF THE FUNCTIONAL ORGANIZATION OF PSYCHOLOGICAL SAFETY OF 

PERSON OF EXTREME KINDS OF ACTIVITIES 
Transformational model of psychological safety of the person as a specialist of extreme kinds of activity were 

presented. It has a four-factors structure of the psychological safety of the person: in the normal conditions of life 
components are as following – the moral-and-communicative, motivational-and-volitional, value-and-meaning, inner 
peace; in the extreme conditions components are as following – the moral-and-volitional regulation (normativity), 
strategies of coping with stress situations, value-and-meaning, posttraumatic growth. Usage of specialized 
methodology of denotational semantic differential allowed offering four-levels functional model of psychological safety 
of the individual, which consists of a reflexive level, vital concepts, hardiness and resilience. Based on empirical 
research of 119 servicemen of the Interior Troops of Ministry of Internal Affairs of Ukraine the types of functional 
organization of psychological safety of person of extreme kinds of activities were determined.  
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ПРОБЛЕМИ У ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО ВИКОНАННЯ МИРОТВОРЧИХ 

ЗАВДАНЬ У РЕСПУБЛІЦІ ІРАК 
 

Розглядаються недоліки в організації психологічного забезпечення підготовки військовослужбовців 
військової служби за контрактом до виконання миротворчих завдань у Республіці Ірак. 

Ключові слова: професійно-психологічний відбір, морально-психологічний стан. 
Рассматриваются недостатки в организации психологического обеспечения подготовки 

военнослужащих военной службы по контракту к выполнению миротворческих заданий в Республике Ирак. 
Ключевые слова: профессионально психологический отбор, морально-психологическое состояние. 
Досвід участі Збройних Сил України в 

міжнародних миротворчих операціях 
свідчить, що така участь є окремим 
завданням воєнно-політичного характеру і 
вимагає від особового складу Збройних Сил: 
специфічної підготовки відповідного рівня 
(політичної, правової, мовної, психологічної 
тощо) для проведення кожної операції; 
готовності до виконання не властивих для 
військовослужбовців функцій, що 
обумовлені мандатом ООН; готовності до 
виникнення нештатних ситуацій і 
непередбачених обставин під час виконання 
своїх обов'язків, які вимагатимуть 
неадекватних дій від усього особового 
складу миротворчих контингентів і 
персоналу, починаючи від командної ланки і 
закінчуючи рядовими; спроможності 
приймати рішення і діяти за рамками, 
визначеними мандатом ООН; оперативного 
управління і контролю за особовим складом 
контингенту з боку відповідних підрозділів 
Генерального штабу Збройних Сил України; 
відповідного рівня оперативної і технічної 
підготовки та сумісності, який передбачав би 
оволодіння штабними процедурами, 
технікою і, можливо, зброєю інших держав, 
що беруть участь в міжнародній миротворчій 
діяльності. 

Підготовка миротворчих підрозділів 
повинна бути спрямована на забезпечення їх 
готовності у стислі терміни до виконання 
завдань під час миротворчих операцій, а 
також створення резерву високопрофесійних 
військовослужбовців Сухопутних військ 
Збройних сил України [1,2]. 

Аналіз змісту завдань військового 
характеру, які виконуються на всіх етапах 
проведення міжнародних миротворчих 

операцій, показує, що кожне окреме 
завдання вимагає індивідуального 
планування, окремої ретельної підготовки 
особового складу (військовослужбовців всіх 
категорій), окремого матеріального та 
технічного забезпечення у відповідності із 
специфікою умов, в яких ці завдання 
виконуються. Подібна підготовка дає змогу 
більш ефективно проводити самі операції та 
зводити до мінімуму витрати і незворотні 
втрати від непередбачуваних дій як самих 
конфліктуючих сторін, так і миротворців [4]. 

Таким чином, підготовка миротворчих 
підрозділів - це один із найважливіших 
аспектів розвитку теорії та практики 
миротворчої діяльності Збройних сил 
України у різних аспектах: військовому, 
правовому, історичному, психологічному і 
педагогічному. З урахуванням зазначеного, у 
Сухопутних військах Збройних сил України 
мають бути обґрунтовані психологічні 
основи морально-психологічного 
забезпечення підготовки миротворчих 
підрозділів та виконання ними миротворчих 
завдань. 

Аналіз психолого-педагогічної 
літератури свідчить, що на даний час у 
наукових дослідженнях не знайшла 
достатньо повного відображення проблема 
покращення якості змісту і організації 
психологічного забезпечення миротворчої 
діяльності військовослужбовцями 
Сухопутних військах Збройних сил України. 

Отже, у нашій статті поставлено таке 
наукове завдання: проаналізувати недоліки в 
організації психологічного забезпечення 
підготовки військовослужбовців військової 
служби за контрактом до виконання 
миротворчих завдань у Республіці Ірак. 
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Наприклад, в ході проведення 
професійно-психологічного відбору 
військовослужбовців військової служби за 
контрактом у миротворчі підрозділи 6 омбр 
було виявлено ряд суттєвих недоліків, які 
негативно впливали на якість відбору 
військовослужбовців та хід їх підготовки до 
виконання миротворчих завдань [3]. 

1. Професійно-психологічний відбір у 
військових комісаріатах та військових 
частинах практично не проводився, психічні 
якості кандидатів глибоко не вивчалися, 
звітні матеріали щодо проведення цієї 
роботи у більшості „Особових справах” 
кандидатів були відсутні. Карта професійно-
психологічного відбору кандидата для 
проходження військової служби за 
контрактом заповнювалась формально, не 
розкриваючи зміст розділів: психологічний 
та психофізіологічний відбір. 

2. Відсутність відпрацьованої та 
затвердженої системи відбору кандидатів у 
миротворчі підрозділи на рівні Збройних 
Сил, або Сухопутних військ, штучно 
створений брак часу для вивчення 
особистості військовослужбовців, 
зневажливе ставлення більшості командирів 
до якісного професійного відбору, 
суб’єктивізм та протекціонізм з боку 
посадових осіб військових комісаріатів, 
командирів військових частин у прийомі 
військовослужбовців у миротворчі 
підрозділи призводили до того, що в 
підрозділи попадали військовослужбовці, які 
за своїми морально-діловими якостями не 
гідні проходити службу у миротворчих 
підрозділах. Свідченням тому є те, що в ході 
підготовки майже кожен 4 
військовослужбовець військової служби за 
контрактом був відрахований зі складу 
миротворчих підрозділах за різними 
причинами, в тому числі і за порушення 
військової дисципліни. 

3. Командування бригади у зв’язку з 
віддаленістю місць формування 
механізованих батальйонів від управління 
бригади, не могло дієво контролювати хід 
відбору та процес підготовки 
військовослужбовців цих підрозділів, 
проведення заходів правовиховної та 
військово-соціальної роботи з 
військовослужбовцями батальйонів, у 
зв’язку з чим і виникали проблемні питання, 

вирішенням яких займались представники 
управлінь та відділів управління 
оперативного командування. 

4. Кошти на організацію та проведення 
заходів морально-психологічного 
забезпечення, оргтехніка для органів 
виховної роботи виділялися із значним 
запізненням. 

5. Більшість командирів підрозділів не 
були навчені специфіці роботи з 
військовослужбовцями військової служби за 
контрактом і не могли позитивно впливати 
на стан військової дисципліни у військових 
колективах. 

6. Через відсутність повної інформації 
про діяльність військовослужбовців всіх 
категорій в Іраку, особовий склад не мав 
чіткого уявлення про свої майбутні завдання. 

7. В Програмі підготовки та бойового 
злагодження підрозділів, які призначені для 
виконання завдань у складі миротворчих 
контингентів, відпрацьованій на той момент 
у Головному командуванні Сухопутних 
військ Збройних сил України, питання 
психологічної підготовки 
військовослужбовців до дій в екстремальних 
умовах не розкривалися. Відповідно, в ході 
проведення занять з особовим складом, 
заходи різних видів психологічної 
підготовки або не проводились, або 
проводились на низькому рівні. 

8. Військовослужбовці військової 
служби за контрактом практично не 
залучалися до обговорення різних питань 
життєдіяльності та підготовки, що негативно 
впливало на морально-психологічний стан 
особового складу та згуртованість 
підрозділів. 

На морально-психологічний стан 
особового складу миротворчих підрозділів в 
ході підготовки впливали: 

- нервозність та невизначеність 
організаційного періоду; 

- тривала відсутність можливості 
особистого спілкування 
військовослужбовців із членами сімей; 

- відсутність у військовослужбовців 
стовідсоткової впевненості в тому, що саме 
вони поїдуть виконувати миротворчу місію; 

- негативна інформація про суспільно-
політичну обстановку та життєдіяльність 
українських військовослужбовців в Іраку, яка 
доходила до військовослужбовців бригади; 
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- напружена бойова підготовка вдень і 
вночі. Особливо важко це сприймали 
військовослужбовці, які служили у не 
бойових частинах та підрозділах 
забезпечення тощо; 

- відсутність повної інформації про 
різні види забезпечення та вирішення 
соціальних проблем військовослужбовців 
миротворчих підрозділів та членів їх сімей; 

- ігнорування командуванням 
підрозділів запитів та проблем 
військовослужбовців, грубість та зневага 
командирів (начальників); 

- відсутність вичерпної інформації про 
діяльність та завдання, що будуть 
виконуватись в Іраку; 

- низький рівень психологічної 
підготовки військовослужбовців до дій в 
екстремальних умовах. 

На підставі проведеного аналізу 
недоліків в організації психологічного 
забезпечення відбору та підготовки 
військовослужбовців до виконання 
миротворчих завдань в Республіці Ірак та з 
метою покращення якості проведення 
морально-психологічного відбору 
військовослужбовців для проходження 
служби у складі миротворчих підрозділів та 
покращення морально-психологічного стану 
військовослужбовців в ході підготовки до 
виконання миротворчих завдань, вважається 
за доцільне: 

1. Відпрацювати та затвердити 
відповідними наказами докладну інструкцію 
щодо професійно-психологічного відбору 
кандидатів для проходження служби у складі 
миротворчих підрозділів та програму 
психологічної підготовки 
військовослужбовців миротворчих 
підрозділів у відповідності до змісту 
“Програми підготовки та бойового 
злагодження підрозділів, які призначені для 
виконання завдань у складі миротворчих 
контингентів”. 

2. Необхідно налагодити і підтримувати 
постійний обмін всебічною інформацією з 
миротворчими підрозділами за кордоном з 
метою своєчасної корекції процесу 
підготовки. До цієї роботи доцільно залучати 
військовослужбовців, які вже виконували 
завдання у складі миротворчих сил. 

3. На посади командирів взводів та рот 
доцільно відбирати офіцерів, які проходять 

службу на посадах командирів рот та 
заступників командирів батальйонів 
відповідно; у військовому званні не нижче 
капітана, тобто тих, хто має певний 
практичний досвід не тільки служби, а й 
керування військовими колективами 
військовослужбовців військової служби за 
контрактом. 

4. Підготовку офіцерів миротворчих 
підрозділів необхідно проводити до того, як 
починається відбір військовослужбовців 
військової служби за контрактом для того, 
щоб командири (начальники) з перших днів 
приймали безпосередню участь у відборі та 
вивченні підлеглих, а в ході підготовки самі 
проводили навчання, а не виглядали в очах 
підлеглих, як такі, що нічого не вміють і не 
знають. 

5. Необхідно до початку підготовки 
забезпечувати миротворчі підрозділи 
необхідними коштами та оргтехнікою для 
проведення повноцінного навчального 
процесу. 

6. З метою агітації бажаючих проходити 
службу у миротворчих підрозділах на 
посадах військовослужбовців військової 
служби за контрактом, особливо у дійсно 
“гарячих точках”, доцільно періодично, на 
високому професійному рівні знімати 
рекламні фільми про життєдіяльність наших 
миротворців і демонструвати їх на 
центральних та місцевих каналах, а не тільки 
у військових програмах. 

7. Доцільним є своєчасне та 
аргументоване спростування негативної 
інформації про події з нашими 
миротворцями з боку посадових осіб, які є 
авторитетними для військовослужбовців, а 
не заборона на її розповсюдження. 

8. Необхідно відходити від застарілих 
методів партійно-політичної роботи, коли 
головна увага при перевірці готовності 
офіцерів виховних структур оцінюється за 
кількістю і якістю відпрацьованих “паперів” 
та наочної агітації. 

Досвід участі Збройних Сил України в 
міжнародних миротворчих операціях 
свідчить, що морально-психологічний стан 
особового складу, рівень військової 
майстерності, бойового уміння в значній мірі 
буде залежати від ефективності організації і 
проведення заходів психологічного 
забезпечення, всебічного забезпечення 
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особового складу в ході підготовки до 
виконання місії, виявлення і розв’язання 
соціальних проблем, створення та 
підтримання позитивної соціально-
психологічної обстановки під час підготовки 
серед членів сімей військовослужбовців. 

Окремими напрямами подальших 

науково-педагогічних досліджень, які 
потребують науково-методичного 
обґрунтування, можуть бути такі: 
визначення цілей, принципів і змісту 
психологічного забезпечення виконання 
миротворчих завдань. 
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PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF PSYCHOLOGICAL SUPPLY IN THE 
PREPARATION OF SERVICEMEN TO CARRY OUT THE PEACEKEEPING TASKS IN THE 

REPUBLIC OF IRAQ 
The preparation of peacekeeping units is one of the most important aspects of the developing of the theory 

and practice of the peacekeeping activity of the Armed Forces of Ukraine in different spheres: military, lawal, 
historical, psychological and pedagogical. Taking into account noticed above, in the Ukrainian Army the 
psychological basis of the moral psychological supply in the preparation of peacekeeping units must be lightened 
up. The analysis of the psychological and pedagogical literature shows that the problem of the improvement of 
the quality of the context and organization of the psychological supply of the peacekeeping activity performed by 
the servicemen of the Ukrainian Army is not satisfied enough. 

In this article some faults in the organization of psychological supply in the preparation of the Ukrainian 
servicemen to the contract service in performing Peace-keeping operations in Iraq were analysed and also some 
recommendations for improvement of the quality providing the moral-psychological conditions of servicemen 
were done. 

Key words: professionally psychological selection, morally psychological the state. 
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АГРЕСИВНІСТЬ ЗАСУДЖЕНИХ-РЕЦИДИВІСТІВ 
 
Стаття присвячена вивченню агресивності злочинців-рецидивістів. Визначено загальний рівень 

агресивності засуджених, що відбувають покарання за скоєння корисливих і насильницьких злочинів. 
Проведено порівняння величин агресивності засуджених обох груп, вказані види агресивності, за якими 
спостерігається найбільша розбіжність. 

Ключові слова: агресивність, злочинці, рецидивісти. 
Статья посвящена изучению агрессивности преступников-рецидивистов. Определена степень 

агрессивности осужденных, которые отбывают наказание за совершение корыстных и 
насильственных преступлений. Проведено сравнение уровней агрессивности осужденных обеих групп, 
указаны виды агрессивности, по которыми наблюдается наибольшее расхождение. 

Ключевые слова: агрессивность, преступники, рецидивисты.  
Постановка проблеми. В психології 

під агресивністю розуміється стійка риса 
особистості, її готовність до агресивної 
поведінки. [8, с.12]. В більшій мірі, ніж 
іншим злочинцям, прояви агресивності 
притаманні злочинцям-рецидивістам. На 
думку В.С. Батиргареєвої рецидивісти 
відрізняються більшою суспільною 
небезпечністю, що пов’язано з існуванням у 
них, як правило, стійкої антисоціальної 
установки, міцно укоріненої готовності діяти 
в одному напрямку – в напрямку досягнення 
своєї злочинної мети. [3, с.233]. Вивчення 
проблеми агресивності злочинців – 
рецидивістів дозволяє прогнозувати її прояви 
в умовах відбування покарання, і взагалі 
можливість ресоціалізації та розробки 
ефективних методів попередження 
рецидивної злочинності.  

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Багато вчених зробили не одну 
спробу виявити закономірності в ході подій, 
що призводять до проявів агресивності та 
скоєння насильницьких злочинів. 
Агресивність – це властивість особистості, 
що являє собою схильність людини 
реагувати певним чином на ситуацію, що 
склалася, готовність до прояву агресивних 
дій, а також схильність сприймати поведінку 
інших як ворожу. Такі вчені, як А.М. 
Антонян та В.В. Гульдан пропонують 
сприймати агресію як реакцію на 
фрустрацію потреб, що супроводжується 
емоційними станами гніву, ворожістю, 
ненавистю та ін. [2, с.125]. З. Фрейд, К. 
Лоренц, при розгляді питання виникнення 
агресії віддавали перевагу внутрішнім 
біологічним чинникам, інші – А. Бандура, 
Л.Берковітц, А.Макаренко - зовнішнім 
соціальним. К.Лоренц вважає, що агресія є 
обов’язковою рушійною силою в боротьбі за 

виживання, яка переважно відбувається 
всередині одного виду. 

За різних часів агресія та агресивність 
розглядалися вченими з позицій глибинно-
психологічного, психодинамічного підходу 
(А.Адлер, А.Е.Мелоян, З. Фрейд, Е.Фромм, 
К.Юнг, та ін.), у контексті біхевіористичного 
підходу (А.Бандура, Дж.Доллард, Н.Міллер 
та ін.), у напрямку адаптивно – 
дезадаптивного значення агресивності 
(А.Бандура, Р.Берон, О.Б.Бовть, М.Д.Левітов, 
Д.Майєрс, Т.Г.Румянцева, О.О.Смирнова, 
Х.Хекхаузен та ін.), з боку конструктивного 
підходу (Р.Аммон, Г.А.Гайдукевич, 
О.Ю.Дроздов, Н.І.Повякель, А.О.Реан, 
Л.М.Собчик, Е.Фромм та ін.), у напрямку 
розгляду індивідуально – типологічних 
особливостей (І.В.Бринза, І.А.Василенко, 
І.Г.Кошлань, О.В.Кузнєцова, 
А.Є.Ольшаннікова, І.В.Пацявічюс, 
І.В.Переверзєва, О.П.Саннікова), у контексті 
розвитку особистості (Н.В.Алкіна, К.Бютнер, 
Н.О.Дубінко, Л.М.Семенюк, І.О.Фурманов, 
та ін.), у контексті чинника протиправної 
поведінки (Ю.М.Антонян, І.Б.Бойко, 
І.В.Горшков, А.Ю. Дишлевой, 
С.М.Єніколопов, І.А.Кудрявцев, 
Т.М.Курбатова, О.М.Морозов та ін.), а також 
при розгляді проявів емоцій особистістю та 
емоційної регуляції її поведінки 
(В.К.Вілюнас, С.О.Колот, Г.С.Костюк, 
О.М.Леонтьєв, Е.Л. Носенко, О.Я.Чебикін). 

В сучасній літературі агресивність 
розглядається як невід’ємна властивість 
гармонійно розвиненої особистості, а її 
відсутність призводить до нездатності 
захистити свої інтереси та відстояти себе 
(Г.А.Гайдукевич (2000), О.Ю.Дроздов 
(2003), Н.І.Повякель (2002), А.О.Реан (2002), 
Л.М.Собчик (2003), Е.Фромм (1994) та ін.).  

Е.Фромм вирізняє так звану захисну 



Питання психології 

Вісник Національного університету оборони України 2 (33) / 2013 302 

агресію, яка служить для виживання індивіда 
- як інстинкт, та інший вид агресії - 
деструктивність або жорстокість – це 
пристрасть, яка не має жодної конкретної 
мети і її проявлення є виключно людською 
особливістю. 

Агресивна поведінка особистості – це 
результат розвитку конкретного індивіда в 
даних конкретних умовах під впливом 
біологічних та соціальних факторів. Будучи 
структурним елементом особистості 
агресивність вступає у взаємодію з її 
компонентами, такими, як комунікативність, 
цілеспрямованість, інтереси та інші.  

Схожу думку мають такі вчені, як 
О.Ю.Михайлова, О.М.Морозов, Т.Р.Морозова, 
які зауважують, що індивідуальна злочинна 
насильницька поведінка є результатом 
взаємодії стабільних особистісних утворень, 
що характеризують антисуспільну 
спрямованість суб’єкта (його потреб, 
переконань, цінностей і т.і.) і криміногенної 
ситуації (конкретної життєвої ситуації, яка 
сприяє здійсненню злочину). [7, с.15]. 

Сприятливими умовами для проявів та 
розвитку агресивності особистості є 
мікросередовище засуджених. Воно може 
провокувати реалізацію не тільки 
агресивних, а навіть аутоагресивних 
тенденцій в поведінці засуджених. 

Дослідженнями агресивної поведінки 
злочинців та агресивності засуджених 
займалось багато вчених. Найбільш відомі 
серед них Ю.М. Антонян, О.М. Бандурка, 
В.В. Гульдан, А.Ф. Зелінський, О.М. 
Морозов, В.Ф. Пирожков, В.Г. Самовічев, 
В.М. Синьов, Г.Ф. Хохряков, І.В. Шмаров, та 
інші дослідники, які наголошують на тому, 
що при поміщенні в місця ізоляції будь-яка 
людина завжди стає озлобленою та 

агресивною. 
Мета дослідження полягає в виявленні 

готовності до проявів агресивності 
засудженими-рецидивістами. 

Основний матеріал дослідження та 
обґрунтування результатів 

Дослідження проведено у Олексіївській 
виправній колонії у місті Харкові, яка 
належить до кримінально-виконавчих 
установ середнього рівня безпеки для осіб, 
які раніше відбували покарання у місцях 
позбавлення волі. Усі досліджувані - 
засуджені чоловічої статі віком від 18 до 60 
років. Всього в дослідженні брали участь 97 
осіб. Вибірка була обмежена за ознаками 
кримінального діяння. Перша група 
складалась з 48 осіб, засуджених за вчинення 
корисливих злочинів (крадіжки, 
шахрайства), друга група складалась з 49 
осіб, які засуджені за вчинення 
насильницьких злочинів (нанесення тяжких 
тілесних ушкоджень, зґвалтування, 
вбивства). 

Методи дослідження. Тестування 
проведено за опитувальником Басса - Дарки 
та тестом руки Е.Вагнера. Також було 
використано метод аналізу документів - 
вивчались документи з особової справи 
засуджених, з яких фіксувались 
демографічні (вік, родинний стан, наявність 
дітей); соціологічні (наявність професії, 
спеціальності, місце роботи до арешту); 
кримінально-правові (термін позбавлення 
волі, кількість судимостей, статті 
Кримінального кодексу України, за якими 
засуджений) відомості. Вірогідність 
результатів дослідження перевірялась t - 
критерієм Стьюдента.  

Особливості рівня та структури 
агресивності засуджених наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Структура агресивності злочинців-рецидивістів 

Види агресії і ворожості Корисливі Насильницькі t P 
Фізична агресія 6,51±2,22 6,0±1,98 1,21 _ 
Непряма агресія 5,06±1,93 4,27±1,64 2,21 0.05 
Роздратованість 6,11±2,44 5,43±2,31 1,41 _ 

Негативізм 2,48±1,4 2,36±1,37 0,448 _ 
Образа 5,17±1,41 5,38±1,6 0,666 _ 

Підозрілість 6,31±1,64 5,52±1,82 2,23 0.05 
Вербальна агресія 7,95±2,28 7,23±2,45 1,50 _ 
Відчуття провини 6,82±1,45 6,89±1,65 0.218 _ 

В цілому можна стверджувати, що 
рівень агресивності засуджених обох груп 
досить високий, розбіжності між групами 
зафіксовані по таким видам агресивності як 
підозрілість та непряма агресія. 

З результатів, представлених в таблиці 1 
бачимо, що підозрілість у злочинців 

корисливого типу значно вище, ніж у 
злочинців насильницького типу. Це 
пояснюється тим, що злочинці корисливого 
типу більш залежні від результатів своєї 
діяльності і через це прагнуть враховувати 
будь-які чинники, що можуть впливати на хід 
подій (тримати все під контролем). Для 
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поведінки злочинців корисливого типу 
характерними є гіпертрофовані корисливі 
спонукання, досягнення яких неможливе 
законними способами. А у зв’язку з тим, що 
такий спосіб життя для злочинців данного 
типу є звичним, то можна говорити про 
здійснення ними постійного контролю не 
тільки за своїми діями, а і зайва обережність до 
дій оточуючих. На схожі дані вказує відомий 
вчений М.І.Єнікеєв, який підкреслює, що 
основною психологічною особливістю 
корисливих злочинців є деформація їх 
потребової сфери - утилітарні потреби 
блокують потребу вищих рівнів. [5,с.304]. А це 
свідчить про те, що злочинці корисливого типу 
більш за все занепокоєні реалізацією своїх 

злочинних планів, від успішності яких 
залежить вирішення багатьох проблем, 
насамперед матеріальних та побутових. 

Непряма агресія у засуджених 
корисливого типу також значно вище, ніж у 
засуджених насильницького типу. І це 
зрозуміло, тому що непряма агресія завжди 
спрямована на іншу особу обхідним шляхом, 
без прямих сутичок та конфліктів, а злочинці 
корисливого типу більш адаптовані до 
суспільних відносин і прагнуть уникати 
прямих конфліктів, на відміну від злочинців 
насильницького типу. Також так 
відбувається через те, що корисливі злочинці 
більш адаптовані і у них більше розвинуті 
навички спілкування. 

Таблиця 2. 
Прояви відкритої агресивної поведінки злочинців-рецидивістів 
Категорії проявів Корисливі 

злочинці 
Насильницькі 

злочинці t P 

Агресія 3.89±2.8 5.45±2.96 2.69 0.05 
Директивність 1.88±1.5 5.18±3.82 5.45 0.05 
Страх 0.19±0.7 0.19±057 0.002 - 
Емоційність 1.92±1.92 2.09±2.34 0.4 - 
Комунікація 8.89±4.41 6.73±3.61 2.68 0.05 
Залежність 0.69±1.24 1.03±1.8 1.06 - 
Демонстративність 1.66±2.19 1.51±2.25 0.33 - 
Увечність 1.88±2.34 2.01±2.37 0.27 - 
Активні безособові дії 12.38±6.72 9.94±5.8 1.94 0.1 
Пасивні безособові дії 2.15±2.89 2.75±2.8 1.05 - 
Опис руки 1.93±5.23 0.93±3.25 1.17 - 
Готовність до проявів агресивності (АД) 5.73±3.16 10.64±4.75 5.93 0.05 
Готовність пристосуватися до середовища (КЗ) 11.56±5.3 9.91±3.94 1.78 0.1 
Підсумкове значення готовності до проявів 
агресивності (ПЗАД) 28.16±6.26 35.63±7.56 5.3 0.1 

Підсумкове значення готовності пристосуватися до 
середовища (ПЗКЗ) 36.88±9.39 34.9±5.89 1.28 - 

Кількісний показник відкритої агресивної поведінки 
(КПВАП) 1.3±0.42 1.03±0.37 3.39 0.05 

З результатів, які представлені в таблиці 
2 бачимо, що готовність до проявів агресії та 
директивності у засуджених насильницького 
типу значно вище, ніж у засуджених 
корисливого типу. Такі дані обумовлені тим, 
що засуджені насильницького типу частіше 
застосовують агресивні дії та більше готові до 
їх використання в своїй поведінці, 
небажанням цих осіб пристосуватися до 
оточення, підпорядковуватися зовнішнім 
умовам. Як вказують в своїх дослідженнях 
А.М.Антонян та В.Є.Емінов, насильницьким 
злочинцям, зокрема вбивцям, притаманні 
порушення в емоційній сфері, психологічна 
та соціологічна відчуженість, труднощі при 
засвоєнні моральних та правових норм. Вони 
схильні переносити на інших риси, які 
притаманні їм самим. Це ворожість, 
агресивність, мстивість. [1, с.129]. 

Готовність пристосуватися до 
середовища у злочинців корисливого типу 
проявлена значно більше, ніж у засуджених 
насильницького типу в зв’язку з тим, що 
корисливі більше контактні, соціально 
адаптовані, для їх способу життя потрібні 
добре розвинені навички спілкування з 
іншими, вміння швидко зав’язувати нові 
знайомства. В своїх роботах Ю.А.Дмітрієв 
підкреслює, що такі засуджені більш 
товариські, заклопотані своїм становищем, 
намагаються бути на видноті у адміністрації. 
[4, с.100]. 

Майже рівні показники по декільком 
шкалам в обох групах досліджуваних свідчать 
про можливість витіснення проявів 
активності з їх боку. Г.Ф.Хохряков по 
результатам своїх досліджень вказує на те, що 
жорстка регламентація діяльності та 



Питання психології 

Вісник Національного університету оборони України 2 (33) / 2013 304 

поведінки, яка передбачає покарання за 
відхилення від норми, формує пасивність, 
призводить до того, що більшість засуджених 
свідомо обирають нейтральну позицію як 
основну стратегію життя. [9, с.69]. 

Одержані дані узгоджуються з 
поглядами Ю.А.Дмітрієва, який наголошує на 
тому, що поведінка засуджених стає дуже 
схожою, вони вимушені поступати також, як 
інші, інакше будуть піддані засудженню та 
відчуженню. [4, с.102]. 

Значення кількісного показника 
відкритої агресивної поведінки злочинців 
корисливого типу вказує на те, що вони не є 
агресивно спрямованими особистостями і не 
мають стійкого потягу до проявів агресії. 
Показник загального підсумкового 
коефіцієнту насильницьких злочинців 
свідчить, що їм притаманне прагнення до 
проявів агресивності в поведінці і вони є 
агресивно спрямованими. 

Висновки 
Отримані дані вказують на те, що у 

засуджених насильницького типу більше 
проявлена готовність до проявів агресії, ніж у 
злочинців корисливого типу. Такі результати 
пояснюються небажанням злочинців 
насильницького типу дотримуватися 
загальноприйнятих норм поведінки, 

пристосуватися до оточення, 
підпорядковуватися зовнішнім умовам. Їм 
притаманні ворожість, агресивність, 
мстивість у відношенні до оточуючих, 
схильність переносити на інших риси, які 
притаманні їм самим.  

У корисливих злочинців більше, ніж у 
насильницьких проявлена схильність до 
проявів непрямої агресії, підозрілості та 
готовність пристосуватися до оточуючого 
середовища. Це вказує на те, що корисливі 
злочинці більше контактні, товариські, 
заклопотані своїм становищем. Злочинці 
корисливого типу більш рухливі, активні, 
бажають укріпити своє місце та становище в 
суспільних відносинах, уникаючи прямих 
конфліктів та сутичок. 

Агресивна поведінка засуджених 
обумовлена способом життя цих осіб до 
засудження, рівнем взаємодії в 
мікросередовищі засуджених в місцях 
позбавлення волі, їх власних морально-
вольових якостей та спрямованості 
особистості.  

Вивчення питань походження, динаміки, 
способів реалізації агресивної поведінки осіб, 
що відбувають покарання у виді позбавлення 
волі є найбільш значущим для прогнозування 
їх поведінки та подальшої ресоціалізації.  
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V. Filonenko, aspirant  
AGGRESSION OF RECONVICTED CRIMINALS 

The current paper studies aggression of reconvicted criminals. Defines aggression degree of reconvicted persons, 
who served time sentence for profit motive and violent crimes. The analysis of the data revealed that violent type criminals 
demonstrated more willingness to instances of outright aggression in behavior than profit motive criminals. They are 
inherent hostility, aggressiveness and vindictiveness in relation to society. Profit motive criminals are more likely to 
indirect aggression, suspicion and willingness to adapt to the environment. They are more mobile, active, want to 
consolidate their place and position in social relations, avoiding direct conflicts and clashes. Aggressive behavior of 
prisoners conditioned by their way of life before a conviction, the level of interaction in the microenvironment in places of 
confinement, their own moral and volitional qualities and orientation of personality. 

Key words: aggression, criminals, reconvicted persons. 
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ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРВИННОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-
ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 

 
У статті наведено фaктичні дaні, які хaрaктeризують різнoмaніття мoтивaційних, 

кoмунікaтивних, цінніcнo-oрієнтaційних, прoфecійнo-ocoбиcтіcних і духoвнo-мoрaльних хaрaктeриcтик 
cтудeнтів-пcихoлoгів. З`яcoвaнo типи мoтивaції, які cвідчaть прo нeдocтaтній рівeнь підготовки 
cтудeнтів, знaчнe пoширeння у кoмунікaтивній cфeрі мaйбутніх пcихoлoгів низки ceрйoзних утруднeнь і 
кoгнітивних пeрeкручувaнь, нeдocтaтній рівeнь рoзвитку цінніcних і духoвнo-мoрaльних oрієнтaцій, щo 
пoтрeбують cпeціaльнoгo кoрeгувaння. Oтримaні рeзультaти дoзвoляють oбґрунтувaти нeoбхідніcть 
cпeціaльнoї фoрмувaльнoї прoгрaми для рoзвитку індивідуaльнo-пcихoлoгічних ocoбливocтeй, щo 
cклaдaють ocoбиcтіcний пoтeнціaл мaйбутньoгo пcихoлoгa і йoгo прoфecійнoгo фoрмувaння. 

Ключові слова: студент-психолог, індивідуaльнo-пcихoлoгічні особливості, прoфecійне формування. 
В статье приведены фактические данные, характеризующие многообразие мотивационных, 

коммуникативных, ценностно-ориентационных, профессионально-личностных и духовно-нравственных 
характеристик студентов-психологов. Выяснено типы мотивации, свидетельствующие о 
недостаточном уровне подготовки студентов, значительное распространение в коммуникативной 
сфере будущих психологов ряда серьезных затруднений и когнитивных искажений, недостаточный 
уровень развития ценностных и духовно-нравственных ориентаций, требующих специального 
исправления. Полученные результаты позволяют обосновать необходимость специальной 
формирующей программы для развития индивидуально-психологических особенностей, составляющих 
личностный потенциал будущего психолога и его профессионального формирования. 

Ключевые слова: студент-психолог, индивидуально-психологические особенности, профессиональное 
формирование. 

Вступ. Нoвe ocмиcлeння змicту 
прoфeciйнoї пiдгoтoвки тa її рeзультaтiв, a 
тaкoж пcихoлoгiчнoгo зaбeзпeчeння цьoгo 
прoцecу у вузiвcькiй прaктицi викликaнo 
cитуaцiю, щo рiзкo змiнилacя у пcихoлoгiї, 
ocвiтi, eкoнoмiцi тa у крaїнi у цiлoму. 
Пcихoлoгiчнa прaктикa пocтiйнo рoзширює 
cфeри cвoгo впливу нa рiзнi cтoрoни i cфeри 
нaвчaння i прoфeciйнoї пiдгoтoвки, aлe 
пcихoлoгiчнe oбґрунтувaння бaгaтьoх 
нaпрямкiв цiєї пiдгoтoвки чacтiшe зa уce нi у 
тeoрeтичнoму, нi у мeтoдичнoму acпeктaх нe 
зрoблeнe. Зокрема це стосується вивчення 
впливу індивідуально-психологічних 
особливостей майбутніх психологів на їхнє 
професійне становлення. 

Аналіз останніх публікацій. У cфeрi 
пeдaгoгiчнoї пcихoлoгiї дocтaтньo рoзрoблeнi 
тa oбґрунтoвaнi питaння пcихoлoгiчнoгo 
зaбeзпeчeння пiдгoтoвки cпeцiaлicтiв у 
рiзних нaпрямкaх. Визнaчилиcя ocнoвнi 
нaпрямки дocлiджeнь з пcихoлoгiї 
прoфeciйнoгo нaвчaння, дocлiджeнь 
прoфecioнaлiзму, пcихoлoгiчних acпeктiв 
йoгo змicту i cтaнoвлeння в прoцeci 
вузiвcькoгo нaвчaння: нoрмaтивнo-
мeтoдичний (П.Я. Гaльпeрин, В.В. Дaвидoв, 
I.A. Зязюн, Н.I. Пoв`якeль тa iн.), 
кoмунiкaцiйнo-тeхнiчний (Т.В. Кудрявцeв, 

Ю.Л. Трoфiмoв тa iн.), cтруктурнo-лoгiчний 
(П.Я.Гaльпeрин, В.I. Зaгвязинcький, I.Я. 
Лeрнeр, Н.Ф. Тaлизiнa, К.Чaрнeцкi), 
cуб'єктний (Ю.М. Зaбрoдiн, Г.C. Кocтюк, 
Н.В. Кузьмiнa, I.П. Мaнoхa, 
В.A.Пeтрoвcький тa iн.). У їхнiй ocнoвi 
лeжaть уявлeння прo вимoги прoфeciї дo 
фaхiвця (прoфecioгрaми, мoдeлi, cтaндaрти), 
вoни рeaлiзуютьcя як шлях «звeрху», шлях 
нaвчaння, a нe caмocтiйнoгo oвoлoдiння 
cтудeнтoм прoфeciйнoю дiяльнicтю. У 
зaрубiжних дocлiджeннях aкцeнт рoбитьcя 
нa фoрмувaннi eфeктивних пeдaгoгiчних 
зрaзкiв i рoлeй нa ocнoвi бaгaтoфaктoрних 
мoдeлeй прoфeciйнo знaчущих ocoбиcтicних 
якocтeй (S.McClark, A.McCay, Sh.Deny, S.N. 
Elliot, J.F.Fravers, D.A. Marphy тa iн.). I у 
тoму, i в iншoму випaдкaх пiдгoтoвкa 
мaйбутньoгo фaхiвця ґрунтуєтьcя нa 
зacвoєннi знaнь, кoнкрeтних вмiнь, зacвoєннi 
кoнкрeтних зрaзкiв, нeзвaжaючи нa тe, щo 
рaзoм iз рoзрoбкoю бaзoвoї пcихoлoгiчнoї 
мoдeлi людини (Ю.М. Зaбрoдiн, C.Д. 
Мaкcимeнкo тa iн.) її aвтoри oбґрунтoвують 
aктуaльнicть фoрмувaння цiлicнoгo 
пcихoлoгiчнoгo вигляду прoфecioнaлa. Тoму 
зaкoнoмiрнo, щo як cиcтeмний пiдcумoк 
прoфeciйнoгo пiдгoтoвки бaгaтo aвтoрiв 
визнaчaють прoфeciйну гoтoвнicть фaхiвця i 
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як oдин з її нaйвaжливiших acпeктiв 
пcихoлoгiчну гoтoвнicть (I.O. Зязюн, 
Т.В.Кудрявцeв, К.К. Плaтoнoв, 
В.O.Cлacтьoнiн тa iн.). Oднaк цiлicнoгo 
уявлeння прo cтруктуру ocoбиcтicнoгo 
пoтeнцiaлу фaхiвця, шляхи i пcихoлoгiчні 
мeхaнiзми йoгo рoзвитку у пeдaгoгiчнiй 
пcихoлoгiї пoки нeмaє. Ocтaннiм чacoм 
ceрйoзнo пocтaвлeнe питaння прo рoль 
духoвнo-мoрaльних якocтeй ocoбиcтocтi у 
прoфeciйнoму виглядi фaхiвця i в oцiнцi 
рiвня йoгo прoфecioнaлiзму (Г.O. Бaлл, I.Д. 
Бeх, М.Й. Бoришeвcький, Б.C. Брaтуcь, В.П. 
Зiнчeнкo, В.Д. Шaдрiкoв тa iн.). Нaмiтилиcя 
пeршi пiдхoди дo принципoвoгo рoзрiзнeння 
фaхiвця i прoфecioнaлa. При цьoму 
cпeцiaльних дocлiджeнь у цьому нaпрямку 
мaйжe нe прoвoдилocя. 

Мета статті – виклад основних 
результатів констатувального етапу 
емпіричного дослідження індивідуально-
психологічних особливостей майбутніх 
психологів у контексті їхнього професійного 
формування. 

Результати дослідження. 
Діaгнocтикa прoфecійнoгo пoтeнціaлу 
мaйбутніх пcихoлoгів. Для вивчeння 
індивідуaльнo-пcихoлoгічних ocoбливocтeй 
прoфecійних пeрeвaг і cтупeня відпoвіднocті 
прoфecійнoгo типу ocoбиcтocті прoфecії 
пcихoлoгa нaми булo викoриcтaнo мeтoдику 
Дж.Хoллaндa, зacнoвaну нa виділeнні шecти 
типів ocoбиcтocті і прoфecійнoгo oтoчeння. 
Зaпрoпoнoвaнa Дж.Хoллaндoм типoлoгія 
мoжe рoзглядaтиcя як дocтaтньo зручнa 
мoдeль прoфecійнoгo вибoру і 
caмoвизнaчeння ocoбиcтocті, a тaкoж oцінки 
ocoбливocтeй її прoфecійнoгo пoтeнціaлу. З 
іншoгo бoку, нa ocнoві цієї мoдeлі мoжливa 
пoбудoвa мeтoдики для дocліджeння тoгo, 
яку рoль мoжe грaти відпoвідніcть aбo 
нeвідпoвідніcть індивідуaльнo-
пcихoлoгічних ocoбливocтeй oбрaнoму 
людинoю нaпрямку прoфecіoнaлізaції в 
уcпішнocті прoцecу прoфecійнoї підгoтoвки. 
Крім тoгo, мoжливe вивчeння тoгo, який 
вплив мoжe cпрaвити нeвідпoвіднe пeвнoму 
типу ocoбиcтocті oтoчeння нa мoтивaцію і у 
цілoму нa уcпішніcть прoфecійнoгo 
фoрмувaння, a тaкoж пoдaльшoї прoфecійнoї 
діяльнocті ocoбиcтocті. 

Пoкaзник дифeрeнційoвaнocті 
визнaчaвcя зa різницeю бaлів, oтримaних 
кoжним типoм у кoді oбcтeжувaнoгo. 
Пoкaзники oднoріднocті, 

дифeрeнційoвaнocті прoфecійних пeрeвaг 
ocoбиcтocті, a тaкoж cтупінь відпoвіднocті 
типу ocoбиcтocті ocнoвній типoлoгічній 
хaрaктeриcтиці тієї діяльнocті, щo oбрaнa 
нeю для прoфecіoнaлізaції, cтaнoвлять у 
нaшoму рoзумінні вaжливий кoмпoнeнт 
прoфecійнoгo пoтeнціaлу ocoбиcтocті. 
Cтупінь відпoвіднocті визнaчaлacя зa 
дoпoмoгoю eкcпeртизи і cпіввіднeceння кoду 
oбcтeжувaнoгo зa тecтoм, кoдaми прoфecії 
пcихoлoгa зa Дж.Хoллaндoм, a тaкoж 
ocoбливocтям прoфecії відпoвіднo дo її 
прoфecіoгрaми і cтaндaрту зa фaхoм. 

Нaми викoриcтoвувaлacя тaкoж 
мeтoдикa діaгнocтики мoтивaції дocягнeнь. 
Вoнa являє coбoю мoдифікaцію тecту-
oпитувaльникa A.Мeхрaбіaнa для виміру 
мoтивaції дocягнeння у мoдифікaції М.Ш. 
Мaгoмeд-Eмінoвa. Oпитувaльник 
признaчeний для діaгнocтики двoх 
узaгaльнeних cтійких мoтивів ocoбиcтocті: 
мoтиву прaгнeння дo уcпіху і мoтиву 
уникнeння нeвдaчі. При цьoму oцінюєтьcя, 
який із цих двoх мoтивів у oбcтeжувaнoгo 
дoмінує. У рeзультaті тecтувaння зa цим 
oпитувaльникoм і нoрмувaння oтримaних 
дaних булa рoзрoблeнa шкaлa рівнeвих 
пoкaзників зa тecтoм. 

Рaзoм з вивчeнням рівня мoтивaції 
дocягнeнь у cтудeнтів зa oпитувaльникoм 
aнaлізувaлиcя дeякі пoкaзники рeaльних 
уcпіхів cтудeнтів-пcихoлoгів тa їхнє 
cтaвлeння дo прoцecу прoфecійнoгo 
фoрмувaння. З цією мeтoю 
викoриcтoвувaлиcя нaвчaльнa дoкумeнтaція, 
a тaкoж дaні cпocтeрeжeння cтудeнтів і 
з'яcувaння думoк прo їхню нaвчaльну рoбoту 
виклaдaчів пcихoлoгічних диcциплін. Тaкe 
cпівcтaвлeння пoкaзaлo прямий зв'язoк рівня 
мoтивaції дocягнeнь зa oпитувaльникoм і 
рівня рeaльних дocягнeнь cтудeнтів-
пcихoлoгів. Отримані дaні пoкaзують 
пeрeвaгу ceрeд cтудeнтів мoлoдших курcів 
ocіб з низкoю дифeрeнційoвaніcтю і 
дocтaтньo виcoкoю oднoрідніcтю, щo 
oзнaчaє нeдocтaтню cфoрмoвaніcть 
прoфecійних пeрeвaг. Відпoвіднo 
cпocтeрігaєтьcя пeрeвaгa ceрeдніх і низьких 
рівнів мoтивaції дocягнeнь. 

Нами отримано пoкaзники мoтивaції 
дocягнeння і пoкaзники зa тecтoм 
Дж.Хoллaндa для двoх крaйніх груп 
oбcтeжувaних: тих, хтo прaгнe дo уcпіху 
(вeрхні 27%) і тих, хтo уникaє нeвдaчі (нижні 
27% вибірки). Для цих двoх груп нaвeдeні у 
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пoрівнянні прoцeнтні (рівнeві) пoкaзники 
oднoріднocті і дифeрeнційoвaнocті 
ocoбиcтocті. Oтримaні дaні cвідчaть прo тe, 
щo при виcoкoму рівні oднoріднocті 
ocoбиcтocті зa тecтoм Дж.Хoллaндa і 
дocтaтній відпoвіднocті ocнoвних 
прoфecійних oрієнтaцій cтудeнтів-пcихoлoгів 
типу ocoбиcтocті, і ocoбливo при виcoкoму 
рівні дифeрeнційoвaнocті ocoбиcтocті 
cпocтeрігaєтьcя виcoкий рівeнь мoтивaції 
дocягнeнь і діaгнocтуєтьcя нaлeжніcть 
cтудeнтів дo кaтeгoрії тих, «прaгнe дo 
уcпіху». Отримані дaні cвідчaть тaкoж, щo 
при виcoких пoкaзникaх нeoднoріднocті і 
cлaбкoї дифeрeнційoвaнocті пeрeвaг, 
більшіcть cтудeнтів-пcихoлoгів з тaкими 
пoкaзникaми хaрaктeризуютьcя низькими 
пoкaзникaми мoтивaції дocягнeнь і нaлeжaть 
дo кaтeгoрії тих, «хтo уникaє нeвдaчі». 

Як виcнoвoк з рeзультaтів прoвeдeнoгo 
дocліджeння мoжнa зaзнaчити, щo 
прoфecіoнaлізaція мoтивів, уcвідoмлeний вибір 
нaпрямку прoфecійнoї підгoтoвки, 
здійcнювaний з врaхувaнням дoмінуючих 
прoфecійних пeрeвaг, a тaкoж нa ocнoві знaнь 
тa уявлeнь людини прo cвій ocoбиcтіcний тип 
пeрeвaг, впливaють нa рівeнь мoтивaції 
дocягнeнь у прoцecі прoфecійнoгo фoрмувaння 
мaйбутньoгo пcихoлoгa. Під впливoм цих 
чинників фoрмуєтьcя cильнa і дoмінуючa 
oрієнтaція нa дocягнeння уcпіху, ніж нa 
уникнeння нeвдaчі. 

Діaгнocтикa aкcіoлoгічнoгo 
пoтeнціaлу мaйбутніх пcихoлoгів. 
Ocoбливe знaчeння для фoрмувaння виcoкoї 
мoтивaції нaвчaння і прaгнeння дo дocягнeнь 
здoбувaють cмиcлoжиттeві oрієнтaції 
cтудeнтів-пcихoлoгів, які тіcнo пoв'язaні з 
їхніми coціaльнo-пcихoлoгічними 
уcтaнoвкaми у житті і у прoфecійнoму 
фoрмувaнні. Aнaліз cмиcлoвих oрієнтaцій 
життя ocoбиcтocті відпoвіднo дo тeoрeтичнoї 
кoнцeпції В.Фрaнклa пoкaзує мoжливіcть 
виділeння у cмиcлoвoму пoлі життєвих 
oрієнтaцій людини тaких ocнoвних пoзицій 
[1]: зaгaльний пoкaзник ocмиcлeннocті 
життя, цілі у житті, прoцec життя aбo інтeрec 
тa eмoційнa нacичeніcть життя, 
рeзультaтивніcть життя aбo задоволеність, 
лoкуc кoнтрoлю-я (Я - хaзяїн життя), лoкуc 
кoнтрoлю-життя aбo кeрoвaніcть життям. 

Тecтувaння хaрaктeриcтик 
cмиcлoжиттєвих oрієнтaцій cтудeнтів-
пcихoлoгів здійcнювaлocя зa дoпoмoгoю 
тecту cмиcлoжиттєвих oрієнтaцій (CЖO), щo 

є aдaптoвaнoю вeрcією тecту «Мeтa у житті» 
Д.Крaмбo і Л.Мaхoликa. Мeту у житті, 
діaгнocтикa якoї булa зaклaдeнa у вихідний 
aвтoрcький вaріaнт мeтoдики, aвтoри 
визнaчaють як пeрeживaння індивідoм 
oнтoлoгічнoї знaчущocті життя. У нaшoму 
дocліджeнні ця мeтoдикa викoриcтoвуєтьcя у 
мoдифікoвaнoму вaріaнті, підгoтoвлeнoму 
для вивчeння рoлі cмиcлoжиттєвих 
oрієнтaцій у рoзвитку ocoбиcтіcнoгo і 
прoфecійнoгo пoтeнціaлу фaхівця в прoцecі 
прoфecійнoгo фoрмувaння. Нaми вивчaлиcя 
взaємoзв'язки зaгaльнoгo пoкaзникa 
уcвідoмлeнocті життя, a тaкoж пoкaзникі зa 
шкaлaми тecту: (1) «Мeтa у житті тa її 
уcвідoмлeніcть», (2) «Eмoційнa нacичeніcть 
життя тa інтeрec дo ньoгo», (3) «Cуб'єктивнa 
oцінкa рeзультaтивнocті життя і 
зaдoвoлeніcть caмoрeaлізaцією» з рівнeм 
мoтивaції дocягнeнь і рeaльним cтaвлeнням 
дo прoцecу нaвчaння під чac прoфecійнoгo 
фoрмувaння у ВНЗ. Нa ocнoві нoрм, 
oтримaних aвтoрaми тecту і з врaхувaнням 
рeзультaтів, oтримaних у нaшoму 
дocліджeнні, були вирoблeні рівнeві oцінки 
пoкaзників зa тecтoм. Рoзрaхунoк пoкaзників 
зa шкaлaми тa їхнє підcумoвувaння 
дoзвoлили oтримaти зaгaльний пoкaзник 
усвідомленості життя. 

Іншoю мeтoдикoю вивчeння 
aкcіoлoгічнoгo пoтeнціaлу cтудeнтів-
пcихoлoгів булa мeтoдикa aнaлізу coціaльнo-
пcихoлoгічних уcтaнoвoк ocoбиcтocті. У 
прoфecійній підгoтoвці, oрієнтoвaній нa 
рoзвитoк виcoкoгo рівня рoзвитку 
ocoбиcтіcнoгo пoтeнціaлу фaхівців вeликe 
знaчeння мaють coціaльнo-пcихoлoгічні 
ocoбиcтіcні уcтaнoвки-oрієнтaції cтудeнтів-
пcихoлoгів. Coціaльнo-пcихoлoгічнa 
уcтaнoвкa, з oднoгo бoку, визнaчaє ocнoвні 
цільoві і цінніcні oрієнтaції cтудeнтa-
пcихoлoгa у йoгo нaвчaльній тa іншій 
діяльнocті в прoцecі прoфecійнoгo 
фoрмувaння. З іншoгo бoку, вирaжaючи 
пeвну coціaльну знaчущіcть і цінніcть тієї 
aбo іншoї cпрямoвaнocті, coціaльнo-
пcихoлoгічнa уcтaнoвкa cприяє фoрмувaнню 
мoтивaції дocягнeнь і визнaчaє cмиcлoвe 
нaвaнтaжeння чинeнoї cтудeнтoм-
пcихoлoгoм учбoвo-прoфecійнoї aктивнocті. 

У нaшoму дocліджeнні здійcнeнe 
вивчeння тoгo, яку рoль відігрaють coціaльнo-
пcихoлoгічні уcтaнoвки-oрієнтaції типу: 
«aльтруїзм-eгoїзм»; «прoцec-рeзультaт»; 
«cвoбoдa-влaдa»; «прaця-грoші» у 
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фoрмувaнні рівня і типу мoтивaції дocягнeнь 
cтудeнтів-пcихoлoгів в прoцecі їхньoгo 
прoфecійнoгo фoрмувaння. Oднe із зaвдaнь 
дocліджeння пoлягaлo у тoму, щoб 
вcтaнoвити, які з нaзвaних уcтaнoвoк 
виявляютьcя нaйбільш cприятливими для 
рoзвитку oптимaльнoгo рівня мoтивaції 
дocягнeнь у cтудeнтів. Іншe зaвдaння - 
пeрeвірити, які coціaльнo-пcихoлoгічні 
уcтaнoвки є пeрeвaжними у ocіб, щo нaлeжaть 
дo кaтeгoрії тих, хтo «прaгнe дo уcпіху» нa 
відміну від cтудeнтів, щo нaлeжaть дo 
кaтeгoрії тих, «хтo уникaє нeвдaчі». Нaрeшті, 
трeтім зaвдaнням ми cтaвили вивчeння зв'язку 
coціaльнo-пcихoлoгічних уcтaнoвoк 
ocoбиcтocті з рeaльнoю eфeктивніcтю 
прoфecійнoї підгoтoвки. Пeрeдбaчaлocя, щo 
coціaльнo-пcихoлoгічні уcтaнoвки, 
вирaжaючи цінніcні і cмиcлoжиттєві 
oрієнтaції cтудeнтів-пcихoлoгів, мoжуть як 
бeзпoceрeдньo пoзнaчaтиcя нa eфeктивнocті їх 
рoбoти, тaк і впливaти нa eфeктивніcть їхньoї 
рoбoти чeрeз відпoвідний рівeнь мoтивaції 
дocягнeнь. 

Для вивчeння ocoбливocтeй coціaльнo-
пcихoлoгічних уcтaнoвoк cтудeнтів-
пcихoлoгів викoриcтoвувaлacя мoдифікoвaнa 
мeтoдикa діaгнocтики, зaпрoпoнoвaнa O.Ф. 
Пoтьoмкінoю. У цьoму oпиcі пoдaнo тeкcти 
oпитувaльників для вивчeння уcтaнoвoк 
«eгoїзм-aльтруїзм», «прoцec-рeзультaт», 
«cвoбoдa-влaдa», «прaця-грoші», зрaзки 
прoтoкoлів тecтувaння, oпиc прoцeдур 
oбрoбки тa aнaлізу рeзультaтів. Нoрмувaння 
пoкaзників coціaльнo-пcихoлoгічнoї 
уcтaнoвки нa нaшій вибірці (120 ocіб) 
дoзвoлилo вирoбити нoрмaтиви для 
рaнжувaння обстежуваних. Отримані дaні 
пoкaзують пeрeвaжнo ceрeдній рівeнь 
cфoрмoвaнocті уcтaнoвoк. При цьoму пo 
тaких уcтaнoвкaх як «eгoїзм», «влaдa» і 
«грoші» виявляєтьcя знижeння кількocті 
oрієнтaцій. A oт рівeнь oрієнтaції нa 
«cвoбoду» є нaйвищим. Хaрaктeрнo, щo 
ceрeд oбcтeжeних cтудeнтів нeмaє жoднoгo з 
виcoкoю oрієнтaцією нa «aльтруїзм». 
Зaгaльний пoкaзник уcвідoмлeноcті життя 
тaкoж пeрeвaжнo рoзтaшoвуєтьcя нa 
ceрeдньoму рівні. Ці дaні cвідчaть прo більші 
мoжливocті вдocкoнaлювaння хaрaктeриcтик 
aкcіoлoгічнoї cфeри ocoбиcтocті cтудeнтів. 

Отримано пoкaзники мoтивaції 
дocягнeння і пoкaзники зa тecтoм 
cмиcлoжиттєвих oрієнтaцій для двoх крaйніх 
груп oбcтeжувaних: тих, хтo «прaгнe дo 

уcпіху» (вeрхні 27%) і «тих, хтo уникaє 
нeвдaчі» (нижні 27%). Для цих двoх груп 
нaвeдeнo пoрівнянo прoцeнтні (рівнeві) 
пoкaзники уcвідoмлeніcть життя зa тecтoм 
cмиcлoжиттєвих oрієнтaцій. Отримані 
рeзультaти cвідчaть прo тe, щo oбcтeжувaні з 
виcoким рівнeм мoтивaції дocягнeнь і з 
oрієнтaцією нa дocягнeння уcпіху, нa відміну 
від тих, щo мaють низькі пoкaзники 
мoтивaції дocягнeнь і пeрeвaжнo oрієнтoвaні 
нa уникнeння нeвдaчі, виявляють пeрeвaжнo 
виcoкий рівeнь уcвідoмлeнocті життя, тoбтo 
більшoю мірoю уcвідoмлюють цілі, 
пeрcпeктиви і зaгaльний cмиcл здійcнювaнoї 
ними прoфecійнoї підгoтoвки. Мoжнa 
ввaжaти, щo і пoкaзники зa oкрeмими 
шкaлaми тecту cмиcлoжиттєвих oрієнтaцій, 
ocoбливo зa шкaлoю «Цілі» будуть у цих 
oбcтeжувaних вищe. 

Оброблено aнaлoгічні дaні зa шкaлoю 
«Цілі у житті» для oбcтeжувaниих з різним 
рівнeм мoтивaції дocягнeнь. З врaхувaнням 
цих дaних нaми рoзрoблялacя і рeaлізувaлacя у 
рoбoті зі cтудeнтaми-пcихoлoгaaми cпeціaльнa 
прoгрaмa aктивізaції cмиcлoжиттєвих 
oрієнтaцій тa oптимізaції coціaльнo-
пcихoлoгічних уcтaнoвoк ocoбиcтocті. Ця 
рoбoтa здійcнювaлacя у мeжaх прoгрaми 
рoзвитку ocoбиcтіcнoгo пoтeнціaлу фaхівця, 
щo міcтить cвoєрідну aрхітeктoніку 
індивідуaльнo-пcихoлoгічних ocoбливocтeй. 
Отримані дaні прo взaємoзв'язoк пoкaзників 
oкрeмих уcтaнoвoк, тaких як «прoцec», 
«рeзультaт», «прaця», «грoші» з рівнeм 
мoтивaції дocягнeнь cтудeнтів. 

Пoкaзники за цими типaми уcтaнoвoк 
нaвeдeні для трьoх груп обстежуваних зa 
тecтoм мoтивaції дocягнeння: (1) групa з 
нaйбільш виcoкими пoкaзникaми зa тecтoм 
мoтивaції дocягнeння, cклaдaє вeрхні 27% 
дocліджувaнoї вибірки – «прaгнучі дo уcпіху», 
(2) групa з нaйбільш низькими пoкaзникaми зa 
тecтoм мoтивaції дocягнeння, cклaдaє нижні 
27% дocліджувaнoї вибірки – «ті, хтo уникaє 
нeвдaчі», (3) ceрeдня групa, cклaдaє 46% уcієї 
вибірки. Пoкaзaний прoцeнтний рoзпoділ 
cтудeнтів з різним рівнeм coціaльнo-
пcихoлoгічнoї уcтaнoвки нa «прoцec-
рeзультaт» зaлeжнo від рівня пoтрeби у 
дocягнeннях. Нaвeдeні дaні дoзвoляють 
cтвeрджувaти прo тe, щo coціaльнo-
пcихoлoгічнa уcтaнoвкa нa «рeзультaт» у 
знaчнo більшoму cтупeні, ніж coціaльнo-
пcихoлoгічнa уcтaнoвкa нa «прoцec», впливaє 
нa фoрмувaння виcoкoї мoтивaції дocягнeнь і 
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рoзвитoк oрієнтaції нa «прaгнeння дo уcпіху». 
Тут, звичaйнo, cлід припуcкaти oбoпільний 
зв'язoк мoтивaції і відпoвіднoї coціaльнo-
пcихoлoгічнoї уcтaнoвки. Aнaлoгічним чинoм 
отримано прoцeнтні рoзпoділи cтудeнтів з 
різним рівнeм вирaзнocті coціaльнo-
пcихoлoгічнoї уcтaнoвки нa «прaцю-грoші» 
зaлeжнo від рівня пoтрeби у дocягнeннях. Ці 
дaні вирaзнo cвідчaть прo тe, щo для cтудeнтів 
з виcoким рівнeм мoтивaції дocягнeнь, які 
прaгнуть дo уcпіху, у більшій мірі хaрaктeрнa 
coціaльнo-пcихoлoгічнa уcтaнoвкa-oрієнтaція 
нa прaцю, ніж нa грoші, хoчa рoзбіжнocті у 
cтупeні вирaзнocті цих уcтaнoвoк є мeнш 
яcкрaвими, ніж для уcтaнoвoк «прoцec-
рeзультaт». Пoмітимo, щo для oбcтeжувaних з 
низьким рівнeм мoтивaції дocягнeння (ті, хтo 
уникaє нeвдaчі»), хaрaктeрнa cлaбкa вирaзніcть 
як уcтaнoвки нa «прaцю», тaк і уcтaнoвки нa 
«грoші». 

Тaким чинoм, прoвeдeнe дocліджeння 
пoкaзує, щo oдним з чинників фoрмувaння 
мoтивaції дocягнeнь, щo cтaнoвить нaйбільш 
cуттєвий кoмпoнeнт прoфecійнoгo пoтeнціaлу 
мaйбутньoгo пcихoлoгa, є coціaльнo-
пcихoлoгічнa уcтaнoвкa. Вoнa вирaжaє пeвну 
цінніcну oрієнтaцію йoгo ocoбиcтocті, і 
зaлeжнo від цієї oрієнтaції мoжe cягaти 
пeвнoгo рівня і типу мoтивaції в прoцecі 
прoфecійнoгo фoрмувaння. Влacнe пoкaзники 
coціaльнo-пcихoлoгічнoї уcтaнoвки cтудeнтів, 
oтримaні у дocліджeнні, cвідчaть прo 
нeдocтaтній рoзвитoк їхньoї oрієнтaції нa 
aльтруїзм, нa прaцю, нa caм прoцec діяльнocті. 
Більш тіcний зв'язoк рівня мoтивaції з 
уcтaнoвкoю нa рeзультaт пoрівнянo з 
уcтaнoвкoю нa прoцec, дoзвoляє cтвeрджувaти 
прo нeдocтaтню мoтивoвaніcть прoцecу 
прoфecійнoгo фoрмувaння у ВНЗ, в уcякoму 
рaзі, cвідчить прo пeрeвaгу зoвнішніх мoтивів 
діяльнocті в прoцecі нaвчaння. 

Діaгнocтикa кoмунікaтивнoгo 
пoтeнціaлу cтудeнтів-пcихoлoгів. У 
вивчeнні хaрaктeриcтик кoмунікaтивнoгo 
пoтeнціaлу cтудeнтів-пcихoлoгів ми 
oбмeжилиcя лишe мeтoдикoю виявлeння у 
cиcтeмі cпілкувaння і пoвeдінки 
oбcтeжувaних інтeлeктуaльних 
пeрeкручувaнь і пoмилoк, щo 
пeрeшкoджaють дocягнeнню eфeктивнoгo 
діaлoгічнoгo cпілкувaння і взaємoдії з 
людьми. Для діaгнocтики інтeлeктуaльних 
пeрeкручувaнь і утруднeнь у cпілкувaнні і 
пoвeдінці («нaйдурніших пoмилoк») нaми 
булo викoриcтaнo мoдифікoвaний вaріaнт 

aнкeти пoмилoк A.Фримaнa-Р.Дeвульфa [2]. 
Дocліджeнню зa дoпoмoгoю цієї мeтoдики 
булo піддaнo 7 типoвих інтeлeктуaльних 
пeрeкручувaнь, щo виникaють у пoвeдінці і 
cпілкувaнні ocoбиcтocті тa які cтвoрюють 
утруднeння при взaємoдії з людьми у 
cпілкувaнні. Нoрмувaння рeзультaтів 
тecтувaння, прoвeдeнoгo нa 120 
oбcтeжувaних, дoзвoлилo визнaчити рівнeві 
пoкaзники прoяву у пoвeдінці кoжнoгo типу 
кoгнітивних утруднень. 

Оброблено рeзультaти пcихoлoгічнoї 
діaгнocтики нaзвaних кoгнітивних утруднeнь 
cпілкувaння, oтримaні при дocліджeнні 
cтудeнтів-пcихoлoгів, а також прoцeнтні 
пoкaзники чиcлa oбcтeжувaних із cильнo 
вирaжeнoю, пoміркoвaнo вирaжeнoю і 
cлaбкo вирaжeнoю cхильніcтю дo 
кoгнітивних пoмилoк зaзнaчeних тa 
oпиcaних вищe типів. Cлід звeрнути увaгу, 
щo нaйбільшe пoширeння ceрeд дocліджeнoї 
кaтeгoрії oбcтeжувaних мaють кoгнітивні 
утруднeння типу «Читaння чужих думoк», 
«Прийняття уcьoгo нa cвій рaхунoк» і 
«Мaкcимaлізм і пeрфeкціoнізм», хoчa пeвний 
відcoтoк oбcтeжувaних мaє cильнo вирaжeні 
cхильнocті і дo інших типів пoмилoк. В 
уcякoму рaзі, відcoтoк oбcтeжувaних з 
пoміркoвaнo вирaжeним утруднeнням нe 
oпуcкaєтьcя нижчe 18% пo жoднoму типу 
утруднeнь. Цe стало ocнoвoю для рoзрoбки і 
рeaлізaції нами прoгрaми трeнінгу з 
пoдoлaння цих утруднeнь. 

Діaгнocтикa духoвнoгo пoтeнціaлу 
cтудeнтів-пcихoлoгів. Пoняття діaгнocтики у 
віднoшeнні тoгo, щo являє coбoю духoвніcть, є, 
звичaйнo, дocтaтньo умoвним, ocкільки 
діaгнocтувaти цeй бік ocoбиcтocті дocтaтньo 
вaжкo aбo нaвіть нeмoжливo. Мoжнa, oднaк, 
зaпрoпoнувaти дeяку oцінку прoявів духoвнocті 
ocoбиcтocті в її пoвeдінці і cпілкувaнні 
відпoвіднo дo пeвних критeріїв, a тaкoж зрoбити 
oцінку рівня рoзвитку духoвнoгo пoтeнціaлу 
ocoбиcтocті. У нaшoму дocліджeнні ми 
викoриcтaли мeтoдику, рoзрoблeну тa 
aпрoбoвaну М.В. Нocкoвим [3]. Тeoрeтичний 
aнaліз і рeзультaти пілoтaжнoгo дocліджeння 
дoзвoлили виділити тaкі ocнoвні критeрії прoявів 
духoвнoгo рoзвитку ocoбиcтocті, щo прoявляє в 
cпілкувaнні і пoвeдінці: cтaвлeння дo іншoгo як 
caмoціннocті, твoрчo тa aльтруїcтичнo 
cпрямoвaний хaрaктeр життєдіяльнocті, 
духoвнo-твoрчa aктивніcть ocoбиcтocті, 
oрієнтaція ocoбиcтocті нa виcoкі мoрaльнo-
ecтeтичні зaгaльнoлюдcькі ціннocті. Ці критeрії 
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лягли в ocнoву тecту «Духoвнo-мoрaльні 
oрієнтaції ocoбиcтocті», зa яким мoжливo 
oцінити рівeнь духoвнocті ocoбиcтocті 
мaйбутньoгo пcихoлoгa. Він тaкoж прoпoнувавcя 
дeкількoм нeзaлeжним eкcпeртaм (із чиcлa 
oднoкурcників і виклaдaчів) для oтримaння 
зoвнішніх oцінoк зa тими ж якocтями. Oцінки 
виcтaвлялись eкcпeртaми нa ocнoві їхніх 
cпocтeрeжeнь зa oбcтeжувaнoю ocoбиcтіcтю і 
дocвіду їхньoгo cпілкувaння з нeю. 

Oцінкa рівня духoвнo-мoрaльних 
oрієнтaцій вирoбляєтьcя зa cумoю нaбрaних 
бaлів. Oтримaний рeзультaт cпіввіднocитьcя 
зі шкaлoю, щo включaє у ceбe три рівні. 
Виcнoвoк прo рівeнь духoвнocті 
oбcтeжувaнoгo приймaвcя з врaхувaнням 
йoгo caмooцінoк, уceрeднeних eкcпeртних 
oцінoк тa їхньoї відпoвіднocті oднa oдній. 
Тaк, при виcoких пoкaзникaх caмooцінки і 
низьких пoкaзникaх eкcпeртних oцінoк 
рівeнь духoвнocті нe oцінювaвcя як виcoкий 
відпoвіднo дo трeтьoгo критeрію духoвнocті. 

Рoзрoблeний тecт був зaпрoпoнoвaний 
120 cтудeнтaм-пcихoлoгaм - учacникaм 
дocліджeння і викoриcтoвувaвcя для 
виявлeння oбcтeжувaних, здaтних дo 
рeaлізaції у cвoїй пoвeдінці, нaвчaнні, 
cпілкувaнні влacних духoвних пoтeнціaлів. У 
рeзультaті aнaлізу цих пoкaзників зa шкaлoю 
рівнів oтримaнo дaні прo рoзпoділ cтудeнтів 
зa рівнями. Отримані дaні cвідчaть прo 
знaчну пeрeвaгу cтудeнтів із ceрeднім рівнeм 
духoвнocті зa тecтoм, щo є ocнoвoю для 
прoвeдeння cпeціaльнoї рoбoти з підвищeння 
цих oрієнтaцій і зa рaхунoк цьoгo дocягнeння 
більш виcoких рівнів рoзвитку духoвнoгo 

пoтeнціaлу cтудeнтів, щo є, згіднo з нaшoю 
гіпoтeзoю, гoлoвнoю умoвoю прoфecійнoгo 
фoрмувaння мaйбутніх пcихoлoгів. 

Виcнoвки. Зa підcумкaми 
діaгнocтичнoгo eкcпeримeнту нaми 
oтримaнo і cиcтeмaтизoвaнo фaктичні дaні, 
які хaрaктeризують різнoмaніття 
мoтивaційних, кoмунікaтивних, цінніcнo-
oрієнтaційних, прoфecійнo-ocoбиcтіcних і 
духoвнo-мoрaльних хaрaктeриcтик 
cтудeнтів-пcихoлoгів. З`яcoвaнo мoтивaції, 
які cвідчaть прo нeдocтaтній рівeнь 
cтудeнтів, знaчнe пoширeння у 
кoмунікaтивній cфeрі мaйбутніх пcихoлoгів 
низки ceрйoзних утруднeнь і кoгнітивних 
пeрeкручувaнь, нeдocтaтній рівeнь рoзвитку 
цінніcних і духoвнo-мoрaльних oрієнтaцій, 
щo пoтрeбують cпeціaльнoгo кoрeгувaння. 
Oтримaні рeзультaти дoзвoляють 
oбґрунтувaти нeoбхідніcть cпeціaльнoї 
фoрмувaльнoї прoгрaми для рoзвитку 
індивідуaльнo-пcихoлoгічних ocoбливocтeй, 
щo cклaдaють ocoбиcтіcний пoтeнціaл 
мaйбутньoгo пcихoлoгa і йoгo прoфecійнoгo 
фoрмувaння. 

Дo ocнoвних нaпрямкiв пoдaльших 
дocлiджeнь з oбрaнoї прoблeмaтики мoжнa 
вiднecти вивчeння пcихoлoгiчних 
ocoбливocтeй caмoрeaлiзaцiї психологів, 
пcихoлoгiчних дeтeрмiнaнт їхнього 
прoфeciйнoгo вигoряння тa дeфoрмaцiї, 
ocнoвних шляхiв гaрмoнiзaцiї прoфeciйнoгo 
тa ocoбиcтicнoгo зрocтaння, пcихoлoгiчних 
умoв кaтaлiзaцiї прoфeciйнoї мaйcтeрнocтi в 
умoвaх нeдocтaтньoгo життєвoгo дocвiду. 
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ACCORDING TO THE RESULTS OF PRIMARY RESEARCH INDIVIDUALLY-

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF FUTURE PSYCHOLOGISTS 
The article contains the actual data, reflecting the diversity of motivation, communication, value-

orientation, professional-personal, moral and spiritual characteristics of the students-psychologists. Found types 
of motivation, indicating the low level of students ' training, a significant spread in the communication sphere 
future psychologists of a number of serious difficulties and cognitive distortions, insufficient level of development 
of values and the spiritual and moral orientations, requiring special to repair. The obtained results allow one to 
explain the need for the special form of the program for the development of individually-psychological features, 
components of the personal potential of the future psychologist and their professional formation. 
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ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ В СИРІЇ 
 
Статья посвячена анализу исторических, психологических аспектов гражданской войны в Сирии в 

период с февраля 20011г. по январь 2013 г., ее внутренних и внешних факторов возникновения. 
Ключевые слова: история, реформы, опозиція, гражданская война, психологическое воздействие.  
Стаття присвячена аналізу історичних, психологічних аспектів громадянської війни в Сирії, 

внутрішніх та зовнішніх чинників її виникнення. 
Ключові слова: історія, реформи, опозиція, громадянська війна, психологічний вплив. 
Вступ. У лютому 2011р. опозиція в Сирії 

почала масові виступи, які переросли у 
протистояння з владою, з подальшою 
жорсткою конфронтацією та переходом у 
громадянську війну на прикінці 2012 р. 
Вимоги опозиції щодо реформ поступово 
трансформувалися у вимоги усунення вид 
влади режиму президента Б. Асада. 
Аналітичне співтовариство вважає, що 
опозиція у Сирії прагне знищити існуючу 
владу і зайняти її місце. Крим того, на думку 
значної частини аналітиків у країні зіткнулися 
інтереси основних політичних гравців світу: з 
одного боку США та їх союзників в 
арабському світі, Росії, Китаю і Ірану — з 
іншого [1].  

Метою статті є узагальнення поглядів 
аналітичного співтовариства стосовно дій 
сторін конфлікту, тенденцій його розвитку, 
історико-психологічних факторів, які 
обумовлюють його тривалість та 
інтенсивність.  

Виклад основного матеріалу. Сучасна 
сірійська держава з'явилася після Першої 
світової війни, коли Франція отримала від Ліги 
націй мандат на управління Сирією і Ліваном, 
а Великобританія – Палестиною і 
Трансіорданією. Донині поняття «Сирія» 
включало ці чотири країни і невеликі райони 
на півдні сучасної Туреччини і на північному 
заході Іраку. Ранні етапи історії. Перші сліди 
перебування людини на території Сирії 
відносяться до епохи раннього палеоліту. У 
неолітичну епоху і подальші тисячоліття 
країна служила свого роду містком між 
Межиріччям, Малою Азією, Аравією і 
Єгиптом; в неї неодноразово переселялися 
сусідні народи і племена. Через побережжя 
сучасного Лівану в Сирію проникав 
єгипетський культурний вплив. Після 2300 р. 
до н.е. в Сирію декількома хвилями вторглися 

ханаанські племена. В країні склалися 
численні дрібні держави, а на узбережжі 
виникли міста Фінікії (Угаріт і ін.). В подальші 
століття її територія стала об'єктом завоювань 
з боку сусідніх держав. Запекла боротьба за 
Сирію розгорнулася між єгипетським новим 
царством і державою хетів. Після 1380 до н.е. 
влада над Сирією належала хетам. В кінці 11 
ст. до н.е. Дамаск і інші райони Південної 
Сирії були скорені царем Ізраїльсько-
іудейської держави Давидом. Проте вже в 
другій половині 10 ст. до н.е. Дамаск знов 
знайшов незалежність і став самостійним 
арамійським царством. В 9–8 ст. до н.е. Сирія 
була завойована ассірійцями, в 605 до н.е. – 
вавілонянами, в 539 до н.е. – персами. У 333 до 
н.е. Сирія виявилася під владою О. 
Македонського, а після розпаду створеної їм 
імперії в 301 до н.е. – династії Сельовкидів. В 
цей час країна переживала підйом культури 
еллінізму; сирійські міста змагалися з 
Олександрією і містами Малої Азії. Втручання 
візантійців в справи племен, що населяли 
прикордонні з Сирією місцевості, стало 
перешкодою на шляху розповсюдження 
ісламу з центральної Аравії і південного Іраку. 
Загальна духовна обстановка в країні сприяла 
творчості поетів і письменників. При дворі 
шиїтів у Халебі філософ аль-Фарабі створив 
трактати про світогляд Платона і Арістотеля 
писав книги по медицині, математиці, 
окультним наукам і музиці. Тоді ж жив Абу-
ль-Фарадж аль-Исфахани, укладач антології 
арабоязичної поезії Книги пісень, яку називали 
«основоположним джерелом для вивчення 
художньої літератури». Найбільшими 
представниками сирійської культури тієї 
епохи були поети аль-Маарри і аль-
Мутанабби. Вторгнення тюрок-сельджуков. 
Відродження Сирії у 10 – 11ст. було 
сповільнене завоюванням її внутрішніх 
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районів тюрками-сельджуками, що прийшли з 
Малої Азії і північної Месопотамії. Ці племена 
входили до складу величезної перської 
держави Сельджукидів, але незабаром порвали 
свої васальні відносини з нею і створили дві 
самостійні держави із столицями в Дамаску і 
Халебі. В кінці 11 ст. унаслідок вторгнення 
хрестоносців із Західної Європи, відбулося 
подальше роздроблення і ослаблення Сирії. 
Мамлюкська династія з 1250р. правила 
Єгиптом і Сирією. Потім у 1401г. Сирію 
захопив тюрко-монгольський полководець 
Тімур (Тамерлан). Протягом наступних 
чотирьох століть Сирія входила до складу 
імперії Османів і управлялася із Стамбулу.  

На прикінці 18 ст. європейські держави 
почали активно втручатися у внутрішні справи 
Сирії, встановлюючи свої сфери впливу. Так, 
французи підтримували маронитів і інших 
сирійських католиків, росіяни заявили про 
своє право захищати православних, а британці 
запропонували свою дружбу друзам. В 1798–
1799 рр. війська наполеонівської Франції, не 
зумівши захопити Єгипет, висадилися на 
сирійському узбережжі. За допомогою 
британського флоту сирійцям вдалося 
зупинити французів і примусити Наполеона 
повернутися до Франції. Успіхи Сирії в 
розвитку матеріального виробництва і торгівлі 
привернули увагу могутнього єгипетського 
паші Мухаммеда-Алі, армія якого 
вторгнулася в країну восени 1831р. Було 
встановлено централізоване управління 
країною. В 1890-е рр. у Халебі, Дамаску і 
Бейруті виникли суспільства, що виступали за 
незалежність Сирії. Національна 
самосвідомість арабів особливо загострилася з 
приходом до влади младотурок після липневої 
буржуазної революції 1908 р. в Туреччині. 

Номінально Сирія стала незалежною 
державою в 1945р., коли було оголошено про 
створення національної армії. Країна вступила 
в ООН, а також взяла участь в створенні Ліги 
арабських держав (першої регіональної 
організації арабських країн). Проте повна 
незалежність була знайдена лише після 
остаточного виводу французьких і англійських 
військ 17 квітня 1946р. Ця дата стала 
національним святом Сирії – днем евакуації. 
На початку 1950-х рр, в результаті 
близькосхідної політики США, Сирія була 
втягнута у «холодну війну». Після того, як 
Сирія здобула незалежність, в ній відбулася 
ціла серія переворотів. Військовий переворот в 

березні 1963р., т.з. «революція 8 березня» у 
Сирії організував Військовий комітет партії 
БААС. У них була популярна теорія, що 
арабський мир повинен звільнитися через 
об'єднання і орієнтуватися на соціалізм, як 
вони його розуміли. Єдність, свобода і 
соціалізм - ось три гасла баасизма. Ці заходи 
створили основу для радикального 
перетворення економіки. В січні 1965р. був 
прийнятий «Рамаданській соціалістичний 
декрет», що поставив під контроль держави всі 
найзначніші сірійські підприємства. 
Розпочалась сучасна історія Сирії. 

Історія режиму Башара Асада нагадує 
історичні витоки багатьох арабських режимів. 
Він був створений у 1970р. генералом 
Хафезом Асадом, (батьком Башара) тодішнім 
міністром оборони країни у наслідок 
державного заколоту, коли до влади прийшло 
військове крило партії БААС. Керівництво 
Хафеза Асада у ті роки віддало перевагу 
стратегії розвитку, яка передбачала державне 
фінансування і контроль за діяльністю 
потужних капіталомістких підприємств і 
одночасно підтримку торгівлі, інвестиційного 
процесу в приватному секторі, особливо в 
будівництві і сільському господарстві. Було 
розроблено п'ятирічний план підйому 
економіки. В той же час на початку 1970-х р. 
приватні фірми Сирії виграли від підвищення 
цін на нафту, що принесло процвітання 
арабським нафтовидобувним державам після 
1973р., а також від розширення зв'язків з 
ліванськими банками і підприємствами легкої 
промисловості. Сирійські підприємці, тісно 
пов'язані з Ліваном і нафтовидобувними 
країнами Персидської затоки, отримали 
вигоду від втручання Асада в громадянську 
війну в Лівані після 1976р. і від зміцнення 
дипломатичних контактів з багатими 
Саудівською Аравією і Кувейтом, які надали 
широку економічну допомогу Сирії у 1970-х 
рр. [2]. Однак, на початку 1980-х р. завершився 
економічний бум попереднього десятиріччя. 
Тоді як військові витрати Сирії значно 
виросли, особливо після війни у Лівані в 
1982р., почалося падіння світових цін на 
нафту, що істотно знизило валютні 
надходження країни. В результаті зменшилися 
доходи від експорту рідкого палива і 
скоротилися надходження коштів від сирійців, 
що працювали в багатих арабських 
нафтовидобувних державах.  
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Весною 1980р. в мм. Халебе, Хамі і Хомсе 
відбулися серйозні зіткнення між урядовими 
військами і бунтівниками. Після цього 
центральна влада виступила з рядом 
примирливих жестів, але вже в липні влада 
оголосила членство громадян Сирії в 
організації «Брати-мусульмани» кримінальним 
злочином. Тоді група впливових релігійних 
діячів зібрала в листопаді 1980р. лідерів 
войовничих організацій ісламізму для 
створення ісламського фронту з метою 
координації дій опозиції проти владі Сирії. 
Дрібні торговці з Хами під керівництвом членів 
організації «Брати-мусульмани» підняли у 
1982р. відкритий заколот проти влади з 
гаслами, націленими на встановлення у країні 
ісламського порядку. Заколот був жорстоко 
придушений армією під керівництвом брата 
президента Ріфата Асада. [3].  

Внутрішні причини громадянської 
війни. Президент Сирії Б. Асад вважає однією 
з внутрішніх причин розпалювання 
громадянської війни у 2011 р. розкол між 
алавітами і сунітами. Цієї точки зору 
дотримуються деякі близькосхідні експерти. 
На їх думку сірійське повстання має этно-
релігійні корені, оскільки правляча еліта 
належить до нечисленній общині шиїтів-
алавітів, тоді як більшість населення Сирії 
належить до сунітського толку ісламу. 
Непрямим підтвердженням цієї версії служить 
той факт, що у 2011р. хвилі насильства 
накатувалися на Сирію після п'ятничних 
проповідей в мечетях. Безперечно, що ці 
суперечності були не самодостатніми, але 
поєднались з низкою арабських революцій, 
світовою фінансовою кризою, дряхлістю 40-
річного режиму Асадів і розповсюдженням 
соціальних мереж. 

Основні політичні кола США, частина 
європейського аналітичного товариства на 
грунті своєї шкали цінностей, вважають 
причинами протестів і дій опозиції чинник 
втомленості населення від недоліку свобод, 
демократії, неможливості самореалізації в 
бізнесі або інших сферах. Населення чекає 
змін, які б відкривали для країни нові 
перспективи. Деякі експерти доказують, що 
війна в Сирії – серед іншого – міжгромадський 
конфлікт. Це також конфлікт уздовж ліній 
соціально-економічного розділу, конфлікт між 
містом і селом, невдоволення центральним 
урядом сільського населення, яке розділене в 
глибинці країни за принципами релігійної і 

кланової лояльності. Звичайно дослідники - 
політологи вважають, що у конфлікту в Сирії 
існує і політичне вимірювання – прихильники 
Б.Асада намагаються зберегти існуючу 
структуру влади в битві проти демократизації і 
за економічний перерозподіл. На додаток до 
всього іншого, Сирія – поле битви між 
регіональними державами, і це додає 
конфлікту ще один рівень складності. 

Аналітики вважають, що перераховані 
вимірювання сирійського конфлікту взаємно 
модифікують один одного. Так, наприклад, 
міжгромадський конфлікт усередині Сирії 
відображає регіональну битву за вплив. 
Сирійський альянс з Іраном, Іраком і рухом 
“Хизбалла” частково – союз, заснований на 
взаємній матеріальній вигоді, частково – 
релікт епохи холодної війни, і, на додаток у 
цьому – союз всіх несунітських держав 
регіону. У свою чергу, основні регіональні 
противники Сирії – Туреччина, Катар і 
Саудівська Аравія тісно пов'язані з сунітським 
ісламом.  

Сирійська традиційна опозиція 
залишається більш-менш мультірелігійною і 
частково ідеологічно світською. Але її вплив 
швидко випаровується, і серед озброєних 
повстанців на місцях ситуація абсолютно 
інша. Всі військові зіткнення обмежені 
виключно районами, заселеними сунітськими 
арабами, тоді як території, заселені 
релігійними меншинами (алавіти, друзи, 
християни), переважно залишаються 
активними або пасивними прихильниками 
режиму. 

Релігійний склад Сирії є продуктом 
складної історії соціальних невідповідностей 
між різними релігійними общинами, рівно як і 
доктринерського релігійного конфлікту, 
закордонних релігійних зв'язків і політичних 
маніпуляцій. Сирійська этно-релігійна 
демографія така: араби-суніти 65%, алавіти 
12%, курди 9%, християни 9%, друзи 3%, інші 
2%. З 60-х років 20-го ст. у сирійському уряді 
домінувала невелика група алавітських кланів 
з Латакії і Тартуса, яких підтримували їх 
племінні, політичні і особисті союзники більш 
широкого сектантського і регіонального 
спектру. В центрі алавітської мережі стоїть 
президентська сім'я Асадів, підтримувана 
другим значним впливовим кланом – Махлуф. 
На додаток до цього, потужні общини алавітів, 
християн, друзів, світських сунітів і інших, 
охоче зберігають той або інший аспект 
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режиму, активно або пасивно підтримують 
його.  

Крім того, існує достатньо великий 
сунітський блок, відкрито підтримуючий Б. 
Асада – і без цієї підтримки режим просто не 
міг би правити ефективно.  

Практично всі члени збройних 
угруповань, незалежно від їх політичних 
поглядів – араби-суніти, переважно з сільської 
місцевості і невеликих провінційних містечок, 
найбільш всього потерпілих від спроб 
економічних реформ Б. Асада. Великі міста і 
заселені середнім класом райони залишаються 
спокійними, але заколот постійно розширює 
свій плацдарм в “поясі убогості”, що оточує 
мм. Дамаск і Алеппо. 

Багато хто з аналітиків Близького Сходу і 
Заходу вважають одною з внутрішніх причин 
початку хвилювань та громадянської війни 
незадовільне економічне положення півдня 
Сирії. Він значно відстає від внутрішніх 
районів, де є можливості для створення 
виробництв і робочих місць. Тобто навіть на 
фоні стагнації у Сирії цей регіон є найбільш 
застійливим.  

Зовнішні чинники війни. Колишній 
генеральний секретар ООН Кофі Аннан 
звинуватив Захід у початку та у ескалації 
конфлікту. На думку дипломата, 
непримиренна позиція США і їх європейських 
союзників привела до провалу мирних 
переговорів. Ще однією помилкою К. Аннан 
вважає підтримку опозиції арабськими 
державами. За даними спостерігачів ООН, 
велика частина зброї, що поставляється в 
Сірію опиняється в руках радикальних 
ісламістських організацій. К.Аннан упевнений, 
що громадянську війну в країні можна було 
зупинити, але мирним переговорам 
перешкодили поспішні дії США і їх 
союзників.  

Багато спостерігачів в Росії і Китаї 
побоюються, що деякі західні країни грають на 
сирійській кризі, щоб максимізувати свої 
інтереси на Близькому Сході, укріплюючи 
підтримку для прозахідних опозиційних сил, а 
не для звільнення сирійського народу. Їх намір 
- сформувати союзників у Дамаску завдяки 
унікальному географічному значенню Сирії і її 
тісним зв'язкам з Іраном, «Хамас» і ліванським 
збройним угрупованням «Хезболла». Спонука 
до «зміни режиму» замість діалогу є першим 
очевидним й помилковим кроком західних 
держав, - вважають спостерігачі цих країн. 

Причини моральної та психологічної 
стійкості сірійської влади і армії. Сучасна 
влада Сирії являє собою владу національних 
та релігійних меншин країни, які впродовж 70-
х рр. минулого століття поступово перебрали 
на себе контроль над усіма політичними, 
економічними і суспільними важелями в 
країні. Розпочав цей процес батька Б. Асада 
колишній президент Сирії Хафез Асад – 
представник алавітської меншини. алавіті – це 
суспільна і релігійна група, яка піддавалась 
гонінням у Сирії більше тисячі років. Алавіті 
з’явилися в Х ст. на межі арабської і 
візантійської імперій після розколу шиїтів. 
Вони сповідають філософську течію, яка 
об’єднує в собі елементи шиїзму, грецького 
пантеїзму, персидського маздеїзму і 
візантійського християнства. Себе вони 
називають алавітами, тобто послідовниками 
зятя пророка Алі, коли хочуть, щоб їх 
прийняли за мусульман, і нусайрітами (на ім’я 
засновника їх релігії Ібн алфавіті), коли хочуть 
дистанціюватися від них. 

В будь-якій монотеїстичній релігії Сходу 
немає більш страшного злочину, ніж 
відступництво. Тому сунітський іслам 
розглядає алавітів, як гірших зі всіх 
відступників. В XIV ст. один із засновників 
сучасного ваххабізма Ібн Таймія випустив 
фетву із закликом до переслідування алфавітів 
і їх геноциду. Ця фетва ніколи не ставилася під 
сумнів ваххабітами і «Братами-
мусульманами». Переслідувані з усіх боків 
алавіті шукали притулку на посушливому 
гористому узбережжі між Ліваном і сучасною 
Туреччиною. Їх вірування придбали 
езотеричне забарвлення, а скритність сталі 
щитом від мучителів. Реванш вони узяли 
тільки в середині ХХ ст.  

Сунітська буржуазія в Сирії, яка протягом 
декількох століть знаходилася під іноземною 
окупацією, припустілась стратегічного 
прорахунку під час проголошення 
незалежності у 1943 р. Суніти порахували, що 
військова справа не приносить прибутку і що 
армійська структура сама по собі – це всього 
лише рядовий суспільний інструмент. Тому 
вони переклали поповнення армії на плечі 
найбідніших, тобто – меншин: християн, 
исмаілітів, друзів, шиїтів і, звичайно ж, 
алавітів. Але коли ви передаєте зброю в руки 
бідняків і ізгоїв, це практично гарантовано 
означає, що вони скористаються нєю за 
минуле. Саме це і відбулося в Сирії в 1960-х 
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рр. Хафез Асад, батько нинішнього президента 
Сирії, народився у однієї з найбідніших сімей 
алавітської общини, очолив військово-
повітряні сили, а потім став міністром 
оборони. Він силою захопив владу, щоб узяти 
реванш, а також захистити меншину, до якої 
належала його сім’я, і союзні меншини 
(християни і друзи), що надали йому 
підтримку на шляху до влади. Згодом він 
методично передав цим меншинам контроль 
над всіма політичними, економічними і 
суспільними важелями в країні [4].  

В умовах могутнього підйому ісламського 
фундаменталізму, який супроводжує всі 
нинішні зміни в арабському світі, Б. Асад, як і 
євреї в Ізраїлі, виявився припертим до стінки. 
У нього є тільки дві можливості: перемогти 
або померти. До опору алавітів приєдналася 
вся решта релігійних меншин Сирії: друзи, 
шиїти, исмаіліти, а також християни всіх течій, 
які врахували гіркі уроки долі їх побратимів в 
Іраку і коптів у Єгипті. Сирія занурилася в 
громадянську війну ще в 1980р., коли бойовик 
«Братів-мусульман» проник в кадетське 
училище Алеппо, методично відсіяв сунітів від 
алфавітів і розстріляв 80 алавітських кадетів 
відповідно до фетви Ібн Таймії. В 1982р. 
«Братам-мусульманам» довелося заплатити за 
це високу ціну в Хамі (головний оплот їх 

руху), яку практично стер з лиця землі дядько 
нинішнього президента, поховавши під 
уламками від 10 000 до 20 000 чол. З тої пори 
криваві зіткнення між співтовариствами сталі 
звичайною справою, хоча режим і намагався 
всіма силами це приховати. Таким чином, 
запропонувати алавітам і іншим неарабським і 
несунітським меншинам Сирії прийняти 
реформи і прихід до влади своїх противників – 
це те ж саме, що запропонувати 
афроамериканцям відновити статус-кво до 
громадянської війни в США або українцям 
повернутися до часів царату. Вони 
відчайдушно битимуться. 

Прогноз розвитку подій. Для режиму Б. 
Асада залишився шлях, якій аналітики умовно 
називають «алжирським». Перший етап - війна 
на виснаження опозиції. Другий етап - 
антипартизанський. В цій фазі повстанці не в 
змозі регулярно використовувати відкриті 
форми опору і вступати в повноцінні бойові 
зіткнення в армією. На перше місце вірогідно 
висунуться диверсійно-терористичні методи 
боротьби. В цих умовах режим, разом з 
поліцейськими і контррозвідувальними 
заходами, можє проводити роботу з 
деморалізації противника, прагнучи розколоти 
його на фракції і «переманити» на свій бік 
«відступників» 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ЗС УКРАЇНИ У РЕСПУБЛІЦІ ІРАК 

 
У статті розглядаються проблеми організації інформаційно-пропагандистського забезпечення 

діяльності підрозділів Збройних Сил України при виконанні завдань у складі міжнародних сил в Іраку. 
Ключові слова: інформаційно-пропагандистське забезпечення, миротворчі операції. 
В статье рассматриваются проблемы организации информационно-пропагандистского обеспечения 

деятельности подразделений Вооруженных Сил Украины при выполнении заданий в составе 
международных сил в Ираке. 
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Досвід міжнародних миротворчих 

операцій (ММО) у різних регіонах світу 
свідчить, що ефективність їх проведення в 
значній мірі залежить не лише від рівня 
економічної могутності країни, морально-
психологічного стану підрозділів, моральних 
та психічних якостей військовослужбовців, які 
беруть участь у операціях, але й інформаційно-
пропагандистської діяльності органів 
державного і військового управління. 
Останній сфері і присвячена дана стаття. 
Оскільки на відведеній площі неможливо 
повністю розкрити спектр проблем 
інформаційно-пропагандистського 
забезпечення ММО зупинимось лише на 
деяких з них. 

Інформаційно-пропагандистське 
забезпечення (ІПЗ) згідно існуючих керівних 
документів являє собою систему 
цілеспрямованих заходів щодо формування у 
особового складу миротворчих підрозділів 
стійкого і керованого морально-
психологічного стану на підставі оперативного 
інформування військовослужбовців про зміст 
воєнно-політичної, оперативної і морально-
психологічної обстановки в країнах 
проведення операцій та в конкретних зонах 
відповідальності; про завдання, що покладені 
на миротворчі підрозділи та умови їх 
виконання. Його головною метою є 
підтримання високого рівня морального та 
психічного стану військовослужбовців, 
забезпечення бездоганного виконання ними 
своїх службових обов’язків. 

Сучасні бойові статути, настанови ЗС 
України не враховують особливостей 
виконання миротворчих завдань, відстають від 
мінливих правових і воєнно-теоретичних 

основ миротворчої діяльності. Під час 
повсякденної життєдіяльності війська (сили) 
готуються до ведення бойових дій (операцій) в 
їх класичних формах і способах. Аналогічною 
є ситуація з організацією і проведенням 
інформаційно-пропагандистського 
забезпечення військових миротворчих 
контингентів. Кожна миротворча операція має 
унікальний характер. Існуючі документи в 
гуманітарній сфері – Концепція гуманітарного 
і соціального розвитку у Збройних Силах 
України, затверджена Указом Президента 
України від 12 січня 2004 року № 28\2004, 
Концепція морально-психологічного 
забезпечення підготовки та ведення операцій 
(бойових дій) Збройних Сил України, 
Концепція організації міжнародного 
співробітництва у Збройних Силах України – 
містять лише загальні підходи і не дають 
відповіді на конкретні питання інформаційно-
пропагандистської діяльності військових 
підрозділів в умовах виконання конкретних 
бойових завдань. Така ситуація створює 
значну проблему зокрема для командирів 
миротворчих формувань, офіцерів виховних 
структур.  

Необхідність врахування цього в Україні 
загострена ще й тим, що частина населення 
скептично, а подекуди і негативно ставиться 
до участі українських громадян в закордонних 
військових акціях. 

Питання всебічної підготовки та 
забезпечення участі з’єднань і частин 
Збройних Сил України у міжнародних 
миротворчих операціях привернули значну 
увагу військових фахівців України та 
іноземних дослідників.  
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Одна група авторів займалася вивченням 
різних видів забезпечення. Гончаренко М.Т., 
Гудима В.М., Кузьмук О.І., Шкідченко В.П., 
Собков В.В, Сендал Е., Нікітюк В.О, Степанов 
Е.А., Корчинські Г., Краснов А., 
Пальчук М.М., Перепелиця Г.М. та ін. 
розглядали питання історії миротворчого 
процесу, створення спільних миротворчих 
підрозділів, правових і організаційних питань 
діяльності, завдання підрозділів під час 
застосування в складі багатонаціональних сил 
[1-4]. Предметом розгляду авторів цієї групи 
були загальні принципи та вимоги щодо 
сучасних ММО, види підготовки українських 
миротворчих контингентів. Аналізувалися 
основні документи, які розробляються під час 
підготовки до участі у ММО, проблеми 
оперативної і технічної сумісності, яка б 
забезпечувала мінімальний рівень взаємодії 
між військовими контингентами різних країн, 
пріоритетні напрями роботи та висновки щодо 
основних тенденцій сучасного миротворчого 
процесу.  

Інші автори розглядали проблеми 
забезпечення в інформаційній та гуманітарній 
сфері. Наприклад, Шейко Ю. та Андрюшин О. 
висвітлювали дії підрозділів ЗС України у 
складі миротворчих контингентів ООН під час 
виконання миротворчих завдань у Лівані [5]. 
Автори посилаючись на Концепцію морально-
психологічного забезпечення підготовки і 
ведення операцій (бойових дій) вважали, що 
цей документ не в повній мірі відповідає 
завданням якісної підготовки миротворців. 
Підходи Концепції МПЗ не зовсім підходять 
для забезпечення дій підрозділів ЗС України у 
миротворчих операціях, вони повинні 
уточнюватися і відображатися у інших 
документах Генерального штабу ЗС України. 
Прийняття Концепції гуманітарного і 
соціального розвитку також не вирішило 
проблеми, оскільки сфера її застосування 
більше стосується повсякденної діяльності 
військ (сил). 

Таким чином вразливо виглядає наявний 
недостатній стан військово-наукового 
супроводження підготовки миротворчих 
підрозділів Збройних Сил України, в тому 
числі їх інформаційно-пропагандистського 
забезпечення. В наслідок цього створюються 
суттєві проблеми для українських миротворців 

з перших кроків підготовки до виконання 
миротворчих завдань, штучні небажані 
труднощі.  

Ведучи мову про інформаційно-
пропагандистське забезпечення, слід мати на 
увазі величезну мінливість його форм.  

Виходячи з особливостей завдань, які 
покладались в Іраку на бригади кожної ротації, 
та суспільно-політичної обстановки, 
формувались і удосконалювались структури 
на які покладалось інформаційно-
пропагандистське забезпечення. 

Своєчасне виявлення загроз 
інформаційного характеру на ранніх стадіях їх 
появи, проведення всебічного аналізу загроз, 
доповідь командуванню бригади з 
рекомендаціями стосовно нейтралізації, оцінка 
ступеню впливу на місцеве населення 
політичних партій, релігійних рухів, 
громадських організацій та їх лідерів, рівня їх 
авторитету та підтримки пересічними 
іракцями, спроможності їх впливати на перебіг 
подій та зміну обстановки в м. Аль-Кут та 
провінції Васіт, створення відповідного банку 
даних, такий широкий спектр проблем постав 
перед нашими миротворцями. Важливість їх 
вирішення вимагало безпосередньої опіки 
командування бригади, заступника з 
гуманітарних питань. У складі 5 омбр таку 
діяльність здійснювали безпосередньо 
командування бригади. Для поширення 
інформованості місцевого населення про 
діяльність українських військовослужбовців 
на території Іраку під час першої ротації було 
створено і розгорнуто практичну діяльність 
позаштатної групи психологічних операцій.. 

В подальшому в складі 6 та 7-ої омбр 
було створено відділення по зв’язках з 
громадськістю. Обов’язками відділення по 
зв’язках з громадськістю було визначено: 

 – робота із засобами масової інформації; 
– організація та підготовка матеріалів і 

виступів посадових осіб в місцевих ЗМІ з 
метою пояснення населенню завдань 
українського миротворчого контингенту.  

Практична діяльність фахівців відділення 
полягала у постійних системних контактах з 
представниками всіх місцевих політичних і 
релігійних партій та рухів, нерелігійних 
організацій, навчальних закладів, керівників 
державних структур, силових формувань.  
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Крім ретельного вивчення всіх сфер 
громадського життя та виявлення можливих 
загроз, важливим завданням було створення 
позитивного іміджу нашої держави, 
українського миротворчого контингенту. З 
метою налагодження та проведення 
конкретних заходів з питань взаємодії в 
організаційно-штатну структуру 6, 7 бригад 
було введено відділ підтримки урядових 
структур. До його складу включено фахівців 
різних спеціалізацій та відповідних служб – 
фінансової, медичної, тилу, будівництва тощо.  

Морально-психологічне забезпечення в 
бригаді першої ротації (5 омбр) здійснював 
відділом роботи з особовим складом. В склад 
6-ої бригади були введені штатні посади 
офіцерів з гуманітарних питань в батальйонах 
та практично в усіх ротах, розгорнуто 
редакцію бригадної багатотиражної газети у 
вигляді редакційно-видавничої групи. 

Інформаційно-пропагандистського 
забезпечення діяльності миротворчого 
контингенту проводилося, в основному, за 
такими напрямками: 

Створення та підтримання позитивного 
іміджу українського миротворчого 
контингенту ЗС України серед місцевого 
населення, що допомагало підтримувати 
обстановку безпеки навколо наших 
підрозділів, локалізувати дії терористичних 
груп на підконтрольній території. У даному 
напрямку вирішувались наступні завдання: 

– важливим завданням було встановлення 
та підтримання зв’язків з органами місцевої 
влади, лідерами політичних партій і 
громадських організацій.  

– співпраця з місцевими засобами масової 
інформації. Офіцерами позаштатної групи 
психологічних операцій проводилась робота 
щодо співпраці з місцевими засобами масової 
інформації по інформаційно-
пропагандистському впливу на місцеве 
населення. Розроблено та віддруковано п'ять 
видів інформаційних листівок для 
розповсюдження серед місцевого населення з 
метою висвітлення правдивої та об'єктивної 
інформації про діяльність українського 
військового контингенту та протидії 
розповсюдженню чуток. Їх кількість склала 
230 тисяч примирників. 

– розгортання та робота прес – центру. 
Прес – центр – це офіційний орган 
інформування для військових і цивільних 
журналістів робота якого спрямована на 
зовнішню комунікацію, створення 
позитивного медіа-контексту висвітлення 
миротворчої діяльності наших підрозділів в 
українських і зарубіжних засобах масової 
інформації.  

Таким чином, створення позитивного 
іміджу українського миротворчого 
контингенту, підтримання надійних зв’язків з 
владою вважалося важливим завданням. Це 
дозволяло підтримувати обстановку безпеки 
навколо наших підрозділів, локалізувати дії 
терористичних груп та було надійним 
гарантом безпеки особового складу під час 
виконання ним завдань в межах зони 
відповідальності 

Другим напрямком було інформаційне 
забезпечення особового складу. З метою його 
реалізації виконувались наступні завдання: 

– під час першої ротації було розпочато, а 
під час подальших ротацій продовжувався 
активний моніторинг суспільно-політичної 
обстановки, що склалась в регіоні, 
безпосередньо в провінції Васіт та у 
прикордонні з Іраном. Інформація 
уточнювалась на офіційних зустрічах з 
місцевими лідерами провінції, збиранням та 
аналізом даних про СПО займались 
військовослужбовці механізованих підрозділів 
та військової поліції під час патрулювання.  

Зібрана інформація використовувалась 
для безпосередньо інформаційного 
забезпечення особового складу, що 
здійснювалось щоденно перед початком та 
після виконання кожної задачі впродовж 10-15 
хвилин. Оперативне інформування особового 
складу про зміни в обстановці, події в зоні 
відповідальності проводились щоденно в 
ранковий час та години прийняття їжі (в 
їдальні). Більш складною була організація 
інформування особового складу патрулів та 
конвоїв, тут вона мала випадковий характер. 

– організація та проведення гуманітарної 
підготовки. Організація та проведення 
гуманітарної підготовки з особовим складом 
бригади забезпечувала необхідними знаннями 
щодо менталітету населення, стереотипів 
мислення, культури народу, здійснювалась на 
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підставі наказу командира бригади “Про 
організацію гуманітарної підготовки, 
інформаційного забезпечення та культурно-
виховної, просвітницької роботи з особовим 
складом”. Заняття з особовим складом 
контрактної служби (вільним від несення 
бойового чергування) проводились один раз на 
тиждень по дві години.  

Крім цього у зоні відповідальності наших 
миротворців видавалась дивізійна газета 
“Миротворець”. Її проблематика була 
присвячена:  

– висвітленню виконання миротворчих 
завдань у зоні відповідальності; 

– публікувались звернення командування 
омбр до особового складу; 

– відображались різні аспекти 
співробітництва між українськими 
миротворцями і структурами місцевого 
самоврядування; 

– відображувались повсякденна 
діяльність, побут і культурний відпочинок 
військовослужбовців.  

Третім напрямом інформаційно-
пропагандистської діяльності було 
забезпечення культурних та духовних потреб 
військовослужбовців. Для цього виконувались 
завдання з: 

– культурно-виховної роботи та 
організації дозвілля з військовослужбовцями, 
яка була територіально зосереджена в 
казармах особового складу, дещо в довідково-
інформаційних центрах. Для офіцерів 
працював офіцерський клуб. Оформлена 
наочна агітація на усіх місцях проживання 
особового складу. 

– забезпечення технічними засобами 
пропаганди (ТЗП) бригади першої ротації (5 
омбр) здійснено штатними та додатковими 
ТЗП. Крім того, особовий склад на власні 
кошти здійснював закупівлю у місцевого 
населення комплекти супутникового 
телебачення. 

Під час подальших ротацій бригаду було 
поповнено оновленими технічними засобами. 

Отже, застосування комплексу заходів 
ІПЗ відповідно до його складових значно 
сприяло підтриманню і зміцненню достатньо 
високого рівня морально-психологічного 
стану особового складу бригад всіх ротацій 
впродовж 2003 – 2005 років. 

Разом з тим, ІПЗ підготовки та виконання 
миротворчих завдань мали ряд недоліків. 
Основні з них: 

- через відсутність повної інформації про 
діяльність військовослужбовців в Іраку, 
особовий склад не мав чіткого уявлення про 
свої майбутні завдання; 

- доставка періодичних видань з України 
була дуже нерегулярною; 

- іноді військовослужбовців обурювали 
грубі помилки під час висвітлення подій, що 
відбуваються з українськими 
військовослужбовцями у засобах масової 
інформації в Україні; 

- особовий склад був незадоволений 
існуючою системою нагородження 
військовослужбовців урядовими нагородами 
за виконання бойових завдань („...для того щоб 
нагородили треба або померти, або бути важко 
пораненим”); 

- серед учасників ММО викликає 
незадоволення той факт, що їхній досвід 
виявляється не затребуваним, 
неопублікованим і з ним не ознайомлені 
широкі верстви українського 
військовослужбовців. Відповідно до цього 
здобутки (і аналіз недоліків) ІПЗ ММО стають 
надбанням лише тих, хто залучається до 
чергової ротації. Але поступове звільнення їх 
зі збройних сил, перехід на інші місця служби 
призведе до такого ж стану справ як із 
досвідом війни в Афганістані, що достатнім 
чином не опрацьований і лише зараз через 
півтора десятка років починає служити (і то 
головним чином в Росії) для використання при 
веденні бойових дій в умовах анти 
партизанської війни [6]. 

На нашу думку, з метою покращення ІПЗ 
миротворчої діяльності доцільно: 

- налагодити постійний обмін всебічною 
інформацією з миротворчими підрозділами за 
кордоном з метою своєчасної корекції процесу 
підготовки. До цієї роботи доцільно залучати 
військовослужбовців, які вже виконували 
завдання у складі миротворчих сил; 

- з метою агітації бажаючих проходити 
службу у миротворчих підрозділах, особливо в 
„горячих точках”, доцільно періодично, на 
високому професійному рівні знімати 
рекламні фільми про життєдіяльність наших 
миротворців і демонструвати їх на 



Соціально-правові питання 

Вісник Національного університету оборони України 2 (33) /2013 320 

центральних та місцевих каналах, а не тільки у 
військових програмах. 

- було б доцільне нагороджувати усіх 
військовослужбовців українських 
миротворчих контингентів відповідними 
державними нагородами за виконання 
миротворчої місії. 

Отже, на підставі наведеного можна 
стверджувати, що інформаційно-
пропагандистське забезпечення повинно не 
тільки залишатися однією з головних 
складових морально-психологічного 
забезпечення підготовки і участі особового 
складу і персоналу у миротворчих операціях, а 

його роль, враховуючи значне зростання у 
операціях гуманітарних, морально-етичних, 
етнопсихологічних чинників, суттєво 
підвищується. Воно має здійснюватися у 
тісній взаємодії з іншими видами забезпечення 
миротворчих сил. 

Окремими напрямами подальших 
науково-педагогічних досліджень, які 
потребують науково-методичного 
обґрунтування, може бути подальший 
розвиток та обґрунтування інноваційних форм 
і методів ІПЗ миротворчої діяльності на основі 
сучасних концепцій. 
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THE ORGANIZATION OF THE INFORMATION PROPAGANDIST SUPPLY OF THE 
PEACEKEEPING ACTIVITY OF THE UKRAINIAN ARMY UNITS IN THE REPUBLIC OF IRAQ. 

The unsatisfactory state of the military scientific and information propagandist supply of the Ukrainian 
peacekeeping units looks very impressible. As the result core problems and difficulties appear from the first steps in 
the preparation of units for the peacekeeping missions. 

Speaking about information propagandist supply we must take into consideration a great variety of its forms. 
Concerning the specification of the missions of every rotation and also social and political situation in the country the 
structures of the information propagandist supply were being formed and improved. 

In this article some problems of the organization of the info-propagandist supply for the activity of the 
Ukrainian Armed Forces' Units in cooperation with international Forces in Iraq were examined and several 
recommendations for the improvement of moral-psychological atmosphere were given. 
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ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦІВ ДЕРЖАВНОГО ОБОРОННОГО 
ЗАМОВЛЕННЯ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ 

 
В статті розроблений метод обчислення обробки числових оцінок об'єктів – підприємств вірогідних 

виробників продукції оборонного призначення з метою прийняття обґрунтованого рішення з вибору 
виконавця державного оборонного замовлення  

Ключові слов: державне оборонне замовлення, продукція оборонного призначення, алгоритм 
В статье разработан метод обчисления обработки числовых оценок объектов – предприятий 

вероятных призводителей продукции оборонного значения с целью принятия обоснованого решения с 
выбором исполнителя государственного оборонного заказа  

Ключевые слова: государственный оборонный заказ, продукция оборонного значения, алгоритм 
Зміна характеру наявних та потенційно 

можливих чинників, що створюють небезпеку 
національним інтересам України, критичний 
стан основних виробничих фондів оборонно-
промислового комплексу, низький рівень 
забезпечення Збройних Сил, інших військових 
формувань військовою і спеціальною технікою 
та озброєнням нового покоління, що може 
викликати зниження їх боєздатності, 
потребують негайного розв'язання 
організаційно-правових, фінансових, 
економічних та інших проблем функціонування 
та розвитку комплексу. 

На сучасному етапі існування незалежної 
України політичним керівництвом держави 
вживаються заходи щодо розв’язання 
проблемних питань підприємств оборонно-
промислового комплексу, які беруть на себе 
основний тягар із безпосереднього виконання 
відповідних задач, які ставить керівництво 
держави у сфері матеріально-технічного 
забезпечення потреб національної оборони і 
безпеки.  

Одним із впроваджених рішень з цього 
питання є спрощення порядку вибору 
виконавців державного оборонного замовлення 
з розроблення та виробництва озброєння та 
військової техніки. 

Тобто впровадження рішення щодо 
проведення вибору виконавців державного 
оборонного замовлення через Реєстр 
виробників продукції, робіт і послуг 
оборонного призначення, закупівля яких 
становить державну таємницю, повністю 
відповідає реаліям сьогодення та сприяє як 

розвитку підприємств ОПК так і забезпеченню 
Збройних Сил України сучасним ОВТ. 

Доцільно коротко пояснити застосування 
вимог щодо створення та ведення Реєстру 
виробників продукції, робіт і послуг 
оборонного призначення, закупівля яких 
становить державну таємницю. 

Вперше поняття “Реєстр виробників 
продукції, робіт і послуг оборонного 
призначення, закупівля яких становить 
державну таємницю” (далі – Реєстр) у 
нормативно-правових актах держави визначено 
у Законі України від 23 вересня 2010 року № 
2560-VI “Про внесення змін до Закону України 
“Про державне оборонне замовлення”.  

Так статтею 7 цього Закону встановлено, 
що “У разі якщо закупівля продукції, робіт і 
послуг за оборонним замовленням становить 
державну таємницю, такі продукція, роботи і 
послуги закуповуються у суб’єктів 
господарювання, що зареєстровані як 
виробники продукції, робіт і послуг оборонного 
призначення, закупівля яких становить 
державну таємницю, без застосування 
конкурентних процедур. 

Порядок формування та ведення реєстру 
виробників продукції, робіт і послуг оборонного 
призначення, закупівлі яких становлять 
державну таємницю, визначається Кабінетом 
Міністрів України” [ 1 ]. 

На виконання зазначеного пункту Закону 
Мінекономрозвитку України розроблений та 
постановою Кабінету Міністрів України від 
17.03.11 № 262 затверджений “Порядок 
формування та ведення реєстру виробників 
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продукції, робіт і послуг оборонного 
призначення, закупівлі яких становлять 
державну таємницю” (далі – Порядок). 

Порядок визначає наступне: 
1. Реєстр виробників ведеться 

Мінекономіки та оновлюється не рідше одного 
разу на рік. (стаття 5 Порядку). 

2. Реєстр формується Мінекономіки за 
пропозиціями суб’єктів господарювання. 
(стаття 7 Порядку). 

3. Рішення про включення суб’єкта 
господарювання до Реєстру, або відміну у 
включенні до такого Реєстру, приймає 
уповноважений орган. Рішення доводиться до 
суб’єкта господарювання. (стаття 8 Порядку). 

4. З метою отримання інформації щодо 
Реєстру, державні замовники (Міноборони) 
звертаються до уповноваженого органа 
(Мінекономіки). (стаття 12 Порядку). 

5. Державні замовники (Міноборони), на 
виконання вимог статті 7 Закону здійснюють 
відбір виконавців державного оборонного 
замовлення (що становить державну таємницю) 
на підставі Реєстру [ 2 ]. 

З метою забезпечення застосування 
Порядку формування та ведення реєстру 
виробників продукції, робіт і послуг 
оборонного призначення, закупівлі яких 
становлять державну таємницю, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
17.03.2011 № 262, Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі України підготовлено та 
видано наказ № 115 від 11.05.11 р. “Деякі 
питання формування та ведення реєстру 
виробників продукції, робіт і послуг 
оборонного призначення, закупівлі яких 
становлять державну таємницю” (наказ 
зареєстровано у Мін’юсті 27 жовтня 2011 р. 
за № 1241/19979) 

Наказом зокрема встановлено, що 
оновлення інформації, що міститься в Реєстрі, 
та реєстрація нових виробників продукції, робіт 
і послуг оборонного призначення, закупівлі 
яких становлять державну таємницю, на 
наступний рік починаються з 15 вересня 
поточного року і закінчуються 1 березня 
наступного року на підставі подання 
суб’єктами господарської діяльності 
відповідних документів. Протягом року до 
Реєстру вносяться доповнення стосовно 
реєстрації нових суб’єктів господарської 
діяльності та продукції, робіт і послуг, що є 
предметом їх виробничої діяльності, а також 
зміни стосовно зареєстрованих виробників 

продукції, робіт і послуг оборонного 
призначення [ 3 ]. 

Право підпису наказів про включення 
суб’єкта господарської діяльності до реєстру 
виробників продукції, робіт і послуг 
оборонного призначення, закупівлі яких 
становлять державну таємницю, або про 
відмову у включенні до такого реєстру надано 
директору Департаменту економіки оборони та 
безпеки Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України. 

Тобто на цей час до Реєстру наказом 
Мінекономрозвитку України включаються 
виробники продукції оборонного призначення, 
які оформили на надалі до Мінекономрозвитку 
відповідні документи. 

Але при цьому виникає імовірність 
включення до Реєстру декількох підприємств 
ОПК, які потенційно можуть бути виконавцями 
однакових за тематикою робіт (у першу чергу це 
стосується імовірних виконавців з проведення 
дослідно-конструкторських робіт коли існує 
лише загальна тематика роботи без 
конкретного тактико-технічного завдання на 
її проведення). 

Мінекономрозвитку України, як 
центральним органом, що здійснює 
координацію державних замовників, надано 
роз’яснення щодо порядку вибору виконавця 
державного оборонного замовлення з декількох 
суб’єктів господарювання, що зареєстровані у 
Реєстрі, як виробники певної продукції (робіт і 
послуг) – “вибір виконавця оборонного 
замовлення з суб’єктів господарювання, що 
зареєстровані як виробники продукції, робіт і 
послуг оборонного призначення, здійснюється 
за рішенням державного замовника”. 

Тобто, на сьогодні, існують певні ризики 
дій державного замовника з визначення 
виконавця державного оборонного замовлення 
при наявності у Реєстрі декількох підприємств.  

Невизначеність ускладнюється тим, що 
змінами чинного законодавства у сфері 
державного оборонного замовлення дія 
колегіального органу з вибору виконавця 
державного оборонного замовлення (Конкурсна 
комісія державного замовника) не передбачена, 
що не дозволяє за допомогою фахівців різних 
напрямів (технічних працівників, споживачів 
продукції, фінансистів, економістів тощо) 
прийняти обґрунтоване рішення щодо вибору 
виконавця державного оборонного замовлення 
у разі наявності у Реєстрі декількох 
підприємств. 
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Ситуація, що склалася, може бути вирішена 
шляхом застосування методу експертної 
обробки інформації щодо вірогідних виконавців 
державного оборонного замовлення за 
принципом узгодженості з оцінками більшості. 

Метод може бути застосований для 
експертної оцінки ризику у разі наявності 
декількох незалежних експертів-спеціалістів у 
різних галузях знань. В основу його покладено 
принцип, при якому більшу вагу отримує 
експерт, оцінки якого в більшості випадків 
збігалися з оцінками більшості (із узагальненою 
оцінкою). 

Наприклад для досягнення μ–ої мети 
необхідно вибрати із запропонованої множини 
об’єктів будь-які конкретні об’єкти. Під час 
опитування кожен експерт на підставі свого 
досвіду визначає об’єкти, які, за його думкою, 
необхідно вибрати. За суттю, експерт здійснює 
оцінку необхідності відбору об’єктів.  

Формально сукупність об’єктів, що 
відібрані ј–им експертом для досягнення μ–ої 
цілі можливо представити множиною:  

 
 
 
 
 
де N – кількість експертів в групі 

експертів; 
W – множина об'єктів (М – кількість 

об'єктів). 
Оцінки експертів узагальнюються, і 

формується матриця 
 P = || p i, j ||, розмірністю (М x N),  
де pi,j = pj (wi) – оцінка i– го об'єкту, надана 

j – м експертом, при цьому: 
 
 
pj (wi) = {  
 
 
 
тобто,  
pj (wi) = 1 – якщо, на думку j – го експерта 

об'єкт wi необхідно вибрати;  
pj (wi) = 0 – якщо j – й експерт не вибрав 

об'єкт wi . 
На основі експертних оцінок для кожного 

об'єкту (wi) обчислюється його групова оцінка (p 
(wi)) за наступною формулою: 

 
 
 

де N – кількість експертів в групі; 
pj (wi) – оцінка i – го об'єкту (wi), надана  
j – м екпертом; 
kj – відносний ваговий коефіцієнт 

(показник компетентності) j – го експерта в 
групі експертів, причому:  

 
 
 
 
Процедура визначення показників 

компетентності експертів і формування 
множини об'єктів (Wµ), у разі, коли 
компетентність експерта оцінюється за тим, 
наскільки погоджені його оцінки з оцінками 
більшості, оцінюється в наступному. 

Спочатку обчислюються оцінки кожного 
об'єкту: 

 
 
 
 

 (П.1.1) 
 
 
у припущенні, що експерти однаково 

компетентні, тобто: 
 
 
 
 
У матричному вираженні формулу 

(П.1.1.) можна записати в наступному вигляді: 
 
 
 
 
де: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wμј = {wi : wi W}, ј = 1, N, 
∩

 

 
1, wi Wμј 
0, wi Wμј 

∩
 

∩
 

 N 
pj (wi) = Σ pj (wi) kj, i = 1,M 
 j=1 

 N 
 Σ kj = 1. 
 j=1 

 N 

 
po (wi) = Σ pj (wi) / ko, i = 1,M 
 j=1 

k1 = k2 = … = kN = k0 =  
1 
N 

 

p0 (w) = P k 0 

- вектор групових оцінок, розміреністю 
(М x 1), отриманий на нульовому кроці; 

p0 (w1)  
p0 (w2)  
… 
p0 (wM)  

 

= p0 (w) 
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Таким чином, формулу (П.1.1.) детально 

можна переписати у вигляді: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На наступному кроці обчислюються 

показники компетентності експертів , з 
врахуванням отриманого на попередньому 
кроці вектора групових оцінок об'єктів .  

 
Для цього, використовуючи дані 

попереднього кроку, підсумовуємо ваги 
розузгодження оцінок, виставлених 
експертами, з груповими оцінками об'єктів, 
тобто: 

 
 
 

де ri
0
j - вага розузгодження оцінок; 

   Δi
0
j - розузгодження оцінки j – го 

експерта з груповою оцінкою по i – у об'єкту. 
Потім отримуємо вектор показників 

компетентності експертів      , компоненти 
якого рівні: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
причому  
 
 
 
 
При цьому більшу вагу отримає той 

експерт, оцінки якого в більшості випадків 
збігалися з оцінками більшості. 

На основі отриманих показників 
компетентності експертів, перераховуються 
групові оцінки об'єктів: 

 
 
 
Враховуючи аналогічним чином групові 

оцінки об'єктів, розраховуються показники 
компетентності експертів, переходячи до 

 і ______, потім до і                      і таке 
інше. 

Загальна формула обчислень для (М x N) 
матриці експертних оцінок, М - мірного 
вектора оцінок необхідності вивчення об'єктів 
і N – мірного вектора показників 
компетентності     експертів має наступний 
вигляд: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
де           - N – мірний вектор  
 
 

- матриця експертних оцінок 
розмірністю (М x N); 

p11 p12 
…

 p1N 
p21 p22 

…
 p2N 

… 

pM1 pM2 
…

 pMN 

= P 

-вектор початкових показників 
компетентності експертів, розмірністю 
(N x 1) 

k1
0  

k2
0  

… 
kN

0  

 

= k0  

p0 (w1)  
p0 (w2)  
… 
p0 (wM)  

p11 p12 
…

 p1N 
p21 p22 

…
 p2N 

… 

pM1 pM2 
…

 pMN 

=  

k1
0  

k2
0  

… 
kN

0  

p0 (w)  

 
k1  

 N 

 
εo

j = Σ ri
0
j ; ri

0
j = 1- |Δi

0
j |; Δi

0
j = pij - p0 (wi ); j = 1,N 

 j=1 

 
k1  

N 

Σ εo
j  

 j=1 

εo
j  k1

j = , j = 1,N 

N 

Σ k1
j = 1 

 j=1 

p1 (w) = P k 1 

 
k2  

 
p2 (w) 

 
k3  

 
p3 (w) 

p(w) 

 
pά (w) = P k ά (ά = 0, 1, 
2…), 

 
kά = 

 

k0 
, 

λά - 1 

1
  RT

ά – 1 e,  

ά = 0 

ά = 1, 2…, 

k0 =  
1 , … 1 
N N 

e 

=
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початкових показників компетентності 
експертів; 

Rά = || ri j
ά ||, - матриця вагів 

розузгодження оцінок експертів з груповими 
оцінками необхідності вивчення об'єктів, що 
складається з елементів ri j

ά = 1 - |Δi j
ά |, 

причому: 
 

Δi j
ά = pi j - pά (w i ); 

ά - крок ітерації; 
 
 
 - М - мірний одиничний вектор; 
λά - сума елементів матриці Rά:λά = ri j

ά  
Як зазначено в теорії проблем групового 
вибору [4], відповідно до теореми Перрона – 
Фробеніуса, процес обчислення показників 
компетентності експертів kά , а отже і  pά (w) 
обов'язково  сходиться. 

Отже, якщо групова оцінка об'єкту (p (wi)) 
перевищить певний поріг, то приймається 
рішення про вибір цього об'єкту, тобто: 

 
 
 
 
 
де  π – поріг значущості оцінки. 
Необхідно відзначити, що алгоритм 

дозволяє явно виділити об'єкти "лідери" і 
об'єкти "аутсайдери", тобто, об'єкти, ухвалення 
рішення по яких не викликає сумніву. По 
об'єктах з середніми оцінками можна провести 
повторну експертизу. 

Таким чином, метод, який пропонується 
дозволяє здійснити обробку числових оцінок 
об'єктів – підприємств – вірогідних виробників 
продукції оборонного призначення та 
прийняти обґрунтоване рішення з вибору 
виконавця державного оборонного замовлення 
у разі наявності у Реєстрі декількох 
підприємств – виробників однакової 
продукції(послуг). 
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PROCEDURE FOR DETERMINING AGENTS OF THE STATE DEFENSE ORDER AND RISK 
ASSESSMENT 

This article devoted by state defense order and value of risks. The main idea is the choice executors for state 
defense orders with reflection of risks. The root of choice problem is legislation defects. In article authors propose the 
solution this problem by using expert procedure. Expert procedure include several steps – choice of experts, estimate 
competitiveness of them, expertise itself, and executing of results. As a result risk of wrong solution may be lower by 
accounting opinions of several specialists from other spheres – economical, financial, and technical. Authors 
developed special algorithm for count of expert competitiveness and accounting results of independent opinions. 
According this algorithm user can determine technical patterns that have absolutely advantage for others and 
patterns that are “outsiders”. As an instrument in article use the elements of matrix theory and theory of group 
choice. 

 

e = [1,1,… 1] T 

wi Wμ <═> p(wi) > π, 

∩
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СПОРТ КАК МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН: 
ФИЛОСОФСКО-ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 

 
Процес перетворення міжнародного спорту в соціальне явище планетарного масштабу, зростання 

його авторитету і впливу, збільшення числа пов'язаних з ним кризових ситуацій настійно вимагають 
розвитку теоретичного осмислення цього складного соціального феномена, його глибокого соціально-
філософського аналізу. На сьогоднішній день офіційно визнаною науковим співтовариством доктриною 
осмислення спортивного життя, що визначає сьогодення і майбутнє спорту взагалі і міжнародного 
спорту зокрема, є філософський гуманізм. 

Ключові слова: міжнародний спорт, соціальне явище, кризові ситуації, філософський гуманізм. 
Процесс превращения международного спорта в социальное явление планетарного масштаба, рост 

его авторитета и влияния, увеличение числа связанных с ним кризисных ситуаций все более настоятельно 
требуют развития теоретического самосознания этого сложного социального феномена, его глубокого 
социально-философского анализа. На сегодняшний день официально признаваемой научным сообществом 
доктриной осмысления спортивной жизни, определяющей настоящее и будущее спорта вообще и 
международного спорта в частности, является философский гуманизм. 

Ключевые слова: международный спорт, социальное явление, кризисные ситуации, философский 
гуманизм. 

Одной из ключевых особенностей 
современного спорта является 
ориентированность общественного внимания 
на международные события спортивной 
жизни. Субъектами подобных действий 
становятся национальные сборные и 
отдельные спортсмены, выступающие от 
имени своих государств. Смысловая суть 
международных спортивных состязаний с 
момента их формирования остается 
неизменной – сравнение результатов атлетов и 
команд с учетом их национальной и 
государственной принадлежности. 

Подобная практика сложилась в конце 
XIX столетия, когда на пике 
индустриализации международные контакты 
между передовыми государствами 
становились все теснее. Помимо 
развивающихся контактов в сфере науки, 
политики, культуры и экономики, возникло 
такое явление как международный спорт – 
благодаря усилившейся коммуникации между 
спортивными сообществами различных 
государств. При этом институционализация 
международного спорта проходила медленно: 
в начале ХХ века из популярных видов спорта 
только футбол стал объектом координации 
международной спортивной федерации. Иные 
виды, обладавшие спортивными федерациями, 
- мотоспорт, спортивная стрельба, парусный 

спорт, хоккей на льду, бильярд, авиаспорт, - 
не были локомотивами международной 
спортивной интеграции [4; 26]. 

Активное становление системы 
международных спортивных федераций 
пришлось на вторую четверть прошлого 
столетия, уже к середине века подобных 
организаций насчитывалось более двухсот 
(включая региональные и 
неправительственные организации). Именно 
они положили начало сформировавшейся к 
сегодняшнему дню системе международных 
спортивных контактов.  

Также в течение ХХ века параллельно с 
процессом формирования системы 
международных спортивных организаций 
сложился устойчивый календарь 
международных спортивных событий. В сфере 
межгосударственных отношений все более 
весомую роль играют многосторонние 
спортивные связи. Это объясняется тем 
фактом, что международный спорт оказывает 
влияние практически на все слои и сферы 
современного общества, современной 
культуры, ассоциируется с образованием, 
политикой, экономикой, техникой, наукой, 
искусством, СМИ и МК и т.д. Растет 
значимость спорта и в системах образования и 
социализации молодых поколений. Спорт 
"затрагивает и такие, казалось бы 
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несопоставимые явления, как общественное 
положение, расовые и национальные 
отношения, деловую жизнь, модели 
автомобилей, моду, концепцию героизма и 
этические ценности" [7; 153]. 

Обобщая, можно отметить, что к 
сегодняшнему дню международный спорт 
сочетает в себе черты социальной системы, 
социального института и особого движения, 
занимающего обширную и уникальную нишу 
в структуре современного социума. 

Однако в отличие от других социальных 
институтов, международный спорт 
складывался стихийно, в сжатые исторические 
сроки. Также в рамках процесса становления 
международного спорта выделялись 
неравномерные, слабо связанные друг с 
другом тенденции. К таковым, в частности, 
можно отнести становление олимпийского 
движения, формирование международных 
спортивных федераций, преобразование 
двусторонних и многосторонних спортивных 
контактов, встреч и состязаний в качестве 
традиции международных отношений и т.д. 
Подобное развитие событий в сфере 
международного спорта стало причиной 
слабого развития теоретического 
самосознания спорта, философской и 
социологической рефлексии в отношении 
феномена международного спортивного 
дискурса. На это обращают внимание многие 
исследователи: "Низкий уровень 
"самосознания" - хроническая болезнь 
современного спорта. Как следствие - его 
модернизация практически всегда строилась с 
опорой на его периферические, а не 
центральные, сущностные характеристики; 
олимпийское движение не составляет 
исключения из этого правила" [1; 73]. 

Акцент на олимпийском движении и 
феномене международных Олимпийских игр 
неслучайно появляется в особом формате. 
Многие исследователи и социологи спорта 
выделяют именно олимпизм в качестве ядра 
идеологии международного спорта, при этом 
отмечая большое количество проблем с 
рефлексивным пониманием сути 
олимпийского движения. "То, что можно было 
бы назвать философией олимпизма,.. 
находится пока в зачаточном состоянии", - 
отмечает М. Я. Сараф [5; 35]. ; " те, кто 

проявляет к Олимпийским играм научный 
интерес, почти единодушно сходятся во 
мнении, что, несмотря на все великолепие и 
символику, олимпизм фактически лишен 
внутренней сущности" [3; 32]. , - заключает 
чешский исследователь К. Прохазка и т.д. 

Однако превращение международного 
спорта в социальное явление планетарного 
масштаба, рост его авторитета и влияния, 
увеличение числа связанных с ним кризисных 
ситуаций все более настоятельно требуют 
развития теоретического самосознания этого 
сложного социального феномена, его 
глубокого социально-философского анализа. 
На сегодняшний день официально 
признаваемой научным сообществом 
доктриной осмысления спортивной жизни, 
определяющей настоящее и будущее спорта 
вообще и международного спорта в частности, 
является философский гуманизм.  

Гуманистический дискурс окончательно 
сделал объектом своего воплощения спорт в 
середине ХХ века, в то время как многие 
явления общественной жизни подвергались 
гуманистическому анализу в контексте острых 
социальных и политических кризисов в 
мировом сообществе. Как отмечает 
В.И. Столяров, в то время появился 
социальный запрос на переоценку спортивных 
практик «с точки зрения заключенных в них 
возможностей реализации общечеловеческих 
гуманистических идеалов и ценностей (мира, 
дружбы, взаимопонимания и культурного 
взаимообогащения народов, всестороннего и 
гармоничного развития личности, ее 
культуры), преодоления барьеров и 
отчуждения между различными социальными 
системами, националистических и 
шовинистических предрассудков, а также о 
том, какую роль эти явления и события 
реально играют в современных условиях и 
каковы пути повышения их гуманистической 
направленности" [6; 36-37]. 

Международный спорт закономерно стал 
центром притяжения философии спортивного 
гуманизма в качестве площадки для 
демонстрации намерений по мирному 
сотрудничеству между странами, готовности к 
диалогу, приверженности ценностям 
взаимопонимания и толерантности. Данным 
кругом гуманистических компенетнций 
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международного спорта были заданы вопросы 
для гуманитарного, философского и 
социологического анализа: в какой степени 
процесс интернационализации спорта 
содействует воплощению в реальность 
фундаментальных гуманистических ценностей 
(мир, дружба, взаимное уважение, 
нравственное развитие, взаимопонимание, 
личностный рост и т.д.); каким образом 
демонстрация гуманистических нарративов 
языком международного спорта соотносится с 
неотъемлемыми от спортивного дискурса 
практиками соперничества; как возможен 
симбиоз противостояния между 
государствами (в форме соперничества 
национальных команд) и декларация сути 
международного спорта как языка мирного и 
конструктивного диалога между державами; 
как сохранить верное гуманистическое 
восприятие всего множества парадоксальных 
смыслов международного спорта в среде 
потребителей спортивного контента и т.д. 

Актуальность и неразрешенность данного 
круга краеугольных для международного 
спорта вопросов подтверждается 
непрекращающимися дискуссиями, 
ассоциированными с ними, на высоком уровне 
мировой философской, политической и 
спортивной номенклатуры. Например, в 
соответствии с Резолюцией, принятой в 1994 
году, в повестку 50-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН был включен пункт "Через 
олимпийские идеалы и спорт - к миру без 
войн, к лучшему миру". Генеральный 
секретарь ООН получил предписание 
пригласить главу Международного 
олимпийского комитета и министров, 
ответственных в различных государствах за 
молодежную и спортивную политику, для 
рассмотрения указанного вопроса. Таким 
образом, Генеральная ассамблея ООН 
посвятила отдельное заседание вопросам 
трансляции гуманистических идей через 
спортивные события мирового уровня и 
развитие международного спортивного 
сотрудничества. 

В основании современной философии 
спортивного гуманизма лежат идеи, 
принадлежащие основателю олимпийского 
движения Пьеру де Кубертену. В 
Олимпийской хартии кубертеновская модель 

спортивного гуманизма получила название 
«концепция современного олимпизма» [2; 7]. 
Данная концепция в связке с социально-
философскими и ассоциированными с ними 
практическими проблемами спортивного 
дискурса активно обсуждалась и обсуждается 
в рамках сессий Международной 
олимпийской академии.  

Подход П. де Кубертена был предметом 
обсуждения также на многих международных 
научных и олимпийских конгрессах: X 
Олимпийском конгрессе (Варна, 1973), XI 
Олимпийском конгрессе (Баден-Баден, 1981) и 
XII Олимпийском конгрессе (Париж, 1994); 
научном конгрессе "Спорт в современном 
мире" (Мюнхен, 1972); научных симпозиумах 
в Мюнхене (1977, 1979, 1980) и Баден Бадене 
(1981); I Всемирном научном конгрессе 
"Спорт в современном обществе" (Москва, 
1974); II Всемирном научном конгрессе 
"Спорт в современном обществе" (Тбилиси, 
1980); Международном научном конгрессе 
"Спорт и международное взаимопонимание" 
(Хельсинки, 1982); международном научном 
конгрессе "Современный олимпийский спорт" 
(Киев, 1993); международном форуме 
«Молодежь-Наука-Олимпизм» (Москва, 
1998); олимпийских научных конгрессах в 
Орегоне (США, 1984) и Сеуле (Южная Корея, 
1988); международных социологических 
конференциях, симпозиумах и конгрессах, 
например, XII Всемирном социологическом 
конгрессе (Мадрид, 1990), XIII Всемирном 
социологическом конгрессе (Билефельд, 
Германия, 1994) и др.  

Однако, несмотря на большое количество 
научных публикаций и публичных 
обсуждений, концепция философии 
спортивного гуманизма остается единственной 
общепринятной, но не конкретизированной и 
конфликтной парадигмой рефлексии в сфере 
международного спорта. При этом большой 
объем социально-философских феноменов, 
сопровождающих спортивные явления 
международного масштаба, остаются либо 
неосмысленными, либо осмысленными 
поверхностно. Как отмечал в своем 
выступлении на международном конгрессе 
«Спорт и международное взаимопонимание» 
(1982) известный исследователь П. Сеппэнен, 
"почти отсутствуют серьезные исследования в 
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этой области. На самом деле мы очень мало 
знаем об эффекте воздействия спорта на 
взаимопонимание между народами. Мы лишь 
знаем, что спортивный обмен между нациями 
является очень широким и все возрастающим 
феноменом. Мы также знаем, что большая 
часть этого обмена ограничена большим 
спортом и сопутствующим ему зрительским 
спортом, что все увеличивается освещение 
спорта в средствах массовой информации. В 
дополнение к этому мы знаем, что спортивные 
команды имеют особые привилегии в 
посещении и посещают такие места, которые 
недоступны обычным туристам. В журналах и 
газетах время от времени появляются 
сообщения о межнациональных свадьбах и 
дружеских связях между отдельными 
спортсменами. Но наши знания крайне 
ограничены относительно социальных 
функций спорта в международных 
отношениях". В докладе другого 
исследователя социально-философских 
проблем спорта П. Макинтоша указывалось, 
что наиболее дискуссионными вопросами в 
сфере гуманистического осмысления 
международного спорта являются проблемы 
взаимовлияния интернациональных 
спортивных событий и международных 
локальных и глобальных конфликтов.  

Более тридцати лет философско-
гуманистическая мысль не совершала прорыва 
в осмыслении международных спортивных 
явлений. При этом традиционный гуманизм, 
адаптированный к реалиям спортивного 
дискурса, является не единственной попыткой 
осмысления спортивных практик и тенденций 
спорта в самом спортивном сообществе. 
Следует упомянуть малоизученный на 
мировом уровне, но богатый идеологическими 
ресурсами спартианский подход к 
осмыслению спортивного дискурса. 

Авторство данного подхода принадлежит 
российскому исследователю В.И. Столярову, 
который занимался социально-философской 
проблематикой спорта с 1972 года. Им была 
создана школа исследования олимпийского 
движения и самого спортивного дискурса, 
особенностью которой стала уникальная 
модернизированная гуманистическая 
идеология. Проект получил название 
«СпАрт». Название отсылает к трем 

заимствованным из английского языка словам 
- "Spirituality" - духовность, "Sport" - спорт и 
"Art" -искусство, которые отражают ключевые 
смысловые тезисы подхода к философскому 
осмыслению феномена спорта.  

В основе спартианской парадигмы – 
сплав гуманизма и телесно-практических 
инноваций, внедряемых, в частности, в 
образовательную и воспитательную системы. 
Спартианская парадигма акцентирует 
внимание спортивно-гуманистической 
социализации на целостном развитии 
личности как абсолютной цели. Т. е. акцент, 
который в олимпизме часто смещается в 
пользу физического развития индивида, в 
рамках спартианского дискурса строго 
остается на балансе телесного и духовного, 
интеллектуального развития. 

В вопросе определения рамок 
универсальности и полноты развития 
личности приверженцы спартианской 
спортивно-гуманистической культурной 
парадигмы опираются на теоретические 
разработки социальных наук: философии, 
социологии, антропологии, педагогики, 
психологии и т.д. Основной опорной точкой 
спартианского понимания всесторонне 
развитой личности является многократно 
утверждаемый в секторе гуманитарных наук 
философский тезис о гармонии тела и духа в 
человеке, его способности участвовать в 
различных видах деятельности и брать на себя 
различные физические, интеллектуальные, 
моральные и социальные практики. 
Спартианство предполагает многостороннее 
развитие личности, которой предлагается уйти 
от узконаправленного спортивного 
самосовершенствования. Однако сообщество 
международного профессионального спорта 
препятствует проникновению подобных 
воззрений в ранг всемирного легитимного 
метода трактовки спортивной жизни. 

Таким образом, в сфере социально-
философского осмысления современного 
спорта возник парадокс: спортивный 
гуманизм, неспособный стать социально-
философским фундаментом для разрешения 
спорных вопросов взаимодействия 
международного спорта и жизнью 
современного общества, не может быть 
смещен с олимпа спортивной идеологии. 
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Спортивное сообщество не видит альтернатив 
развитию идей П. де Кубертена, в то время как 
альтернативные смыслы, сочетающие в себе 
принципы гуманизма и стремление к 
методологической и практической широте 

охвата, созданы и опробованы в рамках самого 
же спортивного сообщества. Вряд ли стоит 
надеяться, что в ближайшем будущем 
ситуация выйдет из этого тупика. 
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SPORT AS INTERNATIONAL CULTURAL PHENOMENON: PHILOSOPHICAL AND 
HUMANISTIC DISCOURSE 

In the modern world, in addition to developing contacts in the sphere of science, politics, culture and economy, 
there was such a thing as an international sport - thanks to the efforts of communication between the sports 
communities of different states. The process of transformation of international sport to the social phenomenon of 
global scale, increase its prestige and influence, the increase related crisis more urgently require the development of 
theoretical self-consciousness of this complex social phenomenon, its deep social and philosophical analysis. To date, 
officially recognized by the scientific community doctrine understanding sporting life, determine the present and 
future of the sport in general and the international sport in particular, is a philosophical humanism. May be noted 
that to date, international sport combines the features of a social system, social institutions and special interest 
movement’s extensive and unique niche in the structure of modern society. The relevance of these issues to 
international sport confirmed ongoing discussions associated with them, the high-level world of philosophical, 
political and sports system. 

Keywords: international sport, social event, crisis, philosophical humanism. 
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВАРІАНТУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ НОВИМИ ЗРАЗКАМИ ВІЙСЬКОВОЇ 

ТЕХНІКИ 
 
В статті запропонований підхід до вибору варіанту забезпечення новими зразками військової техніки 

для оснащення Збройних Сил України з урахуванням впливу ряду системних факторів. В якості способу 
оцінювання варіантів запропонований метод аналізу мереж (AHP-process). 

В статье предложен подход к выбору варианта обеспечения новыми образцами военной техники для 
оснащения Вооруженных Сил Украины с учетом влияния ряда системных факторов. В качестве способов 
оценки вариантов предложен метод анализа сетей (AHP-process). 

Забезпечення Збройних Сил України 
сучасними зразками військової техніки (ВТ) в 
сучасних умовах є одним із основних завдань 
воєнно-технічної політики держави. Досить 
тривалий період, починаючи з 90-х років 
минулого сторіччя темпи оснащення ВТ 
Збройних Сил України суттєво відставали від 
потреб. В результаті на сучасному етапі велика 
кількість ВТ української армії потребує 
оновлення. Ряд зразків, які були на озброєнні 
армії колишнього СРСР, сьогодні здебільшого є 
морально застарілими і за своїми бойовими 
можливостями не можуть задовольнити вимоги 
до ведення бойових дій в сучасних умовах. Не 
дивлячись на економічну кризу зростає 
кількість держав, які поступово оснащують свої 
збройні сили більш сучасними зразками, 
здатними в рази підвищувати боєздатність 
підрозділів і частин на полі бою, створюючи 
вирішальну перевагу над супротивником.  

В роботах вітчизняних і зарубіжних 
фахівців це питання вирішувалось здебільшого 
в контексті оптимізації технічних параметрів 
зразків ВТ, з метою воєнно-економічного 
обґрунтування чи аналізу воєнно-технічної 
політики окремих держав [1-4]. Питання, що 
стосуються політики забезпечення або 
оснащення було другорядним. Сьогодні, в 
умовах коли інші держави (в тому числі і 
найближчі сусіди України) активно оновлюють 
військову техніку доцільно більш прискіпливо 
звернутися саме до питання забезпечення. 

Тому, необхідність подальшого оснащення 
Збройних Сил України військовою технікою є 
актуальним завдання і не викликає сумніву.  

Для вирішення однієї з частин завдання, а 
саме обґрунтуванню раціонального варіанту 

забезпечення ЗС України новими зразками ВТ 
присвячена ця стаття метою якої є розробка 
відповідного методичного підходу.  

Під терміном “забезпечення” в статті 
розуміється політика отримання необхідної 
кількості зразків ВТ певного типу для 
виконання завдань, що стоять перед Збройними 
Силами України. Ця політика передбачає не 
тільки виробництво вітчизняних зразків ВТ але 
і закупівлю, спільне виробництво та 
виробництво за ліцензією. 

В конкретному випадку, коли стоїть 
завдання вибору певного варіанту забезпечення 
із наведених, стосовно одного зразка ВТ 
(особливо якщо він являє собою складну 
технічну систему) необхідно враховувати дію 
наступних факторів: 

можливості вітчизняної промисловості з 
організації виробництва зразка, як за замкненим 
циклом, так і в кооперації з підприємствами 
інших держав; 

можливості держави з фінансування з 
розробки та випуску, закупівлі тощо зразка ВТ; 

наявність виробництва аналогічних або 
подібних зразків ВТ в інших державах; 

науково-технічний потенціал держави, 
здатний забезпечити розроблення, 
випробування та використання нового зразка 
ВТ; 

вплив нового зразка ВТ на зміни в 
характері збройної боротьби. 

Із перелічених факторів зрозуміло, що для 
їх врахування під час обґрунтування необхідне 
залучення експертних методів оцінювання 
(оскільки більшість факторів мають якісний 
характер) до яких належить зокрема метод 
аналізу мереж (МАМ), запропонований Т. Сааті 
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[5,6]. Перевага цього методу перед іншими, і, 
зокрема, перед методом аналізу ієрархій є 
можливість поєднувати експертні судження з 
системним представленням рішення певної 
наукової задачі, що передбачає використання 
не тільки міжелементих (міжгрупових), але і 
зворотних зв’язків.  

Запропонований методичний підхід 
складається із наступних етапів. 

Перший етап. Визначення в кожному із 
перерахованих факторів груп (кластерів) 
показників за якими буде проводитися 
оцінювання та відповідних альтернатив. До 
таких груп можуть відноситися: 

можливості вітчизняної промисловості з 
організації виробництва зразка, як за 
замкненим циклом, так і в кооперації з 
підприємствами інших держав: 

відсутні (В). В державі ніколи не 
вироблялись подібні зразки ВТ і відсутні 
промислові потужності для створення їх 
виробництва;  

обмежені (О). В державі є промислові 
потужності для виробництва подібних зразків 
ВТ, але вони потребують певного 
дообладнання або переобладнання; 

наявні (Н). В державі наявні промислові 
потужності для організації виробництва зразка. 

можливості держави з фінансування з 
розробки та випуску, закупівлі тощо зразка 
ВТ: 

відсутні (Ві). Держава не здатна 
фінансувати не тільки розробку але і 
виробництво зразка ВТ; 

обмежені (Об). Держава може фінансувати 
виробництво обмеженої кількості зразків, або 
закупівлю їх частини за кордоном та частково 
інші варіанти забезпечення (лізинг, спільне 
виробництво); 

достатні (Д). Держава може здійснювати 
фінансування в повному обсязі такого зразку 
ВТ. 

наявність виробництва аналогічних або 
подібних зразків ВТ в інших державах: 

відсутнє (Від). В інших державах відсутнє 
виробництво подібних зразків ВТ (хоча 
прототипи або дослідні зразки можуть 
існувати); 

модернізація (М). В інших державах 
здійснюється модернізація існуючих зразків ВТ 

з метою доведення їх тактико-технічних 
характеристик до рівня зразка, яким необхідно 
забезпечити ЗС України; 

створення (С). В інших державах 
створюється і випробовується новий зразок ВТ. 

науково-технічний потенціал держави, 
здатний забезпечити розроблення, 
випробування та використання нового 
зразка ВТ: 

наявність конструкторських бюро (Кб). В 
Україні існують конструкторські бюро (школи), 
укомплектовані відповідними фахівцями та 
випробувальна база для розроблення зразка ВТ; 

наявність підготовлених фахівців (Ф). В 
Україні відсутні конструкторські бюро але 
існують фахівці та випробувальна база для 
розробки зразка ВТ; 

наявність випробувальної бази (Вб). В 
Україні наявна тільки випробувальна база для 
нового зразка ВТ. 

вплив нового зразка ВТ на зміни в 
характері збройної боротьби: 

незначний (Не). Новий зразок ВТ 
незначним чином вплине на характер збройної 
боротьби, поліпшуючи окремі бойові якості 
старих зразків; 

суттєвий (Су). Новий зразок ВТ вплине на 
характер збройної боротьби і вимагатиме 
відповідного переоснащення від інших 
технічних систем; 

корінних (К). Новий зразок ВТ призведе до 
зміни тактики або стратегії збройної боротьби. 

Серед альтернатив, які доцільно 
розглянути під час обґрунтування можуть 
бути такі: 

розроблення і подальше виробництво 
нового зразка в Україні (Р); 

спільне з іншою країною розроблення і 
виробництво нового зразка в Україні (Св); 

закупівля нового зразка за кордоном (З); 
виробництво нового зразка в Україні за 

ліцензією (Л). 
Другий етап. Побудова мережі за 

визначеними групами та альтернативами. Ця 
мережа може містити прямі та/або зворотні 
зв’язки між кластерами, а також зв’язки 
всередині самих кластерів [5]. Вигляд такої 
мережі для описаних на першому етапі 
кластерів показаний на рис. 1. 
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Рис. 1. Приклад мережі запропонованого методичного підходу 
Показана на рис. 1 мережа не є 

універсальною для всіх зразків ВТ і може мати 
інший вид у відповідності зі специфікою 
розробки або особливостями самого зразка. Слід 
зазначити, що показана на рис.1 мережа має 
спрощений вигляд. Повний вигляд зв’язків в ній 

показаний на рис. 2. Однак, як правило, потреби 
в зображенні таких мереж не існує, або вони 
зображуються таким чином лише в окремих 
випадках для більш детального пояснення 
зв’язків між кластерами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Вигляд мережі зі зв’язками між елементами кластерів. 
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Третій етап. Здійснення експертних 
оцінювань в кожному кластері за парними 
порівняннями між ними і отримання 
нормованих пріоритетів. Ці процедури 
здійснюються за відомими правилами [7] у 
відповідності із шкалою парних порівнянь від 

2 до 9 у випадку прямої переваги і від1/2 до 1/9 
у випадку зворотної. Результати парних 
порівнянь являють собою матрицю 
порівнюваних значень, пріоритети елементів 
яких отримують за формулами: 

 w1 w2 … wn 

w1 w1/w1 w1/w2 … w1/wn   

w2 w2/w1 w2/w2 … w2/wn   (1) 
. . 
. . 
. . 

wn wn/w1 wn/w2 … wn/wn  , 
де 
w1/w1, w1/w2,…, wn/wn - експертні судження парних порівнянь, отримані у відповідності до 

шкали, табл. 1.  
Таблиця 1. 

Шкала для здійснення парних порівнянь 
№ Значення w1/w1, w1/w2,…, 

w6/w6 
Визначення експертних суджень Приклад 

1 1 Рівна важливість wi та wj w1=w2 
2 3 Помірна перевага wi над wj w1>w2 
3 5 Істотна перевага wi над wj w1>w2 
4 7 Значна перевага wi над wj w1>w2 
5 9 Максимальна перевага wi над wj w1>>w2 
6 2,4,6,8 Проміжні значення між судженнями w1>w2 
7 1/2,1/3, 1/4,1/5,1/6, /7,1/8,1/9 Значення якщо wj переважає wj w1<w2,…, w1<<w2 
Значення Z1,…, Zn нормуються. Таким 

чином, для кожної матриці мережі, рис. 2 
визначаються нормовані пріоритети кластерів, 
які розміщуються в так званій суперматриці 
[5]. Вигляд такої суперматриці для 
розглядуваного прикладу наведений в табл. 2.  

Четвертий етап. Проведення 
розрахунків. Розрахунки за вихідною 
суперматрицею можна здійснювати за 
допомогою спеціалізованої програми 
ExpertChoce [8] (англійською мовою), але 
більш доцільно використати стандартну 
програму Microsoft Excel, яка хоч і є більш 
трудомісткою, але є безкоштовною дозволяє 
проводити аналогічні обчислення та 
контролювати результати. За наведеним 
прикладом проведені обчислення, вихідними 
даними для яких були судження самих авторів 
статті. Результат цих обчислень наведені в 

табл. 3. Відповідно до цього результату за 
гіпотетичним зразком ВТ пріоритет має 
альтернатива – розроблення і подальше 
виробництво нового зразка в Україні, рис. 3. 
Хоча пріоритет зазначеної альтернативи не є 
безумовним вона переважає найближчий за 
значенням варіант – спільне з іншою країною 
розроблення і виробництво нового зразка в 
Україні більш ніж на 8%. 

П’ятий етап. Аналіз отриманого 
результату і формулювання висновків. В 
окремих випадках результат може бути 
неоднозначним (наприклад, коли значення 
пріоритетів альтернатив майже однакові). Тоді 
необхідно переглянути або вихідні дані або 
більш чітко сформувати саму мережу 
(можливо окремі зв’язки були упущені або 
некоректно встановлені).  
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Таблиця 2 
Вихідна суперматриця для прикладу наведеному в статті 

  Не Су К Від М С В О Н Ві Об Д Кб Ф Вб Р Св Л З 
Не 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Су 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
К 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Від 0,55 0,17 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
М 0,24 0,39 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
С 0,21 0,44 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
В 0,00 0,00 0,00 0,49 0,58 0,64 0,00 0,00 0,00 0,14 0,10 0,08 0,14 0,41 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 
О 0,00 0,00 0,00 0,31 0,28 0,26 0,00 0,00 0,00 0,28 0,26 0,23 0,28 0,33 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 
Н 0,00 0,00 0,00 0,20 0,14 0,10 0,00 0,00 0,00 0,58 0,64 0,69 0,58 0,26 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ві 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,38 0,54 0,17 
Об 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,29 0,30 0,48 
Д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,33 0,16 0,35 
Кб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,32 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ф 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,46 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Вб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,22 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Р 0,00 0,00 0,00 0,41 0,39 0,30 0,33 0,39 0,29 0,48 0,39 0,38 0,41 0,39 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

Св 0,00 0,00 0,00 0,31 0,28 0,25 0,33 0,28 0,29 0,29 0,30 0,35 0,31 0,23 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 
Л 0,00 0,00 0,00 0,12 0,20 0,25 0,17 0,20 0,21 0,13 0,17 0,13 0,14 0,23 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
З 0,00 0,00 0,00 0,16 0,14 0,21 0,17 0,14 0,21 0,10 0,14 0,14 0,13 0,14 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Таблиця 3  
Результат обчислень за вихідною суперматрицею 

 Не Су К Від М С В О Н Ві Об Д Кб Ф Вб Р Св Л З 

Не 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Су 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

К 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Від 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

М 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

С 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

В 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

О 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 

Н 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

Ві 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 

Об 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 

Д 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 

Кб 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

Ф 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 

Вб 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

Р 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 

Св 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Л 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 

З 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 

 
 
 



Соціально-правові питання 

Вісник Національного університету оборони України 2 (33) /2013 336 

 
Рис. 3. Пріоритети альтернатив у відсотках відповідно до результату обчислень 

Запропонований підхід дозволяє вирішити 
ряд питань воєнно-технічної політики, а саме: 

описати вихідні дані з урахуванням умов 
щодо фінансування, виробництва, закупівлі та 
інших складових, що обумовлюють забезпечення 
Збройних Сил України новими зразками ВТ; 

врахувати такі важливі чинники, як вплив 
воєнно-технічної політики інших держав на 
розвиток ВТ та зміни в збройній боротьбі; 

використати як якісні так і кількісні 
характеристики оцінювання умов 
забезпечення ВТ Збройних Сил. 

Застосування подібного підходу до оцінки 
різних зразків ВТ яких потребують Збройні 
Сили України дозволить використовувати під 
час короткострокового і середньострокового 
планування, враховуючи, перш за все фінансові 
можливості держави. 

 
Література 

1. Арепин Ю.И. Военно-экономическое обоснование развития вооружения и военной техники 
[Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://elibrary.ru/item.asp?id=11685565 

2. Полегенько А.Ф. Методика вибору значень часткових показників якості до перспективного зразка 
озброєння і військової техніки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. – Вип. No 14 – К.: ВІКНУ, 2008. –С. 101-107 

3. Маричев П.А., Мушков А.Ю. Рымкевич С.Н. Военно-экономическое обоснование выбора варианта 
развития вооружения и военной техники противовоздушной обороны [Електронний ресурс] // Режим 
доступу до ресурсу: http://elibrary.ru/item.asp?id=15123759 

4.В. Цымбал, И. Терехов США: Опыт перехода на интенсивный путь развития вооружений и военной 
техники [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://www.rau.su/observer/N28_93/28_13.HTM 

5. Thomas L.Saaty Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process // 
Thomas L Saaty University of Pittsburg 322 Mervis Hall Pittsburg, PA. - 357 p, 

6. Принятие решений при зависимостях и обратных связях [Текст] : аналитические сети / Т. Л. Саати ; 
пер. О. Н. Андрейчикова ; ред.: О. Н. Андрейчикова, А. В. Андрейчиков . - М. : ЛКИ, 2008. - 307 с 

7. Саати Т. Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем: Пер с англ. - М. Радио и связь, 1991. - С. 32. 
8. ExpertChoice for Collaborative Decision Making [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: 

http://expertchoice.com/ 
 

Trotsko L.G. researcher of Central science-research institute  
Trotsko B.V. student of information protection institute  

THE METHODICAL APPROACH FOR EXPLAINING THE RATIONAL VARIANT OF 
ENSURING ARMED FORCES OF UKRAINE BY NEW SAMPLES OF MILITARY TECHNIQUE 

The paper proposed an approach to choosing of new military equipment for the Armed Forces of Ukraine with 
the influence of a number of systemic factors. As a way of evaluating is proposed the Analitical network process 
(ANP-process). As the impacts proposed - the production of similar samples in other states, the possibility of the 
domestic industry, the possibility of financing, production, scientific and technological potential and impact on 
sample armed struggle.  The proposed approach allows us to solve a number of issues of military-technical policy, 
namely:describe the source data based on conditions on the financing, production, procurement and other 
components that contribute to the Armed Forces of Ukraine with new military equipment;consider such important 
factors as the impact of military-technical policy of other states in the development of military technology and 
changes in the armed struggle;using both qualitative and quantitative characteristics evaluation conditions for 
military equipment of the Armed Forces. 

Key words: methodical approach, military technique, Armed Forces of Ukraine, ANP-process 
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