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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПІДГОТОВКИ  
МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ 

В ЗАКЛАДАХ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ 
 
Проаналізовано Всеукраїнську програму реформування закладів інтернатного типу для дітей-

сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування (відповідно до програми, відбувається 
реорганізація закладів з метою створення на їх базі будинків сімейного типу, або ж усиновлення таких 
дітей) на прикладі Полтавської області; здійснено моніторинг щодо забезпеченості навчальних 
закладів і служб сільської місцевості соціальними педагогами. 

Ключові слова: соціальний педагог, моніторинг, заклади інтернатного типу, практична робота, 
реформування, реалізація, Всеукраїнська програма, діти-сиріти, діти позбавлені батьківського 
піклування. 

Проанализирована Всеукраинская программа реформирования учреждений интернатного типа 
для детей-сирот и детей лишенных родительской опеки (согласно программе, происходит 
реорганизация учреждений с целью создания на их базе домов семейного типа, или усыновление таких 
детей) на примере Полтавской; осуществлен мониторинг обеспеченности учебных учреждений и 
служб сельской местности социальными педагогами. 

Ключевые слова: социальный педагог, мониторинг, учреждения интернатного типа, 
практическая работ, реформирования, реализация, Всеукраинская программа, дети-сироты, дети, 
лишенные родительской опеки. 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Аналіз наявної системи підготовки 
бакалаврів «Соціальних педагогів», як 
фахівців, які можуть здійснювати діяльність 
у закладах інтернатного типу, дав змогу 
виявити такі проблеми: 

‒ на сьогодні відсутня системна 
підготовка студентів для здійснення 
професійної діяльності у закладах 
інтернатного типу; 

‒ навчальним планом не передбачено 
спеціальних дисциплін (курсів), які б 
висвітлювали питання щодо роботи у 
закладах інтернатного типу; 

‒ професійно-орієнтовані нормативні 
дисципліни частково висвітлюють питання з 
даної проблеми, що є недостатнім.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проблеми теоретичної та 
практичної підготовки до професійної 
діяльності досліджува и практической 
подготовлись Б. Ананьєвим, М. Д’яченко, 
JI. Кандибовича, Н. Левітова, Б. Ломова, 
Д.Узнадзе та ін. Визначення готовності до 
професійної діяльності взагалі і до 
педагогічної зокрема, виявлення її сутнісних 
компонентів знайшли відображення у працях 
Н. Кузьміної, Ю. Кулюткіна, Л. Міщенко, 
А. Пуні, П. Решетникова, Є. Рогова, 
В. Сластьоніна, Л. Спіріна та ін. 

Слід зазначити, що сьогодні 
збільшується число досліджень, присвячених 
підготовці соціальних педагогів і соціальних 

працівників (М.Галагузова, Р.Куліченко, 
Л.Мардахаєв, В.Масленнікова, 
В.Монастирський, Р.Овчарова та ін.). 

Аналіз педагогічної практики дозволив 
виявити суперечність між необхідністю 
вирішення проблеми соціалізації дітей-сиріт 
та дітей, які залишилися без піклування 
батьків і інертністю педагогічної системи, 
яка не в повній мірі забезпечує соціальне й 
особистісне становлення дітей-сиріт. 

Мета статті – дослідити стан 
підготовки соціальних педагогів у вищих 
навчальних закладах, здійснити моніторинг 
забезпечення такими фахівцями заклади 
сільської місцевості. 

Виклад основного матеріалу. 
Отримані соціологічні дані Міністерства 
праці та соціальної політики, Програми 
соціального захисту населення дозволили 
зробити висновок про значний попит на 
фахівців соціальних педагогів для сільської 
місцевості. На жаль, студенти, які отримують 
цю спеціальність не бажають працювати у 
ній. 

На основі теоретичних даних на базі 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України було 
проведено експериментальне дослідження з 
підготовки майбутніх соціальних педагогів 
до практичної роботи в закладах 
інтернатного типу. 

Анкетування студентів ІІІ-ІV курсів 
напряму підготовки «Соціальна педагогіка» 
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дозволило виявити рівень їхніх знань про 
інтернатні заклади, роботу в них, готовність 
та спрямованість до неї. Загальна кількість 
опитаних – 98 студентів. Для опитування 
було обрано студентів, які мали як мінімум 
дві літні практики. Для повноти дослідження 
проблеми було розроблено анкету, яка 
містила 19 запитань відкритого і вибіркового 
характеру.  

У процесі проведення експерименту 
було здійснено аналіз Всеукраїнської 
програми реформування закладів 
інтернатного типу для дітей-сиріт та дітей 
позбавлених батьківського піклування 
(відповідно до програми, відбувається 
реорганізація закладів з метою створення на 
їх базі будинків сімейного типу, або ж 
усиновлення таких дітей) на прикладі 
Полтавської області, а саме: її сучасний стан, 
перспективи, структурні зміни, які нею 
створені, та як вони вплинуть на роботу 
фахівців соціальних педагогів у таких 
закладах і чи будуть потрібні фахівці для 
роботи у таких закладах. 

Дослідження побудоване з метою 
виявлення наявності або відсутності протиріч 
з боку потреби у фахівцях, які б здійснювали 
роботу у закладах інтернатного типу та 
реальним попитом і спрямованістю на таку 
підготовку студентів, як фахівців, які можуть 
і повинні здійснювати таку діяльність. 

Розкриємо основні складові Програми 
реформування інтернатних закладів на 
період до 2017 року на прикладі Полтавської 
області. 

Так, програма реформування 
інтернатних закладів розроблена з 
урахуванням вимог постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження 
Державної цільової програми реформування 
системи закладів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування» (№ 
1242 від 17.10.2007 р.). 

У Полтавській області за даною 
програмою функціонувало 5 шкіл, що 
підлягали реформуванню: 

1. Полтавська обласна загальноосвітня 
школа-інтернат для дітей-сиріт та дітей, які 
залишилися без піклування батьків  

2. Кременчуцька загальноосвітня 
школа-інтернат для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування ім. 
А.С. Макаренка. 

3. Кобеляцька спеціальна школа-
інтернат для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, що 
потребують корекції у розумовому та 
фізичному розвитку (допоміжна)  

4. Дошкільний дитячий будинок 
"Веселка" 

5. Градизька спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування 

І. Стан проведення реформ у сфері 
освіти (станом на 01.07.2013). На виконання 
Державної соціальної цільової програми 
реформування системи закладів для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування здійснено реформування 
інтернатних закладів (п`ять) шляхом 
оптимізації мережі. 

У процесі реорганізації Градизької 
спеціальної школи-інтернату, тобто знято 
статус сирітського закладу, Полтавську 
школу-інтернат № 2 ім. Н.К.Крупської та 
Кременчуцьку школу-інтернат імені 
А.С.Макаренка реформовано в спеціалізовані 
заклади з поглибленим вивченням окремих 
предметів та курсів (вересень 2012 року), 
змінено тип Кобеляцької спеціальної школи-
інтернату(вересень 2013 року).  

Таким чином, з 5 інтернатних закладів 
для дітей-сиріт та позбавлених батьківського 
піклування, на початок навчального 2013 
року в області діятиме лише один Гадяцький 
дитячий будинок, що приймає в себе 87 
вихованців з відповідним статусом. У ньому 
створено умови перебування дітей, 
наближені до домашніх за родинним 
принципом. Діти шкільного віку навчаються 
в загальноосвітніх навчальних закладах м. 
Гадяча, а дошкільного – в територіально 
наближених дошкільних закладах. 

Таким чином, відповідно до Закону 
України «Про загальну середню освіту» (ст. 9 
розділу ІІ) на території області функціонують 
26 закладів інтернатного типу, а саме: 

 7 будинків інтернатів: 
Великосорочинська середня загальноосвiтня 
санаторна школа-iнтернат; Гадяцька середня 
школа-iнтернат iм. Є.М.Кочергiна; 
Гадяцький дошкiльний дитячий будинок 
«Веселка», Кременчуцька загальноосвiтня 
школа-iнтернат для дiтей-сирiт i дiтей, якi 
залишилися без батькiвського пiклування iм. 
А.С.Макаренка, Обласний лiцей-iнтернат для 
обдарованих дiтей iз сiльської мiсцевостi iм. 
А.С.Макаренка, Полтавська загальноосвiтня 
школа-iнтернат № 1 з лiцейними класами, 
Полтавська обласна школа-інтернат iм. 
Н.Крупської для дітей сиріт і дітей які 
залишились без піклування батьків; 

‒ 15 спеціалізованих допоміжніх 
будинків-інтернатів: Андрiївська спецiальна 
загальноосвiтня школа-iнтернат для дiтей, якi 
потребують корекцiї фiзичного та 
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розумового розвитку, Варварiвська 
спецiальна загальноосвiтня школа-iнтернат 
для дiтей, якi потребують корекцiї 
розумового розвитку, Градизька спецiальна 
школа-iнтернат для дiтей iз затримкою 
психiчного розвитку; Кобеляцька спецiальна 
загальноосвiтня школа-iнтернат для дiтей-
сирiт якi потребують корекцiї розумового 
розвитку, Кременчуцька допомiжна 
загальноосвiтня школа-iнтернат, Лубенська 
допомiжна загальноосвiтня школа-iнтернат 
для дiтей, якi потребують корекцiї 
розумового розвитку, Майорщинська 
допомiжна школа-iнтернат, Миргородська 
спецiальна загальноосвiтня школа-iнтернат 
для дiтей зi зниженим слухом, Михайлiвська 
спецiальна загальноосвiтня школа-iнтернат 
для дiтей, якi потребують корекцiї 
розумового розвитку, Полтавська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат для дітей, які 
потребують корекції розумового розвитку, 
Потоківська допоміжна школа-інтернат, 
Розбишівська спеціальна загальноосвітня 
допоміжна школа-інтернат, Спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат для глухих 
дітей, Школа-інтернат для дітей з вадами 
розумового розвитку, Яхницька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат для дітей які 
потребують корекції розумового розвитку; 

‒ 2 – дитячих будинки: 
Кременчуцький обласний спецiалiзований 
будинок дитини, Новосанжарський дитячий 
будинок-iнтернат 

‒ 2 притулки для неповнолітніх: 
Полтавський обласний притулок для 
неповнолітніх; «Пролісок», притулок для 
неповнолітніх. 

Це заклади обласного підпорядкування, 
в яких навчається і виховується 3575 дітей, в 
тому числі 487 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 

В області функціонує Полтавський 
навчально-реабілітаційний центр. 

Здійснивши моніторинг дітей, що 
мають складні вади розвитку, з метою 
надання їм особливих освітніх потреб, 
спрямованих на відновлення здоров'я та 
корекцію порушень, передбачається 
створення ще одного навчально-
реабілітаційного центру на базі Микільської 
спеціальної школи-інтернату. 

У семи школах-інтернатах відкрито 
групи компенсуючого типу для дітей 
дошкільного віку з психофізичними вадами, 
де дітям надається своєчасна рання фахова 
корекційна допомога дітям з особливими 
освітніми потребами. 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання 
якої спрямована Програма. За останні роки 
зменшується кількість дітей шкільного віку, 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, учнів інтернатних 
закладів. 

Програма поширюється на заклади усіх 
форм власності та спрямована на створення 
умов для реалізації державної політики щодо 
забезпечення державних гарантій і 
конституційних прав дітей, які потребують 
державної підтримки, їх соціального захисту, 
створення закладів нового типу. 

Таким чином, у даний час потребує 
оперативного вирішення проблема 
оптимізації мережі шкіл-інтернатів, 
модернізації їх матеріально-технічного, 
науково-методичного, кадрового 
забезпечення 

ІІІ. Метою Програми є реалізація 
державних гарантій і конституційних прав 
кожної дитини, створення умов, необхідних 
для її всебічного розвитку – соціального, 
духовного, культурного, інтелектуального, 
фізичного, морального. 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів 
розв’язання проблеми. Реформування 
інтернатних закладів буде забезпечено 
шляхом: 

1) здійснення оптимізації та 
реорганізації системи інтернатних закладів в 
інтересах кожної дитини; 

2) прийняття рішення щодо влаштування 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в сім’ю громадян 
для усиновлення, під опіку, піклування, у 
прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного 
типу та інтернат них закладів на основі 
комплексної оцінки її потреб; 

3) забезпечення пріоритетності 
влаштування дитини в сім’ї громадян; 

4) здійснення переведення дітей із 
закладу в заклад лише в тому випадку, якщо 
немає можливостей для поліпшення стану її 
здоров’я; 

5) забезпечення принципу родинного 
походження під час влаштування дітей у 
сім’ї громадян і до інтернатного закладу; 

6) активізація взаємодії з службами у 
справах дітей, центрами соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді щодо вирішення 
проблем та інтересів кожної конкретної 
дитини, з метою вивчення можливості 
повернення дитини в сім’ю.  

Реалізація Програми здійснюватиметься 
за рахунок коштів обласного бюджету.  

V. Термін виконання Програми – 2013-
2017 рр. 
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VI. Основними (пріоритетними) 
завданнями Програми є: 

1) оптимізація мережі інтернатних 
закладів шляхом їх перепрофілювання, 
реформування; 

2) проведення консультативно-
роз’яснювальної роботи; 

3) зменшення кількості дітей, які 
виховуються в школах-інтернатах; 

4) надання соціальних послуг дітям з 
особливими освітніми потребами. 

VII. Результативні показники. 
Виконання Програми дасть можливість: 

1) зменшити кількість дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, 
які виховуються в інтернатних закладах; 

2) поліпшити умови для утримання та 
виховання учнів шкіл-інтернатів; 

3) проводити ефективну діяльність 
щодо повернення дітей до біологічних 
батьків, підвищення їх відповідальності за 
виховання дітей; 

4) підвищити рівень освіти дітей 
шляхом реорганізації шкіл-інтернатів у 
заклади нового типу, забезпечити їх 
подальше працевлаштування; 

5) забезпечити соціальне 
супроводження випускників шкіл-інтернатів 

VIII. Координація та контроль за ходом 
виконання Програми: 

1.Контроль за виконання Програми 
здійснюється обласною державною 
адміністрацією та постійною комісією з питань 
освіти і науки Полтавської обласної ради. 

2. Основними формами контролю за 
реалізацією заходів та досягнень показників 
Програми є: 

‒ розпорядження голови обласної 
державної адміністрації про встановлення 
контролю за реалізацією Програми; 

‒ звідність департаменту з питань 
освіти, науки, сім’ї та молоді 
облдержадміністрації; 

‒ залучення засобів масової 
інформації до висвітлення питань щодо 
реалізації Програми; 

‒ проведення моніторингу та надання 
узагальненої звітності про хід реалізації 
Програми керівництву облдержадміністрації 
постійній комісії з питань освіти і науки 
Полтавської обласної ради; 

3. Організаційне супроводження 
виконання Програми здійснює департамент з 
питань освіти, науки, сім’ї та молоді 
облдержадміністрації. 

4. Служба у справах дітей 
облдержадміністрації, обласний центр соці-
альних служб для сім’ї, дітей та молоді 
інформують департамент з питань освіти, 
науки, сім’ї та молоді облдержадміністрації 
про виконання заходів Програми щорічно до 
1 лютого.  

5. Департамент з питань освіти, науки, 
сім’ї та молоді облдержадміністрації 
інформує постійну комісію з питань освіти і 
науки Полтавської обласної ради щороку до 
15 лютого. 

Як бачимо, аналіз виконання основних 
підпунктів Програми дає змогу виявити та 
прослідкувати її реальну ефективність, а 
також ті позитивні зрушення у системі 
інтернатної освіти, що спрямовані на її 
докорінне реформування. В той же час, будь-
які зміни у структурі та змісті освіти, не 
можуть не позначитися на фахівцях, які 
безпосередньо будуть втілювати ці зміни в 
життя. Це стосується і фахівця соціального-
педагога, роботи якого, в силу своєї 
специфічності, потребують заклади 
інтернатного типу. Тому, має місце 
відповідна підготовка соціального педагога 
інтернатного закладу, з врахуванням 
сучасних змін у структурі таких закладів, 
наповнення роботи фахівця новим змістом і 
новими вимогами. 

З метою виявлення фахівців, які могли б 
проводити таку діяльність, було здійснено 
опитування студентів напряму підготовки 
«Соціальна педагогіка» Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України. 

Анкета містить 19 запитань, 6 з яких 
загального характеру. Це запитання-
уточнення (курс респондента) та питання 
стосовно фаху. На запитання «Чи 
подобається вам обраний фах?» 62% 
опитаних відповіли «так», 38% – «не 
впевнений», що досить цікаво, тому що це 
студенти ІІІ-IV курсів бакалавратури. Такі 
результати свідчать про загалом позитивне 
ставлення до фаху, який здобувається. Також 
нас цікавило питання свідомого вибору фаху 
студентами, що спонукало їх на вибір саме 
напряму «Соціальна педагогіка». 52% 
респондентів відповіло, що обрали фах 
випадково, однак 26 % сказали про те, що 
при виборі професії їм цей фах сподобався, а 
18% вважають професію соціального 
педагога актуальною (рис. 1) 

.



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 1 (38) /2014 11 

 
Рис. 1. Вибір професії та ставлення до неї 

Аналізуючи навчальні програми і плани 
підготовки, було виявлено деяку 
невідповідність між дисциплінами, які 
викладаються студентам напряму підготовки 
«Соціальна педагогіка» Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України та 
дисциплінами, які викладаються студентам цієї 
ж спеціальності у Глухівському національному 
педагогічному університеті імені Олександра 
Довженка, Уманському державному 
педагогічному університеті імені Павла 
Тичини. Тому, введено блок питань, які б 
показували ставлення до окремих дисциплін, 
та зацікавленості студентів у їх вивченні. 

На питання «Які дисципліни вам 
подобаються найбільше?» студенти 
перерахували більше 20-ти, різних циклів 
підготовки. Це можна пояснити особистісною 
прихильністю до деяких дисциплін, 
викладачів, цікавістю самих дисциплін і їх 
фундаментальній значущості. Більше 50% 
респондентів віддають перевагу «Психології» з 
усіма похідними від неї дисциплінами, як на 
третьому, так і четвертому курсах. На другому 
місці «Педагогіка», «Історія педагогіки» – 26%, 
на третьому – «Правознавство» та пов’язані з 
ним дисципліни – «Аграрне право», «Цивільне 
право» – 20% і на четвертому «Соціальна 
педагогіка» – 14% респондентів. Такі 
результати свідчать про те, що студенти 
віддають перевагу фундаментальним 
дисциплінам, на яких будується соціально-
педагогічне вчення, а низький відсоток 
зацікавленості дисциплінами циклу 
професійної та практичної підготовки 
зумовлено тим, що вони завжди сприймаються 
студентами як загальнообов’язкові частини 
навчання, а отже ті, вивчення яких потребує 
системності та ґрунтовності, на яку студенти в 
силу свого віку не налаштовані. 

Також такий низький відсоток можна 

пояснити загальною ситуацією в Україні, де 
студенти будь-якого напряму підготовки 
віддають перевагу дисциплінам загального 
циклу, для того, щоб при подальшому 
працевлаштуванні мати змогу 
перепрофілюватися, або ж такі дисципліни, 
вивчення яких потрібно та цікаво людям для 
повсякденного життя.  

Вибір дисциплін варіюється і від курсу, 
на якому вони вивчаються. Студентам 
третього курсу подобаються дисципліни які 
вивчаються на третьому курсі, студентам 
четвертого – відповідно. 

На питання «Які дисципліни ви вважаєте 
необов’язковими для вивчення?», то 
прослідковується той факт, що 72% опитаних 
необов’язковими для вивчення вважають 
дисципліну «Основи сільського 
господарства», що не дивно, з огляду на 
обраний напрямок підготовки, але вибір якої 
для вивчення пояснюється профілем самого 
ВНЗ. На другому місці «Фізичне виховання» - 
10% опитаних, що пояснюється гендерною 
специфікою педагогічного факультету. До 
«неулюблених» відносять також такі 
дисципліни як: «Економічна теорія», «Основи 
екології», «Філософія», «Охорона праці». 

На запитання, які б дисципліни, або курси 
хотіли б вивчати студенти, одностайних 
відповідей не отримали, але можна виокремити 
спрямованість на збільшення кількості 
дисциплін психологічного спрямування та 
практичних занять. Студенти хотіли б вивчати 
ораторське мистецтво, мистецтво організації 
свят, відвідувати курси готовності до шлюбно-
статевих відносин, курси тренінгів, збільшити 
кількість дисциплін, які вивчають методології 
роботи з різними групами клієнтів. 40% 
студентів відмічають те, що вони б не хотіли 
ніяких змін, або додаткових курсів, 
аргументуючи це відповіддю «не маю часу». 

Наступний блок питань стосується саме 
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практик студентів. Із запропонованих 
варіантів «Де Ви, зазвичай, проходите 
практику?» 76% респонденти проходять у 
Центрах соціальних служб для дітей сім’ї та 
молоді, 72% – у Соціальних службах різних 
профілів, 42% – у будинках-інтернатах, що є 
дуже цінним для нашого дослідження, 

оскільки студенти 4-го курсу самостійно 
обирають заклади для проходження 
практики. Отже, такий вибір є свідомим, 
прослідковується зацікавленість 
інтернатними закладами (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Вибір місць проходження практики 

Це підтверджують і відповіді на 
запитання: «Чи хотіли б Ви проходити 
практику в інтернатних закладах?», на яке 
52% респондентів дали ствердну відповідь, а 
24% вагалися. Мотивують свою 
зацікавленість студенти тим, що хотіли б 

здобути практичні уміння і навички – 57% 
від тих, хто відповів «Так», отже студенти 
розцінюють інтернатні заклади як ті, де 
можна здійснити практичну підготовку, 
необхідну для подальшої роботи (рис. 3). 

 
Рис. 3 Спрямованість студентів на практичну підготовку в закладах інтернатного типу 

Що ж до вибору баз практики, 
запропоновано широкий спектр установ, від 
типових соціальних служб та шкіл, до кімнат 
міліції, спортивних баз та психологічних 
центрів. Студенти хотіли б практикуватися на 
базах відпочинку і дитячих садочках – 10%, 
респонденти четвертого курсу обирають 
практики закордоном – 15% студентів. Також 
студенти відмічають і регіональність 
проходження практики. Разом з набуттям 
практичних знань і вмінь, їм хотілося б 
подорожувати і відпочивати (Крим, Карпати), 
або ж паралельно проводити час із родиною 
(вдома). Це пояснюється запропонованими 
базами для практик, які вважаються одними з 
найкращих у ВНЗ та можливість студентам 
самостійно підшукувати бази практик. 34% 

респондентів повністю задоволені наявною 
системою практичної підготовки, і 48% – 
частково. Є й такі, які пропонують переглянути 
систему практичної підготовки, наприклад 
введення наскрізних практик. 73% опитаних 
виступають за таку підготовку, що не дивно з 
огляду на попередні побажання. 

Спеціальний блок містив питання, 
спрямовані на виявлення ставлення студентів до 
роботи в закладах інтернатного типу, 
орієнтування в їх різновидах та бажання вивчати 
спеціалізовані дисципліни. 56% студентів 
виявляють таке бажання, 22% – вагаються. А от 
навчатися за спеціалізацією «Соціальний педагог 
для роботи у закладах інтернатного типу» 
студенти б не хотіли, 66% відповіли категоричне 
«Ні», але 34% респондентів відповіли 
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«Можливо», а, отже, якби їм була запропонована 
така можливість, або був попит, то вони б 
навчалися за таким напрямом. 

На жаль, тільки 35% респондентів 
виявили бажання відвідувати спецкурси, які 
б здійснювали підготовку до роботи з 
вихованцями закладів інтернатного типу, 
62% – не виявили такого бажання, 
аргументуючи це зайнятістю. 

Про роботу у закладах інтернатного 
типу 32% студентів відповідають 
«можливо», 14% – «так», при тому, що 50% 
респондентів заявляють про те, що вони 
могли б працювати у таких закладах, тобто 
не виключають такої можливості, при тому, 
що 68% від усіх опитаних відвідували такі 
заклади, а отже знайомі з специфікою роботи 
в них (рис. 4). 

 
Рис. 4. Взаємозв’язок спрямованості та готовності студентів до роботи в закладах інтернатного 

типу 
Висновок. Таким чином, студенти 3-4 

курсів напряму підготовки «Соціальна 
педагогіка» Національного університету 
біоресурсів та природокористування України, 
при ознайомленні з можливостями та 
варіантами здійснення практичної підготовки, 
хотіли б її здійснювати у закладах інтернатного 
типу і оцінюють себе, як фахівців, які б могли б 
працювати в них. Виходячи з цього, доцільним 

було б запропонувати студентам такий цикл 
дисциплін, який би дозволив їм розширити свої 
фахові знання, уміння і навички, тим самим 
збільшуючи варіативну складову вибіркових 
дисциплін, що спрямовані на підготовку до 
роботи у закладах інтернатного типу. 

Подальшої розробки потребує система 
заходів щодо залучення молодих фахівців до 
роботи у сільській місцевості. 
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EXPERIMENTAL STUDY ON THE PREPARATION FUTURE SOCIAL TEACHERS FOR 
PRACTICAL WORK IN RESIDENTIAL CARE 

Analyzed Ukrainian reform program of residential care for orphans and children deprived of parental 
care (according to the program, there is a reorganization of institutions in order to create the basis for their 
family type, or the adoption of such children) on the example of Poltava; monitored the availability of 
educational institutions and services of rural areas of social educators. 

Covers the main components of Ukrainian reform program of residential care for orphans and children 
deprived of parental care for the period up to 2017 as an example of the Poltava region. 

In the Poltava region on the program functioned 5 schools for reform: 1) Poltava regional boarding school for 
orphans and children left without parental care; 2) Kremenchug boarding school for orphans and children deprived of 
parental care them A.S. Makarenko; 3) Kobelyatsky special school-boarding school for orphans and children deprived 
of parental care, requiring correction in mental and physical development (support); 4) Preschool Orphanage 
«Rainbow»; 5) Gradizhsk special boarding school for orphans and children deprived of parental care. 

Analysis of the performance of the basic sub-program will identify and trace its real effectiveness, as well 
as positive changes in the system of boarding education aimed at its radical reform. 

Analyzing curricula and training plans, some discrepancy was found between the disciplines that are 
taught to students training areas «Social Pedagogy» National University of Life and Environmental Sciences of 
Ukraine and the disciplines that are taught to students in the same specialty in Gluchow National Pedagogical 
University, Alexander Dovzhenko; Uman State Pedagogical University, Pavlo Tychyna. Therefore, introduced a 
set of issues that would have shown the ratio of the individual disciplines and students' interest in their study. 
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ТРЕНІНГОВА ФОРМА НАВЧАННЯ В МЕТОДИЦІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ  

 
У роботі розкриваються теоретичні аспекти тренінгу та показана методика їх використання 

при формуванні професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів на діяльність в умовах 
сільського соціуму. 

Ключові слова: тренінг, професійна спрямованість, соціальний педагог. 
В работе раскрываются теоретические аспекты тренинга и показана методика их 

использования при формировании профессиональной направленности будущих социальных педагогов на 
деятельность в условиях сельского социума . 

Ключевые слова: тренинг, профессиональная направленность, социальный педагог. 
Постановка проблеми у загальному 

вигляді. Значення такої форми організації 
навчання як тренінг в методиці формування 
професійної спрямованості майбутніх 
бакалаврів соціальної педагогіки 
зумовлюється його сутністю, зокрема тим, 
що навчальний процес відбувається за умови 
постійної, активної взаємодії всіх суб’єктів 
навчання, їх усвідомлення здійснюваного, 
рефлексії з приводу того, що вони знають, 
уміють.  

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Нині психолого-педагогічна 
література містить достатній матеріал щодо 
проведення тренінгів при формуванні 
професійної спрямованості студентів вищих 
навчальних закладів. Серед них слід 
виокремити напрацювання О. Москалюк, 
Б. Ференчука, О. Черкашина, С. Яремчук та ін. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є розкриття теоретичних аспектів 
тренінгу та показана методика їх використання 
при формуванні професійної спрямованості 
майбутніх соціальних педагогів на діяльність в 
умовах сільського соціуму. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. „Тренінг” (від англ. to train – 
тренувати, навчати) є формою групової 
роботи, що забезпечує активну участь і 
творчу взаємодію учасників між собою і з 
викладачем (тренером, педагогом) [2, с. 62; 3, 
с. 7]. Більш ширшим є визначення тренінгу, 
як організаційної форми навчально-виховної 
роботи, в якій, використовуючи досвід і 
знання її учасників, забезпечується 
ефективне застосування різних педагогічних 
методів, зокрема активних, що 
спрямовуються на набуття сформованих 
навичок і життєвих компетенцій та 
допомагають створити позитивну емоційну 
атмосферу в групі [13, с. 6].  

До ознак тренінгу відносять: здійснення 
психотерапевтичної роботи в групі під 
керівництвом тренера; існування певних 
правил спілкування під час занять, що є 
обов’язковими для дотримання всіма 
учасниками групи; наявність відповідних 
об’єктивних закономірностей, яким 
підкоряється поведінка людей в групі; 
застосування активних (інтерактивних) 
методів навчання, наявність структури 
заняття, атмосфери взаємодії та спілкування, 
позитивного емоційного клімату в колективі; 
оцінювання дієвості заняття, вираження 
результату тренінгу не стільки в обсязі знань, 
скільки в суб’єктивній оцінці, яка стосується 
самопочуття, думок, психічної активності 
студентів [1; 2; 3].  

При організації наших тренінгів ми 
дотримувалися вказаних ознак. Насамперед 
були визначені, з постійним і стабільним 
складом студентів, навчальні групи, з якими 
працюватиме викладач, та окреслені правила 
роботи групи. З самого початку заняття 
створюється позитивна емоційна атмосфера, 
яка підтримується в його перебігу. Під час 
його проведення застосовуються активні та 
інтерактивні методи навчання й виховання, 
віддається перевага командній і груповій 
роботі. Структура практичного заняття 
відповідає вимогам організації тренінгових 
занять та складається зі вступу, основної і 
заключної частин. Метою вступу є створення 
атмосфери взаємодії та спілкування, 
актуалізація базових знань студентів. Він 
складається з вітання, знайомства та 
презентації членів групи (на першому 
занятті), окреслення принципів та правил 
роботи під час тренінгу, зняття напруги 
шляхом використання різного роду 
психорелаксаційних вправ, формулювання 
мети та завдань, визначення мотивації 
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учасників, з’ясування очікувань членів групи. 
Завданнями основної частини є визначення 
проблеми та шляхів для її розв’язання, 
надання інформації, засвоєння знань, 
здійснення тренінгу вмінь, навичок, 
самодіагностики та поглибленого 
самоаналізу. Заключна частина присвячена 
підведенню підсумків, рефлексії емоційного 
стану та почуттів студентів, зняття напруги 
шляхом використання психорелаксаційних 
вправ, завершенню заняття. 

До умов успішного проведення тренінгу 
учені відносять використання спеціально 
обладнаної з цією метою кімнати, в якій 
студенти можуть розташуватися колом, 
півколом, „ялинкою” [2, с. 66]. Це дозволяє 
кожному учаснику тренінгу бачити один-
одного, вільно пересуватися під час заняття, 
відчувати себе в рівних умовах; викладачу – 
залучати всіх студентів до роботи [3, с. 21-
22]. Проте, заняття можуть проводитися і в 
традиційних аудиторіях, якщо тренінг не 
вимагає рухової активності студентів і 
передбачає міні-лекцію викладача або 
повідомлення студентів. Можна змінити 
лише розташування стільців. За потреби, для 
демонстрації відео фрагментів, можна 
використати мультимедійну систему. 

Робота тренінгової групи визначається 
низкою специфічних принципів. Принцип 
рівності позицій означає перегляд відносин 
між тренером і його учасниками. Традиційно 
тренер виступає в ролі певного „джерела 
знань”, а його аудиторії відводиться роль 
„губки”, що насичується цими знаннями. 
Принцип активності виражається у 
включенні учасників тренінгу в різноманітні 
вправи, виконанні конкретних завдань, 
спостереженні за поведінкою учасників, у 
відтворенні тієї чи іншої ситуації. 
Дотримання принципу „тут і зараз” 
зобов’язує усіх говорити лише про те, що 
хвилює кожного саме зараз, та обговорювати 
те, що відбувається в групі. Згідно 
наступного принципу „персоніфікація 
висловлювань” передбачається, що для 
відвертого спілкування під час тренінгу 
кожен учасник групи свої думки має 
висловлювати від себе особисто, а не 
узагальнено. Принцип щирості у спілкуванні 
означає відкрите вираження почуттів 
учасників до дій інших і до самого себе. 
Принцип зворотного зв’язку – одержання 
інформації від учасників тренінгу про те, як 
вони сприймають поведінку інших і все, що 

відбувається в групі під час тренінгу. 
Конфіденційність всього, що відбувається в 
групі – забезпечує атмосферу психологічної 
безпеки й саморозкриття учасників [10; 12].  

Під час тренінгових занять широко 
використовують різні методи навчання й 
виховання, зокрема методи активізації 
навчально-пізнавальної діяльності [13, с. 8].  

Наведемо приклади використання 
окремих методів активізації навчально-
пізнавальної діяльності (активних та 
інтерактивних) на заняттях-тренінгах. 
Зокрема це робота у малих групах, робота у 
колі, мозковий штурм, дебати, аналіз 
конкретної ситуації, що дозволяють 
організувати колективну діяльність 
майбутніх соціальних педагогів. 

Використання методу роботи в „малих” 
групах у нашій методиці формування 
професійної спрямованості майбутніх 
соціальних педагогів дає можливість у ході 
дискусії вільно висловлювати свої погляди, 
залучаючи до обговорення проблеми та 
обміну думками увесь загал студентів 
академічної групи протягом заняття. При 
обговоренні конкретної проблеми майбутні 
фахівці уточнюють свою думку щодо неї та 
формулюють колективну. Це, у свою чергу, 
сприяє створенню позитивного 
психологічного клімату в групі, формуванню 
комунікативних навичок тощо. Так на 
занятті, присвяченому розгляду спеціалізацій 
і сфер діяльності соціального педагога 
(дисципліна „Вступ до спеціальності 
„Соціальна педагогіка”), студенти 
дискутували на такі проблеми: „Соціальний 
педагог села – фахівець широкого профілю”, 
„Система соціально-педагогічних установ на 
селі, в яких працює соціальний педагог” 
тощо. На занятті „Особистісно-професійні 
якості соціального педагога” (дисципліна 
„Вступ до спеціальності „Соціальна 
педагогіка”) у групах формували колективну 
думку щодо понять „особистісні якості 
сільського соціального педагога”, 
„професійні якості сільського соціального 
педагога”, „імідж сільського соціального 
педагога”; на занятті, присвяченому 
соціалізації особистості (дисципліна 
„Соціальна педагогіка”), майбутні бакалаври 
соціальної педагогіки висловлювали думки з 
приводу соціального середовища села як 
необхідної умови соціалізації особистості. 
Навчальна діяльність у „малих” групах буде 
успішною, якщо: 
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- оптимальний склад групи буде 4-5 
осіб, що дозволить кожному студенту брати 
активну участь у спільній роботі на занятті-
тренінгу;  

- склад „малих” груп, створених за 
випадковим принципом, повинен 
змінюватися часто, навіть для виконання 
кожного завдання; 

- у одній „малій” групі не об’єднувати 
студентів, які є психологічно несумісними 
або, навпаки, близькими друзями, 
недоцільно. Ефективною є робота груп, 
члени яких доповнюють один одного;  

- чітко формулювати групі лише ті 
завдання, які студент не може виконати 
самостійно; 

- провести інструктаж щодо порядку і 
послідовності групової роботи та 
повідомити, скільки часу відводиться на це 
завдання; 

- вдало розподілити ролі у групах;  
- зручно розташувати „малі” групи [8; 14]. 
Різновидом групового методу є робота в 

колі, за якої учасники групи по черзі, по колу, 
висловлюють свої думки щодо розв’язання 
конкретної проблеми. Цей метод у нашій 
методиці формування професійної 
спрямованості майбутніх соціальних 
педагогів можна вдало використати при 
розгляді питання, присвяченого методам 
соціально-педагогічної роботи (дисципліни 
„Соціальна педагогіка” та „Технології 
соціально-педагогічної діяльності”). 
Студентам пропонується назвати методи та 
форми, які будуть ефективними у роботі з 
сільською сім’єю. До того ж частина 
учасників тренінгу має визначити ефективні 
форми, а інша – методи. На занятті 
„Соціальна підтримка різних категорій 
сімей” майбутні соціальні педагоги мають 
закінчити речення „Технологіями соціально-
педагогічної роботи з сім’єю у сільській 
місцевості є”. 

Методом, який дозволяє розв’язування 
складних проблем за дуже обмежений час та 
генерувати рішення і вибирати найбільш 
підходящі є мозковий штурм (мозкова атака). 
Основне завдання при використанні методу – 
збір якомога більшої кількості ідей в 
результаті звільнення учасників обговорення 
від інерції мислення і стереотипів. 

Дослідники мозковий штурм радять 
проводити у п’ять етапів: перший 
присвячений формулюванню проблеми 
(бажано у формі запитання) та поясненню її 

актуальності; суть другого полягає у 
формулюванні правил та принципів 
організації мозкового штурму; на третьому 
відбувається розподіл ролей та генерація 
ідей; на четвертому етапі ставляться 
запитання щодо незрозумілих ідей; на 
п’ятому – здійснюється оцінювання і відбір 
найбільш оптимальних ідей шляхом 
голосування та висловлюються пропозиції 
щодо їх практичної реалізації [6, с. 79-80].  

Зауважимо, що мозковий штурм на 
тренінгових заняттях варто застосовувати, 
якщо перед групою поставлено конкретно 
проблему. Наприклад, на тренінговому 
занятті за темою „Методика організації 
дозвіллєвої діяльності” (дисципліна 
„Соціальна робота у сфері дозвілля”) 
майбутнім соціальним педагогам 
пропонується методом мозкового штурму 
визначити найефективніші соціально-
культурні виховні заходи для молоді й 
підлітків у сільській місцевості. Всі ідеї, які 
висловлюють учасники мозкового штурму, 
записуються на дошці, папері, або за 
допомогою магнітофона, обраним для цього 
на початку заняття студентом. Він фіксує 
абсолютно всі висловлювання, часом навіть 
не реальні: „концерт із запрошенням 
відомого естрадного артиста”, „зведення 
аквапарку”. Проте, у процесі обговорення, 
помилкові пропозиції відкидалися, а 
приймалися ті заходи, які можна реально 
організувати для молоді у сільській 
місцевості. Під час генерування ідей 
заборонено будь-яку критику (не лише 
словесну, а й у вигляді скептичних усмішок 
чи іронічних жестів). Бажано, щоб ідея, 
висунута одним із учасників мозкового 
штурму, підхоплювалась і розвивалась 
іншими. Обговорення думок відбувається 
спільно переважно тоді, коли їх є не менше 
10-15 і активність учасників поступово 
вщухає. Варто пам’ятати, що у процесі 
обговорення можуть бути висловлені нові 
пропозиції, проте із всіх ідей обирається 2-3 
найвдаліших. Важливу роль у проведенні 
мозкового штурму відведена викладачу, 
який, уважно слідкуючи за висловленими 
ідеями студентів, задає темп і тон заняття. 
Часом, при проведенні мозкового штурму 
серед учасників виділяються підгрупи 
генераторів, критиків і захисників ідей та 
підгрупа остаточного оцінювання 
запропонованих ідей. 

До інтерактивних технологій вирішення 
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проблем О. Пометун і Л. Пироженко 
відносять дебати [11, c. 60]. Метод дебатів – 
це формалізоване обговорення, побудоване 
на основі наперед фіксованих виступів 
учасників, що є представниками двох 
протилежних команд-суперників. Як 
правило, мета дебатів полягає в аналізі й 
обговоренні суперечливої проблеми.  

Дебати проходять за чітко визначеним 
регламентом: по 3 учасники-представники 
кожної зі сторін виступають з власними 
варіантами розв’язання проблем (перші 
номери команд мають по 6 для висловлення 
своєї точки зору, усі наступні – по 5 хв). Гра 
триває близько години. Після виступів 
„трибуна” віддається для перехресних 
запитань і коментарів учасникам дискусії (до 
3 хв.). Виступи учасників чергуються з 
відповідями на запитання, поставленими 
протилежною командою. Перші дві промови 
представників різних команд, що 
називаються конструктивними, створюють 
ніби один раунд гри. Метою їх є 
представлення кейсу своєї команди 
(сукупність фактів та аргументів, які 
слугують для підтримки певної позиції під 
час дебатів). Наступні, розвиваючі промови, 
спрямовані на аргументування та доказ 
основної думки своєї команди. Треті, 
заключні промови, мають за мету 
акцентувати основні протиріччя в 
обговоренні, завершити лінію доказу своєї 
команди [5, c. 29]. Наприклад, під час 
тренінгового заняття щодо особливостей 
роботи соціального педагога з профілактики 
правопорушень (дисципліна „Соціально-
педагогічна профілактика правопорушень”) 
можна запропонувати дебати „За і проти 
розважальних центрів у сільській 
місцевості”. На початку викладачу варто 
коротко окреслити правила проведення 
дебатів. Після того, як учасники самі 
визначили позицією, яку будуть відстоювати, 
починається обговорення. За його перебігом, 
регламентом та правилами проведення увесь 
час слідкує викладач. Також важлива роль 
керівнику в даному методі відведена 
наприкінці дебатів, коли він має так 
підсумувати роботу, щоб переваги були на 
користь позиції, яка сприяє профілактиці 
правопорушень на селі.  

Метод конкретних ситуацій (англ. case – 
випадок, ситуація) – метод активного 
проблемно-ситуаційного аналізу, заснований 
на навчанні шляхом вирішення конкретних 

завдань, – ситуацій (вирішення кейсів). Кейс-
метод використовувався нами для того, щоб 
допомогти майбутньому соціальному 
педагогу зрозуміти специфіку соціально-
педагогічних ситуацій. Це сприяє 
формуванню умінь розв’язання проблемних 
ситуацій, допомагає адаптації студента до 
майбутньої професійної соціально-
педагогічної діяльності. 

Кейс-метод – технологія навчання, що 
використовує опис реальних соціальних, 
педагогічних та інших ситуацій, це 
використання ділової гри в мініатюрі, 
оскільки вона поєднує в собі професійну 
діяльність з ігровою [9, с. 114]. В основі кейс-
методу лежить теорія практикуючого 
навчання. До практичної реалізації даної 
теорії належить: навчання на робочому місці, 
наставництво, тьюторство, навчання в 
аудиторії методом кейсів [4, с. 51-52]. 

Дослідниця Т. Кошманова виділяє два 
типи „кейсів”, які використовують для 
підготовки педагогів. Перший – це детальний 
(включно до погодинної хронології) 
щоденний опис діяльності студента за 
принципом: коли?, де? і як? Другий тип 
передбачає обговорення короткої і 
конкретної навчальної ситуації, події, яка, 
наприклад, відбулася зі студентом на 
педагогічній практиці [7, с. 157-159]. Метою 
кейс-методу є аналіз групою студентів 
ситуації, яка має місце у реальному житті та 
розробка її практичного розв’язання. 

Активно кейс-метод нами 
використовувався при викладанні майбутнім 
соціальним педагогам дисципліни ,,Теорія і 
історія соціального виховання”, що 
дозволяло запропонувати студентам для 
вирішення кейс-ситуації зокрема по працям 
видатних педагогів. Це сприяло більш 
глибшому вивченню їх біографії, 
усвідомленню історичних подій, що 
вплинули на соціальне виховання на селі, 
знаходженню оригінального рішення 
проблеми, заохоченню студентів до 
написання своєї кейс-ситуації тощо. 
Наведемо приклад ситуації, яку можна 
подати у вигляді кейс-методу. За основу 
взято працю А. Макаренка „Педагогічна 
поема”, в якій піднімаються гострі питання 
виховання безпритульних дітей у колонії та 
описані конкретні виховні ситуації. 
Можливими запитаннями до тексту, які 
могли б стимулювати студентів до активного 
засвоєння соціально-педагогічних знань 
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можуть бути: „Охарактеризуйте радянську 
виховну систему”, „Як А. Макаренко 
розглядав тілесті покарання?”, „Чиї їдеї 
вплинули на педагогічні погляди видатного 
педагога?”, „Як повинне бути організоване 
виховання у колективі?”, „Чи можна 
педагогічні ідеї А. Макаренка 
використовувати нині у вихованні сільських 
підлітків?”, „Дайте своє вирішення 
конкретної ситуації, що описана у творі з 
позиції сільського соціального педагога” 
тощо. 

У нашій методиці формування 
професійної спрямованості майбутніх 
соціальних педагогів за допомогою кейс-
методу ми намагалися об’єднати вивчення 
таких дисциплін як ,,Теорія і історія 
соціального виховання” та „Педагогіка 
сімейного виховання”. Ми враховували те, 
що вивчення даних дисциплін студентами 
відбувається послідовно на третьому курсі: V 
семестр – „Педагогіка сімейного виховання”, 
VІ – ,,Теорія і історія соціального 
виховання”. Також у такому виборі 
дисциплін не останню роль відіграла 
теоретична перенасиченість дисципліни 
,,Теорія і історія соціального виховання”, не 
підкріплена практичною діяльністю, та 
бажання показати взаємозв’язок історичних 
подій з сучасними підходами до виховання у 
сім’ї, зокрема сільській. 

На початку роботи студентам було 
запропоновано об’єднатися у кілька груп по 
2-3 особи. Кожна група мала обрати одну 
тему з дисципліни ,,Теорія і історія 
соціального виховання” для підготовки кейсу 
на семінарське заняття. Ті студенти, які не 
готували кейс на відповідне заняття, 
готувалися до семінару відповідно до 
традиційного плану. Користуючись 
надбаннями попередників [15], наведемо 
схему організації діяльності із застосуванням 
кейс-методу: 

- оголошення теми і мети семінарського 
заняття: ,,О. Сухомлинський про виховання”; 
поглиблене вивчення творчості видатного 
педагога та своєрідності історичного періоду, 
що вплинув на його педагогічні погляди; 

- введення студентів у кейс-ситуацію 
(пропонується прочитати студентам 
попередньо написану кейс-ситуацію 
,,Виховання у сільській сім’ї у творчості 
О. Сухомлинського” з метою усних 
відповідей на запитання ,,Що є головною 
проблемою в даній ситуації?”); 

- вирішення студентами ситуації у 
підгрупах (виявлення протиріччя; 
формулювання проблеми; критерії вибору 
пріоритетності проблеми; формулювання 
варіантів розв’язання кейс-ситуації); 

- розробка кейс ситуації у підгрупах на 
теми: ,,Виховання у сільській сім’ї у 
творчості О. Сухомлинського”, ,,Родинне 
виховання за радянських часів” та запитань 
до них. Наголошено, що при написанні 
конкретної кейс-ситуації потрібно 
враховувати специфіку фаху та дисципліни, 
що опановується, наводити конкретні дані, 
проблеми, які виникли і прийняте рішення. 
При цьому варто використовувати знання і 
уміння, отримані при вивченні дисципліни 
„Педагогіка сімейного виховання” та 
матеріали з додаткової літератури. Кожна 
мала група обирає „спікера”, який на етапі 
презентації рішень висловлює думку своєї 
групи. Викладач контролює роботу малих 
груп, допомагає, уникаючи прямих 
консультацій; 

- обмін ситуаціями між підгрупами і їх 
розв’язання за відповідним алгоритмом; 

- дискусія з приводу прийнятих рішень 
(представлення кожною підгрупою свого 
варіанта вирішення; фронтальне 
обговорення); 

- підведення підсумків викладачем 
(викладач інформує про вирішення проблеми 
в реальному житті або обґрунтовує власну 
версію і обов’язково оприлюднює кращі 
результати, оцінює роботу кожної малої 
групи і студента); 

- написання студентами відгуку про 
проведене заняття (важливість використання 
кейс-методу; проблеми, що виникли при 
підготовці й проведенні такого заняття 
тощо); 

- обговорення студентами заняття з 
дисципліни ,,Теорія і історія соціального 
виховання” в рамках дисципліни „Педагогіка 
сімейного виховання”. 

Висновки. Тренінги відтворюють 
(імітують) майбутню професійну діяльність 
та є складовою навчального процесу, 
ефективною формою професійного 
зростання; активізують пізнавальну 
активність майбутніх соціальних педагогів: 
самостійне критичне мислення, здатність 
орієнтуватися у новій ситуації, знаходження 
власного вирішення проблеми; створюють 
доброзичливу атмосферу в команді, що 
формує уміння співпрацювати при виконанні 
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фахових соціально-педагогічних обов’язків, а 
отже сприяють формуванню професійної 
спрямованості майбутніх соціальних 
педагогів, зокрема на соціально-педагогічну 
діяльність в умовах сільського соціуму. 

Перспективи подальших розвідок. 
Подальші методичні аспекти формування 
професійної спрямованості майбутніх 
соціальних педагогів будуть нами висвітлені 
на прикладі факультативного спецкурсу. 
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The work reveals the theoretical aspects of the training method and shows their use in the formation of 
professional orientation of future social workers to work in conditions of rural society. This definition outlines the 
training and the signs, stages of implementation, the success of the training conditions of employment. This 
definition outlines the training and the signs, stages of implementation, the success of the training conditions of 
employment. Attention is paid to the specific principles that define the work of the training group. Examples of 
the use of certain methods of activating teaching and learning activities (active and interactive) in the classroom-
training courses and professional practice series that looks at future bachelors of social pedagogy. In particular, 
this work in small groups, working in a circle, brainstorming, discussion, case study, carried out by solving 
cases. Subject classes had a very strong focus on rural society. These methods are an effective form of 
professional development, stimulate cognitive activity can organize collective activities and thus contribute to the 
formation of professional orientation of future social workers, particularly in the social and educational activities 
in terms 
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВВНЗ 
ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО АНАЛІЗУ 

 
Стаття присвячена актуальній проблемі розвитку професійної компетентності майбутніх 

викладачів ВВНЗ із використанням технології ситуативного аналізу. Автором досліджені наукові 
засади інтерактивного навчання, розкриті сучасні підходи до підготовки майбутніх викладачів вищої 
військової школи на основі кейс-технології. У статті проаналізовано основні види кейсів, 
конкретизовано вимоги до їх розроблення, наведено приклади використання кейсів на заняттях різних 
видів (групове заняття, семінар, «круглий стіл»).  

Ключові слова: інтерактивне навчання, технологія ситуативного аналізу, кейс, професійна 
компетентність майбутніх викладачів ВВНЗ. 

Статья посвящена актуальной проблеме развития профессиональной компетентности будущих 
преподавателей ВВУЗов с использованием технологии ситуативного анализа. Автором исследованы 
научные основы интерактивного обучения, раскрыты современные подходы к подготовке будущих 
преподавателей высшей военной школы на основе кейс-технологии. В статье проанализированы основные 
виды кейсов, конкретизированы требования к их разработке, приведены примеры использования кейсов на 
занятиях разных видов (групповое занятие, семинар, «круглый стол»).  

Ключевые слова: интерактивное обучение, технология ситуативного анализа, кейс, 
профессиональная компетентность будущих преподавателей ВВУЗов. 

Модернізація вищої освіти в Україні 
спрямована в першу чергу на впровадження 
компетентнісної моделі підготовки фахівців, 
що забезпечує формування вмінь самостійно 
визначати й вивчати проблеми, знаходити 
різноманітні підходи до їх вирішення, 
обирати оптимальні рішення і таким чином 
розв’язувати складні професійні завдання. У 
зв’язку з цим зростає інтерес до 
інтерактивних технологій навчання, набуває 
актуальності проблема застосування 
технології ситуативного аналізу під час 
інтерактивного навчання військових 
педагогів. 

Мета статті – визначити наукові засади 
інтерактивного навчання, розкрити сучасні 
підходи до розвитку професійної 
компетентності майбутніх викладачів вищої 
військової школи з використанням кейс-
технології. 

Концептуальні засади технологізації 
вищої освіти визначено у працях 
В. Беспалька, В. Гузеєва, О. Дубасенюк, 
І. Зязюна, М. Кларіна, Г. Селевка, 
С. Сисоєвої та ін. Наукове підґрунтя 
проблеми інтерактивного навчання 
становлять дослідження І. Дичківської, 
О. Пєхоти, О. Пометун, Дж. Пірса, 
Р. Робінзона, О. Сидоренка, О. Смолянінової, 
В. Чуба, Ю. Сурміна, Х. Фокса. Окремі 
аспекти впровадження кейсів у вузівську 
практику викладання висвітлюються в 

розвідках О. Баєвої, О. Долгорукова, 
Н. Колісніченко, Є. Красікової, Г. Каніщенка, 
О. Січкарук, П. Шеремети та інших 
дослідників. 

Першочергового значення для сучасної 
вищої школи набувають інтерактивні 
технології навчання, спрямовані на 
формування й розвиток професійної 
компетентності у процесі діалогової 
взаємодії суб’єктів навчального процесу. 
Використання інтерактивних технологій 
передбачає підвищення рівня теоретичної 
підготовки студентів (курсантів, слухачів), 
розвиток у них критичного і креативного 
мислення, відпрацювання практичних умінь 
розв’язання проблем, набуття досвіду 
міжособистісної взаємодії та комунікації, 
формування культури ділового спілкування.  

Однією з інтерактивних технологій, що 
набула значної популярності у вишах 
Великої Британії та США, є технологія 
ситуативного аналізу, більш відома під 
назвою кейс-метод (сase study). Уперше кейс 
був застосований у 1870 р. викладачами 
школи права Гарвардського університету 
(Harvard Law School), а в 20-х рр. він набув 
поширення при викладанні управлінських 
дисциплін у Гарвардській бізнес-школі 
(Harvard Business School), добре відомої 
своїми інноваціями. В Україні кейсове 
навчання починає впроваджуватись із другої 
половини 90-х рр. ХХ ст. 
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Актуальність упровадження кейсів у 
систему вищої професійної освіти 
обумовлена її компетентнісною 
спрямованістю, зорієнтованістю на 
підготовку фахівців, яким притаманні 
аналітизм, критичне мислення, креативність, 
гнучкість у розв’язанні проблем тощо. 

Проблеми застосування кейсів у вищій 
школі перш за все пов’язані з поверховим 
розумінням їх сутності та призначення. 
Найчастіше спостерігається спрощення кейс-
технології, яку підміняють «прикладами із 
життя», а навчальна дискусія перетворюється 
на розмову «про життя». Крім того, окремі 
дослідники (О. Баєва [1], Н. Колісніченко [4] 
та ін.) одночасно вживають поняття «кейс-
метод», «кейс-підхід», «кейс-технологія», що 
не сприяє усвідомленню суті досліджуваного 
явища. 

У дослідженнях останніх років 
спостерігається тенденція ототожнювати 
поняття «метод» і «технологія», зокрема на 
матеріалі кейсового навчання. Так, 
наприклад, О. Долгоруков стверджує, що 
«метод case-study виступає як технологія 
колективного навчання, найважливішими 
складовими якої виступають робота в групі 
(або підгрупах) і взаємний обмін 
інформацією» [3]. Водночас автор статті 
«Метод case-study як сучасна технологія 
професійно-орієнтованого навчання» 
зазначає, що кейс інтегрує елементи інших 
технологій (синергетичної, розвивального 
навчання, проектної технології, технології 
«створення ситуації успіху»), таким чином 
доводячи метатехнологічний характер кейсу. 
Якщо виходити із визначення технології як 
«системного методу створення, застосування 
й визначення всього процесу навчання і 
засвоєння знань» [1, c.331], а кейс 
формується на основі поєднання декількох 
методів («моделювання, системний аналіз, 
проблемний метод, мисленнєвий 
експеримент, методи опису, класифікації, 
ігрові методи» [4]), то він є саме технологією 
ситуативного навчання. 

Сутність кейс-технології полягає у 
використанні конкретних випадків (ситуацій, 
історій, тексти яких називаються «кейсами») 
для спільного аналізу, обговорення та 
вироблення слухачами (курсантами, 
студентами) рішень із певного розділу 
дисципліни. Ключовими поняттями кейс-
технології є «ситуація», «аналіз» і похідне від 
них «аналіз ситуації». Під терміном 

«ситуація» в кейс-технології мається на увазі 
певний стан, що відзначається 
суперечливістю і високим ступенем 
нестабільності. Ситуації існують у відкритих 
системах, мають тенденцію змінюватись, і ці 
зміни залежать від діяльності суб’єктів. 
Ситуації діють там, де відсутня жорстка 
детермінація поведінки, де панують 
плюралізм, конкуренція і право вибору, 
самовизначеність учасників ситуації. 
Поняття «аналіз» використовується для 
називання поглибленого вивчення чогось 
шляхом виділення частин цілого, наукове 
дослідження. Різноманітні види аналізу 
(системний, кореляційний, факторний, 
статистичний тощо) можуть входити до кейс-
технологій, що значно розширює їхні 
можливості. 

Кейс, як правило, складається з таких 
елементів: ситуація (випадок, проблема, 
історія із реального життя), контекст ситуації 
(хронологічний, історичний, топологічний, 
особистісний тощо), авторський коментар 
ситуації, запитання і завдання для роботи з 
кейсом, додатки. 

Цінність кейсу полягає в тому, що він 
одночасно не тільки відображає практичну 
проблему, але й актуалізує певний комплекс 
знань, який необхідно засвоїти при її 
вирішенні; вдало поєднує навчальні та 
виховні завдання, що є важливою умовою 
реалізації освітньо-виховної мети. 

Навчальні завдання кейсу передбачають 
розвиток умінь використовувати 
теоретичний матеріал для аналізу 
практичних проблем, оцінювати ситуації, 
знаходити й відбирати потрібну інформацію, 
формулювати питання, розробляти план дій 
та багатоваріантні підходи до його реалізації, 
самостійно приймати рішення в умовах 
невизначеності; аналізувати ситуації, 
прогнозування шляхи їх розвитку; а також 
спрямовані на набуття навичок 
конструктивної критики.  

Дослідження науковців (О. Сидоренко, 
В. Чуб та ін.) дозволяють стверджувати, що 
ця технологія не потребує значних 
матеріальних і часових витрат, допускає 
варіативність навчання. Кейс є ефективним у 
вивченні економічних, суспільних і 
соціальних наук, мови та літератури, 
професійних дисциплін.  

Виходячи з основної мети і завдань 
навчання, виокремлюють такі типи кейсів: 
аналітичні й оцінні; присвячені розв’язанню 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 1 (38) /2014 22 

певних проблем і виробленню рішень; 
присвячені ілюструванню певних проблем, 
рішень або концепцій у цілому. Окремі 
науковці поділяють кейси на «мертві» та 
«живі». «Мертвими» називають кейси, в яких 
міститься вся необхідна для аналізу 
інформація. «Живий» кейс передбачає пошук 
додаткової інформації для наступної 
аналітичної і проектувальної діяльності. Крім 
того, кейси бувають сюжетні та безсюжетні. 
Перші містять розповідь про певні події, 
дійових осіб, організації, фірми тощо. У 
безсюжетних кейсах, як правило, сюжет 
приховується, оскільки чіткий виклад подій 
значною мірою розкриває рішення. 
Практично вони становлять собою 
сукупність статистичних матеріалів, 
розрахунків, які мають допомогти 
діагностувати ситуацію, відновити сюжет. За 
часовою ознакою кейси поділяють на 
ретроспективні (звернення до ситуації, що 
відбулася в минулому), актуальні (пов’язані 
із сучасністю) і прогностичні (побудовані на 
ґрунтовному аналізі минулих і сучасних 
ситуацій з метою розроблення кращих 
варіантів поведінки героя в майбутньому). За 
ступенем впливу основних джерел виділяють 
3 групи кейсів: практичні (відображають 
реальні життєві ситуації), навчальні 
(спрямовані на відпрацювання певних умінь, 
навичок, досвіду) та дослідницькі 
(зорієнтовані на пошукову діяльність). 

Робота над кейсом включає такі види 
навчальної діяльності слухачів (курсантів, 
студентів): вивчення матеріалів кейсу та їх 
аналіз, постановка й обговорення проблеми, 

презентація розроблених варіантів її 
вирішення, дискусія, підведення підсумків 
дискусії. 

Алгоритм проведення занять із 
застосуванням кейс-технології складається з 
декількох етапів. На першому етапі слухачі 
(курсанти, студенти) отримують від 
викладача кейси для підготовки до заняття. 
При цьому передбачається виконання певних 
завдань, пов’язаних із самостійним 
опрацюванням «тіла кейсу», добором 
додаткової інформації та літератури для 
вирішення порушених у ньому проблем. 
Другий етап розпочинається безпосередньо 
на занятті, що проводиться на основі кейсу. 
Слухачі, (курсанти, студенти) аналізують 
кейс, визначають його центральну проблему, 
яку необхідно вирішити. Викладач 
контролює роботу груп, допомагає їм, готує 
до проведення дискусії, уникаючи при цьому 
прямих консультацій. Використовуючи 
допоміжну літературу, слухачі (курсанти, 
студенти) відпрацьовують власні рішення. 
Кожна група обирає «спікера», який на етапі 
презентації рішень висловлює думку групи. 
У ході дискусії можливі запитання до 
доповідача, виступи і доповнення членів 
групи, шляхом голосування обирається 
спільне вирішення проблемної ситуації. На 
третьому – підсумковому – етапі викладач 
інформує про вирішення проблеми в 
реальному житті або обґрунтовує власну 
версію. Оприлюднюючи кращі результати, 
він оцінює роботу кожної групи та її членів 
(див. табл. 1). 

Таблиця 1.  
Порівняльна характеристика дій суб’єктів навчального процесу на різних етапах 

застосування технології ситуативного аналізу 
Етапи Дії викладача Дії слухачів (курсантів, студентів) 

До заняття 
1. Добирає кейс. 
2. Визначає основні й допоміжні 
матеріали.  
3. Розробляє план заняття. 

1.Отримують кейс і перелік рекомендованої 
літератури.  
2.Індивідуально готуються до заняття. 

Під час 
заняття 

1. Організує попереднє обговорення 
кейсу.  
2. Формує групи.  
3. Керує обговоренням кейсу в групах, 
забезпечуючи їх додатковою 
інформацією. 

1.Задають запитання, що поглиблюють розуміння 
кейсу і проблеми.  
2.Розробляють варіанти рішень, вислуховують 
альтернативні думки. 
3. Беруть участь у прийнятті рішень. 

Після 
заняття 

1. Оцінює роботу слухачів (курсантів, 
студентів).  
2. Оцінює розроблені групами рішення й 
поставлені запитання. 

1. Складають письмовий звіт. 
2. Подають пропозиції щодо тем, проектів, які 
доцільно було б розглянути на подальших 
заняттях. 
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З урахуванням змістового наповнення, 
характеру отримання та оброблення 
інформації, процесу прийняття рішення, 
розв’язання проблеми й оцінювання рішень 
виокремлюють такі види кейсів:  

«Case – Study». Цей вид відзначається 
більшим обсягом матеріалу, оскільки крім 
опису випадку надається весь інформаційний 
матеріал. Основний акцент робиться на 
аналітичне осмислення проблеми і прийняття 
рішення.  

«Case – Problem». Цей вид кейсу 
передбачає експліцитне відображення в описі 
випадку проблеми. Таким чином 
залишається більше часу на розроблення 
варіантів рішення та їх детальне 
обговорення.  

«Case – Incident». У центрі уваги 
знаходиться процес отримання інформації. 
Саме тому випадок найчастіше 
відображається не в повному обсязі, а з 
пропусками, які слухачі (курсанти, студенти) 
мають самостійно заповнити, щоб перейти до 
пошуку варіантів рішення. 

«Stated – Problem». Характерною 
ознакою цього виду є надання готових 
рішень та їх обґрунтування. Завдання 
слухачів (курсантів, студентів) полягає перш 
за все в ознайомленні з процесом прийняття 
рішень на практиці, у критичній оцінці та 
розробленні альтернативних рішень.  

Крім «вербальних кейсів» у навчанні за 
кейсовою технологією використовуються 
кейси у вигляді таблиць, діаграм, символів, 
фотографій, малюнків, карикатур, сценаріїв 
рольових і ділових ігор тощо. За допомогою 
звукозаписів, фільмів і відеозаписів вивчення 
випадку набуває характеру прямої трансляції 
з місця подій. Події записуються там, де вони 
відбуваються; учасники з їхніми поглядами 
та оцінками постають перед глядачами 
(слухачами, курсантами, студентами) через 
відеозапис або інтерв’ю. 

Кейс, побудований на аналітичному 
осмисленні й розробленні рішень на основі 
конкретного випадку, повинен відповідати 
певним вимогам: 

1. Випадок має бути наближений до 
реалій конкретно-практичної діяльності та 
оформлений таким чином, щоб забезпечити 
безпосередній зв’язок з наявними у слухачів 
(курсантів, студентів) знаннями, уміннями, 
досвідом, майбутніми професійними 
ситуаціями. 

2. Випадок повинен надавати 
можливість його інтерпретації з позиції 
безпосередніх учасників.  

3. Випадок має містити проблеми та 
конфлікти.  

4. Випадок має відповідати рівню 
особистісного розвитку слухачів (курсантів, 
студентів) на певному етапі їх навчання.  

5. Випадок має ґрунтуватися на 
принципах множинності, варіативності та 
змінності варіантів рішення. 

Для ефективного використання кейсу 
необхідно створювати належні умови, 
зокрема: забезпечувати достатньо високу 
складність пізнавальних проблем, які 
потрібно вирішувати слухачам (курсантам, 
студентам); стимулювати самостійну 
пошукову діяльність тих, хто навчається; 
створювати атмосферу психологічного 
комфорту, що сприятиме вільному 
висловлюванню думок; відводити 
спеціальний час на осмислення способів 
вирішення проблеми. 

Позитивний досвід використання 
технології ситуативного аналізу під час 
підготовки фахівців із спеціальності 
«Педагогіка вищої школи» накопичено на 
кафедрі суспільних наук гуманітарного 
інституту Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського. 
Кейси активно використовуються на 
практичних заняттях, під час самостійної 
роботи слухачів із фахових дисциплін, 
зокрема з педагогіки вищої школи. Так, 
наприклад, після проведення лекції на тему 
«Сучасні технології навчання у вищій школі» 
слухачі отримали для самостійного 
опрацювання кейс «Традиційне чи 
інтерактивне навчання: проблема вибору». 

«Традиційне чи інтерактивне 
навчання: проблема вибору» 

Кожен викладач самостійно добирає ті чи 
інші технології навчання для реалізації 
поставленої освітньо-виховної мети. Як 
правило, такий вибір ґрунтується на власному 
досвіді викладання, який інколи сприяє 
формуванню певних педагогічних штампів, 
перешкоджає впровадженню освітніх 
інновацій. Прикладом цього може слугувати 
ставлення прихильників традиційного 
навчання до інтерактивних технологій. 

На методологічному семінарі «Сучасні 
технології навчання: від теорії до практики 
застосування у ВВНЗ», що проводився 
кафедрою педагогіки за участю 
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професорсько-викладацького складу, 
ад’юнктів і магістрів, одним із професорів 
була висловлена думка, що «справжні знання 
даються слухачам на лекціях і семінарах, а 
все інше – мозкові штурми, ділові ігри, 
каруселі, дерева рішень – для 
демонстрування «моди» на показових 
заняттях і розважання лінивої аудиторії». 
Виникла гостра дискусія, під час якої 
визначались недоліки традиційної – 
лекційно-семінарської – технології, 
наводились приклади використання 
інтерактивних технологій на практичних 
заняттях тощо. Проте всі аргументи 
виявились марними – прибічники 
традиційного та інтерактивного навчання не 
змогли дійти консенсусу, залишились на 
позиціях категоричного неприйняття 
наведених опонентами доказів. 

Запитання і завдання для обговорення: 
1. Що спричинило дискусію на 

кафедральному семінарі та зумовило її 
неконструктивний характер? 

2. Чию позицію ви поділяєте і чому? 
Наскільки виправданими є повне 
протиставлення визначених позицій і 
постановка питання: «Традиційне чи 
інтерактивне навчання: проблема вибору»? 

3. Доберіть та проаналізуйте літературу 
за порушеною проблемою. 

4. У якій площині необхідно шукати 
вихід для вирішення проблеми, що виникла 
на тлі обговорення сучасних технологій 
навчання у вищій військовій школі? Поясніть 
власне бачення проблеми та шляхів її 
розв’язання. 

На етапі підготовки до проведення 
групового заняття на тему «Організація 
самостійної навчально-пізнавальної та 
науково-дослідницької роботи слухачів 
(курсантів) ВВНЗ» був запропонований кейс 
«Вчити запам’ятовувати чи самостійно 
вчитись?». 

«Вчити запам’ятовувати чи 
самостійно вчитись?» 

Під час групового заняття за темою 
«Проблеми виховання у вищій військовій 
школі» діяльність слухачів була зведена до 
репродуктивних прийомів опанування 
навчального змісту: слухання, 
запам’ятовування і конспектування. 
Використання слайдів відзначалось суто 
ілюстративним характером і не сприяло 
розвитку аналітичних умінь, не 
спрямовувало на узагальнення викладеного 

матеріалу. Висвітлення теоретичних питань 
не супроводжувалось конкретними 
прикладами з військово-педагогічної 
практики, не було актуалізовано 
професійний досвід слухачів, що зумовило 
пасивність останніх, їхню незацікавленість у 
досягненні поставленої мети. 

При проведенні наступного 
семінарського заняття «Сучасні підходи до 
виховання курсантів ВВНЗ» слухачі не 
змогли пригадати попередній навчальний 
зміст, виявили неспроможність самостійно 
виконати практичні завдання, внаслідок чого 
виникла ситуація загального невдоволення 
результатами навчання, взаємної недовіри, 
поставило під загрозу авторитет викладача та 
успішність його вихованців. 

Запитання і завдання для обговорення: 
1. У чому полягає сутність 

вищевикладеної проблемної ситуації? Що її 
спричинило? Обґрунтуйте власну думку. 

2. Опрацюйте пропоновану літературу 
за проблемою, визначте сучасні підходи до 
організації самостійної роботи слухачів у 
системі вузівського викладання. 

3. Дотримання яких дидактичних 
принципів дозволило б уникнути негативних 
наслідків в організації навчально-виховного 
процесу? Якого значення при цьому набуває 
принцип розвивальності?  

4. Розробіть систему запитань і завдань 
евристичного, дослідницького спрямування 
за визначеними темами занять, що 
забезпечуватиме практичну реалізацію цього 
принципу. 

5. Уявіть себе на місці викладача і 
підготуйте розгорнуту відповідь на 
запитання: «На реалізацію якої мети має бути 
спрямована моя педагогічна діяльність: 
вчити запам’ятовувати чи самостійно 
вчитись?». 

Вивчення теми «Методологічні проблеми 
виховання у вищій школі» завершили 
обговоренням на підсумковому занятті 
(«круглому столі») кейсу «Виховувати 
колективом або через колектив». 

Кейс «Виховувати колективом або 
через колектив» 

За результатами першого семестру 
навчальна група 2107 опинилась на 
найнижчій сходинці інститутського 
рейтингу. Причиною цього стала академічна 
неуспішність двох курсантів – Олексія С. і 
Романа Ф., переведених на початку року з 
інших навчальних закладів. Під час 
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проведення модульного контролю курсанти 
отримали незадовільні оцінки з трьох 
дисциплін, виявили неспроможність 
самостійно перескласти заборгованості 
протягом відведеного часу. 

З метою негайного виправлення ситуації 
начальник курсу наказав командиру групи 
негайно розібратись із курсантами, які не 
встигають, і примусити їх у стислий термін 
ліквідувати академічну заборгованість. 
Негайно було проведено зібрання всієї групи, 
відбулась «різка розмова», під час якої Олексію 
С. і Роману Ф. висунули ультиматум: або 
термінове успішне перескладання 
заборгованостей, або відрахування за власним 
бажанням. Під тиском одногрупників курсанти 
Олексій С. і Роман Ф. протягом тижня усунули 
академічну заборгованість. 

Проблему вдалося вирішити, проте 
якою ціною. На ґрунтовне її розв’язання 
бракувало часу. Але що матиме користь для 
підготовки майбутнього офіцера: виховання 
колективом або через колектив? 

Запитання і завдання для обговорення: 

1. Як ви розумієте сутність проблеми, 
що знайшла відображення у вищевикладеній 
історії? 

2. Що її спричинило? Проаналізуйте дії 
безпосередніх учасників конфліктної ситуації 
і дайте їм власну оцінку. 

3. Змоделюйте різні варіанти розвитку 
подій і визначте серед них найоптимальніший. 
Обґрунтуйте власний вибір. 

Крім визначених видів кейсів доцільно 
використовувати і такі, що спрямовують 
слухачів (курсантів, студентів) на самостійне 
розроблення професійних ситуацій різних 
типів і рівнів складності, вироблення на їх 
основі фахових умінь класифікувати кейси, 
формувати на їх основі електронні бази 
даних з метою організації дистанційного 
навчання, діагностики рівнів фахової 
компетентності, атестації тощо. У вирішенні 
порушених питань убачаємо перспективи 
подальшого дослідження проблеми 
застосування технології ситуативного аналізу 
в процес підготовки фахівців із вищою 
освітою. 
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SITUATIONAL ANALYSES 

The article is devoted to the current problem of development professional competence of the future military 
higher educational establishments’ lecturers using the technology of situational analyses. The author investigates the 
scientific bases of the interactive education, reviles the contemporary approaches to the preparation of the future 
military higher educational establishments’ lecturers based on the case technology. The main types of cases are 
analysed, the requirements of their working out are concretized, the examples of using cases at the different types of 
lessons (group lesson, seminar, round-table discussion) are given. All the conditions which stipulate the effective use of 
the case technology are deduced. They are: supporting the cognitive problems with the high level of complication, 
stimulating the trainee to the self-search work, creation the atmosphere of the psychological comfort, that will influence 
on the free thought expression, given the time for comprehension the way of solving the problem. 
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ПЕДАГОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, 

СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І СПОРТУ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
У статті представлений аналіз основних типів помилок котрі виникають в процесі оцінювання 

педагогічної діяльності викладачів фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту та 
надані практичні рекомендації щодо їх виправлення. 

Ключові слова: оцінювання, практичні рекомендації, типи помилок. 
В статье представлен анализ основных типов ошибок возникающих в процессе оценки 

педагогической деятельности преподавателей физического воспитания, специальной физической 
подготовки и спорта и даны практические рекомендации по их исправлению. 

Ключевые слова: оценивание, практические рекомендации, типы ошибок. 
Актуальність. Оцінювання готовності 

до педагогічної діяльності викладачів 
фізичного виховання, спеціальної фізичної 
підготовки і спорту, далі ФВСФПіС 
проводиться з метою активізації їх творчої 
діяльності, стимулювання неперервної 
фахової та загальної освіти, посилення у них 
мотивації до якісної роботи, забезпечення 
зворотного зв’язку та підвищення їх 
персональної відповідальності за результати 
своєї праці [5, с. 10]. Оцінювання базується 
на принципах: наукової об’єктивності, 
стандартизації, гуманізму, конкретно-
історичного підходу, єдності теорії і 
практики, повноти оцінювання, системного 
підходу, адресності, гласності, сприйняття 
оцінки, оперативності, єдності вимог, 
демократизму, простоти, чіткості і 
доступності, підтримки престижу оцінки. 
Метою оцінювання є отримання інформації 
про реальний рівень діяльності педагога та 
забезпечення умов для його переходу на 
більш високий рівень діяльності шляхом 
формування системи мотивації та 
стимулювання. Основне завдання, яке має 
вирішувати оцінювання, це – виявлення 
реального рівня готовності викладачів до 
педагогічної діяльності та визначення 
резервів і формулювання їх мотивації до 
підвищення професійної майстерності [4, 
с. 6]. За наслідками оцінювання визначається 
рівень педагогічної готовності викладачів 
ФВСФПіС, відзначаються переваги і 
досягнення викладачів та з’ясовуються 
причини їх незадовільної роботи, намічається 
план особистісного розвитку педагогів і їх 
кар’єрні перспективи. Слід зазначити, що 
оцінювання готовності до педагогічної 

діяльності педагогів складний процес в ході 
якого виникає ряд труднощів, суперечностей 
та не виключені помилки. 

Мета статті – розкрити основні типи 
помилок котрі виникають в процесі 
оцінювання готовності до педагогічної 
діяльності викладачів фізичного виховання, 
спеціальної фізичної підготовки і спорту та 
надати практичні рекомендації щодо їх 
усунення. 

Виклад основного матеріалу. 
Перерахуємо та розкриємо основні типи 
помилок: 

1. «Невиправдана строгість» в оцінці. 
«Невиправдана строгість» в оцінці є 
тенденція виставляти практично кожному 
оцінку нижче, ніж він того заслуговує. Це 
звужує шкалу характеристик якості 
діяльності педагога. Якщо оцінка викладачам 
має виставлятися по чотирьохбальній шкалі – 
від «5» до «2», але ніхто з них не отримує 
найвищу оцінку, то фактично ця оцінка 
виставляється по трибальній шкалі. 

Деякі оцінюючі виставляють педагогам 
більш низькі оцінки, чим вони того 
заслуговують, пояснюючи це мотивацією їх 
працювати краще. Вони виправдують свої 
дії, говорячи, що мають високі вимоги і 
хочуть стимулювати педагогів працювати 
якнайкраще, на рівні максимуму їхніх 
можливостей. Такий підхід може спотворити 
реальну картину, відвернути увагу від тих 
аспектів діяльності, що вимагають 
поліпшення і можуть поставити викладачів, 
котрі оцінюються, у несправедливе і 
несприятливе положення. Цілком зрозуміло, 
що оцінювання гарних педагогів як середніх, 
а середніх як слабких, котрі нібито мають 
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потребу в значному поліпшенні своєї 
діяльності, є несправедливим і може мати 
негативний вплив на моральний стан та 
навіть відбити в них бажання працювати [5, 
с. 60]. 

2. «Необґрунтована м’якість». 
«Необґрунтована м’якість» полягає в 
тенденції оцінювати майже усіх більш 
позитивно, чим вони у дійсності 
заслуговують. 

Дослідники виділяють ряд причин, 
чому це відбувається: 

– деякі начальники кафедр 
відчувають потребу в тому, щоб їх «любили» 
підлеглі; 

– деякі керівники кафедр почувають 
себе непевно на своїх посадах, що 
зустрічається нерідко серед молодих 
начальників кафедр; 

– деякі начальники мають тенденцію 
завищувати рейтинги своїх підлеглих, щоб 
створити імідж успішного керівництва і 
благополучного положення справ на кафедрі; 

– більшість людей взагалі не люблять 
повідомляти погані новини і намагаються від 
них відмахнутися. 

Іншою ще менш помітною формою 
необґрунтовано м’якого оцінювання є те, що 
може бути названо помилкою «схожий на 
мене». Дослідження показують, що багато 
керівників мають тенденцію відноситься 
прихильно до людей, схожих на них. Тому 
факт, що оцінюючі заохочують підлеглих, 
схожих на них в особистісних 
характеристиках і інтересах, не повинен бути 
несподіваним. Деякі, можливо, роблять це 
ненавмисно, і це відбувається настільки 
природно, що це дуже важко розпізнати як 
помилку. 

Помилка м’якого рейтингу може стати 
причиною трьох проблем: 

– за результатами такої м’якої оцінки 
педагоги можуть бути висунуті на посади, 
що об’єктивно вимагають більш високих 
професійних здібностей. (Цей вид м’якості 
часто виявляється в колі «однокашників», 
тобто коли оцінюваний і оцінюючий або 
разом училися, або раніш разом проходили 
службу, працювали); 

– незаслужено високі рейтинги, 
виведені в даний час, можуть викликати у 
педагогів невдоволення та невпевненість у 
власних силах тоді, коли інші суб’єкти 
оцінювання будуть давати їм більш точні, але 
більш низькі оцінки їхньої діяльності; 

– подібно невиправданій строгості, 
практика м’якості звужує коло заходів для 
удосконалювання професійної діяльності 
оцінюваного, яка б шкала оцінки при цьому 
не використовувалася. 

3. «Центральна тенденція». Це – 
схильність деяких оцінювати майже кожного 
оцінками, розташованими в середині, тобто – 
центрі шкали оцінок. Можна виділити, 
принаймні, дві причини, чому це 
відбувається. 

1) Обережність. Деякі начальники 
хочуть бути обережними у використанні 
крайніх оцінок шкали як позитивних, так і 
негативних. Вони розуміють, що занадто 
низький рейтинг буде надмірно суворою і 
навіть жорстокою оцінкою, але в той же час, 
на їхню думку, немає педагогів, гідних 
найвищих оцінок. 

2) Недолік інформації. Оцінюючий 
може в дійсності не мати достатньої 
інформації про діяльність оцінюваного 
працівника. У такій ситуації йому здається, 
виставляння середньої, задовільної оцінки 
буде найбільш безпечно. Таке відбувається, 
коли під тиском обставин оцінювання 
проводиться поспіхом, або якщо особи котрі 
залучаються до процесу оцінювання в якості 
експертів недостатньо ознайомилися й 
розібралися з критеріями оцінювання. 

Усереднене оцінювання може зробити 
всю систему оцінки майже марної, тому що 
воно не дає можливості виявити ні найбільш 
ефективно працюючих педагогів ні тих, кому 
потрібно серйозно замислитись над 
результатами власної педагогічної діяльності. 

4. «Гало ефект», або «ефект ореола». 
Помилка типу «ефект ореола» спонукує 
оцінювати викладачів на однаковому рівні по 
всіх критеріях оцінки. Так, педагог, що 
одержав високу оцінку, наприклад, з розділу 
«Гностичні професійно-педагогічні уміння», 
найбільше ймовірно в такому випадку буде 
високо оцінений і по інших аспектах своєї 
педагогічної діяльності. Те ж саме, може 
відбуватися з негативними оцінками 
(«негативний ореол»). «Ефект ореола» часто 
трапляється тоді, коли педагог має чітко 
виражені сильні і слабкі особистісні 
характеристики, незалежно від фактичної 
якості його діяльності. 

Самі по собі послідовно високі або 
низькі оцінки по всіх складових діяльності 
оцінюваного не можуть викликати 
заперечень, якщо вони точні і відбивають 
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реальність. Коли ж оцінюваний педагог 
дійсно знаходиться на високому рівні по 
деяких аспектах своєї діяльності, але значно 
нижче по іншим, то «ефект ореола» може 
привести до неправильного встановлення 
сильних і слабких сторін у його діяльності. 

5 «Ефект новизни». Ця помилка 
відбувається, коли оцінюючий виявляється 
під впливом недавніх значних фактів, подій у 
діяльності і поводженні оцінюваного і не 
засновує свої судження про нього на 
результатах його діяльності за весь 
оцінюваний період. “Ефект не давнини” 
фактично зводить весь процес оцінювання до 
оцінки одного з останніх завдань котре 
виконував педагог, котрий оцінюється і не 
враховує тенденцій у діяльності і поводженні 
оцінюваного за весь період з моменту 
останньої офіційної оцінки. 

6. «Ефект контрасту». Помилка 
контрасту відбувається, коли сприйняття 
результатів діяльності конкретного педагога 
виявляється під впливом оцінки тих, хто 
пройшов перед ним. Явище контрасту – це 
добре відомий і доведений психологічний 
ефект: якщо за чимось дуже гарним слідує 
щось гіршої якості, то розходження між ними 
перебільшуються в нашій свідомості тому, 
що людина має схильність порівнювати ці 
об’єкти між собою, а не з об’єктивним 
існуючим стандартом. Так, наприклад, коли 
середній педагог проходить оцінювання 
слідом за викладачем, чия діяльність була 
оцінена як «дуже висока», або «дуже 
слабка», то контраст може спонукати 
оцінюючого або похвалити або 
покритикувати оцінюваного «середнього» 
педагога в залежності від того, хто 
оцінювався перед ним. 

7. «Помилки атрибуції». У психології та 
конфліктології відоме явище каузальної 
атрибуції, тобто власна інтерпретація 
суб’єктом міжособистісного сприйняття 
причин і мотивів поводження інших людей. 
Пізнаючи один одного, люди не 
обмежуються одержанням фактичної 
інформації, а прагнуть до з’ясування причин 
поводження і до висновків, що стосується 
відповідних якостей характеру особистості. 
Інформація, отримана в результаті 
спостережень, часто недостатня для 
остаточних висновків, і тоді спостерігач сам 
знаходить ймовірні, на його думку, причини 
поводження в рисах особистості, котрі він і 
приписує оцінюваному об’єкту (так звана 

внутрішня атрибуція). Ця причинна 
інтерпретація часто істотно впливає на 
поводження суб’єкта оцінювання, тому що 
при такому підході зневільовується або не 
приймається до уваги вплив на поводження і 
діяльність оцінюваного педагога зовнішніх 
ситуаційних факторів, навколишніх умов і 
обстановки яка склалася, а внутрішнім 
особистісним рисам надається надмірне 
значення. 

Такі найбільш типові розповсюджені 
помилки, виділені фахівцями в області 
оцінки педагогічних кадрів отже, ми робили 
акцент на те щоб їх уникати у своїй 
практичній діяльності щодо розвитку 
готовності викладачів ФВСФПіС до 
педагогічної діяльності. 

Загальні заходи для запобігання 
помилок 

Насамперед потрібно розробити чіткі 
критерії оцінювання зробити їх ранжування, 
обґрунтувати еталонні показники та шкалу 
оцінювання. Суб’єктами оцінювання мають 
бути особи які регулярно спостерігали 
оцінюваних у практичній роботі. Це 
начальник кафедри, колеги по кафедрі, та 
вихованці котрих навчає оцінюваний 
педагог. Зіставлення їхніх результатів 
отриманих при оцінюванні сприяє більшій 
обґрунтованості й об’єктивності виведених 
загальних оцінок. Продуктивною мірою, на 
нашу думку, є – попросити оцінюваних 
педагогів підготувати самооцінки своєї 
діяльності по тим параметрам і критеріям, по 
яких буде проводиться офіційне оцінювання. 
Це ставить оцінюваних у положення 
оцінюючих, дає їм можливість подивитися на 
ті ж факти і свідчення, на основі яких 
оцінюючі будуть приймати рішення, змушує 
їх проаналізувати свою діяльність у 
реалістичних категоріях. Однак ніколи не 
слід просити оцінюваних робити судження 
про себе, як про особистість, а тільки – про 
результати їх роботи, діяльності, професійно-
педагогічні уміння та професійно-важливі 
якості. Такий підхід сприяє розвитку довіри 
між оцінюючими і оцінюваним, сприяє 
позитивному сприйняттю оцінки і 
рекомендацій з удосконалювання окремих 
аспектів їх педагогічної діяльності . 

Начальникам кафедр рекомендується 
також вести запис у щоденнику своїх 
спостережень з метою нагромадження 
матеріалів для наступної оцінки. Усні бесіди і 
рекомендації поступово забуваються, 
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витісняючись наступними подіями, а 
письмові записи спонукують чітким 
формулюванням, фіксують позитивне 
поводження педагога, факти, що можуть 
бути використані потім в процесі оцінювання 
і допоможуть уникнути помилок, пов’язаних 
з недоліком інформації [1-5].  

Заходи для попередження конкретних 
типів помилок 

1. Попередження тенденцій: 
«Невиправдана строгість», 
«Необґрунтована м’якість», «Центральна 
тенденція» в процесі оцінювання. 

Для запобігання помилки 
«Невиправданої строгості» в оцінюванні 
необхідно мати на увазі, що високі вимоги до 
діяльності педагогів закладаються при 
розробленні стандартів (еталонних 
показників) й шкали оцінювання, а не під час 
самого процесу оцінювання. Після того як 
стандарти прийняті, обов’язком суб’єкта 
оцінювання є їхнє строге дотримання і 
використання як міри оцінки, неприпустимо 
заміняти їх у ході оцінки власними мірками. 
З метою попередження прояву помилки 
«подібний мені», начальнику кафедри до 
початку процесу оцінювання необхідно 
проаналізувати характер своїх взаємин з 
кожним педагогом. Корисно скласти список 
викладачів, яких він вважає “подібними собі” 
і порівняти їхні оцінки як групи в 
попередньому офіційному оцінному періоді з 
оцінками інших педагогів, що не входять у 
цей список. Якщо рейтинги групи зі списку 
систематично вище, ніж в інших, то це має 
його насторожити. 

Для попередження тенденції 
виставляння усереднених оцінок 
(«Центристська тенденція») необхідно 
подбати про наявність докладної і 
різноманітної інформації про діяльність 
кожного педагога. Тут можуть допомогти 
регулярні записи в щоденнику про діяльності 
викладачів і регулярні спостереження їх у 
процесі діяльності в період між двома 
оцінками. 

2. Попередження «ефекту ореола» та 
«ефекту новизни». Для попередження цих 
ефектів рекомендується, у залежності від 
кількості оцінюваних, відкласти винесення 
остаточного судження-оцінки або до того 
часу, коли пройдуть оцінювання усі, хто 
повинен пройти її в цей день, або навіть до 
кінця всього процесу оцінювання, якщо 
кількість оцінюваних порівняно невелика.  

Оцінюючим рекомендується 
заповнювати анкети строго послідовно, 
секція за секцією, концентруючи свою увагу 
тільки на тих критеріях і аспектах 
педагогічної діяльності оцінюваного про які 
йде мова у заповнюваній секції. При 
проведенні оцінювання варто звертати 
спеціальну увагу на те, чи має оцінюваний 
педагог одну або декілька сильних 
особистісних характеристик, які б могли 
“затьмарити” елементи його реальної 
педагогічної діяльності. 

Суб’єктам оцінювання рекомендується 
також мати перед собою список фактів та 
результатів праці, котрі стосуються 
діяльності оцінюваного, на яких і буде 
ґрунтуватися оцінка. Якщо найбільш 
видатний факт або факти діяльності 
оцінюваного відносяться до недавнього часу, 
то корисно задатися запитанням, чи 
збігаються вони з якістю і характером 
діяльності даного викладача протягом всього 
оцінюваного періоду. 

3. Попередження «ефекту контрасту». 
Для попередження прояву «ефекту 
контрасту» рекомендується не розставляти 
педагогів у списку для оцінювання в якому-
небудь спеціальному порядку, наприклад, 
починати з кращих і рухатися до гірших, або 
навпаки. Ефективно оцінювати одного за 
одним педагога з різними посадами, 
наприклад, оцінювати викладача, заступника 
начальника кафедри, доцента.  

Варто рівномірно розподілити графік 
оцінювання педагогів на весь доступний 
період часу, а не намагатися “пропустити” 
усіх якнайшвидше. Це також знижує ризик 
прояву помилки оцінки по контрасту. 

4. Попередження «помилок атрибуції». 
Як уже було відзначено вище, однієї з 
основних причин «помилок атрибуції» є 
недолік інформації в момент оцінки про 
діяльності оцінюваного. Тому основним 
“рецептом” по попередженню таких помилок 
є нагромадження матеріалів через 
систематичне спостереження за оцінюваним 
у процесі його педагогічної діяльності, а 
також знання функціональних обов’язків 
відповідно до його посади і оцінювання 
реальної діяльності відповідно до посадових 
обов’язків. Дослідження і практика 
показують, що передбачене і реальне часто 
не збігаються. 

Увага суб’єктів оцінювання звертається 
також на те, що судити про педагога 
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потрібно в контексті їх реальних умов праці. 
Навчальні заклади, які перебувають в процесі 
реформування і змін, або в кризі, або, 
навпаки, що переживають періоди спокою, 
стабільності і процвітання, усі вони мають 
різні умови праці для педагогів, різну 
атмосферу, благотворно або негативно 
впливають на діяльність викладачів. Реальні 
фактори середовища та умов в яких 
доводиться працювати педагогам можуть 
зробити ті самі обов’язки та проблеми котрі 
виникають у процесі педагогічної діяльності 
педагогів або більш легкими або більш 
складними, чим це записано на папері. Такі 
фактори також мають прийматися до уваги 
при оцінюванні, і це допоможе уникнути 
приписування оцінюваному тих 
особистісних якостей і характеристик, що 
насправді йому не властиві [6,7]. 

Коли виставляння оцінок усім хто 
підлягав оцінюванню завершено, корисно 

підрахувати кількість оцінок у кожній 
категорії оцінної шкали і подивитися а) чи не 
переважають однорідні оцінки у всіх 
оцінених педагогів і б) чи не переважають 
групи оцінок на тому або іншому рівні 
оцінної шкали. Самі по собі групи оцінок, що 
утворилися, не обов’язково є некоректними, 
але вони заслуговують того, щоб 
поміркувати над цими фактами. 

Висновок. Отже, у будь-якому випадку 
всім суб’єктам оцінювання – будь то 
начальник кафедри, колега по роботі, або 
той, хто вчиться постійно необхідно 
пам’ятати про те, що їхнім обов’язком є бути 
точними, акуратними і справедливими в 
оцінках, наскільки тільки це можливо, і що 
ефективність і продуктивність результатів 
оцінювання прямо залежить від того, чи 
сприймається вона оцінюваним як 
справедлива. 
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Gol R. M.,  chief of the research laboratory 
PEDAGOGICAL RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING EVALUATION ACTIVITIES 

PEDAGOGICAL TEACHER OF PHYSICAL EDUCATION, SPECIAL PHYSICAL TRAINING AND 
SPORTS HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

This paper presents an analysis of the main types of errors (unjustified severity, unreasonable softness, 
errors of central tendency, halo effect, the effect of novelty, the effect of contrast, attribution errors) that occur 
during the evaluation of educational activities of teachers of physical education, special physical training and 
sports and provided practical recommendations to address them. Also states that the purpose of the evaluation is 
to obtain information about the actual level of the teacher and to ensure its transition to a higher level of activity 
through the formation of motivation and incentives. The main objective is to resolve assessment is - identifying 
the real-readiness of teachers to educational activities and determining reserves and formulate their motivation 
to improve their professional skills. In addition, attention is paid to the evaluation of all subjects need to 
remember that their duty is to be precise, accurate and fair in assessments as soon as possible, and that the 
effectiveness and performance evaluation results depends on whether it is perceived as fair valued. 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СІЛЬСЬКІЙ 
МІСЦЕВОСТІ 

 
У статті розкрито аналіз структури і професійних функцій соціального педагога для роботи в 

сільському соціумі. Проаналізовано напрямки діяльності, соціальні та професійні ролі соціального 
педагога в умовах діяльності на селі.  

Ключові слова: соціальний педагог, сільський соціум, професійна діяльність, напрямки соціально-
педагогічної діяльності, професійна функція соціального педагога. 

В статье раскрыто анализ структуры и профессиональных функций социального педагога для 
работы в сельском социуме. Проанализированы направления деятельности, социальные и 
профессиональные роли социального педагога в условиях деятельности на селе.  

Ключевые слова: социальный педагог, сельский социум, профессиональная деятельность, 
направления социально-педагогической деятельности, профессиональная функция социального педагога. 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сільський соціум має свої 
специфічні соціокультурні й соціально-
економічні характеристики, які визначають 
особливості професійної діяльності 
соціального педагога на селі. До таких 
характеристик, насамперед, відносяться: 
відносно високий рівень соціального 
контролю; обмеженість можливостей 
соціальної інтегрованості особистості в 
соціальне середовище; обмеженість 
соціально-статусних і соціально-рольових 
позицій у процесі соціалізації; висока 
ймовірність соціального виключення; 
специфічний розподіл праці; обмеженість 
соціальних контактів; нестача соціальних 
інституцій, що впливають на процес 
соціалізації дітей та молоді тощо. 

Місія соціального педагога, що 
працюватиме в умовах сільського соціуму, 
благородна, але умови її реалізації далеко не 
ідеальні. Так, вирішуючи проблеми 
соціалізації дітей та молоді на селі, вважаючи 
це своїм професійним обов’язком, з одного 
боку, і своїм призначенням – з іншого, 
соціальний педагог в сільському соціумі 
допомагає своїм клієнтам і сільському 
середовищу звільнитися від негативних 
явищ: непродуктивних життєвих позицій, 
недосконалості суспільних відносин, 
поведінкових стереотипів, негативних 
установок, соціальної напруженості й агресії, 
соціальних страхів тощо. Навчаючи дітей та 
молодь в сільському соціумі самостійно 
вирішувати свої проблеми, соціальний 
педагог допомагає зростанню суспільної 
свідомості; він використовує свої професійні 

та особистісні якості, впливаючи на 
зростання самосвідомості окремої 
особистості, сільської спільноти, а значить, 
цілого суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Аналіз наукової літератури 
дозволив нам виділити авторів, які 
розглядають суміжні наукові проблеми і 
складають тому теоретичну основу нашого 
дослідження. До них відносяться праці, в 
яких здійснено аналіз соціальних проблем 
соціуму і сільського соціуму, зокрема до них 
ми віднесли роботи О.А. Алексєєва, Д.А. 
Воробйової, Є.С. Мішанова, Г.Г. Сілласте, 
В.О. Чигрин, А.М. Шатохіна, П.А. Міхеєва та 
ін. Так, Є.С. Мішанов розглядає сільський 
соціум в контексті розвитку якості життя 
сільських мешканців і пов’язує його 
формування з розвитком сільської 
інфраструктури. О.А. Алексєєв та 
Д.А. Воробйова пов’язують соціальні 
проблеми сучасного пострадянського села з 
розвитком ринкових відносин в 
агропромисловому комплексі. У роботі Г.Г. 
Сілласте подано комплексний аналіз 
феномена пострадянського сільського 
соціуму. Особливу увагу науковець звертає 
на можливості соціального перетворення 
школи в сільській місцевості як центру 
соціалізації дитини. В.О. Чигрин розглядає 
проблеми соціального розвитку сільської 
молоді в теоретико-методологічному 
контексті, зазначаючи, що молодь є 
самостійною соціальною спільнотою в 
загальному сільському соціумі, що має власні 
демографічні, соціокультурні й соціалізаційні 
показники. 
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Метою нашої статті є розкрити 
особливості соціально-педагогічної 
діяльності у сільській місцевості, висвітити 
основні напрямки діяльності, соціальні та 
професійні ролі соціального педагога в 
умовах діяльності на селі.  

Виклад основного матеріалу. 
Діяльність соціального педагога в сільському 
соціумі переслідує наступні цілі: 

- забезпечення, збереження та 
зміцнення фізичного, психологічного, 
соціального, морального здоров’я дітей та 
молоді на селі; 

- формування моральної свідомості, 
моральних якостей, соціально значущих 
орієнтацій і установок у життєвому 
самовизначенні, моральної поведінки 
сільських мешканців; 

- створення сприятливих умов 
сільського мікросередовища для розвитку 
здібностей та реалізації можливостей 
особистості, її позитивного потенціалу у 
соціально корисних сферах життєдіяльності в 
сільському соціумі, попередження тупикових 
ситуацій в особистісному розвитку; 

- формування потреби у саморозвитку, 
надання допомоги у самопізнанні, 
самоствердженні, самореабілітації, 
самореалізації; 

- надання комплексної соціально-
педагогічної допомоги і підтримки дітям та 
молоді у сільському соціумі; 

- створення комфортного 
гуманізованого виховного простору у 
сільському соціальному середовищі. 

Головними напрямками діяльності 
соціального педагога у сільському соціумі 
вважаємо такі: 

- створення соціальних умов, що 
компенсують несприятливий досвід 
соціалізації і несприятливі умови життя 
молоді, що виникають у сільському соціумі; 

- надання комплексної допомоги, 
спрямованої на створення сприятливих 
соціально-педагогічних умов в освітніх та 
інших закладах соціальної освіти й 
виховання, які є в сільській місцевості; 

- забезпечення соціально-педагогічної 
діагностики, корекції, консультування для 
дітей та сімей груп ризику в сільському 
соціумі; 

- соціально-педагогічна превентизація і 
реабілітація дезадаптованих та соціально 
депривованих дітей та підлітків в умовах села; 

- робота з дітьми-інвалідами, з 
обдарованими дітьми; 

- організація спортивно-оздоровчої, 
дозвіллєвої та інших видів соціально 
активної діяльності дітей та підлітків в 
реальних умовах життєдіяльності на селі; 

- культурно-просвітницька діяльність 
дітей та молоді села щодо пропаганди та 
тлумачення здорового способу життя; 

- соціально-педагогічні дослідження з 
метою виявлення соціальних та особистісних 
проблем сільських дітей та молоді різних 
вікових груп. 

Соціальна педагогіка – це складний, 
універсальний вид діяльності. Вона потребує 
від фахівця знань з різних галузей науки і 
вміння застосовувати їх на практиці.  

Соціальний педагог в умовах діяльності 
в сільському соціумі має виконувати 
широкий спектр посадових обов'язків. Він 
повинен: 

 - виявляти: сім'ї та окремих дітей і 
підлітків у сільському соціумі, які потребують 
соціального захисту; дітей, підлітків та 
дорослих, які потребують опіки та допомоги у 
влаштуванні в лікувальні та навчально-виховні 
заклади, отриманні матеріальної, соціально-
побутової та іншої допомоги; 

- встановлювати: причини утруднень, 
конфліктів дітей та молоді на селі, що 
виникають у навчальній та позанавчальній 
сфері, у сім'ї та ін.; 

- сприяти: розв'язанню цих труднощів 
та конфліктів і гарантувати соціальний 
захист; спільній діяльності різних 
громадських та державних організацій і 
установ по наданню необхідної допомоги 
групам ризику в сільській місцевості; 

- надавати допомогу в сімейному 
вихованні, діяльності педагогічного 
колективу сільської школи. 

- проводити психолого-педагогічні та 
соціально-педагогічні консультації, виховну 
роботу з неповнолітніми важковиховуваними 
дітьми на селі. 

Рівні здійснення професійної діяльності 
соціального педагога в умовах сільського 
соціуму: 

- виконання (копіювання чужих зразків 
виконання діяльності); 

- планування (здійснення діяльності за 
власним уявленням без врахування 
обставин); 

- проектування (здійснення діяльності, 
виходячи з її системного розуміння). 

Напрямки соціально-педагогічної 
діяльності в умовах сільського соціуму 
представимо в табл. 1 [7]. 
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Таблиця 1 
Напрямки соціально-педагогічної діяльності в умовах сільського соціуму 

1. Вивчення соціально-психологічних цінностей 
особистості, соціально-педагогічного впливу 
сільського соціального середовища на зростаючу 
особистість 

2. Організація освітньо-виховних взаємодій з 
проблемною особистістю, яка потребує 
допомоги 
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3. Соціально-психологічна допомога і підтримка 
особистості у кризових ситуаціях 

4. Корекція відносин, способів соціальної дії, 
посередництво у творчому розвитку особистості 
і групи в умовах сільського соціуму 

ви
яс

не
нн

я п
ро

бл
ем

и 

ві
др

еа
гу

ва
нн

я п
ро

бл
ем

и 

ви
бі

р 
пр

ог
ра

ми
 і 

пл
ан

у 
ді

й 

об
го

во
ре

нн
я ш

ля
хі

в 
ви

рі
ш

ен
ня

 п
ро

бл
ем

и 

до
по

мо
га

 в
 о

рг
ан

іза
ці

ї в
их

од
у 

з п
ро

бл
ем

и 

ко
ор

ди
на

ці
я з

ус
ил

ь н
ай

бл
иж

чо
го

 
от

оч
ен

ня
 о

со
би

ст
ос

ті 

ст
во

ре
нн

я г
ру

пи
 п

ід
тр

им
ки

 

мо
де

лю
ва

нн
я с

ит
уа

ці
й 

дл
я н

ов
ог

о 
до

св
ід

у 

мо
де

лю
ва

нн
я с

фе
р 

ус
пі

ш
но

ї д
ія

ль
но

ст
і 

ор
га

ні
за

ці
я д

іа
ло

гу
 і 

сп
ів

ро
бі

тн
иц

тв
а 

ор
га

ні
за

ці
я м

ік
ро

се
ре

до
ви

щ
а з

і з
мі

не
ни

ми
 

ст
ос

ун
ка

ми
 

до
по

мо
га

 у
 р

оз
бл

ок
ув

ан
ні

 п
оз

ит
ив

ни
х 

ем
оц

ій
 

зм
ін

а п
ре

дс
та

вл
ен

ь о
со

би
ст

ос
ті 

пр
о 

св
оє

 
"Я

" 
пі

дт
ри

мк
а і

ні
ці

ат
ив

 

ст
во

ре
нн

я у
мо

в 
дл

я т
во

рч
ос

ті
 

Як стверджують науковці, професійна 
діяльність соціального педагога може бути 
реалізована у різних сферах та здійснена у 
різних напрямках. Так, О.В. Безпалько, 
В.Г. Бочарова, А.Й. Капська та ін. 
зазначають, що соціальний педагог в Україні 
може працювати в соціально-педагогічній, 
правозахисній, просвітницькій, сфері 
дозвілля, організаційно-методичній, 

управлінській та інших сферах діяльності [1, 
3, 8].  

Соціальний педагог має розгалужену 
систему функцій, які можуть бути 
реалізовані в ході професійної діяльності в 
умовах сільського соціуму. Специфіку 
реалізації цих професійних функцій саме в 
таких умовах ми відобразили в табл. 2. 

Таблиця 2 
Специфіка реалізації професійних функцій соціального педагога у мовах сільського 

соціуму 
Професійна 

функція 
соціального 

педагога 

Сутність професійної функції Специфіка реалізації професійної 
функції в умовах сільського соціуму 

Дослідницька передбачає вивчення соціальним 
педагогом особливостей групи, 
прошарку, особи, а також ступінь і 
направленість впливу на них 
макросередовища з тим, щоб визначити 
«соціальну ситуацію» 
 

вимагає від соціального педагога 
знання специфіки сільського соціуму 
та особливостей процесу вивчення 
його впливу на соціалізацію 
особливості сільського мешканця 
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Прогностична передбачення розвитку подій, процесів, 
що відбуваються у сім'ї, групі людей, 
суспільстві та вироблення певних 
моделей соціальної поведінки. 

передбачає вміння прогнозувати 
розвиток сільського соціуму, виходячи 
з макро- та мікропоказників з метою 
формування моделі соціальної 
поведінки дітей та молоді села 

Запобіжно-
профілактична 

дозволяє передбачити і привести у дію 
соціально-правові, юридичні, 
психологічні, соціально-медичні, 
педагогічні заходи, попередження та 
подолання негативних явищ, 
організацію відповідної допомоги 
особам, які її потребують, забезпечити 
захист прав сім'ї, жінок, підлітків, дітей, 
молоді або підтримку груп ризику 

визначає необхідність знання 
специфіки надання соціально-
правових, юридичних, соціально-
медичних, педагогічних послуг в 
умовах сільського соціуму, 
насамперед, за допомогою 
посередницької діяльності сільського 
соціального педагога та залучення 
соціальних партнерів  

Правозахисна полягає в знанні та вмінні 
використовувати закони і правові акти, 
які спрямовані на надання допомоги і 
підтримки дітей та підлітків, їх захист 

вимагає від соціального педагога 
знання нормативно-правових засад 
соціального розвитку села, та вміння 
використовувати їх у безпосередній 
соціально-педагогічній діяльності 

Власне 
педагогічна 

передбачає виявлення інтересів та 
потреб дітей у різних видах діяльності / 
культурної, спортивно-оздоровчої, 
технічної та художньої творчості тощо/ 
і залучення до роботи з ними різних 
установ, організацій, громадських, 
творчих та інших спілок, спеціалістів 

вимагає від соціального педагога 
сформованих умінь співпрацювати з 
педагогічним колективом сільської 
школи, різними етнічними групами, 
конфесійними організаціями, 
установами спорту та дозвілля 

Психологічна передбачає консультування та корекцію 
міжособистісних стосунків, допомогу у 
соціальній реабілітації всім, хто її 
потребує, сприяння соціальній 
адаптації особистості 

вимагає формування навичок 
психологічної підтримки й супроводу 
особливих категорій сільських дітей та 
молоді – інвалідів, сиріт, безробітних, 
соціально девіантних тощо 

Соціально-
медична 

спрямована на організацію роботи з 
профілактики здоров'я, на оволодіння 
першою медичною допомогою, 
культурою харчування, санітарно-
гігієнічними нормами, основами 
трудотерапії, сприяння формуванню 
здорового способу життя 

спрямована на формування у 
соціального педагога села знань, 
умінь і навичок формування 
здорового способу життя дітей і 
молоді на селі; вміння співпрацювати 
з працівниками сільських установ 
охорони здоров’я, центрами 
соціальних служб для молоді тощо 

Комунікативна передбачає встановлення контактів з 
особами, які потребують тієї чи іншої 
допомоги, підтримки, організації обміну 
інформацією, сприяння включенню 
різних інститутів суспільства в діяльність 
соціальних служб, допомоги у сприйнятті 
й розумінні іншої людини 

вимагає формування у майбутніх 
соціальних педагогів знань специфіки 
сфери спілкування у сільському 
соціумі, традицій спілкувальної сфери, 
навичок співпраці з особливими 
соціальними інституціями (сусідства, 
кумівства, родини) 

Посередницька передбачає встановлення взаємозв’язку 
та спільної діяльності багатьох 
громадських, соціальних, державних 
структур для вирішення проблем дітей та 
підлітків, а таж соціальних груп ризику 

реалізує вміння і навички соціального 
педагога організувати соціальну 
взаємодію різних державних, 
громадських організацій і установ та 
особи 

Морально-
гуманістична 

своєрідна концентрація всіх інших 
функцій / надає соціальній роботі 
високий гуманістичний сенс, 
гуманістичну спрямованість, створює 
умови для гідного існування людини, 
групи, прошарку 

вимагає від соціального педагога знань 
сільського менталітету, нормативно-
ціннісної сфери сільського соціуму, 
знань гуманістичної педагогіки і 
психології, вміння застосовувати їх 
засади у практиці діяльності в 
сільському соціумі 

У світовій практиці вважають, що 
сільський соціум має власні унікальні риси, 
тому сільські соціальні працівники повинні 
бути практиками дуже широкого профілю. 

Зокрема, В.Г. Бочарова визначає, що, окрім 
навичок і умінь, необхідних у роботі з 
людьми, соціальний педагог повинен знати, 
як планувати, оцінювати, реалізовувати 
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програми, яким чином ефективно 
співпрацювати з державними та 
громадськими структурами сільської 
місцевості [3]. 

Виходячи з особливостей сільської 
місцевості та враховуючи кваліфікаційні 
вимоги до соціального педагога можливо 
визначити зміст та специфіку сільського 
соціального педагога. 

Зміст роботи соціального педагога з 
молоддю визначається педагогічною 
спрямованістю. Отже, вся професійна 
діяльність соціального педагога являє собою 
комплекс заходів по вихованню, освіті та 
соціальному захисту особистості у закладах 
та за місцем проживання. 

Однак, як відмічає Г.Л. Єрмоленко [6], 
вибір заходів соціально-педагогічної роботи 
не є довільним, а обумовлений аналізом 
попередньо отриманих даних про сільський 
соціум. 

Тому певний час, особливо на 
початковому етапі, основною діяльністю 
соціального педагога є вивчення психолого-
медико-педагогічних особливостей 
представників молоді, соціального 
мікросередовища, умов життя сімей. 

Дану тезу підтверджує В.Л. Березіна що 
саме в процесі вивчення таких особливостей 
виявляються інтереси та потреби, труднощі, 
проблеми, конфліктні ситуації, типології 
сімей, їх соціокультурний і педагогічний 
портрет і т.ін. Тому дуже важливе місце в 
методичному багажі соціального педагога 
сільського соціуму займає діагностичний 
інструментарій, який включає в себе як 
психологічні, так і педагогічні та соціологічні 
методики, а також роботи дітей та молоді, 
медичні картки. М.П. Гурьянова вважає, що 
сільський соціальний педагог повинен 
використовувати також специфічні методи 
соціальної роботи, такі як метод соціальної 
біографії сім’ї, соціальна історія села, 
діагностика соціального середовища 
особистості [5].  

У сільському соціумі соціальний 
педагог найчастіше організує та проводить 
консультації з питань прав та обов’язків, 
наявних пільг і допомоги, забезпечує 
соціальну підтримку як для молоді, так і для 
батьків, використовуючи всю сукупність 
наявних правових можливостей та засобів. 
Виявляючи проблеми та труднощі в сфері 
спілкування, відносин, сім’ї, соціальний 
педагог диференціює виявлені проблеми та 

передає їх на вирішення спеціалістів різного 
профілю. Таким чином, соціальний педагог 
виконує посередницьку функцію в 
установленні контактів між молодою 
людиною або сім’єю та спеціалістами-
психологами, лікарями, юристами, 
представниками влади та громадськості. 
Хочеться відмітити, що для соціального 
педагога в сільському соціумі дуже 
важливими є налагоджені зв’язки з 
різноманітними соціальними службами 
району, громадськими об’єднаннями, 
відмінне знання структури та кола обов’язків 
адміністративних органів, їх 
місцезнаходження, телефон, адже сільська 
молодь, як правило, мало інформована про 
особливості роботи вищевказаних 
організацій. Тільки за даної умови можливо 
надати дійсно ефективну допомогу дітям, 
молоді, сім’ї, котрі потребують опіки та 
піклування, лікування, відпочинку, 
працевлаштування, забезпечення житлом, 
виплатами та іншими видами соціальної 
допомоги. 

Важливе місце в діяльності соціального 
педагога займає стимулювання та розвиток 
громадської діяльності молоді, підтримка 
соціальних ініціатив, заходів, акцій. 
Основною метою діяльності в плані 
підтримки соціальних ініціатив є 
громадянське, духовне та патріотичне 
виховання молоді. 

Зміст професійної діяльності 
соціального педагога в умовах сільського 
соціуму неосяжний, адже, як правило, 
виходить за межі посадових обов’язків. Тому 
велике значення надається особистості 
соціального педагога, його професійній 
компетентності, психологічному гарту та 
моральним якостям. 

Аналіз діяльності сільських соціальних 
педагогів дозволяє зробити висновок про те, 
що кандидат на таку посаду повинен у повній 
мірі мати особисті якості, які відповідають 
етичному кодексу соціального педагога. 

Виходячи з особливостей сільського 
соціуму, а також враховуючи кваліфікаційні 
вимоги соціального педагога, можливо 
виділити такі напрямки його роботи на селі: 

- збереження культурних традицій 
та звичаїв. Етнопедагогіка та народна 
культура дає потенціал для розвитку молодої 
особистості; 

- організація дозвілля сільських 
жителів, а особливо молоді. Цей напрям має 
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на меті організацію дозвілля не тільки 
школярів, а й працюючої чи непрацюючої 
молоді. У свою діяльність соціальні педагоги 
повинні залучати працівників сільських 
клубів, адміністрацію села, але робота 
повинна мати не тільки розважальний, але й 
виховний характер. Треба відмітити, що 
даний напрямок роботи може мати деякі 
труднощі, адже сільські жителі важче 
піддаються організації; 

- соціально-педагогічна адаптація 
шкільної, працюючої та непрацюючої 
молоді; важливою ланкою є 
профорієнтаційна робота та допомога по 
працевлаштуванню; 

- просвітницька робота з усіма групами 
населення; 

- формування здорового способу життя, 
метою якого є профілактика шкідливих 
звичок, пропаганда здорового способу життя; 

- робота з молоддю, яка має особливі 
потреби (інваліди); 

- правова профілактика та просвіта; 
- реабілітація і соціальна адаптація дітей 

з девіантною поведінкою; 
- робота з сім’єю, котра включає в себе 

допомогу опікунським та прийомним дітям, 
малозабезпеченим, багатодітним і 
неблагополучним сім’ям; 

- робота з творчо обдарованою 
молоддю, котра дуже актуальна в умовах 
села, де немає широких можливостей для 
розвитку різних видів обдарованості; 

- налагодження контактів з соціальними 
інститутами сільського соціуму. 

Особливу увагу необхідно звернути на 
роботу з релігійними конфесіями 
(парафіями), враховуючи те, що кількість 
віруючої молоді у наш час збільшується, 
адже зростає вплив релігійних установ на 
виховання підростаючого покоління, його 
моральне становлення. 

У силу існуючого дефіциту 
кваліфікованих спеціалістів соціальної 
сфери, соціальному педагогу часто 
доводиться суміщати обов’язки соціального 
педагога та соціального працівника. 

У найвіддаленіших пунктах сільської 
місцевості соціальний педагог буде 
вимушений працювати не тільки з молоддю, 
а й з усіма верствами населення, також 
вирішувати проблеми громадського життя, 
бути провідником соціальної політики 
держави. 

Сільський соціальний педагог працює в 

локальній соціальній групі, де люди знають 
один одного, де велике значення мають 
народні звичаї, традиції, громадська думка, 
церква, авторитет поважних жителів. Тому 
О.Г. Севан вважає, що тільки знання 
особливостей місцевого життя, їх 
дотримання та вміння ними користуватися в 
соціально-педагогічній роботі допоможе 
соціальному педагогу успішно адаптуватися 
в сільському середовищі [7].  

Сучасний соціальний педагог 
вимушений діяти на фоні бідної соціальної 
сфери села, загострення соціальних проблем. 
Він працює в умовах зниження соціальної 
активності людей, втрати багатьох 
культурно-просвітницьких традицій роботи в 
селі, посилення дезінтеграційних процесів, 
збільшення зайнятості людей в особистому 
підсобному господарстві. В даній ситуації 
допомагати успішній соціалізації молоді 
може людина, котра добре знає життя, побут, 
специфіку сільських жителів. Практика 
доводить, що соціальним педагогом може 
ефективно працювати сільський житель, 
котрий добре знає традиції даного соціуму. 

Специфікою роботи сільського 
соціального педагога є вміння налагоджувати 
відносини, співробітничати з місцевою 
владою, громадськими об’єднаннями, 
державними службами району, дорослими та 
дітьми. Тому соціальний педагог повинен 
бути вмілим організатором, котрий об’єднує 
людей для досягнення завдань соціального 
виховання та соціальної роботи [7]. 

За практичними дослідженнями вчених 
Росії та Білорусії, у селах та селищах 
міського типу економічно ефективною є 
педагогічно доцільна робота соціально-
педагогічної служби, котра створена на базі 
школи чи клубу, до складу якої входить 
декілька соціальних педагогів різної 
спеціалізації, психолог, медпрацівники, 
представники громадських організацій. 
Робота соціальних педагогів може бути 
організована як основна, по сумісництву чи 
на громадських засадах. 

Хоча для сільського соціуму професія 
соціального педагога є новою, спираючись на 
вітчизняний та закордонний досвід, можливо 
прогнозувати не тільки особливу місію 
соціального педагога на селі, але й передбачати 
результати його педагогічного впливу. 

Сучасний сільський соціальний педагог 
є представником сільської інтелігенції, 
продовжувачем традицій громадської 
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діяльності, в якій завжди брали участь 
сільські лікарі, вчителі, працівники культури. 
Витоки професійної діяльності сучасних 
соціальних спеціалістів ідуть з 
просвітницької діяльності сільських вчителів 
дореволюційного періоду, земських діячів, 
священиків і т.ін. [3].  

Соціальний педагог сучасності інтегрує 
у власній професії колективний досвід 
сільської інтелігенції, яка займалась 
соціалізацією жителів периферії. 

Саме проблема духовності сільського 
соціуму визначає особливу роль соціального 
педагога в житті села, адже, виступаючи 
організатором соціально значимої діяльності 
дітей, молоді, дорослих, одночасно збагачує 
духовний світ сільських жителів. 

Висновки. Здійснений нами аналіз 
структури і професійних функцій 
соціального педагога, якими він має бути 

наділений для роботи в сільському соціумі, 
дав можливість виокремити особливості 
професійних функцій соціального педагога 
(дослідницької, прогностичної, запобіжно-
профілактичної, правозахисної, власне 
педагогічної, психологічної, соціально-
медичної, комунікативної, посередницької, 
морально-гуманістичної) в їх реалізації в 
умовах сільського соціуму. Наголошено на 
особливій значущості посередницької 
функції соціального педагога на селі у 
зв’язку з необхідністю залучення до 
соціально-педагогічної діяльності соціальних 
партнерів – центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, установ охорони 
здоров’я, органів внутрішніх справ тощо. 
Проаналізовано головні функції, напрямки 
діяльності, соціальні й професійні ролі 
соціального педагога в умовах діяльності на 
селі. 
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FEATURES OF SOCIAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE COUNTRYSIDE 
In the article the analysis of the structure and functions of professional social work educator in rural 

society. Analyzed activities, social and professional role of the teacher in terms of social activities in the village.  
Analysis of the structure and functions of professional social workers, which it should be vested to work in 

rural society, made it possible to distinguish the features of the professional features of social pedagogy 
(research, predictive, preventive, preventative, remedial, strictly pedagogical, psychological, social, medical, 
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health institutions, police and others. Analysis of key functions, activities, social and professional role of the 
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РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ 
 
У статті розкривається сутність творчої особистості учня та ролі вчителя у її формуванні. 

Мисленнєві здібності краще розвиваються там, де вчитель методично грамотно організовує навчальну 
діяльність, використовуючи в процесі навчання проблемні ситуації, сприяючи самостійному вирішенню 
творчих задач, спонукаючи учнів до постановки гострих питань. Організація навчально-творчої 
діяльності школярів є цілеспрямованою взаємодією вчителя й учнів на засадах діалогу, співробітництва і 
співтворчості з метою активізації та розвитку мислення, почуттів, волі, творчого потенціалу, 
узгодження мотивів, цінностей, знань, умінь та рефлексивної поведінки учнів, поступового їх 
переведення на рівень самоорганізації власної діяльності завдяки створенню і розширенню творчого 
мікросередовища в навчальному процесі шляхом упорядкування мети, принципів, змісту. 

Ключові слова: творча особистість, учень, вчитель. 
В статье раскрывается сущность творческой личности ученика и роли учителя в ее 

формировании. Мыслительные способности лучше развиваются там, где учитель методически 
грамотно организует учебную деятельность, используя в процессу обучения проблемные ситуации, 
способствуя самостоятельному решению творческих задач, побуждая учеников к постановке острых 
вопросов. Организация учебно-творческой деятельности школьников является целенаправленным 
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вигляді. Прoвeдeний теоретичний аналіз 
виконаних психологічних досліджень 
пoкaзaв, що виховувати та навчати творчого 
учня може тільки вчитель, який наполегливо 
працює над своїм вдосконаленням, 
креативний, творчий. Творча діяльність 
учителя початкової школи є однією із 
найактуальніших проблем сучасного 
суспільства, яке перебуває на етапі 
глобальних перетворень в системі освіти 
України, інтеграції у світовий освітній 
простір. Психологічні дослідження в галузі 
творчості, визначили шляхи формування 
творчої особистості. Виходячи з того, що 
творчі здібності в певній мірі притаманні 
кожному учню, завдання школи, зокрема 
кожного вчителя, полягає в тому, щоб 
розкрити і далі розвивати їх. Розв'язання 
цього завдання передбачає, зокрема, у 
з'ясуванні творчої особистості учня, розробки 
концепції її формування методів певної 
оцінки рівня творчих можливостей.  

Мета статті полягає в теоретичному 
обґрунтуванні ролі вчителя в розвитку 
творчих здібностей учнів та формуванні 
творчої особистості учня. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Аналіз психолого-педагогічної 
літератури свідчить, що творчі здібності 
мають складну структуру. У педагогіці та 
психології компонентний склад творчих 
здібностей підлягає різнобічним 

дослідженням. Із психологічної точки зору 
поняття «творчість» розглядали Д. 
Богоявленська, Л. Бурлачук, Л.Виготський, І. 
Волков, В. Козленко, М. Калошна, О. 
Леонтьєв, та ін. Вивченню творчості як 
форми прояву внутрішньої сутності людини 
були присвячені роботи В.Андреєва, Д. 
Богоявленської, В. Кан-Калика, Н.Кічук, 
О.Лука, В.Моляко, Я. Пономарьова, 
М.Поташника, Н.Тализіної; питання 
формування творчої особистості привертали 
увагу В.Андреєва, Г.Костюка, О.Матюшкіна, 
В.Моляки, В.Рибалки, С.Сисоєвої та ін. 
Дослідження творчої особистості вчителя 
початкової школи, його основних якостей 
представлені в роботах Ю.Бабанського, 
В.Загвязінського, І.Зязюна, В.Кан-Калика, 
Н.Кічук, Н.Кузьміної, М.Поташника, 
Р.Шакурова та інших. 

Виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми. На сьогодні 
розвиток творчої особистості учня 
безпосередньо залежить від ролі вчителя в 
навчально-виховному процесі, від 
наполегливої праці його в удосконаленні та 
підвищенні своєї кваліфікації. Метою 
професійної діяльності педагога є створення 
умов для всебічного гармонійного розвитку 
особистості учня, його самореалізації, 
розкриття індивідуальності, творчого 
потенціалу. Вчитель має усвідомлювати 
унікальність і неповторність учня як 
індивідуальності, зважати на складність і 
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неоднозначність процесу його становлення 
свою відповідальність як фахівця.  

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Проблема розвитку творчості і 
творчих здібностей учнів хвилювала в різні 
часи не тільки відомих педагогів, але й 
дослідників, мислителів, філософів, 
науковців. Якщо говорити про творчість 
дитини, слід наголосити, що учні найчастіше 
не створюють щось зовсім нове, але 
створення, відкриття суб’єктивно нового для 
дитини вже є проявом творчості. Робота не за 
шаблоном, не за зразком є також показником 
розвинутих творчих здібностей. Творчість є 
одним із засобів підвищення емоційного 
тонусу особистості, закріплення комплексу 
емоційно-вольової регуляції, а головне — 
актуалізації позитивної гами переживань, яка 
супроводжує ефективну працю, переживання 
радості від зробленого, досягнутого, почуття 
впевненості у своїх силах, у своєму творчому 
потенціалі й творчих здібностях. 

Навчати творчості безпосередньо 
неможливо. Формувати можна лише 
передумови самостійної творчості - здібності, 
установки. При цьому педагогічні впливи, 
спрямовані щодо творчого потенціалу, 
можуть включати прийоми, орієнтовані як на 
конкретний результат так і на спонукання до 
творчості.  

Активізувати пізнавальну та творчу 
діяльність учнів допоможуть індивідуальний 
і диференційований підхід до навчання з 
урахуванням інтелектуального розвитку 
учня, його здібностей і рівня підготовленості. 
На заняттях, присвячених розвиткові 
творчості, необхідно передусім створити 
вільну ігрову атмосферу, спрямовану на 
забезпечення комфортності спілкування, 
впевненості у своїх силах, творчих 
можливостях і відповідному потенціалі 
інших членів групи. На основі цього вже 
можна продовжувати роботу щодо тренінгу 
спеціальних творчих моментів (скажімо, 
бачення задачі й самостійна постановка, 
формування задуму тощо) в ігрових та інших 
умовах. 

Серед методів розвитку творчості учнів 
мають превалювати самостійна робота, 
пошуковий і дослідницький підходи до 
засвоєних знань, умінь і навичок. Контроль 
за їх навчанням повинен стимулювати 
поглиблене вивчення, систематизацію, 
класифікацію навчального матеріалу, 
перенесення знань у нові ситуації, розвиток 
творчих елементів у їх навчанні. Домашні 
завдання повинні мати творчий, 
диференційований характер.  

Метою професійної діяльності педагога 
є створення умов для всебічного 
гармонійного розвитку особистості учня, 
його самореалізації, розкриття 
індивідуальності, творчого потенціалу. 
Вчитель має усвідомлювати унікальність і 
неповторність учня як індивідуальності, 
зважати на складність і неоднозначність 
процесу його становлення свою 
відповідальність як фахівця.  

Як визначає Зайченко І.B., для 
формування активної позиції школяра 
вчитель може використовувати: 

 словесне навіювання, зокрема, 
відчуття належного ставлення до навчання, 
до школи;  

 необхідно забезпечити ситуації 
особистого вибору завдання, вправи (яку 
задачу вирішуватимеш: про яблука або про 
будиночки?); ступеню складності завдання 
(легке або цікаве); числа завдань (скільки 
завдань берешся вирішити: одне або два?); 

 створити ситуацію активного 
впливу в спільній учбовій діяльності (діти 
самі розбиваються на пари і виконують 
запропоновані завдання) [2, с.38]. 

Творчий вчитель – це творча 
особистість з високим ступенем розвиненості 
мотивів, характерологічних особливостей і 
творчих умінь, що сприяють успішній 
творчій педагогічній діяльності, і яка, 
внаслідок спеціальної професійної 
підготовки та постійного самовдосконалення 
набуває знань, умінь і навичок педагогічної 
праці, оволодіває уміннями формування 
творчої особистості учня у навчально-
виховному процесі. 

Психолог Я.О. Пономарьов виділив 
якості людей з великим творчим потенціалом: 
надзвичайна напруженість уваги; висока 
вразливість; цілісність сприйняття; інтуїція; 
фантазія, вигадка; дар передбачення; великі за 
обсягом знання [3, с.38]. 

Творче мислення разом із творчою 
уявою – це психологічна основа людської 
творчості, джерело інновацій у всіх сферах 
діяльності людини. 

Творчій особистості властивий 
ансамбль, своєрідне поєднання здібностей. 
Правильне виховання сприяє 
інтелектуальному, творчому розвитку 
особистості. Мисленнєві здібності краще 
розвиваються там, де вчитель правильно 
організовує навчальну діяльність, залучаючи 
до процесу навчання проблемні ситуації, 
сприяючи самостійному вирішенню творчих 
задач, спонукаючи учнів до постановки 
гострих питань.  
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Ш.О.Амонашвілі зазначав, що з метою 
створення творчої атмосфери духовної 
єдності з дітьми, для того, щоб учні йшли на 
заняття з радістю та інтересом, почували себе 
активно й вільно, вчитель має: 

• демонструвати повну довіру до дітей, 
будувати відкриті, емоційно насичені 
взаємовідносини зі школярами; 

• допомагати учням у формулюванні, 
уточненні цілей і завдань діяльності, не 
підвищуватися над дітьми, а разом з ними в 
спільній діяльності проходити шлях до 
відкриття істини; 

 • бути джерелом різноманітного 
досвіду, до якого можна звертатися з 
труднощами, вчити учнів міркувати, 
обговорювати, виявляти власне ставлення; 

• виявляти і підтримувати інтереси, ідеї 
та творчі задуми учнів, допомагати 
реалізовувати потенціал їхніх індивідуальних 
можливостей; 

• допомагати учням зберегти живий 
інтерес, допитливість до навколишнього 
світу і самого себе, забезпечувати 
надходження таких матеріалів, які були б 
цікавими, відповідали різним нахилам і 
здібностям учнів, могли б забезпечити їх 
вільний вибір, навчання із задоволенням; 

• створювати атмосферу взаємоповаги і 
свободи самовираження, поважати право 
дітей на власну думку; 

• сприяти досягненню успіху, 
заохочувати прагнення учнів до вирішення 
складних завдань, допомагати їм 
перевершувати самих себе, 
самовдосконалюватись [1, с. 57]. 

Реалізація означених положень 
сприятиме подоланню суперечностей 
особистісного і людського факторів, 
максимальній активізації всіх сфер 
особистості учня. 

Таким чином, організація навчально-
творчої діяльності школярів є цілеспрямованою 
взаємодією вчителя й учнів на засадах діалогу, 
співробітництва і співтворчості з метою 
активізації та розвитку мислення, почуттів, волі, 
творчого потенціалу, узгодження мотивів, 
цінностей, знань, умінь та рефлексивної 
поведінки учнів, поступового їх переведення на 
рівень самоорганізації власної діяльності 
завдяки створенню і розширенню творчого 
мікросередовища в навчальному процесі 
шляхом упорядкування мети, принципів, змісту. 

Творчою особистістю є індивід, який 
має високий рівень знань, потяг до нового, 
оригінального, вміє відкинути звичайне, 
шаблонне їй притаманні творчі здібності, які 
є умовою творчої діяльності. 

Технологія формування творчої 
особистості вимагає дотримання вчителем 
таких принципів: 

— принцип розвитку, який передбачає 
врахування вікових та індивідуальних 
особливостей учнів; 

— принцип самодіяльності, за якого 
учні відчувають себе співучасниками 
навчального процесу; 

— принцип самоорганізації, який 
передбачає самостійну зосередженість учня 
на вирішенні навчального завдання. 

Під час реалізації цієї технології 
важливо регламентувати діяльність учня, 
впроваджувати в процес навчання елементи 
творчості (комбінування, аналогізування, 
універсалізацію, випадкові видозміни). 
Інтерес учнів до творчої діяльності можна 
викликати шляхом підбору творчих завдань, 
використання ігрових моментів тощо. Для 
виконання навчального чи навчально-
творчого завдання необхідно проаналізувати 
суть завдання, з'ясувати, які дані потрібні для 
його розв'язання, спланувати алгоритм цього 
процесу, реалізувати запланований шлях 
розв'язання, перевірити отриманий результат. 

Використання технології формування 
творчої особистості дає змогу кожному 
учневі працювати самостійно, опановувати 
узагальнені прийоми розумової діяльності, 
розвивати свої творчі здібності. Організувати 
цю технологію може тільки вчитель, який 
постійно перебуває у творчому пошуку, 
впроваджує нові методики навчання, 
розробляє нестандартні прийоми активізації 
пізнавальної діяльності учнів. 

Для формування позитивного ставлення 
до процесу навчання вчителю необхідно: 

  піклуватися про створення загальної 
позитивної атмосфери на уроці, постійно 
знижувати тривожність дітей, виключаючи 
докори, вимову, іронію, кепкування, погрози, 
прагнучи виключити страх школяра перед 
ризиком помилитися, забути, зніяковіти, 
невірно відповісти; 

  створювати ситуації успіху в учбовій 
діяльності, що формують відчуття 
задоволеності, упевненості в собі, об'єктивної 
самооцінки і радості; 

  спиратися на гру, включаючи 
інтелектуальні ігри з правилами, активно 
використовуючи ігрову техніку на кожному 
етапі уроку, робити гру природною формою 
організації діяльності дітей на уроці та в 
позаурочний час;  

  використовувати інтерес учнів до 
наочності; 
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  цілеспрямовано емоційно 
стимулювати дітей на уроці, запобігаючи 
небезпечним для учення відчуттям нудьги, 
сірості, монотонності за допомогою 
включення різних видів діяльності, цікавості, 
особистої емоційності;  

  збуджувати інтелектуальні емоції - 
здивування, новизни, сумніву, досягнення;  

  формувати внутрішній 
оптимістичний настрій у дітей, вливаючи 
упевненість, даючи установку на досягнення, 
подолання труднощів [1, с. 156]. 

До критеріїв творчої педагогічної 
діяльності вчителя, які за своєю сутністю є 
індивідуально - творчими і характеризують 
творчу педагогічну діяльність вчителя як 
творчу особистість відносяться розроблення 
принципово нових підходів до навчання, 
виховання і розвитку учнів; раціоналізація та 
модернізація змісту, форм, методів та засобів 
навчально-виховного процесу у світлі 
реформування освіти, зокрема з метою 
розвитку творчих можливостей учнів, їх 
талантів та обдарованості; комплексне і 
варіантне використання в професійній 
діяльності всієї сукупності теоретичних 
знань і практичних навичок; бачення нової 
проблеми у зовнішнє знайомій ситуації, 
знаходження варіантних шляхів її вирішення; 
застосування науково - доказового вибору 
дій у конкретній педагогічній ситуації; 
проведення систематичного самоаналізу 
професійної діяльності, науково, 
дослідницької роботи з творчого 
узагальнення власного досвіду та досвіду 
своїх колег. 

Сисоєва С.О. серед особливостей 
творчої особистості виділяє: відхилення від 
шаблону; ініціативність; наполегливість; 
висока самоорганізація; працездатність; 
потреба в інтелектуальній праці; високий 
рівень вимогливості; готовність до ризику; 
імпульсивність; незалежність суджень; 
нерівномірність успіхів при вивченні різних 
навчальних предметів; 

почуття гумору, самобутність, 
пізнавальна «дотошність»; несприймання на 
віру, критичний погляд на такі речі,які 
вважають «священними»; сміливість 
уявлення та мислення; особливості 
мотивації: творча особистість знаходить 
задоволення не стільки у досягненні мети 
творчості,скільки у самому процесі 
творчості. Люди, які досягли високих 
творчих успіхів, відрізняють,ми, такими як: 
наполегливість у виконанні завдань; 
активність; організаторські здібності; вміння 
захищати отримані результати[4, с.176]. 

Підготовка вчителя до творчого пошуку 
–– це неодмінна умова і важливий фактор 
його успішного здійснення. Вона включає 
три складові:  

1) формування професійної мотивації у 
вчителів до творчої діяльності;  

2) оволодіння знаннями про суть 
педагогічної творчості і технологію її 
здійснення методами дослідницької роботи;  

3) уміння розробляти експериментальні 
програми, відслідковувати результати своєї 
діяльності. 

Таким чином можна стверджувати, що 
педагогічна творчість перш за все пов’язана 
із особистістю вчителя, з комплексом його 
якостей, які допомагають забезпечити 
високий рівень самоорганізації професійної 
діяльності. Кожна людина має свій творчий 
стиль, тому для вчителя молодших класів 
важливо враховувати творчі здібності учня, 
розпізнати його індивідуальні особливості, 
формувати навички і вміння керувати 
творчим процесом. Творчі здібності 
особистості – це синтез її властивостей і рис, 
що характеризують ступінь їх відповідності 
вимогам певного виду навчально-творчої 
діяльності й зумовлюють рівень 
результативності цієї діяльності. Безперечно, 
значну роль у розкритті творчих здібностей 
учня відіграють мотиви і воля. Тому на 
заняттях вчителю необхідно формувати і 
збагачувати мотиви творчої діяльності учня, 
розвивати інтерес до творчості. 

Отже, для вчителя важливо враховувати 
творчі здібності учнів, розпізнати його 
індивідуальні особливості, формувати 
навички і вміння керувати творчим 
процесом. 

Організація навчально-творчої 
діяльності має спрямовуватися на 
впорядкування, налагодження цієї діяльності, 
передбачає управління вчителя та 
самоврядування учня й реалізацію 
замкненого циклу управління на кожному 
етапі навчально- творчої діяльності. 
Ґрунтовні рекомендації щодо організації 
навчально-творчої діяльності учнів дає 
С.Сисоєва. Вона виділяє п’ять видів 
діяльності вчителя на уроці, які вважаються 
сприятливими для творчого розвитку учнів: 
1) діяльність, що мотивує учнів до процесу 
навчання та сприяє розумінню ними його 
значення для особистісного розвитку; 2) 
діяльність, що цілеспрямовує, орієнтує учнів 
на мету і результат, який треба отримати, 
спрямовує їх увагу на зміст і значення 
творчої діяльності, яку вони виконують; 3) 
діяльність, що індивідуально диференціює 
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учнів, розвиває різні рівні можливостей 
учнів, не обмежує їх у часі, стимулює всіх до 
відповідей; 4) діяльність, яка організує 
колективну творчу діяльність учнів, 
забезпечує організацію групових форм 
творчої навчальної діяльності; 5) діяльність, 
яка організує контрольно-оцінювальну 
діяльність учнів [4, с. 173–174]. 

Розвиток творчості в учнів є важливим 
не лише тому, що завданням сучасної освіти є 
формування творчої особистості, а й тому, що 
людина, яка вміє творчо мислити, в 
нестандартних ситуаціях завжди знайде вихід, 
такій людині буде легше адаптуватися в 
житті. Швидкі темпи розвитку суспільства, 
характерні для останніх років, необхідність 
пошуку шляхів виходу нашої економіки із 
занепаду, впровадження нових технологій – 
усе це потребує докорінних змін у системі 
управління виробництвом, використання 
виробничих ресурсів із врахуванням творчих 
можливостей особистості. Лише творча 
особистість, спроможна створювати, 
управляти, пропонувати нові теорії, нові 
технології, нові напрямки розвитку, знаходити 
шляхи виходу зі складних нестандартних 
ситуацій. Тому забезпечення кожній людині 
можливості використання свого творчого 
потенціалу є одним із пріоритетних завдань як 
загальноосвітніх, так і позашкільних закладів. 

Висновки. Кожна дитина має певні 
здібності, тому завдання педагогів і батьків – 
визначити, відшукати і допомогти їх 
розвинути. Успішне вирішення завдань 
навчання і виховання молодших школярів 
перебуває у прямій залежності від характеру 
взаємодії між учителем і учнем. 
Переорієнтація навчально-виховного 
процесу на формування творчої особистості 
реалізується за умов діалогізації, 
співробітництва, що мають особистісну 
спрямованість і стимулюють до творчого 
розвитку і самовдосконалення особистості. 
Особистість педагога й особистість 
вихованця навчального закладу виступають 
як рівноправні співучасники педагогічного 
процесу з однаковою відповідальністю за 
кінцевий результат їхньої співпраці та 
співтворчості. З огляду на це, особливо 
актуальним стає теоретичне опанування та 
практичне впровадження освітніх технологій 
для розвитку творчих здібностей учнів. 

Дo пeрcпeктив пoдaльшиx рoзвiдoк у 
дaнoму нaпрямку мoжнa вiднecти пошук 
нових джерел стимулювання креативності 
учнів з врахуванням динаміки їхнього 
вікового розвитку, дослідження 
психологічних детермінант креативності та 
особливостей формування останньої у учнів з 
особливими потребами тощо. 
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THE TEACHER'S ROLE IN THE FORMATION OF THE CREATIVE PERSON OF PUPILS 

The article reveals the essence of the creative personality of the pupil and the teacher's role in its formation. 
Cognitive abilities develop better where the teacher methodically competently organized training activities, teach using 
the problematic situation, promoting self-solving creative tasks, stimulating the students to the setting of acute 
questions. Organization of educational and creative activity of pupils is purposeful interaction of teachers and students 
on the principles of dialogue, cooperation and co-creation with the purpose of activization and development of 
thinking, feeling, will, creative potential, coordination motives, values, knowledge, skills and reflexive behavior of 
students, their gradual transfer on the level of self-organizing its own activities through the creation and expansion of 
creative microenvironment in the educational process by drafting the objectives, principles, content. 

Key words: a creative person, a pupil, a teacher. 
 
 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 1 (38) /2014 43 

УДК 133.2 : 159.923 : 37 : 23/28 
Денисенко С. А.,  магістрант спеціальності 
«Соціальна педагогіка» НУБіП України (м. Київ) 
Кубіцький С. О.,  кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри соціальної педагогіки та інформаційних 
технологій в освіті НУБіП України (м. Київ) 

 
 

ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ І МОЛОДІ ЗАСОБАМИ 
ХРИСТИЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ 

 
У статті розкрито вплив християнських традицій виховання на процес духовного розвитку 

особистості, досліджено сутність і зміст такого впливу. 
Ключові слова: духовний розвиток, християнські цінності та традиції, духовне виховання, 

релігійна свідомість, християнська етика. 
В статье раскрыто влияние христианских традиций воспитания на процесс духовного развития 

личности, исследовано сущность и содержание такого влияния.  
Ключевые слова: духовное развитие, христианские ценности и традиции, духовное воспитание, 

религиозное сознание, христианская этика. 
Постановка проблеми у загальному 

вигляді. Серед актуальних проблем 
духовного виховання дітей особливе місце 
займають питання узгодження зусиль 
державних і недержавних соціальних 
інститутів, в яких здійснюється 
цілеспрямований соціально-виховний вплив 
на зростаюче покоління. Однією із соціально-
виховних структур, що впливає на духовний 
розвиток особистості, є релігійні традиції. Це 
унікальний, створений суспільством 
соціальний інститут виховання на 
добровільних засадах, в якому реалізується 
моральне і духовне оздоровлення соціально-
виховного мікросередовища, де росте та 
розвивається дитина. 

Проблема формування християнських 
цінностей і традицій у дітей та молоді постає 
особливо гостро в наш час, коли перше місце 
у суспільстві займають цінності матеріальні 
та аморальні, які диктують свої правила в 
житті та поведінці людей. І тому, «цінності» 
нашого часу змінюють відношення до 
вічних, християнських, від яких дійсно 
залежить доля і життя людей. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. У дослідженні ми спиралися на 
опрацювання вчених із проблем теорії і 
практики соціального виховання дітей в 
умовах різних соціально-виховних 
інститутів: І. Беха, О. Безпалько, А. Бойко, Р. 
Вайноли, І. Звєрєвої, А. Капської, Н. 
Лавриченко, А. Макаренка, Л. Міщик, А. 
Мудрика, І. Пєши, В. Сухомлинського та ін. 
Основою для вивчення проблеми духовного 
розвитку школярів стали праці вітчизняних і 
зарубіжних науковців: Л. Бондар, Г. 
Ващенка, Л. Виготського, С. Киричука, Л. 
Кольберга, О. Кононко, Д. Леонтьєва, А. 
Маслоу, С. Мей, М. Монтессорі, Ж. 

Петрочко, Е. Помиткіна, К. Роджерса та ін. 
Зміст, форми й умови розвитку 

особистості на основі християнських 
традицій ґрунтовно розкриваються у працях 
О. Джексон, О. Жукової, Н. Коляди; 
проблеми формування культури спілкування 
в учнів сучасних недільних релігійних шкіл 
висвітлено у дослідженнях психологів О. 
Гуменюк, В. Москаленко. До розкриття 
завдань релігійного виховання дітей, 
втілення принципів гуманізму освіти 
зверталися В. Андрущенко, П. Кононенко, 
Д. Пащенко, Ю. Руденко. Водночас 
соціально-педагогічні дослідження процесу 
формування християнських цінностей дітей і 
молоді в умовах функціонування 
проводились недостатньо.  

Необхідність вивчення проблеми 
формування християнських цінностей та 
духовного розвитку особистості школярів 
зумовлена поширенням таких асоціальних та 
аморальних явищ, які мають місце в дитячому 
середовищі в сучасному житті, а саме: 
зростання випадків дитячої жорстокості та 
агресії, дитячої злочинності та проституції, 
злодійства та бродяжництва, дитячий 
алкоголізм та набуття інших шкідливих 
звичок, приниження дітьми один одного, 
обмани, порушення шкільної дисципліни, 
непослух та зневага до батьків, нешанобливе 
ставлення до педагогів та старших людей. 

Виходячи з цього, метою нашої статті є 
дослідити вплив християнських традицій 
виховання на процес духовного розвитку 
особистості, для того, щоб дослідити сутність 
і зміст такого впливу. 

Виклад основного матеріалу. На даний 
час досить важливим питанням постає 
християнська освіта школярів та її вплив на 
духовний розвиток особистості учнів. 
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Стосовно даного питання існує безліч думок 
і протиріч. 

Якщо звернутися в минуле, то ми 
побачимо, що одним із напрямків 
культурницької діяльності Православної 
Церкви в Україні була її освітня діяльність. 
Вона проявлялась, перш за все, у створені 
великої кількості освітніх закладів. Саме 
школи граматики, церковнопарафіяльні школи, 
бурси та духовні семінарії у свій час відкрили 
шлях у світ знань для більшості незаможних 
українців. Ці перші школи формували й 
церковний соціум, в якому учні формувались 
як християнська особистість. З відокремленням 
Церкви від школи був втрачений спадок 
православної педагогіки, оскільки 
християнська може творитись виключно у 
євхаристичній громаді. Роки безбожницького 
насилля в системі радянської освіти цьому не 
найкращий приклад: ніяка радянська 
громадська обрядовість не змогла замінити 
Богом дані таїнства та обряди, тому із 
відновленням державності України народ 
знову повернувся до первісного джерела своєї 
духовності – Церкви [2]. 

Сьогодні вчені змушені визнати той 
факт, що з давніх-давен освіта і виховання 
підростаючого покоління були і є сферою 
суспільного буття, де інтереси держави і 
церкви переплітаються. Щоправда, вони і 
надалі вимагають забезпечити неухильне 
виконання законодавчих актів України, котрі 
передбачають відокремлення школи від 
церкви.  

Деякі дослідники зазначають, що 
релігійна свідомість є основним елементом і 
стрижнем релігійної системи. Релігійна 
свідомість – це система (сукупність) певних 
релігійних ідей, уявлень, міркувань, 
аргументів, концепцій, сенсом яких є 
здебільшого віра в надприродне.  

Віра в надприродне є визначальним 
чинником релігійної свідомості більшості 
розвинутих релігій. Більшості, але не всіх, 
оскільки, наприклад, у буддизмі відсутня 
«віра у надприродне». Інтегративною рисою 
й невід’ємною ознакою релігійної свідомості 
є релігійна віра, що бездоказово свідчить про 
істинність релігійного вчення. Релігійна віра 
надає життєдайної сили всьому релігійному 
комплексу. Вона зумовлює також 
своєрідність шляху до Бога, що властивий 
певному віровченню. 

Релігійна свідомість має два рівні: 
теоретичний (концептуальний) та буденний. 

Теоретичний рівень включає в себе: 
- упорядковане вчення про Бога (богів), 

світ, природу, людину, суспільство; 

- релігійно-етичні, релігійно-естетичні, 
релігійно-політичні, релігійно-правові, 
релігійно-етнічні концепції. 

Визначальним чинником на цьому рівні 
є перша складова – систематизоване й 
кодифіковане віровчення (релігійні тексти) 
або Святе Письмо, наприклад Тора в іудеїв, 
Біблія у християн, Коран у мусульман. Святе 
Письмо є основою теоретичного рівня 
релігійної свідомості. Воно визначає зміст і 
сутність церковно-богословських доктрин, є 
невід’ємним компонентом свідомості 
віруючого. 

Релігійній свідомості теоретичного 
рівня властиві: 

- символізм – релігійні уявлення 
втілюються у знаки, символи, наприклад у 
предмети культу, ритуальні дії, релігійну 
лексику. Серед релігійних символів є ті, які 
репрезентують певну релігію: хрест – символ 
християнства, чакра – символ буддизму, 
півмісяць – символ ісламу тощо. Існують 
також символи певних конфесії, общин, 
окремих персонажів; 

- алегоричність – умовна форма 
висловлювання, вираження абстрактних 
понять у наочних образах, які потребують 
іншого, відмінного від буквального, 
розуміння. Наприклад, Христос іде по воді до 
своїх учнів, миттєво зцілює тяжко хвору 
жінку, п’ятьма хлібинами втамовує голод 
цілого народу тощо. Ці оповідання 
передають надію, що незгоди можна 
подолати навіть тоді, коли хиткий грунт 
утікає з-під ніг, що любов і людяність 
здолають будь-яке зло; 

- діалогічність – можливість 
внутрішнього спілкування з Богом. Діалог 
реалізується під час молитви, богослужіння, 
медитації, за допомогою усної чи писемної 
мови, яка створює ефект розмови «Я» з 
Богом, Бога з «Я». Прикладом є слова 
Господньої молитви у християнстві: «Отче 
наш, шо єси на небесах! Нехай святиться Ім’я 
Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде 
воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба 
нашого насущного дай нам на сьогодні. І 
прости нам провини наші, як і ми прощаємо 
винуватцям нашим. І не введи нас у 
випробування, але визволи нас від лукавого. 
Бо Твоє є Царство, і сила, і слава навіки» 
(Мт. 6:9-13). 

Буденний рівень релігійної свідомості 
охоплює сукупність понять, уявлень, 
стереотипів, настроїв, почуттів, звичок і 
традицій, пов’язаних із вірою в надприродне. 
Їх зміст безпосередньо відображає умови 
життя людей. Така свідомість не є чимось 
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цільним, систематизованим. Вона має 
фрагментарний вигляд: є набором 
розрізнених елементів, що сформувалися не 
внаслідок проникнення в сутність об’єктів 
вірування, а як результат зовнішнього, 
поверхневого, некритичного сприйняття 
дійсності. Попри наявність раціональних та 
вольових елементів, тут домінують усе ж 
емоції – почуття, настрої, афекти тощо. Така 
свідомість здебільшого потребує наочно-
образних форм. 

Релігійна свідомість не може існувати 
поза релігійними емоціями. Адже вже сама 
віра людини глибоко ірраціональна. 
Віруючий любить і радіє, благоговіє і 
сподівається, має надію і переживає страх, 
відчай, скорботу, заспокоєння, розлучення 
тощо. Найсильнішими серед релігійних 
почуттів є любов, милосердна, любов, що не 
заздрить, не возвеличується, не прагне до 
гніву, не думає про лихе, не радіє з неправди, 
але тішиться правдою, усе переносить, 
сподівається всього, усе терпить. 
Переживання любові є ставленням не лише 
людини до Бога, а й Бога до людини, «бо від 
Бога любов …і хто перебуває в любові, 
перебуває той у Бозі, і в нім Бог перебуває» 
(Ів. 4:7, 16).  

Як бачимо релігійна свідомість є 
невід’ємною частиною сприйняття та 
розуміння релігії. Питання постає в тому на 
якому рівні кожен з нас нею володіє або в 
якій мірі вона у кожної людини розвинена. 

Формування релігійності свідомості 
відбувається змалечку, але має свої 
особливості. Як бачимо із зазначеного вище, 
визначальним чинником формування 
релігійної свідомості є читання Святого 
Писання. Для того, щоб дитині пізнати Бога 
їй потрібно почути або прочитати про нього. 
Ми з дитинства всі пам’ятаємо як нам батьки 
розповідали, що на небі живе Бог; для того, 
щоб ми були слухняними вони казали, що 
«Господь спостерігає за тобою і бачить твої 
вчинки», а коли на небі спалахували 
блискавки говорили, що то Бог свариться. 
Саме в такій формі закладався фундамент 
розвитку релігійної свідомості дитини.  

У початкових та старших класах на 
уроках читання та літератури 
ознайомлюються з найголовнішими подіями, 
які записані в Біблії.  

Що ж до співвідношення освіти і релігії, 
то нині це питання є досить актуальним, 
складним і суперечливим, бо у суспільному і 
духовному житті останнім часом 
актуалізувався релігійний чинник і дедалі 
більшого значення набуває дискусія стосовно 

діяльності та впровадження певних форм та 
елементів релігійної освіти у світських 
навчальних закладах. Тому вивчення стану 
релігійної і релігієзнавчої освіти є досить 
актуальним, оскільки це надає змогу 
окреслити її можливості та значення для 
нашого суспільства, а також її вплив на 
розвиток та трансформацію релігійної 
свідомості населення. Суспільний досвід 
показує, що рано чи пізно людська свідомість 
намагається розкрити таємниці свого 
існування, надприродних явищ, і тоді 
свідомість виходить дещо на абстрактний 
рівень відображення дійсності, коли її можна 
назвати релігійною, тому що намагається 
усвідомити досить глибинні істини, які 
лежать в основі світових релігій і вчень. 
Одночасно зростає роль в цьому процесі 
світської освіти, яка допомагає глибинному 
формуванню і розвитку духовності 
особистості. Знання, набуті під час 
освітнього процесу, допомагають людині 
розкрити свій творчий потенціал, долучитися 
до культурних традицій та духовних 
цінностей, формувати науковий світогляд 
про навколишній світ. У освіченої людини 
релігійна свідомість формується і 
розвивається під впливом гармонійного 
поєднання наукового знання з релігійним. 
Такою свідомістю важче маніпулювати, бо 
людина уже має певні переконання стосовно 
тих чи інших явищ. Освіта розширює 
релігійну свідомість, піднімає її на вищий 
рівень, тому людина може розглядати своє 
релігійне «бачення» не тільки з точки зору 
релігії, яку сповідує, а й використовувати 
наукові знання у пізнанні Бога, сенсу буття, 
будови Всесвіту, розвитку законів природи. 
Знання позбавляють освічену людину від 
забобонів, страху перед силами природи, 
роблять її цілісною особистістю, в якій 
органічно поєднуються знання про світ з 
творчою діяльністю, що на сьогодні в 
повсякденному житті так необхідно. Дані 
соціологічних досліджень показують, що 
високий рівень освіти впливає на рівень 
релігійності. При цьому було виявлено, що 
найвищий рівень релігійності у людей з 
початковою або неповною середньою 
освітою, а саме 70%, а найнижчий - у людей з 
вищою та незакінченою вищою освітою і 
становить приблизно 53%. 

Останнім часом особливо інтенсивно 
релігійні організації намагаються долучитися 
та впливати на освітню сферу України. 
Церковні діячі намагаються відновити 
просвітницьку роботу через навчально-
виховну діяльність, використовуючи 
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найрізноманітніші освітні форми. Вони 
вважають, що саме церква має стати нормою 
суспільного світогляду, побудованого на 
духовних цінностях та моральних 
орієнтирах, і намагаються співпрацювати з 
світськими освітніми установами та 
громадськістю. Яскравий цьому приклад – 
суперечки про введення в систему шкільної 
освіти предмета християнської етики. 
Враховуючи поліконфесійність українського 
суспільства і водночас домінування в ньому 
християнських віросповідань, зокрема 
православ’я, а також секулярний світський 
характер держави ставлять перед освітянами 
деякі проблеми щодо форм викладення 
християнської етики в школі. Але при цьому 
важливим моментом є те, як врахувати 
інтереси всіх і кожного зокрема. 

Ще одним важливим моментом на 
сьогодні є те, що наше суспільство перебуває 
під впливом різних місійних центрів, 
нетрадиційних релігійних об’єднань і 
корпорацій, які часом активно пропагують не 
характерні для нашої країни вірування. Їхня 
діяльність поширюється і на освіту. 
Аналізуючи роботу різних місіонерських 
організацій, молодіжних товариств, було 
визначено, що вони несуть далеко не кращі 
зразки християнської освіти, які існують в 
Америці та Європі. 

Враховуючи конфесійну 
різноманітність нашого суспільства, 
необхідно ще з шкільних років формувати у 
дитини толерантність і терпимість до інших 
релігій, повагу до людини і 
загальнолюдських культурних цінностей. 
Для того щоб шкільна освіта стала 
повноцінною, необхідно надати дитині 
аргументоване уявлення про шляхи пізнання 
світу, які історично склалися: про науку і 
культуру, про матеріальний і духовний 
досвід, а також і про спадщину православної 
культури, яка дає людині своєрідне 
усвідомлення гармонії людського буття. 

Є потреба в релігієзнавчому навчанні в 
школах та вузах, направляючи його в русло 
нормалізації і гармонізації міжконфесійних 
стосунків, спрямування учнів на свідоме 
ставлення до релігії, до віри різних народів, 
відповідні права і обов’язки людей, адже 
рано чи пізно питання віри постають перед 
кожною людиною. Навчання повинно мати 
інформаційний характер про особливості 
релігій і культів світу, про історію і розвиток 
різних релігійних віровчень, про їх сучасний 
стан та розвиток, про їх морально-етичні 
концепції. Знання про основи релігій 
сприяють формуванню моральної культури 

особистості, підвищенню освіченості 
людини, глибокому знанню національної 
культури, а ознайомлення з морально-
етичними релігійними концепціями їхніх 
доктрин вже самі по собі несуть виховний 
характер, адже саме в них втілені 
загальнолюдські цінності, розглядається 
моральне та аморальне, проблеми добра і зла. 

Наша держава - багатоконфесійна, тому 
релігієзнавчі дисципліни слід викладати в 
такій спосіб, щоб не скривдити, не образити 
жодного учня, громадянина незалежно від 
його особистих релігійних переконань. 
Істинною цінністю тут має бути погляд 
особистості, а не погляди певної більшості чи 
меншості. Наприклад, Німеччина – 
багатоконфесійна держава, тому в більшості 
федеральних земель окрім світського 
навчання запроваджено систему так званого 
християнського навчання, за якого уроки 
релігії проходять окремо, відповідно до 
конфесійної приналежності учнів [3]. 

Виникає багато суперечок щодо 
введення в школах предмету «Християнська 
етика». Тут не стільки головним виступає те, 
що за Конституцією школа відокремлена від 
церкви, а те, як саме діти сприймуть і 
зрозуміють релігію. 

Християнську етику викладають 
переважно православні та греко-католицькі 
священики, які вважають протестантів 
неістинної релігії, єретиками. Таким чином 
викладання цього предмету сіятиме релігійну 
ворожнечу між дітьми, батьки яких належать 
до різних християнських конфесій. 

В українських загальноосвітніх школах 
також навчаються діти, батьки які не є 
християнами, а сповідують іудаїзм, іслам, 
різноманітні східні релігії, язичництво тощо. 
Крім того, є діти атеїстів. 

Головний рабин іудеїв України Яків 
Блайх із цього приводу сказав: «Де факто 
сьогодні в багатьох школах України 
викладають християнську релігію. Цей 
предмет називають «Християнська етика». 
Підручники вже видано. У них є речі, які не 
вкладаються в голову. Розповідаючи про 
християнські релігії, там говориться, якими 
поганими є інші релігії» [7]. 

Кандидат філософських наук О. 
Горкуша вважає, що введення в школах 
християнської етики стало великою 
проблемою для українського суспільства, 
оскільки «ще не вироблено єдиної, якоїсь 
спільної схеми прогнозування майбутнього 
людства взагалі й Української держави 
зокрема. Немає того варіанта ідеї бажаного 
майбутнього, який би задовольняв усіх. 
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Відсутнє остаточне визначення ідеальної 
високоморальної і водночас вільної та 
креативної особистості» [4]. 

Викладання релігії зажди мало і має 
конфесійну спрямованість і в кінцевому 
підсумку вона передбачає залучення учня до 
тієї чи іншої релігії, тобто складає основу 
катехізації. Така мета стоїть перед кожним 
релігійним педагогом, який приходить у 
загальноосвітню школу проводити урок 
християнської етики чи православної культури. 
Зрозуміло, що ніхто з релігійних діячів про це 
відверто не заявляє, але основна мета 
прихована назвами: етика віри, християнська 
етика, православна культура тощо. 

Досить цікаву думку щодо вивчення в 
загальноосвітніх школах курсу 
«Християнська етика» висловив Микола 
Закович у своїй статі «Релігійна освіта в 
Україні: стан і перспективи». Він зазначає, 
що це питання є досить складним з точки 
зору концептуального організаційно-
методичного змісту і правового 
забезпечення. Також він зазначає, що серед 
релігійних діячів немає єдиної думки щодо 
змісту власне християнської етики. 
Українська православна церква (МП) 
пропонує вивчати основи православної 
культури, Українська православна церква 
(КП) – Закон Божий, Українська греко-
католицька церква – християнську етику, 
одні протестантські церкви зорієнтовані на 
пуританську етику, інші – на біблійну, 
оскільки протестантські богослови по-
різному інтерпретують принципи 
християнської моралі. «На їх думку, учням 
необхідно надати можливість вибору, що 
вивчати: основи загальнолюдської моралі, 
біблійну етику, або християнську етику. 
Правда, православні церкви і греко-
католицька церква дійшли порозуміння щодо 
викладання основ християнської етики у 
школі на факультативних засадах, але 
цілковитої згоди між різними церквами і 
релігійними організаціями України ще не 
досягнуто. Так, УПЦ (МП) вважає, що 
християнська етика повинна викладатись на 
варіативних засадах, а протестантські – на 
альтернативних. За відсутності єдиної думки 
серед представників різних релігійних 
організацій не варто поспішати із 
запровадженням християнської етики в усіх 
класах загальноосвітньої школи. 
Непродумана поспішність може призвести до 
небажаних наслідків. Крім того, необхідно 
враховувати думку батьків щодо включення 
релігійних дисциплін у програми 
загальноосвітньої школи» [5]. 

Дослідження, проведені соціологічною 
службою Центру імені Разумкова показали, 
що соціологічні заміри громадської думки 
щодо запровадження християнської етики у 
загальноосвітні державні школи чітко 
корелюються із загальною релігійною 
ситуацією в тому чи іншому регіоні. 
Отримані дані вказують на протилежні 
тенденції. Якщо у західних областях України 
60% опитаних висловлювались за 
обов'язкове вивчення християнської етики, то 
за факультативне добровільне вивчення 
християнської етики в центральних областях 
висловлювалось – 47%, південних – 53%, 
східних – 47%. Підкреслювалось, що ця 
дисципліна повинна вивчатись за межами 
школи [6]. 

Висновки. Формування релігійної 
свідомості, враховуючи багатоконфесійність 
України, за допомогою школи досить 
складне питання, яке потребує негайного 
рішення. Час не стоїть на місці. З кожним 
роком у світі відбуваються зміни як на 
соціально-економічному, політичному, 
культурному та духовному рівнях. Це 
виявляється в сприйнятті та розумінні 
християнських цінностей, що призводить до 
виникнення нових церков, які по-своєму 
трактують релігію.  

Одночасно слід підкреслити, що в 
період демократичних трансформацій 
українське суспільство не оминули і 
негативні явища, такі як зниження у деяких 
верств населення індивідуальної, родинної 
моралі, яка базується на загальнолюдських 
цінностях. Тому необхідним є 
загальнонаціональний стандарт освіти, який 
би допоміг кожній молодій людині знайти 
себе, розвинути інтелектуальний потенціал, 
компетентно обрати власний життєвий шлях 
в умовах динамічного світу. Є потреба у 
методичному забезпеченні системи 
саморозвитку особистості, що допоможе 
дитині самостійно розв’язати життєві 
проблеми, подолати труднощі навчання, 
спілкування, берегти здоров’я, цікаво 
проводити дозвілля, самореалізуватися. Всі 
перетворення, що відбуваються у суспільстві 
взагалі та у сфері освіти, зокрема 
зосереджуються на особистості та її 
проблемах формування. Проблеми, які 
розглядаються, для кожного покоління є 
центральною темою і предметом 
осмислення, вивчення, дискусій і особливо 
гостро вони постали в період зміни 
соціальних орієнтирів розвитку, коли 
утверджується нова система цінностей, 
змінюються суспільні пріоритети. 
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Необхідно враховувати, що релігійна 
свідомість починає формуватися з дитячих 
років, коли тим або іншим чином дитина 
долучається до духовно-культурної традиції 
нашого народу, до релігійних свят, традицій, 
деякі з яких зараз відзначаються на 
державному рівні - відвідування храму, 
дотримання релігійної традиції, особливо в 
сфері побуту, які панують в її сім’ї. У свою 
чергу, на формування релігійної свідомості 
молодої людини впливає і знання, які вона 
набуває в школі чи вузі. Тому на сучасному 
етапі у деяких школах викладається 
християнська етика за вибором учнів чи 
батьків, і тому важливим моментом є те, який 
інформаційний зміст вона має нести, адже 
головним принципом тут має бути не 
зашкодити дитині, яка лише перебуває на 

шляху формування соціалізованої 
особистості і психічно не так захищена як 
доросла людина. Початкові знання з релігії, 
набуті в школі, доповнюються у вузі і певним 
чином впливають на ставлення молодої 
людини до релігійного вчення, традицій та 
цінностей, які несе та чи інша релігія. 
Враховуючи своєрідний стан православ’я у 
нашій державі, наявними ще є міжконфесійні 
суперечки та поява нових течій і релігій, 
надзвичайно важливим завданням являється 
виховування у молодої людини толерантного 
ставлення до віросповідань інших людей. 
Тому набуті знання як з християнської етики, 
так і з релігієзнавства повинні мати лише 
інформаційний характер, бути поза 
конфесійними і не перетворюватися на 
релігійну практику. 
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SPIRITUAL THE DEVELOPMENT OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE PERSONALITY 
FUNDS OF CHRISTIAN EDUCATION 

In Article solved Influence of Christian traditions of education in the process of spiritual development of 
personality, essence of research and Contents of this influence. Please note that the religious consciousness 
begins to develop from childhood, when one way or another child attached to the spiritual and cultural traditions 
of our people, religious holidays and traditions, some of which is observed at the national level - the temple, the 
observance of religious traditions, especially other items that prevails in her family. Initial knowledge of religion, 
acquired in school, in college and supplemented in some way affect the young person's attitude to religious 
teachings, traditions and values held by one or another religion. Given the peculiar status of Orthodoxy in our 
country, there are still existing confessional disputes and the emergence of new trends and religions, it is 
extremely important task is to raise the young man's tolerance to the beliefs of others. Therefore, their knowledge 
of how Christian ethics and religious studies from should have only informative character to be outside 
denominational and not turn into a religious practice. 

Keywords: Spiritual The development, hrystyanskye Values and traditions, Spiritual of education, 
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ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ВІЙСЬКОВОЇ 
ПІДГОТОВКИ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 

 
В статті визначено поняття інформаційна культура студента, необхідність набуття інформаційної 

культури для опанування матеріалу з предмету тактична підготовка, зокрема, при відпрацюванні 
тактичних розрахунково-графічних робіт. В статті обґрунтовано, що інформаційна культура є 
інструмент в руках науково-педагогічного працівника для всебічного розвитку студентів під час навчально-
виховного процесу та один зі способів поглиблення комп’ютерної грамотності, розумового їх розвитку при 
організації бойових дій, проведенні відповідних розрахунків на первинних офіцерських посадах. 

Ключові слова: інформаційна культура, інформаційне забезпечення, комп’ютерна грамотність, 
тактична розрахунково-графічна робота. 

В статье определено понятие информационная культура студента, необходимость 
приобретения информационной культуры для освоения материала по предмету тактическая 
подготовка, в частности, при отработке тактических расчетно-графических задач. В статье 
обосновано, что информационная культура является инструментом в руках научно-педагогического 
работника для всестороннего развития студентов во время учебно-воспитательного процесса и один 
из способов углубления компьютерной грамотности, умственного их развития при организации боевых 
действий, проведении соответствующих расчетов на первичных офицерских должностях. 

Ключевые слова: информационная культура, информационное обеспечение, компьютерная 
грамотность, тактическая расчетно-графическая работа. 

Постановка проблеми. Поняття 
інформаційної культури є одним з основних 
понять сучасної культури, інформаційного 
забезпечення, науки, навчально-виховного 
процесу. Інформаційна культура випускника 
ВНЗ – одна з вимог, що пред’являються 
сьогодні державними освітніми стандартами 
вищої освіти. Вивчення поняття 
інформаційної культури свідчить, що, 
незважаючи на інтенсивний розвиток науки 
про інформаційну культуру, вичерпного його 
трактування не існує. Це пояснюється 
безліччю підходів до тлумачення самого 
поняття, його складністю, багатовекторністю 
його розгляду та обмеженим часовим 
періодом його дослідження. 

Інформаційна культура фахівця 
військової справи – це підсистема його 
професійної культури, що інтегрує в собі: 
розуміння важливості інформації для 
військово-професійної діяльності, 
орієнтування в інформаційних потоках 
професійної інформації, знання, вміння та 
навички з організації інформаційної 
діяльності (пошуку, здобування, зберігання, 
обробки, передачі інформації тощо), потребу в 
творчій інформаційній діяльності та в 
постійному поповненні знань з метою 
професійного вдосконалення. 

Високий рівень інформаційної культури 
випускника факультету військової підготовки, 
в свою чергу, є основним чинником 
готовності студента до інформаційно-
професійної діяльності в майбутньому за 
основним фахом. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. В [1] автор визначає, що для ВНЗ 
з соціальним замовленням інформаційного 
суспільства слід вважати забезпечення 
належного рівня інформаційної культури 
студента, необхідної для конкретної 
професійної діяльності й розглядається 
інформаційна культура студента фінансового 
профілю. В [2] інформаційна культура 
розглядається як складова частина загальної 
культури, орієнтована на інформаційне 
забезпечення людської діяльності у будь-якій 
сфері. В [3,4] інформаційну культуру 
розуміють як досягнутий рівень організації 
інформаційних процесів, ступінь задоволення 
потреб людей в інформаційному спілкуванні, 
рівень ефективності створення і використання 
інформації, що забезпечує цілісне бачення 
світу, його моделювання, передбачення 
результатів рішення, які приймаються 
людиною. В [5] інформаційна культура 
розуміється як сукупність культур: нових 
інформаційних технологій, технологічної, 
правової, соціальної, ергономічної культур, 
які повідомляють людину шкільного віку й 
сприяють спрямованому впливу на 
протікання соціальних процесів в суспільстві, 
колективі і вихованню свідомого відношення 
людини до праці, прав і обов’язкам.  

Формування цілей статті. Аналізуючи 
вище розглянуті роботи, можна дійти висновку, 
що поняття інформаційної культури є глибоко 
філософським за своєю суттю, і разом з тим 
воно розкривається через визначений алгоритм, 
які повинні засвоїти студенти.  
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На думку автора, інформаційна культура 
студента вищої школи створюється не сама по 
собі і не заради самої себе, вона виступає 
інструментом в руках науково-педагогічного 
працівника для їх всебічного розвитку [2]. 
Студент повинний бути підготовлений до 
опанування великої кількості не притаманної 
для нього інформації (великої кількості 
воєнних, військових, тактичних термінів). 
Досягнути ж цього можна лише завдяки 
високій інформаційній культурі, якою 
студенту ВНЗ необхідно оволодівати з 
дитинства. У разі низького рівня 
інформаційної культури науково-
педагогічним працівникам необхідно 
виділити ті уміння і навички, які необхідні 
студенту факультету військової підготовки 
для подальшого поглиблення і розвитку 
загальносуспільної і професійної 
інформаційної культури, враховуючи при 
цьому вже одержані знання і вміння в школі 
та першому-другому курсах ВНЗ.  

Настає час переходу до інформаційного 
суспільства, час цифрової економіки, коли не 
гроші а інформація буде вважатись основним 
капіталом. Інформаційна культура – система 
правил орієнтації та поведінки людини в 
інформаційному комп’ютеризованому 
суспільстві, зокрема, у військово-технічних 
системах, плануванні бойових (спеціальних) 
дій за допомогою визначеного програмного 
забезпечення. 

Виклад основного матеріалу. З 
філософсько-соціальної точки зору поняття 
інформаційної культури особи розглядається 
як інформаційна культура, яка являє собою 
цілісну соціальну систему – один з 
найважливіших, багатогранних чинників 
загальної культури людства, сукупність усіх 
видів комунікативно-інформаційної 
діяльності людини та її наслідків, виступає як 
своєрідний соціально-духовний регулятор та 
інтелектуальний саморегулятор, дієвий засіб 
культуротворчої практики в інформаційно-
духовному просторі [1].  

В нових умовах формування професійно 
значимих якостей випускника факультету 
військової підготовки повинне бути 
орієнтованим не стільки на обсяг і повноту 
конкретних знань з предметів, скільки на 
здатність самостійно поповнювати знання, 
вишукувати необхідну інформацію, приймати 
адекватні рішення, ставити зрозумілі бойові 
завдання підлеглим, організовувати взаємодію 
на картах, відпрацьовувати бойові, графічні, 
звітні документи тощо. Досягнення цієї мети в 
значній мірі залежить від рівня інформаційної 
культури студента.  

Інформаційна культура – це насамперед 

система інформаційної освіти і виховання, 
специфічний спосіб наслідування суспільних 
здобутків з метою соціалізації особи, її 
всебічного розвитку та професійної 
підготовки. Інформаційна культура як цілісна 
система вміщує в себе багатоаспектні, 
взаємопов’язані елементи – інформаційний 
потенціал, інформаційний світогляд, 
інформаційний менталітет, інформаційно-
орієнтаційну діяльність, мікро- та 
макроінфомодель, інформаційну потребу та 
інші [3].  

Однією з важливих складових 
інформаційної культури є здатність людини, 
що володіє необхідним інструментарієм 
передбачати наслідки власних дій, 
підпорядковувати свої інтереси нормам 
поведінки, які необхідно дотримуватись в 
інтересах суспільства, свідоме прийняття всіх 
тих обмежень, що вироблені “колективним 
інтелектом”. 

Об’єднання інформаційних ресурсів 
різних країн і регіонів призводить не лише до 
підвищення доступності, а й до кількісного 
зростання та якісної різноманітності 
інформації, не вимагаючи від кожної освітньої 
установи або користувача придбання й 
обслуговування дорогого та складного 
устаткування, необхідного для розміщення 
великих обсягів інформації. Internet-системи 
дозволяють зберігати масу інформації 
різноманітного типу. Саме віртуальні 
бібліотеки стають джерелом інформації, до 
яких найчастіше звертаються студенти. 

Студенти першого курсу факультету 
військової підготовки здебільшого є 
користувачами ПК, володіють уміннями і 
знаннями роботи з програмними продуктами, 
використовують інформаційне поле Internet, 
володіють інструментальним апаратом 
доступу до будь-якої інформації та її технічної 
обробки. Проте саме тут виявляються 
недоліки в якості їх навчання. У більшості не 
розвинені навички системного мислення та 
осмислення одержаної інформації, тобто вони 
не володіють навичками і вміннями, що 
необхідні для освіти впродовж усього свого 
життя, навичками й уміннями перетворення 
інформації в практичну площину. 

Характеристика якості навчання – це 
також інформаційна культура. Вона може 
розглядатися у зв’язку з рівнем розвитку 
суспільства, характеристиками мислення 
особистості. Це перш за все етика 
застосування комп’ютера в контексті 
загальнолюдських цінностей. Можна навіть 
конкретно говорити в стилі заповідей, які 
століттями регулюють нормальну людську 
поведінку [7]: 
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“не знищ” чужу інформацію випадково 
чи навмисне (звідси неприйняття вірусо-
творчості і неохайності); 

“не вкради” чужу програму або дані 
(проблема полягає в тому, що скопійована 
інформація не відчужується від власника як 
річ); 

“не сотвори собі кумира” (що означає 
відмову від комп’ютерного фанатизму – 
“хакерства”, від надмірного «зациклювання» 
на програмах чи мовах, від спроб звуження 
реального світу до комп’ютерного 
середовища). 

З метою інтенсифікації професійної 
підготовки майбутніх офіцерів, яким 
доведеться працювати в умовах 
інформаційного суспільства, що розвивається 
швидкими темпами, автором на кафедрі 
тактичної підготовки розроблені за 
визначеними темами (робота командира 
механізованого взводу, роти, батальйону) 
розрахунково-графічні задачі для всіх 
військово-облікових спеціальностей з 
дотриманням принципу інформаційно-
діяльнісного засвоєння навчального матеріалу 
та принципу інтелектуалізації творчості.  

Принцип інформаційно-діяльнісного 
засвоєння навчального матеріалу передбачає 
різні способи роботи з інформацією на основі 
розвитку дослідницького методу: збирання, 
розподіл, структурування, трансформація 
значущої інформації, породження нової 
інформації з тієї, що є. Підвищення 
інтелектуалізації творчості студентів 
передбачає засвоєння нових умінь (робота з 
довідковою літературою, пошук потрібних 
даних в заданій тактичній обстановці, 
переробка їх на основі систематизації, 
класифікації, комбінування, синтезу та ін.). 

Частиною інформаційної культури є й 
самообмеження та самодисципліна: звичка до 
структурного запису текстів алгоритмів, 
коментування програмного продукту для себе 
і для інших, наявність стрункої системи 
топографічних позначень в форматі Microsoft 
Word, формування бази тактичних умовних 
позначень в форматі Microsoft Publisher, 
перетворення електронної зшивки карт 
визначеного масштабу, що просканована в 
форматі Microsoft Office Picture Manager в 
формат Microsoft Publisher, продумана 
організація збереження своїх даних на 
жорстких дисках та на флеш-носіях, 
формування навичок у роботі на ЕОМ тощо.  

Навчальною метою проведення 
практичних занять з тактичної підготовки з 
використанням ЕОМ є саме формування 
(поглиблення) комп’ютерної грамотності, 
розумового розвитку студентів при організації 

бойових дій, проведенні відповідних 
розрахунків на посаді начальника (помічника) 
начальника штабу механізованого 
батальйону, а вихованою метою є формування 
їх інформаційної культури. 

Є в інформаційній культурі й естетичний 
аспект – вміння бачити, цінувати і створювати 
красу в інформатизованому середовищі: 
оригінальний, короткий, швидкий, зрозумілий, 
універсальний алгоритм вирішення будь-якої 
тактичної задачі; гарне оформлення отриманих 
результатів (таблиць на папері, робочій карті 
командира, вікон на екрані, визначених ярликів), 
вміле використання графіки і кольору при 
нанесенні тактичної обстановки, оформленні 
розрахунково-графічних робіт, банальному 
оформленні реферату (фіксованого виступу) на 
семінарських, групових заняттях з тактичної 
підготовки тощо. 

Проблема формування інформаційної 
культури майбутнього офіцера набуває в 
умовах інформатизації суспільства особливої 
значущості, а сама інформаційна діяльність є і 
чинником, і показником розвитку 
інформаційної його культури. З огляду на це, 
для формування інформаційної культури 
мають бути створені умови, що забезпечували 
б дотримання законів синергетики [8]. 

Тому організаційно-педагогічними, 
навчально-виховними умовами формування 
інформаційної культури студента науково-
педагогічними працівниками факультету 
військової підготовки можна визначити 
наступні:  

 цілісність, безперервність і системність 
розвитку інформаційної культури студента; 

 побудова змісту і структури навчально-
виховного процесу (робочої програми 
предмету “Тактична підготовка”) відповідно 
до завдань і основних компонентів 
інформаційної культури; 

 організація на факультеті військової 
підготовки інформаційного середовища, що 
стимулює до творчої інформаційної 
діяльності; 

 формування позитивної мотивації 
студентів до інформаційної діяльності; 

 залучення студентів до інтенсивної 
інформаційної діяльності, створення 
професійно значущих інформаційних 
продуктів у процесі вивчення різних 
навчальних предметів.  

Необхідність формування інформаційної 
культури для майбутніх офіцерів зумовлена 
тим, що змінюється інформаційне 
забезпечення повсякденної діяльності військ 
(військових частин, підрозділів), формується 
інформаційна інфраструктура, розширюється 
мережа інформаційних баз знань, 
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електронних комунікацій вузлів зв’язку та 
пунктів управління (командно-спостережних 
пунктів) всіх рівнів.  

Перспективним для подальшого 
дослідження автор вважає вдосконалення 
методики відбору змісту, методів і 
організаційних форм навчально-виховного 
процесу, що відповідають завданням розвитку 
майбутнього офіцера в умовах 
інформаційного суспільства.  

Висновки. Отже, завдяки підвищенню 
рівня інформаційної культури студента за 
рахунок відпрацювання розрахунково-
аналітичних задач, використанню 
інформаційно-комп’ютерних технологій в 
навчанні студентам надається можливість 
проявити самостійність і творчий підхід до 
вибору способів пошуку інформації відповідно 
до наявних і отриманих на заняттях умінь: 
знаходити інформацію в різних джерелах; 
систематизувати її за заданими ознаками; 
бачити інформацію в цілому, а не 
фрагментарно, виділяти головне в 
інформаційному повідомленні, встановлювати 
зв’язки між інформаційними повідомленнями 

(розвідувальними даними); включати 
інформацію з Internet у систему сформованих 
знань, використовувати ці знання при 
усвідомленні поставленого бойового завдання, 
оцінки обстановки, проведенні розрахунку часу 
щодо підготовки до бою та за його епізодами, 
визначати задум та приймати рішення на бій; 
аналізувати інформацію (пропозиції з видів 
забезпечення), розуміти її суть, адресну 
спрямованість, мету інформування; переводити 
візуальну інформацію в табличні форми і 
навпаки; чітко формулювати те, що дізналися з 
інформаційного джерела; відрізняти 
обґрунтовані пропозиції від звичайної 
інформації або домислів, приймати особистісну 
позицію по відношенню до прихованого 
значення, аргументувати власні висловлювання; 
сприймати альтернативні точки зору і 
висловлювати обґрунтовані аргументи за і 
проти кожної з них; самостійно 
трансформувати, представляти інформацію, 
видозмінювати її обсяг, форму, знакову 
систему, носій і ін. 
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Zaitsev D.,  candidate of military sciences 
INFORMATION CULTURE OF STUDENTS OF THE FACULTY OF MILITARY TRAINING 

IN THE INFORMATION SOCIETY 
The paper defined the concept of information culture of the student, the need to acquire information culture for 

the development of material on the subject of tactical training, in particular, when developing tactical calculation and 
graphic tasks. The article substantiated that information culture is a tool in the hands of scientific and teaching staff for 
the comprehensive development of students during the educational process and one of the ways of deepening computer 
literacy, intellectual development of the organization fighting for relevant calculations on the primary officer positions. 
In addition, the article states that the purpose of the workshops of tactical training using computers is very formation 
(deepening) of computer literacy, cognitive development of students in the fighting, carrying the corresponding 
calculations as chief of staff of the battalion, and educated goal is formation of information culture. 

Keywords: information culture, information technology, computer literacy, tactical settlement and graphic work. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З 
ДЕЛІНКВЕНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ В ІСПАНІЇ (ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ.) 

 
У статті здійснюється аналіз процесу і умов організації соціально-педагогічної роботи з дітьми з 

делінквентною поведінкою в Іспанії (ХХ – поч. ХХІ ст.). Автор визначає нормативно-правові засади 
функціонування виправної (корекціональної, пенітенціарної) системи щодо неповнолітніх в Іспанії, 
інституціональні можливості соціально-педагогічної роботи з їх ресоціалізації та реінтеграції у суспільство. 

Ключові слова: діти з делінквентною поведінкою, правосуддя щодо неповнолітніх, виправна 
система, спеціалізовані соціальні служби, соціально-педагогічна робота. 

В статье осуществляется анализ процесса и условий организации социально-педагогической 
работы с детьми, имеющими проявления делинквентного поведения, в Испании (ХХ – нач. ХХІ вв.). 
Автор определяет нормативно-правовые основания функционирования исправительной (коррекционной, 
пенитенциарной) системы в отношении несовершеннолетних в Испании, институциональные 
возможности социально-педагогической работы по их ресоциализации и реинтеграции в общество. 

Ключевые слова: дети с проявлениями делинквентного поведения, правосудие в отношении 
несовершеннолетних, исправительная система, специализированные социальные службы, социально-
педагогическая работа. 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Делінквентна поведінка дітей і 
молоді являє одне з найнебезпечніших явищ 
соціальної дійсності сучасного суспільства. 
Соціальна природа цього явища експліцитна, 
і “множинність” вини спільноти виявляється 
не в абстрактних долях і життях людей. Віч-
на-віч з реальністю дитина залишається 
беззахисною, не спроможною долати страх. 
Вісь суперечностей – не у тім, що саме 
суспільство генерує форми поведінки людей, 
ставлення та умови розвитку, а отже, 
історично (закономірно) втілюється у 
наступних поколіннях, і не у тім, якою мірою 
соціальний капітал суспільства інвестується 
у “прийдешній світ”, вона зміщується у 
площину духовно-етичних і когнітивно-
мотиваційних сенсів і можливостей людства.  

Проблема соціально-правового 
становища дітей у суспільстві, формування 
особливого порядку судочинства щодо 
неповнолітніх з делінквентною поведінкою 
не є новою для сьогодення. Вже у римському 
праві, пізніших правових актах середньовіччя 
і тим паче законодавстві окремих 
європейських країн XVIII—XIX ст. мали 
місце спроби захистити права неповнолітніх 
дітей і убезпечити їх від жорстокого 
покарання за скоєні діяння. У ХХ – на 
початку ХХІ ст. розв’язання проблеми 
соціально-правового захисту дитинства 
зусиллями міжнародного співтовариства 
стало поштовхом до з’ясування методології і 
соціально-інституціонального 
інструментарію громади у подоланні і 
попередженні дитячої злочинності і 

протиправної поведінки. В Іспанії отримала 
розвиток не лише ювенальна юстиція, але й 
організована соціально-педагогічна робота з 
дітьми і молоддю з делінквентною 
поведінкою як невід’ємний компонент 
соціально-правової підтримки дитинства у 
громадянському суспільстві і прояв 
відповідальності держави за реалізацію прав і 
свобод особистості людини. 

До дослідження різних аспектів проблеми 
делінквентної поведінки дітей і молоді 
зверталися вітчизняні і зарубіжні вчені – 
соціологи, правознавці, педагоги, психологи, 
зокрема вивченням природи і причин 
девіантної поведінки молоді займалися 
В.Лісовський, І.Ільїнський, В.Левічева, 
В.Чупров, механізм формування особистості 
неповнолітнього правопорушника відображено 
у роботах С.Клімова, І.Макшанцева, вплив 
оточення та родини на формування 
особистості дитини-девіанта – у публікаціях 
С.Агаркова, С.Резнікова, В.Солоднікова, 
Б.Попова, профілактиці девіантної поведінки 
молоді присвячені наукові праці Л.Волошиної, 
І.Максимової, Б.Левіна, І.Стрельчука та інших. 
З-поміж наукових досліджень іспаномовних 
авторів варто відзначити роботи К.Аміч Еліас 
C.Amich Elias, Е.Кой E.Coy, Ж.Торренте 
G.Torrente, М.-Т.Мартин Лопес M.-T.Martin 
Lopez, М.-Х.Бернуз M.-J.Bernuz Beneitez, 
А.Палми дель Тесо A.Palma del Teso та інших. 

Мета статті – проаналізувати процес і 
умови організації соціально-педагогічної 
роботи з дітьми з делінквентною поведінкою 
в Іспанії (ХХ – поч. ХХІ ст.). 

На початку ХХ ст. проблема правосуддя 
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неповнолітніх в Іспанії розглядалася у 
загальноєвропейському теоретичному руслі 
юридичного позитивізму і корекціоналізму. 
Ідеї німецьких правознавців – представників 
теорії виправлення (К.Краузе і його 
послідовників Г.Аренса, Х.Штельцера та 
інших) про необхідність морального 
виправлення злочинця та його 
перевиховання задля втрати загрози для 
суспільства стали поштовхом до осмислення 
соціально-правового становища 
бездоглядних дітей і можливостей спільноти 
здійснювати соціально-виховну діяльність 
щодо них. 

Один з перших законодавчих 
документів про опіку дітей в Іспанії – закон 
від 12 серпня 1904 р., який запроваджував 
громадський захист дітей віком до 10 років, 
насамперед догляд за їх здоров’ям і 
моральною поведінкою у суспільстві (ст. 1), 
встановлював відповідальність Вищої ради 
опіки дітей і провінційних рад за організацію 
захисту дітей у країні (ст. 3-7), - не містив 
положень щодо регулювання делінквентної 
поведінки неповнолітніх [3, с. 25-26]. 

Протягом 1910-х років Генеральним 
кортесам неодноразово пропонувалися 
законопроекти про організацію системи 
догляду й опіки покинутих і безпритульних 
дітей, оскільки саме з цього середовища 
формувалися правопорушники. 
Кристалізовані у закон про засади від 2 
серпня 1918 р. і закон про організацію та 
повноваження судів у справах неповнолітніх 
від 25 листопада 1918 р., вони поклали край 
хаотичності уваги до неповнолітніх 
правопорушників і бездоглядних дітей і 
послугували підвалиною до розбудови 
спеціальної ювенальної юстиції. Суди у 
справах неповнолітніх мали виконувати три 
основні функції: опікунську щодо дітей віком 
до 16 років, права яких на догляд і виховання 
були порушені; реформаторську (виправну) 
щодо дітей віком до 16 років, які скоїли 
злочин або правопорушення; засудження 
дітей старше 16-річного віку, винних у 
злодіяннях. Вони почали функціонувати з 8 
травня 1920 р. у Більбао [1, с. 79]. 

В ювенальній юстиції визначальними у 
процесі формування моделі правосуддя щодо 
неповнолітнього є чотири ключові елементи 
– вікова межа; концепт делінквентної 
поведінки; адміністративна, судова чи 
соціальна природа основних інститутів 
прийняття рішення щодо правопорушення 
дитини; тип застосовуваних санкцій. 
Виходячи із змістових параметрів цих 
компонентів, розрізняють такі моделі 

ювенальної юстиції: традиційна каральна 
модель; модель опікунська (асистенціальна, 
супроводжувальна), яка базується на 
ідеології корекціоналізму (в Іспанії – 
позитивістський корекціоналізм Д.Монтеро 
Dorado Montero), характеризується 
спеціальною у справах неповнолітніх 
юрисдикцією, відокремленою від загальної 
системи правосуддя (дорослих); модель 
виховна (соціальна, комунітарна), або 
комбінована, як і попередня, передбачає 
захист, виховне втручання, реформування, 
визнає вищим інтерес дитини, її 
інструментарій “екстрасудовий”, 
залучаються ресурси усієї громади; модель 
відповідальності (або справедливості), 
заснована на принципі відповідальності за 
діяння, за наслідки дій, інкорпорує міцний 
виховний пласт, ґрунтується насамперед на 
дотриманні індивідуальних прав і гарантій 
особистості людини [12, с. 9]. 

Більшу частину ХХ ст. в Іспанії 
переважала опікунська модель правосуддя 
щодо неповнолітніх. Розширення 
правовідносин у галузі опіки і догляду дітей 
знайшло відображення у наступних законах 
від 15 липня 1925 р. і від 3 лютого 1929 р. 
Важливим результатом розробленого 
законодавства стало диференціювання 
концептів “небезпечного дитинства” 
(виправна функція суспільства) і “дитинства 
у небезпеці” (протекційна функція). В умовах 
франкістського режиму діяльність судів у 
справах неповнолітніх отримала новий 
соціально-політичний зміст та ідеологічне 
підґрунтя. Закон від 13 грудня 1940 р. 
утверджував реформаторську функцію судів 
у справах дітей до досягнення повних 16 
років, якщо ті вчинили злочини або 
правопорушення (як їх кваліфікує 
Кримінальний кодекс країни), за 
виключенням дій воєнного характеру. 
Неповнолітні віком від 16 до 18 років 
підпорядковувалися звичайним судам і мали 
притягуватися до кримінальної 
відповідальності за пом’якшеними умовами 
(ст. 9.3 КК) [1, с. 84]. 

Укази про суди у справах неповнолітніх 
від 11 червня 1948 р. і про опіку 
неповнолітніх від 2 липня 1948 р. наділяли 
повноваженнями із захисту дітей спеціально 
утворюваний інститут – Організацію з 
протекції неповнолітніх з функціями 
інспектування, догляду і захисту, а також 
координації діяльності соціальних служб з 
соціальної підтримки дітей. Організація мала 
статус незалежної юридичної особи і до своєї 
структури включала Вище правління з опіки 
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неповнолітніх, Провінційні Ради з опіки 
неповнолітніх та суди у справах 
неповнолітніх. Діяльність Організації з 
протекції неповнолітніх здійснювалася, 
виходячи з правочинності виправляти дії та 
упущення щодо дітей, які не досягли 16-
річного віку, визнаних винними у 
правопорушеннях, притягувати до 
відповідальності за злочинні дії дітей 16-
річного віку і старших (згідно ст. 584 
Кримінального кодексу), визначати і 
надавати захист дітям, позбавленим 
батьківського піклування[4, c. 42]. 

Суди у справах неповнолітніх мали 
компетенції втручання на трьох рівнях: 
“юридичний захист” дитини до 16-річного віку 
у небезпеці; позбавлення батьків батьківських 
прав на виховання і догляд дитини у випадках, 
коли порушувалися її права, включаючи і 
загрозу морального виховання особистості 
дитини; виправлення делінквентної поведінки 
неповнолітнього (ст. 9). З метою досягнення 
останнього могли застосовуватися наступні 
міри: вимова, короткотермінове позбавлення 
волі, нагляд за дитиною без позбавлення волі, 
відправлення під опіку сторонньої особи, 
родини, опікунського товариства, приміщення 
до виправної установи (розумілося як останній 
ресурс), спеціального закладу для розумово 
відсталих дітей. У дійсності суди у справах 
неповнолітніх за своєю сутністю не були 
судами, не відносилися до судової системи, а 
формували частку адміністративного за 
характером, автономного органу Вищої Ради з 
протекції неповнолітніх, підвідомчої 
Міністерству юстиції. Їх рішення мали 
характер спрямування, керування, але не могли 
вдаватися до примусових заходів. Слухання 
справ не були публічними, не допускалися 
адвокати. Основним завданням діяльності 
судів у справах неповнолітніх було навчити, 
настановити, а не засудити [12, c. 38-39]. 

У 1970-х роках опікунська система 
ювенальної юстиції в Іспанії зазнає кризи. З 
проголошенням нової Конституції 1978 р. 
отримала визнання ідея прав і свобод дитини, 
зокрема було гарантовано забезпечення 
державною владою правового, економічного 
та соціального захисту родини, всебічного 
захисту дітей; утверджено, що батьки 
повинні надавати всебічну допомогу дітям, 
народженим як у шлюбі, так і поза ним, 
протягом їх неповноліття, а також в інших 
випадках, передбачених законом (ст. 39); 
закріплено положення про сприяння 
державною владою створенню умов для 
вільної та ефективної участі молоді у 
культурному, економічному, соціальному і 

політичному розвитку (ст. 48). У 
законодавчому документі також утверджено, 
що досягнення повноліття настає у 18 років 
(ст. 12); кожний громадянин Іспанії має 
право на ефективний захист судом у 
здійсненні своїх законних прав та інтересів і 
в жодному разі не допускається відмова у 
такому захисті (ст. 24) [6]. 

Завдяки окресленому в Основному 
законі правовому становищу дитини у 
суспільстві було дано імпульс для 
розгортання у 1980-х роках діяльності 
спеціалізованих соціальних служб у країні, 
які, зокрема, мали опікуватися долею дітей з 
проявами девіантної поведінки. Система 
соціальних служб Іспанії регулюється 
законом 7/1985 від 2 квітня про засади 
місцевого режиму (ст. 25, 26, 36). 17 
Автономних Співтовариств мають власні 
законодавства про соціальну допомогу, 
видані протягом 1980–90-х років. Наприклад, 
згідно з законом 9/1987 від 28 квітня про 
соціальні служби система соціальних служб 
території Канарських островів формується за 
наступними рівнями: - загальні або 
комунітарні (Автономного Співтовариства) 
служби, - спеціалізовані, - інтегровані за 
територіями, секторами, спеціальними 
галузями програми (ст. 5). Загальні соціальні 
служби конституюють первинний рівень 
системи соціального обслуговування 
населення Іспанії, функціонують з метою 
сприяння розвитку усіх громадян країни. Їх 
діяльність має полівалентний характер, 
спрямована на різні форми соціальної роботи 
– індивідуальну, роботу з групою, громадою. 
Спеціалізовані соціальні служби 
створюються для роботи з окремими групами 
населення – дітьми, молоддю, людьми 
похилого віку, людьми з функціональними 
обмеженнями, а також вони 
диференціюються за призначенням, а саме: 
центри-притулки (для бездомних осіб), 
установи постійного перебування, центри 
денного догляду (виконують соціокультурні 
функції, організовують дозвілля різних груп 
населення), центри окупаціональної терапії 
(необхідні для трудової адаптації), 
об’єднання соціально-психологічної 
допомоги (здійснюють різні види соціально-
терапевтичної і соціально-реабілітаційної 
роботи) тощо. Інтегровані програми 
розробляються фахівцями у певних галузях 
соціальної допомоги з метою привернути 
увагу адміністративної влади до конкретних 
соціальних проблем громади (ст. 6-8) [10]. 

Органічний закон 6/1985 від 1 липня 
про судову владу являв фактично першу 
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модифікацію законодавства щодо 
неповнолітніх. У кожній провінції 
запроваджувалися посади суддів у справах 
неповнолітніх (ст. 96), вони мали виконувати 
функції щодо неповнолітніх, які скоїли 
злочини або правопорушення (ст. 97). Справа 
з протекції занедбаних дітей була доручена 
дефенсору (захиснику) прав дітей, цивільним 
суддям і соціальним службам. Закон також 
запроваджував нову форму опіки дитини – 
“влаштування у родину”. 

Правова держава зацікавлена 
здійснювати всеохоплюючу соціальну 
політику, спрямовану на потужне сприяння 
забезпеченню добробуту неповнолітніх, що 
зводить до мінімуму необхідність втручання 
з боку системи правосуддя і зменшує шкоду, 
яка може бути нанесена особистості дитини 
будь-яким втручанням взагалі. Заходи 
піклування про дітей і молодь є основним 
змістом політики, відображеним у 
Мінімальних стандартних правилах ООН 
стосовно чинення правосуддя щодо 
неповнолітніх (“Пекинські правила”, 
прийняті резолюцією ГА ООН 40/33 від 29 
листопада 1985 р.). Зокрема у документі 
закріплено, що правосуддя по відношенню 
до неповнолітніх є складовою частиною 
процесу національного розвитку кожної 
країни у рамках всебічного забезпечення 
соціальної справедливості для усіх 
неповнолітніх, одночасно сприяючи таким 
чином захисту молоді і підтриманню 
мирного порядку у суспільстві (ст. 1.4); варто 
систематично розвивати і координувати 
служби правосуддя щодо неповнолітніх 
задля підвищення і підтримання на 
належному рівні кваліфікації персоналу цих 
служб, включаючи їх методи, підходи і 
ставлення (ст. 1.6); система правосуддя щодо 
неповнолітніх спрямована першочергово на 
забезпечення благополуччя неповнолітнього 
і забезпечення того, щоб будь-які міри 
впливу на неповнолітніх правопорушників 
були завжди сумірні як з особливостями 
особистості правопорушника, так і з 
обставинами правопорушення (ст. 5.1) [8]. 

Згідно із ст. 40 Конвенції ООН про 
права дитини (1989 р.) держави-учасниці 
визнають право кожної дитини, яка, як 
вважається, порушила кримінальне 
законодавство, обвинувачена або визнається 
винною у його порушенні, на таке 
поводження, яке сприяє розвитку у дитини 
почуття гідності і значущості, зміцнює у неї 
повагу до прав людини і основних свобод 
інших і при якому враховується вік дитини і 
бажаність сприяння її реінтеграції і 

виконання нею корисної ролі у суспільстві; з 
цією метою держави-учасниці забезпечують, 
щоб: а) жодна дитина не вважалася такою, 
що порушила кримінальне законодавство, не 
обвинувачувалася і не визнавалася винною у 
його порушенні з причини дії або бездіяння, 
які не були заборонені національним або 
міжнародним правом на час їх здійснення; б) 
кожна дитина, яка, як вважається, порушила 
кримінальне законодавство або 
обвинувачується у його порушенні, має 
щонайменше наступні гарантії: презумпція 
невинності, доки вина не буде доведена 
згідно закону; негайне і безпосереднє 
інформування її про обвинувачення проти неї 
і, у випадку необхідності, через її батьків або 
законних опікунів отримання правової та 
іншої необхідної допомоги при підготовці та 
здійсненні свого захисту; невідкладне 
прийняття рішення компетентним, 
незалежним і безстороннім органом або 
судовим органом у ході справедливого 
слухання у відповідності із законом у 
присутності адвоката чи іншої відповідної 
особи; повна повага до особистого життя 
дитини на усіх стадіях розбирання тощо. 
Необхідною є наявність таких різноманітних 
заходів, як догляд, положення про опіку і 
нагляд, консультативні послуги, призначення 
випробного терміну, виховання, програми 
навчання і професійної підготовки та інші 
форми догляду, що замінюють догляд в 
установах, з метою забезпечення такого 
поводження з дитиною, яке відповідало б її 
добробуту, а також її становищу і характеру 
злочину [7]. 

Органічний закон 4/1992 від 5 червня, 
який регулював компетенцію і процедуру 
судів у справах неповнолітніх, став одним з 
проявів реформаторського руху у 
західноєвропейських країнах за права дітей і 
послугував поштовхом до включення 
психосоціальної роботи у контекст 
юридичного ставлення до неповнолітніх. 
Суддя міг застосувати щодо дитини, винної у 
правопорушенні, наступні міри: вимову; 
затримання часом від одного до трьох 
тижнів; нагляд без позбавлення волі; фостер 
іншою особою або родиною; позбавлення 
права на керування моторними 
транспортними засобами; виконання 
суспільних робіт; призначення 
амбулаторного лікування, або лікування у 
терапевтичному центрі; приміщення до 
установи відкритого, напіввідкритого, 
закритого режиму (ст. 17) [2]. 

Щодо останнього заходу з часу 
запровадження закону 1948 р. було 
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визначено чотири типи подібних установ – 
центри нагляду; виховні установи; 
реформаторії (виховного, виправного, 
напіввільного характеру); спеціальні 
установи для хворих, розумово відсталих 
дітей. Приміщення до установи відкритого, 
напіввідкритого або закритого режиму 
застосовувалося як виключна, надзвичайна 
міра [4, c. 45]. 

Кримінальний кодекс Іспанії 
(прийнятий Органічним законом 10/1995 від 
23 листопада) проголошує, що особи, які не 
досягли 18 років, не підлягають кримінальній 
відповідальності, а якщо вони скоїли злочин, 
то мають відповідати за законом про 
кримінальну відповідальність неповнолітніх 
(ст. 20); до осіб віком від 18 до 21 року, які 
скоїли злочини, застосовуються положення 
закону про кримінальну відповідальність 
неповнолітніх у спеціально передбачуваних 
випадках (ст. 69) [5]. 

Закон 1/1996 від 5 січня про юридичний 
захист неповнолітніх фактично закріпив 
тенденцію “дез’юридизації” опіки дітей, 
започатковану з середини 1980-х років. Опіка 
дитини і виправлення особистості 
розуміються як автономні процеси. Захист 
дитини безпосередньо здійснюється за 
допомогою соціальних служб і цивільних 
судів. Опіка дитини переходила до 
компетенції державної адміністрації (ст. 14); 
влада мала сприяти родинній і соціальній 
інтеграції дитини, а також піклуватися про 
ситуації ризику, які суперечили 
особистісному розвитку дитини [12, с. 41]. 

Органічний закон 5/2000 від 12 січня 
про кримінальну відповідальність 
неповнолітніх встановлює первинний 
характер виховного втручання щодо дітей 
віком від 14 до 18 років, які скоїли діяння, що 
за Кримінальним кодексом визнається 
злочином або правопорушенням; 
принципово було модифіковано можливість 
застосовувати актуальний закон щодо осіб 
віком від 18 до 21 року, змінено окремі міри, 
які міг призначати суддя у справах 
неповнолітніх (наприклад, з’явився новий 
засіб – “абсолютна дискваліфікація”), 
збільшено їх тривалість (ст. 7); окремо 
окреслено права жертв і постраждалих осіб 
(ст. 4) тощо [11]. 

Фактично в Іспанії з початку 1990-х 
років реалізується змішана модель 
правосуддя щодо неповнолітніх, в якій 
поєднано кримінальну відповідальність 
неповнолітнього і його перевиховання та 
виправлення. 

У 2009 р в Іспанії нараховувалося 

30.050 тис. молодих правопорушників, 
відповідно велося 816,5 судових розглядів на 
кожні 100.000 тис. дітей у країні [9, c. 144]. 

Практика соціальної роботи у контексті 
ювенальної юстиції спрямована на 
забезпечення освітньо-виховного процесу 
неповнолітніх, психотерапевтичне втручання 
і лікування, організацію заходів з дітьми та їх 
родинами, допрофесійну і професійну 
підготовку, влаштування дозвілля тощо. 
Вона передбачає досягнення ефекту 
коректування, забезпечення отримання 
позитивного досвіду у ситуаціях соціальних 
та індивідуальних дисфункцій; сприяння 
відповідному до особистісних можливостей 
зростанню і психосоціальному розвитку; 
спрямування до вищого ступеня 
самореалізації індивідуальності дитини у 
значущих міжперсональних відносинах; 
підтримання громадянської відповідальності 
і соціальної участі неповнолітнього. Одним з 
яскравих прикладів професійної соціально-
педагогічної роботи в Іспанії є реалізація 
Агенцією Мадридського Співтовариства з 
перевиховання і реінтеграції неповнолітніх 
правопорушників Програми виховної і 
терапевтичної роботи з дітьми. Її теоретичну 
платформу становлять соціально-когнітивна 
концепція А.Бандури, а також психологічна 
концепція “ризику-потреби-
відповідальності” Д.Андреуса D.Andrews і 
Х.Бонти J.Bonta (“Психологія кримінальної 
поведінки”, 2006). 

Практика соціальної роботи Агенції 
передбачає чотири напрями професійного 
втручання: соціально-виховний (шкільна 
освіта, професійна підготовка, неформальна 
освіта, організація культурних заходів); 
підтримка трудового включення 
неповнолітнього до суспільного процесу як 
одна з фундаментальних форм соціальної 
інтеграції особистості людини; соціально-
терапевтичний (основний компонент 
соціально-педагогічної діяльності з 
ресоціалізації неповнолітнього 
правопорушника і реінтеграції у суспільне 
життя); супровід сімейного виховання 
(оскільки причини делінквентної поведінки 
дитини найчастіше пов’язані з поганими 
умовами її родинного оточення). 

Організація соціально-педагогічної 
роботи з неповнолітніми правопорушниками 
в Іспанії здійснюється системно, враховуючи 
важливість превентивної і соціально-
профілактичної діяльності (до чого 
залучається і поліція), необхідність створення 
сприятливого для персонального розвитку 
дитини мікросоціального оточення (що може 
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стати предметом втручання соціальних служб 
і громади), своєчасність і професійну 
досконалість соціально-терапевтичної і 
соціально-реабілітаційної роботи з дітьми, які 
скоїли злочини, педагогічну грамотність 
соціальних працівників у використанні 
технологій і засобів з ресоціалізації 
особистості дитини тощо. 

Висновки. Організація соціально-
педагогічної роботи з дітьми з делінквентною 
поведінкою в Іспанії (ХХ – поч. ХХІ ст.) 
здійснювалася в умовах розбудови 
спеціальної у справах неповнолітніх юстиції. 
На сучасному етапі розвитку іспанського 

суспільства інституціональна соціально-
педагогічна робота з дітьми-делінквентами 
дозволяє долати “ризикові” ситуації, 
формувати площину мікросоціальних 
відносин задля відновленого включення 
неповнолітнього у діяльнісно-
комунікативний світ громади, сприяє захисту 
прав і свобод дитини згідно з принципом їх 
пріоритету, використовувати різні технології 
і форми освітньо-виховної діяльності у 
підтриманні і розвитку психічних процесів і 
властивостей особистості дитини, 
реконструюванні і утворенні соціально-
ціннісних ставлень до дійсності. 
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КУЛЬТУРА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОФІЦЕРА ДПТС УКРАЇНИ: 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

 
Автори роблять спробу структурного та функціонального анализа культури управління як 

комплексної характеристики умов якісної реалізації управлінської діяльності офіцера Державної 
пенітерціарної служби України.  

До складових культури управління, які утворюють її підґрунтя і характеризують загальну 
культуру офіцера (тобто визначають його інтелігентність) автори пропонують відносити 
обов’язково політичну, мовну, етичну, естетичну, екологічну та фізичну культуру офіцера. 

Ключові слова: культура управлінської діяльності, політична культура офіцера, мовна культура, 
етична культура, естетична культура. 

Авторы делают попытку структурного и функционального анализа культуры управления как 
комплексной характеристики условий качественной реализации управленческой деятельности офицера 
Государственной пенитерциарнои службы Украины. 

К составляющим культуры управления, которые образуют ее основу и характеризуют общую 
культуру офицера, авторы предлагают относить обязательно политическую, языковую, этическую, 
эстетическую, экологическую и физическую культуру офицера. 

Ключевые слова: культура управленческой деятельности, политическая культура офицера, языковая 
культура, этическая культура, эстетическая культура, экологическая культура, физическая культура. 

Реалізуючи положення Концепції 
державної політики у сфері реформування 
Державної кримінально-виконавчої служби 
України (далі ДПтСУ), на заклади 
пенітенціарної системи покладається 
відповідальна роль і задача щодо підготовки 
сучасних висококваліфікованих фахівців – 
офіцерів внутрішньої служби. 

Більш як 22-х річний досвід в цій галузі 
переконливо доводить, що рішення цих задач 
тісно пов’язане з розробкою з одного боку, 
принципово нової моделі управління, а з 
іншого – формуванням відповідної 
управлінської еліти. 

Під військовою елітою ми розуміємо 
потужний контингент високопрофесійних 
офіцерів, яким притаманні три групи досить 
розвинутих якостей: природні риси лідера, 
висока фахова кваліфікація та належна 
управлінська культура. Зміст першої групи 
досить широко розкритий у науковій 
літературі, тому не будемо на ньому 
акцентувати увагу. На думку В.Пугачова, 
зміст першої групи характеризує переважно 
об’єктивний, тобто незалежний від власної 
свідомості і психіки характер особистості 
керівника, його біологічну (стать, вік, стан 
здоров’я) та емоційно-вольову 
характеристику [1, с. 122]. До змісту другої 
групи якостей офіцера, які характеризують 
його як висококваліфікованого управлінця 
вчений М.Варій відносить три складові [2, с. 
8]. Перша - складається з умінь, які властиві 
представникам конкретної спеціальності 
(юрист, психолог, офіцер-вихователь та ін.). 

Друга - має уміння, які необхідні для 
управлінської діяльності, а саме: уміння 
оцінювати соціально-психологічні процеси, 
що відбуваються в підрозділі, керувати 
навчально-виховним та виробничим 
процесом, на високому рівні підтримувати 
дисципліну, формувати колектив тощо. Третя 
складова – це вміння, які характеризують 
офіцера як представника держави у 
виправних закладах.  

Предметом нашого дослідження є 
поняття культура управління, яке ще не 
набуло конкретного наукового визначення, 
структурного та змістовного аналізу, хоча на 
інтуї-тивно-побутовому рівні – цілком 
зрозуміле.  

Культура управління – одна з 
найважливіших складових нової парадигми 
управління і визначальний елемент 
професіоналізму керівника будь-якої ланки. 
Під культурою управління розуміємо 
інтегральну характеристику керівника, 
запропоновану О.Романевським [3, с. 470], 
яка, на його думку, є невід’ємною складовою 
професіоналізму і визначає сукупність рис і 
якостей, внутрішні і зовнішні прояви яких 
активно сприяють ефективному виконанню 
управлінських функцій та продуктивному 
спілкуванню з членами організації різного 
рівня в будь-яких обставинах без зайвих 
психологічних і моральних ускладнень. 

У загальному розумінні культура 
управління, з одного боку, як уже 
зазначалося, є однією із складових 
професіоналізму офіцера, а з іншого – це 
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складова таких напрямків загальної культури 
офіцера, як культура праці та організаційна 
культура. На відміну від професіоналізму, 
який характеризує суб’єкт управління, 
поняття організаційна культура більш 
стосується об’єкта управління. Їхня 
організаційна єдність виявляється в тому, що 
офіцер, як керівник сам формує 
організаційну культуру, узгоджуючи її зі 
своїм баченням стратегічних напрямків 
життєдіяльності підрозділу (частини, 
з’єднання), перспектив кадрової політики з 
власним стилем керівництва тощо.  

Під організаційною культурою слід 
розуміти систему нормативно-правових 
засад, правил, військових традицій і 
ціннісних орієнтацій, які визначають 
службові взаємовідносини як між підлеглим 
особовим складом, так і з прямими 
(безпосередніми) начальниками офіцера. 
Тому структурно організаційна культура 
складається як із формалізованих, 
регламентованих нормативними 
документами та військовими статутами прав, 
повноважень й обов’язків, так і з інтересів, 
мотивів, психологічного клімату, очікувань, 
вірувань керівника й військового колективу. 
Зовнішні прояви організаційної культури 
знаходять своє вираження в таких атрибутах 
військової організації, як бойовий прапор, 
емблема, кімната бойової слави, історичний 
формуляр військової частини (з’єднання), 
союз ветеранів, належність до певного виду 
(роду) ЗС, а також особистий авторитет 
командира. 

Отже, культура управління, як 
комплексна характеристика якісного 
здійснення управлінської діяльності офіцера, 
має достатньо складну внутрішню структуру 
та істотно залежить від загальної культури 
офіцера, його природних якостей, обраного 
ним стилю управління. До складових 
культури управління, які утворюють її 
підґрунтя і характеризують загальну 
культуру офіцера (тобто визначають його 
інтелігентність) слід обов’язково віднести 
політичну, мовну, етичну, естетичну, 
екологічну та фізичну культуру офіцера. 
Більш детальніше розглянемо кожну із 
наведених складових культури управління. 

Політична культура полягає в умінні 
орієнтуватися у перебігові подій, виявляти 
визначальні тенденції у складному комплексі 
різноманітних і суперечливих суспільно-
політичних процесів. Це уміння дозволяє 
офіцерові аналізувати із системних позицій 
будь-яку складну ситуацію, прогнозувати 
ймовірні напрями і шляхи її еволюції і у 

відповідності з ними формувати й 
реалізувати ефективну стратегію своєї 
діяльності щодо вдосконалення навчально-
виховного процесу у підрозділі (частині, 
з’єднанні). 

Мовна культура – досить широке 
поняття. Воно полягає не тільки у чіткій і 
правильній побудові фраз, хоча й це є дуже 
важливим. Мовна культура характеризує 
наявність у офіцера багатого словникового 
запасу, який не обмежується фаховою 
лексикою, а свідчить про великий кругозір та 
широку ерудицію офіцера. Вона також 
полягає у категоричному уникненні 
брутальності, сленгу, так званої 
ненормативної лексики. Керівник у своєму 
арсеналі використовує як вербальні (від лат. 
verbalis – усний, словесний), так і невербальні 
засоби спілкування. Мова в її усній або 
письмовій формах використовується 
керівником як основний канал передачі (із 
семантичного боку) інформації, змісту цілей, 
завдань і способів діяльності. У мовному 
звертанні важлива не тільки сама суть 
(семантика) тексту, але й підтекст, який 
виражається інтонацією: одне й те ж слово 
можна вимовити ввічливо, з повагою, а 
можна – зі злістю й сердито. Володіння 
невербальними засобами – інтонацією та 
пантомімою відіграє дуже важливе значення 
в процесі передачі інформації. У світлі 
інтеграційних процесів нашої держави у 
європейське та світове співтовариство до 
сучасного українського офіцера постає 
вимога володіння однією (двома) іноземними 
мовами. 

Етична культура являє собою певну 
сукупність норм повсякденного поводження 
офіцера у його професійній діяльності, 
спілкуванні й поведінці, а також у прояві 
почуттів. Вона є відображенням його 
індивідуального сприйняття морально-
етичної парадигми суспільства і слугує 
своєрідним компасом у конкретній реалізації 
управлінського спілкування. Етична 
культура, звичайно, базується на морально-
етичних принципах та життєвих цінностях 
офіцера і являє собою спосіб реалізації його 
ставлення до інших людей. Водночас, етична 
культура офіцера тісно пов’язана з поняттям 
службовий етикет. Службовий етикет – це 
сукупність норм та правил досконалої в плані 
морально-естетичної поведінки працівників у 
всіх сферах їх життєдіяльності [4, с. 50].  

Естетична культура офіцера хоча й 
опосередковано впливає на якість та 
ефективність виконання ним управлінських 
функцій, але безпосередньо впливає на такі 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 1 (38) /2014 61 

вагомі показники як штабна культура 
офіцера, його зовнішній вигляд, на 
формування культури умов служби, на 
елементи внутрішнього порядку у підрозділі 
(частині, з’єднанні). 

Усе більш важливого значення набуває 
екологічна культура офіцера, яка не просто 
визначає традиційно дещо спрощене 
розуміння охорони довкілля, а виходить із 
глибокого загально-філософського погляду 
на необхідність гармонізації відносин у 
системі “людина-природа-техносфера”. 
Іншими словами, офіцер повинен зіставляти 
всі свої управлінські рішення з їх можливими 
наслідками для навколишнього природного 
середовища, а через нього й на умови 
життєдіяльності не тільки сьогодення, але й 
на майбутнє. 

Фізична культура традиційно у ДПтСУ 
вважається необхідним атрибутом офіцера. 
Важкі умови проходження військової служби 
вимагають не тільки від офіцерів, але й від 
іншої категорії працівників ДПтСУ, 
досконалого володіння фізичною культурою, 
дотримуючись здорового способу життя. 
Реалії сьогодення щодо низького грошового 
забезпечення офіцерського складу ДПтСУ, 
безумовно, негативно впливають як на 
мотиваційну сферу престижу служби взагалі, 
так і на морально-психологічний стан 
офіцерського корпусу зокрема. Незадовільні 
житлові умови, зростання кількості шлюбних 
розлучень, відсутність належних умов 
життєдіяльності в окремих військових 
гарнізонах – часто ведуть до зростання таких 
негативних соціальних чинників, як 
алкоголізм, наркоманія, венеричні 
захворювання, а останнім часом – випадки 
захворюваності на СНІД. Тому формування 
установки на здоровий спосіб життя є 
головним пріоритетом офіцера будь-якої 
управлінської ланки. 

Отже, розглянуті вище складові 
культури управління характеризують 
загальну культуру офіцера.  

Серед інших основних компонентів 
культури управлінської діяльності офіцера, 
які забезпечують її ефективність є: 
педагогічна, психологічна, правова, 
організаційна, інформаційна культура, 
культура роботи з документами і ділового 
спілкування, а також культура паблік 
рілейшинз. 

Сутність педагогічної культури 
управлінської діяльності офіцера, на думку 
автора, полягає у його педагогічних уміннях 
впливати як на навчально-виховний процес, 
так і здійснювати кадрову політику у своєму 

підрозділі. В.Якунін, характеризуючи 
педагогічні уміння управлінця, об’єднує їх у 
такі блоки: проективний (уміння 
цілеспрямовування), інформаційний, 
прогностичний, конструктивний (уміння 
приймати управлінське рішення), 
організаторський, комунікативний, 
контрольно-оцінний та коригуючий [5, 
с. 294]. 

Сутність психологічної культури 
управлінця, як вважає О.Романовський, є 
досить багатогранною. По-перше, керівник 
повинен бути тонким психологом, розуміти 
реакцію кожного підлеглого на свої слова, дії 
чи наміри. По-друге, йому потрібно розуміти 
психологічний стан співрозмовника і 
відповідно до цього обирати стиль поведінки 
і спілкування. По-третє, він безпосередньо 
повинен управляти психологічним кліматом 
у колективі з тим, щоб максимально 
можливою мірою сприяти творчій 
натхненній службі кожного підлеглого [3, с. 
482]. 

Правова культура офіцера свідчить про 
володіння ним системою нормативно-
правових знань, умінь та їх практичного 
використання у своїй управлінській 
діяльності. 

Організаційна культура офіцера полягає 
як у чіткій організації діяльності підлеглого 
особового складу в ході вирішення завдань 
бойової та мобілізаційної готовності, так і під 
час планування та проведення службових 
заходів, нарад. Офіцер-управлінець з 
розвинутою організаційною культурою 
завжди планує свою діяльність, аналізує 
ситуації, що складаються в ході службової 
діяльності та прогнозує можливі варіанти їх 
розвитку. Його накази і розпорядження 
завжди чіткі, лаконічні, а управлінське 
рішення характеризується глибокою 
обґрунтованістю, виступи на службових 
нарадах актуальні і завжди з дотриманням 
регламенту виступу. Підрозділ (частина, 
з’єднання) являють собою нелінійну складну 
соціальну систему, яка спроможна 
самоорганізовувати себе, а завдання 
професійного керівника полягає у правильній 
ініціації бажаної для організації тенденції 
позитивного саморозвитку [6, с. 48].  

Інформаційна культура є найбільш 
динамічною складовою культури управління 
офіцера. Прийняття кожного важливого 
управлінського рішення вимагає від нього 
врахування великих обсягів різноманітної 
інформації та відповідної її обробки. В 
сучасних умовах офіцеру дуже важко 
приймати ефективні рішення без системного 
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аналізу проблемної ситуації та розгляду всієї 
множини показників стану підрозділу (час-
тини, з’єднання) і зовнішніх середовищ. 
Важливим елементом інформаційної 
культури керівника є володіння навичками 
роботи з ЕОМ. 

Культура роботи з документами є чи не 
найскладнішим елементом управлінської 
діяльності для багатьох керівників. Ця 
важлива, але досить копітка робота 
найчастіше суперечить більшості динамічних 
особистостей керівників, які є лідерами від 
природи. Саме тому досвідчений керівник 
делегує цю функцію висококваліфікованому 
підлеглому офіцерові, який і забезпечує 
належну культуру роботи з документами. 
Правильно відпрацьований, оформлений та 
своєчасно доведений до виконавців документ 
значно полегшує управління, допомагає 
командирові та штабу швидше 
організовувати збір даних про обстановку, 
прийняти оптимальне рішення.  

Знати призначення, правила розробки і 
оформлення оперативних (бойових) 
документів, вимоги, що висуваються до їх 
розробки – важливий обов’язок кожного 
офіцера [7, с. 3]. 

Спілкування керівника – це процес 
передачі та отримання інформації з метою 
впливу на стан і дії членів організації. Тому 
сутність культури ділового спілкування 
полягає у правильній побудові 
взаємовідносин керівника як з усією 
організацією, так і з окремим її членом. 

На думку вчених А.Бандурки, 
С.Бочарова, Є.Землянської, керівник повинен 
володіти такими основними функціями 
спілкування: інформаційною (передача та 
отримання інформації), пізнавальною 
(активний пошук інформації, вміння її 
здобувати), розвиваючою (педа-гогічний 
аспект впливу на підлеглих з метою виховання 
у них бажаних професійних і особистісних 
аспектів), емоційною (обмін емоціями, 
передача психічних станів) [8, с. 209]. 

Культура телефонних розмов має також 
важливе місце у структурі управлінського 
спілкування. 

Телефонний зв'язок - важливий засіб 
підвищення ефективності управлінської 
діяльності, оперативного ділового 
спілкування, але при неправильному 
користуванні ним, він стає джерелом 
перешкод та відволікань. Але не відповідати 
на телефонні дзвінки - це також не 
уникнення проблем. По-перше, це може бути 
дзвінок від прямого або безпосереднього 
командира (началь-ника). По-друге, при 

відсутності відповіді буде дзвінок товаришам 
по службі, які передадуть отриману для вас 
інформацію, але при цьому можливі втрати 
деякої інформації і часу. По-третє, 
телефонний дзвінок, залишений без 
відповіді, змусить вас і того, хто телефонував 
ще раз витратити на це час. Якщо керівник 
відсутній в кабінеті або зайнятий в цей час, 
замість нього повинен відповідати заступник 
або черговий. Форма такої відповіді повинна 
бути заздалегідь відпрацьованою. Якщо 
офіцер, який має мобільний телефон, дав 
його номер своєму прямому 
(безпосередньому) начальникові, то він, 
звичайно, повинен відповідати на дзвінки 
останнього. Якщо ж ваш товариш по службі 
дає вам номер свого мобільного телефону, то 
телефонувати по ньому слід тільки у 
невідкладних випадках, коли ця інформація 
буде вкрай необхідною самому власникові 
мобільного телефону, а інших засобів 
донесення такої інформації немає.  

Одним із найважливіших складових 
культури управлінської діяльності офіцера є 
культура організації та проведення 
службових нарад. Службова нарада - це 
найпоширеніша форма управління під-
розділом (частиною, з'єднанням), службою 
(відділом, відділенням) та один із способів 
підготовки управлінського рішення. На цей 
вид діяльності командири і начальники 
витрачають багато службового часу. 

З метою підвищення ефективності 
службових нарад необхідно перш за все 
враховувати під час підготовки ступінь 
важливості, характер питань, які 
обговорюються, призначення, психологічні 
особливості проведення таких заходів. За 
ступенем плановості розрізняють планові і 
позапланові наради. Практика управлінської 
діяльності показує, що хоча найбільшою 
ефективністю є планові службові наради, які 
дозволяють їх учасникам раціонально 
планувати свій службовий час і заздалегідь 
підготуватись до обговорення конкретних 
питань, але доля позапланових нарад 
залишається великою. Зловживання 
позаплановими службовими нарадами 
призводить до великих і небажаних втрат 
службового часу підлеглих, дезорганізовує їх 
роботу і негативно впливає на авторитет 
керівника та стиль його управління. Офіцер 
із належною культурою управління завжди 
намагається планувати службові наради у 
суворій відповідності до загального 
календарного плану заходів або типового 
розподілу службового часу. Поточні наради 
призначені для обговорення переліку 
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різноманітних питань, оцінки різних сторін 
стану об'єкта управління на поточний 
момент. Цільові, як правило, проводяться за 
одним або групою взаємопов'язаних 
службових питань, що мають спільну мету. 
За призначенням службові наради бувають 
трьох типів: інформаційні, оперативні і 
дискусійні. Наради інформаційного 
(інструктивного) типу проводяться з метою 
оперативного одночасного доведення 
інформації (указівок) до всіх учасників 
наради. Оперативні ж проводяться для 
обміну інформацією між усіма учасниками з 
метою конкретизації оцінки подальшого 
управління оргсистемою при виконанні 
конкретного поточного завдання. Дискусійні 
службові наради проводяться з метою 
колективного обговорення наявних проблем. 
Таким чином, на інформаційних нарадах 
інформація спрямована від керівника до 
підлеглих, на оперативних - між усіма 
учасниками наради, а на дискусійних - 
переважно від учасників до керівника. 
Офіцерові слід пам'ятати, що доведення 
наказів, постановка завдань, інформування не 
є службовою нарадою. 

Офіцеру під час підготовки та 
проведення службових нарад, на думку 
учених Ф. Тонкіх і Ю. Фокіна, варто 
дотримуватися таких рекомендацій: 

 постановка завдань кожному 
учасникові службової наради буде 
раціональнішою (якщо пам'ятати, що в цей 
час решта учасників будуть чекати своєї 
черги), якщо заздалегідь підготувати тези або 
перелік завдань на нараду кожному її 
учаснику і роздати до наради; 

 для участі в роботі оперативних 
нарад з тематикою, яка повторюється (наради 
з планування, підведення підсумків роботи 
тощо) раціональнішим буде запрошувати 
обмежений контингент осіб; 

 при проведенні дискусійних нарад 
бажано завчасно ознайомити учасників з 
питаннями, які підлягають обговоренню; 

 на службовій нараді необхідно 
підтримувати ділову атмосферу, яка б 
дозволяла кожному внести свої пропозиції 
(кожний, хто виступає повинен бути 
впевненим у своїх можливостях, відвертим і 
щирим); 

 службова нарада повинна 
починатися вчасно. Керівник із належним 
рівнем культури управління ніколи не 
спізнюється на службову нараду і вимагає 
цього від підлеглих [9, с. 155–156]. 

Порушення наведених рекомендацій 
часто веде до небажаних наслідків у 

стосунках, що наприкінці позначається на 
ефективності усієї управлінської діяльності 
керівника. 

Зростання уваги ділових, полі-тичних та 
суспільних кіл, в тому числі Збройних Сил, 
до сфери “паблік рілейшнз” (Пі аР), як в 
усьому світі, так і в Україні останніми 
роками ґрунтується на корінних змінах у 
структурі та політиці соціальних інститутів 
нашої держави, тому одним із визначних 
елементів професіоналізму сучасного 
військового керівника є культура 
взаємозв'язку із паблік рілейшенз (далі ПР). 
Тому виникає необхід-ність, на думку автора, 
більш детальніше зупинитись на цій 
проблемі. 

Public Relations (зв’язки, відносини з 
громадськістю) – самостійна функція 
управлінської діяльності з питань 
встановлення та підтримання комунікацій 
між організацією та громадськістю.  

Комунікація (лат. communicatio, від 
communico – роблю спільним, зв’язую, 
спілкуюсь) – спілкування, передавання 
інформації від людини до людини або за 
допомогою засобів масового інформування. 

ДПтСУ, з метою формування 
громадської думки, як соціальний інститут у 
структурі Держави, останнім часом також 
застосовують власні засоби масової 
інформації й такі види ПР, як прес-
конференції, брифінги, моніторинги, 
прийоми, презентації, відвідування, “круглі 
столи” та ін. 

Декілька важливих порад командирові 
(начальникові) як давати інтерв'ю. Інтерв’ю 
(англ. іnter- view = inter між + view точка 
зору) – жанр публіцистики, призначений для 
поширення інформації у засобах масової 
інформації, бесіда журналіста з одним або 
декількома особами стосовно будь-яких 
актуальних питань.  

Як показує практика, більшість 
командирів (начальників) незнайомі із 
ситуацією надання інтерв'ю ЗМІ, або 
почувають себе недостатньо комфортно. 
Журналісти часто задають багато цікавих, 
несподіваних і зухвалих запитань. 
Дотримання наступних правил підготовки до 
інтерв'ю дозволяє використовувати його в 
інтересах військової частини (з'єднання, 
об'єднання) та ЗС взагалі і того, хто дає 
інтерв’ю, якнайкраще [10, с. 25–28]. 

1. Офіцер, який дає інтерв’ю, повинен 
бути ретельно підготовленим письмово, або 
усно до інтерв'ю. Важливо знати, що 
інтерв'юер пише, для кого і яка його точка 
зору за данних питань. 
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2. Почувайте себе природно і вільно. 
Пам’ятайте, що інтерв'юер теж людина і 
просто намагається добре виконати власну 
роботу. Побудова відносин на підгрунті 
взаєморозуміння допомагає інтерв'ю. 

3. Відповідайте на питання коротко і 
прямо. Доповідач не повинен забиратися в 
предметні галузі, у яких він чогось не розуміє. 
Ситуація може скластися небезпечною і 
контрпродуктивною, коли слова будуть подані 
в надрукованому вигляді. 

4. Необов'язково відповідати на кожне 
запитання. Якщо представник мас медіа 
запитує, це не означає, що ви зобов'язані 
відповідати. Відповідати слід лише на ті 
питання, з якими ви можете справитися. 

5. Блефувати і вводити в оману не 
варто. Якщо кореспондент задає питання, на 
які Ви не можете відповісти, визнайте це. 
Якщо хто-небудь в організації більш 
обізнаний у конкретному питанні, офіцер 
повинен визначити це і “дістати” відповідь. 

6. Наводьте факти й ілюструйте загальні 
твердження. Факти і приклади підтримують 
авторитетність заяв. Керівник повинен 
забезпечити такою інформаційною підтримкою 
всі специфічні положення своєї позиції. 

7. Якщо репортерові в процесі інтерв'ю 
обіцяна додаткова інформація, надайте її без 
зволікань. Репортер знаходиться під пресом 
тимчасових вимог і має потребу в швидкому 
отриманні інформації для витримання 
термінів публікації. Забувши надати обіцяну 
інформацію, доповідач може зіткнутися з 
проблемами її відсутності у вже 
опублікованому інтерв'ю. 

Розглянуті нами структурні компоненти 
культури управлінської діяльності офіцера 
ДПтСУ, безперечно, не обмежуються лише 
наведеним переліком, а ті, що були 
розглянуті, безумовно значно ширші 
змістовно та істотно більш складні 
структурно. Основною метою аналізу 
структури культури управління є проблема 
врахування її результатів у навчально-
виховному процесі Інституту кримінально-
виконавчої служби ДПтС України, тобто 
пошук ефективних шляхів і засобів 
формування у майбутнього офіцера належної 
культури управління. 

Головним висновком є необхідність 
підготовки сучасного офіцера-вихователя до 
складного та динамічного характеру служби 
на будь-яких управлінських посадах. 
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CULTURE MANAGEMENT ACTIVITIES OFFICER DPTS UKRAINE: STRUCTURAL AND 
FUNCTIONAL ANALYSIS 

The authors attempt to structural and functional analysis of culture as an integrated control characteristics 
of conditions of implementation of quality management activities penitertsiarnoyi officer of the State Service of 
Ukraine. According to the authors, the culture of management activities is sufficiently complex internal structure 
and essentially depends on the culture of the officer, his natural qualities, and his chosen style of management. 
By components of culture management, which form its foundation and characterized zuyut common culture 
officer the authors propose a classification of necessary political, linguistic, ethical, aesthetic, environmental, 
and physical training officer. The article offers the results of the functional analysis of these components of 
culture management activities, as well as recommendations to improve their level. 

Keywords: culture management activities, political culture officer, language culture, ethical culture, aesthetic culture. 
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THE FAMILY ENVIRONMENT OF THE TEENAGE MARRIED COUPLES AND ITS 
IMPACT ON CHILDREN'S ACCESS TO EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING 

 
Впровадження освітніх і професійних програм для молоді в значній мірі залежить від соціального 

становища батьків і рівня їх намагань. Відсоток незакінчної середньої освіти молоді із сімей з низькою 
кваліфікацією в два рази вище у порівнянні із молоддю з забезпеченої сім ї̀. В статті представлени 
результати досліджень, проведених із людьми, які майже 20 років тому були змушені укласти шлюб з 
причини вагітності та через наполягання з боку партнерів, батьків. Такі сім ї̀ також мають власних 
дітей. У кожному поколінні були проаналізовані більше 39 листів інтерв`ю. Метою дослідження було, 
перш за все, спроба привернути увагу до необхідності міждисциплінарного відбиття спадковості 
"культури бідності", а також до факту, що це спричиняє ефект наслідування, що стосується 
подальшого вибору шляху освіти всіх членів сім ї̀. 

Ключові слова: культура бідності, ефект наслідування, шлях освіти 
Запуск образовательный и профессиональный программ для молодежи в значительной степени 

зависит от текущего социального положения родителей и уровня их стремления. Процент 
незаконченной средней школы молодежи из семей с низкой квалификацией в два раза выше по сравнению 
с молодежью из обеспеченных семей. В данной статье представлены результаты исследований, 
проведенных с людьми, которые по крайней мере 20 лет назад были вынуждены вступить в брак из-за 
беременности по настоянию своих партнеров, родителей и имеют детей. В каждом поколении были 
проанализированы более 39 листов интервью. Целью исследования было, прежде всего, попытка 
привлечь внимание к необходимости междисциплинарного отражение преемственности "культуры 
бедности" и, что это влечет за собой эффект наследования, касающиеся дальнейшего выбора путей 
образования всех членов семьи. 

Ключевые слова: культура бедности, эффект наследования, путь образования 
The family creates its own hierarchy of 

norms and values which are transmitted to the 
next generation. In this intergenerational 
transmission of the important standards and 
principles the processes of social learning, 
modeling and identification play the 
predominant role. Social inheritance may occur 
in both the positive but also negative directions. 
Children from socially disadvantaged 
backgrounds and dysfunctional families 
becoming parents reveal quite often tendencies 
to reproduce the same patterns of behaviour as 
well as the preference for a similar set of values 
which they got to know in the families of origin. 
It is to remember that children are both good 
observers of their parents' behaviour resulting 
from the adopted system of values and 
participants, as family members, of the whole 
family life; they are also dependent on it. The 
process of internalization of values in the family 
depends on the overall emotional atmosphere 
(the level of quality of marriage, parenting styles 
and attitudes) and on the level of intellectual 
development of both, parents and children. It is 
worth underlining that the value system with 
which young people meet in the family is not the 
only model, since many of other proposals are 
provided by the peer environmental groups or 
the media. 

The family shapes the human idea of 
marital relationships, parenting, leisure activities 

or career choice. A young man making life 
choices is often guided by the experiences 
learned at home. Many of these transfers are 
made unconsciously, automatically. 

The dynamics of the family line of 
succession which consists of such factors as 
traditional, cultural and intellectual advancement 
in the family, the current social status of parents 
and the level of their educational ambitions 
determines, to a large extent, the educational, 
professional and social start of the youth. 
According to researchers, the professional and 
social position tends to get self- strengthened. [ 
Kawula 2009 , cf. also Sztompka 2002] 
Problems experienced by unskilled workers are 
often inherited by the next generation. The 
percentage of youngsters who drop out before 
the end of secondary education and who come 
from families with low qualifications is twice as 
high as compared with young people from well-
off families [ Hamburg 1994]. Children raised in 
families of poor and unskilled workers have 
almost no chances to escape the spiral of 
poverty. The comparison of the pupils who 
continue their education and those who give it up 
revealed essential differences as for the 
following issues: socio-economic status, parents' 
attitude towards the problems of education , 
family structure, student's abilities and skills. 
Students who dropped out of school came from 
underprivileged families having low economic 
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status, which were not able to provide their 
children with appropriate educational aids or 
create opportunities to attend extra school 
activities. Such children were rarely reared by 
both biological parents, their mothers were less 
educated and had lower educational 
expectations,[ McWhirter 2005, cf. also Kawula 
2009] earlier than their peers they also started 
their own families [Kempińska 2012]. However, 
the increasing level of education results in a shift 
in the hierarchy of values. A good profession, 
university degree, and later well-paid work come 
before matrimonial and procreative decisions. 
[Royer 2006, Kempińska 2012]  

After passing the final examinations and 
getting the high-school certificate almost three 
quarters of young Poles wanted to take higher 
studies. Having higher education is, in the eyes 
of the youths and their parents, beneficial from 
the point of view of the possibilities of achieving 
high professional standing. [Wciórka 2009] 
However, the proverb "nothing is impossible to a 
willing mind" does not always come true. In 
2011, only 29.1% of men and 33.8% of women 
with secondary education continued their 
education [CSO 2012]. 

While speaking about the current material 
and intellectual poverty one should mention 
some of its most significant factors, namely the 
problem of the so-called reproduction of poverty, 
the vicious circle of poverty and deprivation, 
social and economic mechanisms which 
eliminate the whole categories of people on the 
margins of society, causing their permanent 
marginalization and exclusion as well as the 
formation of the so-called underclass, which is 
perceived as the result of multi-dimensional 
deprivation and cumulative, concentrated and 
well-established poverty. The dramatic character 
of contemporary poverty does not always mean 
that it threatens the health and life, but it often 
turns into the dangerous poverty fixation and 
therefore to its transmission from one generation 
to the next, or simple inheritance of the 
economic circumstances of poverty and all 
negative effects related to it. Oscar Lewis in 
1959 for the first time used the term culture of 
poverty [Lewis, 1964]. Culture of poverty 
popularized by Oscar Lewis is the thesis 
according to which poverty is not due to 
shortage of material goods in the lives of 
individuals but to social and cultural atmosphere 
in which the socialization of children takes place. 
"The culture of poverty " consists in sharing 
amongst people some common values, beliefs , 

lifestyles, habits and customs. Poverty is not the 
result of social maladjustment of individuals, but 
depends on the general cultural climate that is 
passed down from generation to generation Ch. 
Murray includes into the category of persons 
belonging to a culture of learned helplessness all 
those people who, instead of trying to search 
opportunities on the job market , prefer to live 
only on social assistance benefits. [ Giddens 
2008] The consequence of family poverty for the 
child's future is, acquired in such a situation, 
certain fatalistic mentality , manifesting itself in 
an attitude of resignation of all efforts which 
would aim at obtaining any relevant 
qualifications and raise one's own social status 
[Mierzwiński 2004 , Majkowski 2010]. One 
possible solution is education through labour. 
Education through work should be initiated as 
soon as possible, preferably within a family in 
which children learn the principles of the 
functioning of the house, rules for maintaining 
order in home and helping others; they also have 
the first serious interest in the work of parents as 
well as of those close to them. 

The main tasks of education through work 
may include, inter alia: 

1) Motivating children, youngsters as well 
as the adults to get and develop the basic 
knowledge on human work and on its inherent 
value, need and necessity for each man. 

2) Getting children and young people 
involved in the mainstream of human everyday 
activity. 

3) Shaping individual character features 
such as diligence, carefulness, meticulousness. 
[Wiatrowski 2005]. 

The fact that young people are not well 
prepared to take responsibility for their own 
families is a consequence of their upbringing in 
childhood and adolescence. The problems of the 
faulty organization of family life, children made 
to learn and concentrate only on school 
education and, at the same time, not having any 
duties and being beyond problems of everyday 
life result in their social immaturity and , in 
consequence, their reluctance to continue 
education or take up work. 

In modern societies, having a job is 
important for self-esteem. A. Giddens [2008] 
lists several aspects of the work: 

1) Money - remuneration for work is for 
many people a source of subsistence; 

2) Level of personal activity - work 
provides an opportunity to acquire and use 
different skills and abilities; 
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3) Entertainment - work allows to go out of 
the house, to change surrounding and to get a 
break from the chores; 

4) Structure of the time - the day of people 
working full-time is usually organized with 
regard to the rhythm of the work. The biggest 
problem for unemployed people is boredom; 

5) Social contacts - making friends in the 
workplace gives people an opportunity to 
participate in various activities as well as to share 
views and feelings ; 

6) Sense of self-identity - work is 
appreciated because it helps individuals develop 
the strong social identity. 

 In modern Europe, people can no longer 
count on a secure job for life since global 
economy fosters more frequent mergers and 
unemployment. The quest for efficiency and 
profit maximization means that individuals with 
narrow or unsuitable qualifications can expect to 
be offered only marginal, not very important 
positions, which are the most vulnerable to the 
effects of global economic restructuration. 

From year to year the unemployment rate 
increases, especially among young people, for 
instance in 2000 this rate amounted to 18 % and 
in 2012 to 22.5 %. The largest unemployment 
rate among people aged 15-24 in 2012 was 
recorded in Greece - 53.8 % , Spain - 53.7 % , 
Portugal - 36.4 % , Italy - 34.3% whereas the 
lowest rate was reported in Austria and Germany 
- 8.8%. By comparison, the U.S reported 14.5% 
[ Faget 2012], Poland - 12.5% [GUS – Central 
Statistical Office of Poland ]. The 
unemployment rate among young people is two 
times higher than among those aged 30-40 [ Le 
chômage des jeunes (15-24 ans) dans l' UE- 27, 
2011 ]. 40 % of young people in the European 
Union in 2009, were working on temporary 
contracts, so-called " junk contracts" . [ Le 
chômage des jeunes (15-24 ans ) dans l' UE- 27 , 
2011]. 

The first and most immediate effect of 
unemployment is worsening of financial 
situation of the unemployed, which decreases the 
quality of marriage and family life. Unemployed 
people in the family are not only the cause of a 
significant reduction of its budget; such a 
situation has also a critical impact on the 
relationships with the environment : friends and 
neighbours. The effects of unemployment in the 
family can also be seen in the implementation of 
multiple functions such as the educational 
function (reduction of parental authority, transfer 
of inappropriate patterns of behaviour , 

intergenerational conflicts , poor parenting ,low 
aspirations of children, limited education 
expenses - the purchase of learning aids, extra 
school activities ), cultural function (reduction of 
social life, the level of readership , institutional 
barriers strengthening cultural status ) and the 
social and recreational functions -cutting 
expenses on recreation, preserving irrational 
forms of leisure activities, passive recreation at 
home, weakened peer relationships in the 
environment. The conditions under which the 
family performs the tasks and responsibilities in 
the upbringing and education of the children 
relate actually to the real economic, social and 
cultural circumstances affecting the lives of its 
members. The families of the unemployed or 
those of low economic status feel the need to 
deliberate abandonment of extra-curricular 
activities which would aim at developing 
children's interests. Parenting plans about how 
their offspring should be reared and educated are 
correlated with the degree of their own 
education. 

Materials and methods The first stage of 
research "Juvenile marriages - causes and 
consequences" was carried out in 1997-1998 
among 125 people who entered into a marriage 
(in the period from 1978 to 1996 ) with the 
permission of the Court of Guardianship in 
Wloclawek. The married couples who took part 
in research were subject to the provisions of law 
of the Family and Custody Code from February 
25,1964, according to which marriageable age 
for a man was set at 21 and for a woman at 18. 
The Guardianship Court could , in certain 
circumstances ( pregnancy, birth of a child ) 
allow the marriage of a man below 21, but not 
younger than 18, and a woman under the age of 
18, but not less than 16, with judicial approval. 
In the second stage of the study, which was re-
taken 10 years later ( in July 2008 ) the 
researcher managed to reach only 60 people who 
participated in the first stage of research work. 
This time, the study included the participation of 
parents ( also 60), and 39 children. It appeared 
however that it had been impossible to re-
interview all the participants taking part in the 
first research because of: 

- refusal of some to participate in the study, 
- departure abroad or to another city, 
- change of residence 
- In the case of children, the significant 

variable was their age ( only adults were invited 
to take part in the study, mainly due to the 
questions included in the questionnaire referring, 
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among others, to educational and occupational 
aspirations. ). The research was based on the 
methodological analysis of documents ( 
Marriage Records at the Register Office )as well 
as on the diagnostic survey. The researcher 
herself elaborated her own interview 
questionnaire for married adolescents, their 
parents and children. Each interview was 
conducted in the respondent's home , after 
finding a convenient time to talk with the 
teenage spouse who took part in the first stage of 
the study, and separately with her/his parent and 
the child. Once the questionnaire was carried 
out, it got its number (the same number was 
marked on the answer sheet of spouses, parents 
and children for the purpose of further analysis 
of different factors and correlations, for example 
in the field of career aspirations ). 

This paper presents the results of studies 
based on the interviews with respondents 
coming from three generations: the first 
generation - grandparents , the second generation 
- parents and the third one - children. The 
analysis included 39 sheets of questionnaire 
answers prepared for each generation. 

The aim of this study was primarily an 
attempt to draw attention to the need for 
interdisciplinary reflection on the inheritance of a 
"culture of poverty " and therefore inheritance of 
attitudes relating to the selection of family 
lifestyle and educational opportunities for 
children of the teenage spouses. During the study 
the researcher sought an answer to the question: ' 
How does education of past generations affect 
educational and professional aspirations of the 
third generation?  

Study results: 
Educational opportunities created by 

parents for their children are among the most 
significant determinants of their successful 
career, and social advancement. Home education 
of the young generations begins at birth, later on 
it is determined on the further steps of school 
education, so as to be at last manifested at the 
moment of taking the job and the use of cultural 
goods. The level of achieved learning outcomes 
not only correlates with students' actual 
knowledge, but also with professional career of 
parents, the standards of their education and 
aspirations. 

Tab.1. Grandparents’ and parents’ level of education on research 
Parents’ education Grandparents’ 

education Elementary Vocational Secondary Higher Total 

Elementary 6 1 1 - 8 
Vocational  2 11 3 - 16 
Secondary - 1 3 4 8 
Higher  - 2 1 4 7 
Total 8 15 8 8 39 

Source: own data. 
In the first generation - grandparents : 8 

subjects completed primary education , 16 - 
vocational education ,8 - secondary, 7 - higher 
education. In the generation of parents 
educational advancement was achieved by 9 
people, 24 people remained in the same standard 
of education, regression concerned 6 subjects. 

The respondents in the second generation 
who achieved a lower level of education than the 
previous generations, in majority came from 
broken families, began sexual activity at the age 

of 17 or earlier, have entered into marriage at the 
age of 17-18, did not have any deeper interests ( 
3 of them spent their time on having sex and 
going to discos ) . 

However, the subjects who succeeded in 
educational advancement in the majority came 
from nuclear families. They initiated their sexual 
life when coming of age, married at the age of 
19-20 and could rely on the support of their 
generational families. 

Tab.2. Parents’ and children’s level of education on research 
Childrens’ education Parents’ education Elementary Vocational Secondary Higher Total 

Elementary  2 3 3 - 8 
Vocational  - 11 4 - 15 
Secondary - - 5 3 8 
Higher - - 5* 3 8 
Total  2 14 17 6 39 

Source: own data 
*4 people are still studying 
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As for children, an important factor 
correlated with the implementation of social 
stratification in the generational families was 
their parents' marriage concluded with the 
consent of the Court of Guardianship. Parents 
suffered the consequences of the early marriage 
because they were often forced to give up their 
school education.12 respondents from the third 
generation taking part in the study came from 
families in which one of the parents on their 
wedding day was a pupil or student; 8 subjects 
came from families in which both parents 
continued their education; 8 parents after giving 
up their education never returned to school 
again. The decision to start family too early had 
a much stronger impact on wives than on 
husbands when it regards their further education 
and professional qualifications. It resulted from 
the traditional order of things that women were 
mainly responsible for childcare and child's 
upbringing and therefore they suffered more 
social consequences on the grounds of maternity 
- they had to move from day to evening school, 
and when they could not rely on a partner or 
parents, feeling unable to reconcile the duties of 
a student with the role of mother, they dropped 
out of school. Lack of education, profession or 
too low qualifications as well as short 
professional training or changing various schools 
forced the parents to take poorly-paid jobs on 
one hand and on the other, to live with their in-
laws under one roof and, ipso facto, depend on 
their financial and childcare help. 

In the third generation 13 respondents 
succeeded in educational advancement, 21 people 
stayed at the same level as their parents, 4 people are 
still studying. Only one person lowered his/her level 
of education, ( as I can remember my father always 
kept telling me to do nothing but study - I had no 
free time for myself but I had to spend all my days 
on learning. For his part, he also constantly 
increased the level of his knowledge , he never had 
time for mum and for us; finally, he left us when I 
was 12 years old. I did not finish my studies just to 
annoy my father , I have a high school diploma and 
for the time being that is sufficient for me - opinion 
of one of the respondents ). 

 Two women who have completed only 
their elementary education: 

- came from families without intellectual 
aspirations; both parents and grandparents had 
also completed only primary school;  

- both grandparents and parents divorced; 
the respondents described the atmosphere at 
home as bad; 

- mothers and grandmothers spent their 
free time mostly at home watching the series, not 
having any other interests. In those homes there 
were no books, newspapers, learning aids , 
because ... what for... after all, the books just 
collect dust and you have to clean up 
afterwards; 

- at school, the respondents had difficulties 
with going into the next year, but the family did 
not see the needs to pay for tutors; 

- the respondents started their sexual 
initiation at the age of 15; 

- they got married at the age of 16 -17 but 
divorced a year after; 

- one of the women is presently working , 
the other lives on her cohabitant. 

The research shows that the educational 
advancement correlates with: 

- The age of initiation. Boys and girls 
studying long and at a higher level initiated their 
sexual activity later. Those who have completed 
mainly primary or vocational education started 
their sexual life at the median age of 15.9 , while 
those who completed at least high school - at the 
age of 16.8; 

- Interests of their parents and 
grandparents. Most grandparents did not have 
any hobbies or deeper special interests; after 
work they usually watched TV, rarely went on 
trips or took up gardening, almost nobody read 
books, went to the cinema. Therefore, they 
passed such a model of spending free time down 
to their children. On Tuesdays, we always sat in 
front of TV to watch "Isaura The Slave Girl" 
(opinion of one of the mothers). In most of the 
families, each person spent free time on his/her 
own. No wonder that the respondents coming 
from the third generation spent their free 
moments on ... having sex , or simply got bored. 
Only 8 respondents had hobbies such as sports, 
movies, or learning foreign languages. It should 
be noted that not all of the surveyed families 
were financially limited as for the choice of 
leisure activities; many parents just did not feel 
the need and did not see the point in changing 
habits. The past generations left such a passive 
model of leisure activities (watching TV) to their 
children;  

-The educational aspirations and the 
history of generational families. Only members 
of families of the inteligentsia) completed high 
school or higher education; 

-The setting house rules and completing 
household tasks. Each family member, 
regardless of age should have their duties and 
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responsibilities and carry them out. In the third 
generation of people taking part in the present 
study, every other person with primary education 
or vocational training did not have any 
responsibilities or chores to do at home whereas 
among the respondents who completed at least 
high school this problem concerned every 10th 
individual. 

Wloclawek has already been an industrial 
town in the XIXth century. Therefore, it is 
nothing surprising that in the first tested 
generation (respondents born in the 30's and 40's 
of XXth century) as well as in the second one 
(those born in the 60's and 70's), more than half 
of the respondents completed only primary 
school or vocational training. Until 1989, every 
person, even without professional qualifications 
could get a job in one of the well-run 
manufacturing plants and factories: Celuloza, 
Azoty, Nobiles, Faience Factory , Drumet, or 
Manometry, where they often earned more than 
highly educated specialists. The problem was 
that more than ¾ of respondents in each 
generation, when they got the job, were not 
willing to continue their education. In the first 
generation, only seven respondents, in the 
second one - eight people and in the third one - 
four respondents completed the post-graduate 
studies or training courses. 

Globalization brought about profound 
changes in the working world. Some traditional 
industries became obsolescent in view of the 
development of new technologies. In the past, 
the employee remained tied to one employer, 
nowadays more and more people plan 
individually their own professional future. This 
means frequent changes of job, development of 
new skills and abilities and using them in 
different professional contexts. In the modern 
times, job opportunities and career depend 
largely on education and skills. It is hard to 
imagine an efficient worker who does not 
continue learning or does not deepen the 

acquired knowledge. The lack of aspirations of 
the preceding generations is also seen in the 
implementation of care and educational 
functions and stratification, namely by: 
inappropriate patterns of behaviour, 
intergenerational conflicts, reducing children's 
life aspirations, limiting the purchase of learning 
aids, missing extra-curricular activities at school, 
poor cultural and book-reading habits, promoting 
irrational or passive forms of recreation.  

Families with low life aspirations 
deliberately abandon additional activities which 
could contribute to developing children's 
interests: sports, science, languages or music. 
Parents' plans regarding the education of their 
offspring are correlated with the degree of their 
academic knowledge as well as with their 
tendency towards reproducing well-known 
patterns of lifestyle in the next generation. The 
drama of intellectual stagnation and living from 
day to day as well as minimalism of higher order 
needs lies in the fact that this way of life is 
passed on to future generations together with all 
accompanying negative side effects. "Culture of 
lack of aspirations" means in this case a 
reproduction of some values, beliefs, habits and 
customs within the family. The lack of 
aspirations is not only the result of 
maladjustment of individuals to social reality, 
but it comes from the general cultural climate.  

Children and young people are brought up 
and taught that having aspirations does not make 
sense. While living in families without passions 
and interests, they inherit, in a manner often 
unaware, the behaviours of their parents. The 
consequence of the family passiveness or 
intellectual laziness for the child's future is a sort 
of mental attitude manifesting itself in giving up 
efforts to achieve the relevant qualifications and 
raise the social status. People poorly educated 
and unemployed have no chance to avoid the 
vicious circle of poverty. 
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Urszula Kempińska,  Poland 
THE FAMILY ENVIRONMENT OF THE TEENAGE MARRIED COUPLES AND ITS 

IMPACT ON CHILDREN'S ACCESS TO EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING 
O starcie oświatowo-zawodowo młodzieży decyduje w znacznym stopniu aktualna pozycja społeczna 

rodziców oraz ich poziom aspiracji. Procent młodzieży niekończącej szkoły średniej a pochodzącej z rodzin o 
niskich kwalifikacjach jest dwukrotnie wyższy w porównaniu z młodzieżą z rodzin dobrze sytuowanych.  

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych z osobami, które co najmniej 20 lat 
temu zawarły związek małżeński z powodu ciąży partnerki oraz z ich rodzicami i dziećmi. W każdym pokoleniu 
analizie poddano po 39 arkuszy wywiadu. 

Celem badań była przede wszystkim próba zwrócenie uwagi na konieczność podjęcia refleksji 
interdyscyplinarnych dotyczących dziedziczenia „kultury biedy” i co się z tym wiąże dziedziczenia postaw 
dotyczących wyboru drogi edukacyjno- rodzinnej przez dzieci małżonków młodocianych.  
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ОСВІТНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО 
СУПРОВОДУ ПРИЙОМНОЇ СІМ’Ї 

 
У статті розглядаються наукові підходи до реалізації програми соціально-педагогічного супроводу 

прийомної сім’ї. Акцентується увага на головних освітніх напрямах щодо виконання цієї програми. Визначені 
основні завдання та зміст освітнього напряму соціально-педагогічного супроводу прийомної сім’ї. 

Ключові слова: виховання дітей, діти-сироти, діти, що позбавлені батьківського піклування, 
прийомна сім’я, завдання та зміст супроводу прийомної сім’ї. 

В статье рассматриваются научные подходы к реализации программы социально-педагогического 
сопровождения приемной семьи. Акцентируется внимание на главных образовательных направлениях 
относительно выполнения этой программы. Определены основные задания и содержание образовательного 
направления социально-педагогического сопровождения приемной семьи. 

Ключевые слова: воспитание детей, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, приемная 
семья, задания и содержание сопровождения приемной семьи. 

Постановка задачі у загальному 
вигляді. На сьогоднішній день в Україні в 
умовах економічної кризи, політичної і 
соціальної нестабільності, радикальної 
соціально-культурної трансформації постає 
проблема щодо необхідності розробки нових 
форм утримання та виховання дітей, які 
перебувають у особливо складних і 
дискомфортних умовах. Перш за все це 
стосується дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. В останні десять років в нашій 
державі вдвічі збільшилася кількість дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Переважна більшість цих дітей 
влаштовані в інтернатні заклади. Вихованці 
інтернатних закладів відрізняються від дітей, 
які виховуються в сім’ях, станом здоров’я, 
розвитком інтелекту й особистості в цілому, 
що підтверджено спеціальними 
психологічними дослідженнями 
(І.М.Дубровіна, М.І.Лисіна, А.М.Прихожан). 

Проблема забезпечення соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, хвилює багатьох 
як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. В 
цьому напрямку плідно працюють відомі 
науковці А.Й.Капська, С.І.Мещерякова, 
І.В.Пєша , І.М.Трубавіна, Н.М.Комарова та 
інші. Питання, що стосуються 
функціонування форм сімейного виховання 
висвітлені в роботах українських теоретиків 
та практиків сфери захисту дитинства: 
Артюшкіної Л., Бевз Г. М., Карпенко О. Г., 
Волинець Л. С., та інших. 

Метою статті ми обрали розгляд 
основних завдань та змісту освітнього 

напряму соціально-педагогічного супроводу 
прийомної сім’ї а також шляхи застосування 
освітніх напрямів у реалізацію програми 
супроводу прийомної сім’ї. 

Викладення основного матеріалу. 
Дитина в державних закладах отримує 
комплекс освітніх, медичних, соціальних 
послуг, але спостерігаються значні 
відхилення у процесі її соціалізації, які 
проявляються у відсутності навичок 
самостійного життя, невмінні самостійно 
будувати стосунки у сім’ї та відкритому 
колективі. Вивчення проблем влаштування 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, довело, що сімейне 
виховання, безперечно, виступає 
пріоритетною формою в Україні [3]. Під час 
перебування дитини у прийомній сім’ї 
держава не тільки фінансує, а й контролює 
утримання і виховання дитини, надає 
допомогу у її розвитку, соціалізації, 
організовує соціальний супровід сім’ї та 
дитини. 

До основних причин, які вплинули на 
зміну соціальних державних пріоритетів 
щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
належать: - формування соціальної політики, 
заснованої на гуманістичних засадах, що 
передбачає орієнтацію соціальних інститутів 
на врахування індивідуальних запитів і 
потреб особистості; - стрімке зростання 
кількості дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які потребують влаштування; - 
неспроможність державної інтернатної 
системи забезпечити соціалізацію вихованців 
з урахуванням потреб розвитку суспільства. 

Прийомна сім’я є однією з найбільш 
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ефективних форм влаштування дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Діти, що втратили батьків, або їхні батьки в 
силу різних обставин не можуть виконувати 
свої обов’язки, потребують родинного тепла і 
виховання. Прийомна сім’я – це сім’я або 
особа, що не перебуває в шлюбі, яка 
добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування, 
від 1 до 4 дітей на виховання та спільне 
проживання. Порядок прийому дітей в сім’ї 
встановлено Постановою Кабінету міністрів 
України № 565 від 26 квітня 2002 року "Про 
затвердження Положення про прийомну 
сім’ю". Ті, хто взяли дітей у прийомну сім’ю, 
є прийомними батьками, а влаштовані діти – 
прийомними дітьми [4]. 

Прийомна сім’я, як форма виховання 
дітей, позбавлених батьківського піклування, 
не є новою для України. Як свідчать 
історичні данні, в Київській Русі, ще за часів 
Ярослава Мудрого, існували не лише сім’ї, 
які можна назвати прийомними, а й необхідні 
закони й правила, що регулювали ці питання. 
Пізніше, в Росiйської iмперiї, сiмейнi форми 
влаштування дітей стали приватною 
iнiцiативою членів царської та шляхетних 
родин, сімей багатих купців [1]. 

За часів Радянського Союзу прийомна 
родина розглядалася як форма опіки дітей-
сиріт та дітей позбавлених батьківського 
піклування. Тоді роль патронату i патронажу 
було зведено до мiнiмуму. Пріоритетними 
стали колективні форми виховання дітей. 
Основним принципом такої виховної 
концепції стала наявність розгалуженої 
мережі iнтернатних закладів, які 
фінансувалися державою. Кiлькiстъ дітей в 
одному такому закладі сягала до 400 осіб. 
Дитячі колективи шкiл-iнтернатiв 
формувалися за віковою ознакою. Виховання 
дітей в умовах "закритого" інтернатного 
закладу й донині є найпоширенішою формою 
виховання дiтей-сирiт у нашій країні [2]. 
Відродження сімейних форм виховання в 
Україні почалося лише у 90-х роках XX 
століття. 

У 1998 та 1999 роках Кабінет Мiнiстрiв 
України прийняв Постанову "Про 
проведення експерименту щодо створення 
прийомних сімей в окремих регіонах 
України", що забезпечили створення 
прийомних сімей у цілому ряді регiонiв 
України. Зокрема, обласними державними 
адмiнiстрацiями Харкiвської, Запорiзької, 
Львiвської, Одеської областей, Київської 
мiсъкої держадмiнiстрацiї, а також Урядом 
Автономної Республiки Крим [7] були 

ухваленi розпорядження про створення нової 
iнституцiї сiмейної опiки над дiтьми-
сиротами й дiтьми, якi залишилися без 
батькiвського пiклування - прийомної сiм'ї. 

Інiцiаторами проведення даного 
експерименту виступило Мiнiстерство 
України у справах сiм'ї та молодi та 
Представництво ЮНIСЕФ в Українi. 
Напередоднi Спецiалъної сесiї Генеральної 
Асамблеї ООН, присвяченої становищу дiтей 
(травень 2002 р., Нью-Йорк), весною 2001 
року в Українi було прийнято Закон "Про 
охорону дитинства", у якому вперше 
зафiксовано прiоритет сiмейних форм опiки 
та пiклування над дiтьми-сиротами та дiтьми, 
позбавленими батькiвського пiклування. А у 
квiтнi 2002 року Постановою Кабiнету 
Мiнiстрiв було затверджено "Положення про 
прийомну сім’ю" [4]. 

За даними Iнституту соцiальних 
дослiджень, у перiод з 1998 до 2000 року в 
Українi було створено лише 17 прийомних 
сімей [8], у яких виховувалося 22 дитини. З 
кожним роком в Україні зростає кількість 
прийомних сімей та дитячих будинків 
сімейного типу: 131 у 2005 році; 1302 у 2006 
році; 2011 у 2007 році. Станом на 1 жовтня 
2010 року в Україні функціонувало 467 
дитячих будинки сімейного типу, в яких 
перебувало 3122 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та 
2827 прийомних сімей, в яких виховувалося 
4730 дітей. Проте актуальною залишається 
проблема влаштування у сім’ї дітей, що 
досягли віку 7-10 років [6]. 

Створення прийомних сімей та дитячих 
будинків сімейного типу для влаштування в 
них дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування пропагується не 
лише на державному рівні, а й численними 
благодійними фондами, громадськими 
організаціями й інтернет-проектами: 
всеукраїнський портал національного 
усиновлення "СИРІТСТВУ - НІ!", Інтернет-
проект "ДЕТДОМ.інфо", інтернет-проект 
"НАША КРОХА", благодійний фонд 
"ЩАСЛИВА ДИТИНА", тощо. 

Особливий внесок у цьому процесі 
відіграла діяльність Представництва 
благодійної організації „НАДІЯ І ЖИТЛО 
ДЛЯ ДІТЕЙ” в Україні. В рамках проекту 
розвитку сімейних форм виховання 
Представництво створило і розвинуло 65 
дитячих будинків сімейного типу у 13 
регіонах України. Понад 750 дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування, 
отримали не лише затишну домівку, а й 
люблячих батьків, підтримку близьких їм 
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людей і впевненість у майбутньому. 
Підтримка, окрім матеріального 
забезпечення, передбачала підготовку 
батьків-вихователів до виконання своїх 
обов’язків, розвиток їх батьківських навичок, 
створення умов для повноцінного розвитку 
дітей, повернення дітей до біологічних 
родин, навчання соціальних працівників 
здійснювати супровід створених сімейних 
будинків. 

Соціальний супровід — це 
цілеспрямована діяльність соціального 
працівника (або групи соціальних 
працівників) зі створення необхідних умов 
для оптимального функціонування 
прийомної сім'ї і розвитку дитини. 

Відбір сімей, які після проведення 
інформаційної кампанії виявили бажання 
взяти на утримання та виховання дитину-
сироту або дитину, позбавлену батьківського 
піклування, проводиться таким чином. 

Оцінювання потенційних прийомних 
батьків. Ця процедура передбачає збір 
матеріалів, документів, свідчень, на підставі 
яких будуть затверджуватися кандидатури 
прийомних батьків. Важливою складовою 
процедури відбору є ознайомлення з 
житловими умовами кандидатів та зустрічі 
соціальних працівників з членами 
потенційної прийомної сім'ї. Незалежно від 
того, хто з членів сім'ї вирішив стати 
прийомним батьком / матір'ю, вивчається вся 
сім'я, її спроможність створити позитивний 
виховний клімат. 

Затвердження кандидатів проводиться 
за результатами процедури оцінювання. 
Водночас визначається спеціалізація 
прийомних батьків. Вони можуть бути 
затверджені для виховання однієї конкретної 
дитини, певної кількості дітей або певної 
соціальної групи. Після затвердження 
кандидатів підписується угода між 
прийомними батьками та представниками 
місцевої влади, в якій визначаються 
обов'язки сторін щодо виховання дитини, 
умови партнерства прийомної сім'ї та 
місцевих органів влади, строки виховання у 
прийомній сім'ї, спеціалізація сім'ї. 

Підготовка проходить шляхом 
тренінгів, які проводять соціальні 
працівники. Як правило, такі тренінги 
розраховані на 10 щотижневих зустрічей [9]. 

Процес соціального супроводу 
складається з зустрічей соціального 
працівника з батьками з певною 
послідовністю, під час яких він вивчає умови 
виховання дитини, надає допомогу у 
вирішенні проблем, які з'являються при 

вихованні, а у разі потреби залучає до роботи 
з прийомною сім'єю інших спеціалістів 
соціальної сфери. 

Основними завданнями соціального 
супроводу є: ефективне використання 
наявних ресурсів для оптимальної та швидкої 
адаптації прийомної сім'ї і прийомної дитини 
з метою вирішення проблем останньої; 
надання допомоги прийомній сім'ї для того, 
щоб у майбутньому вона могла вирішувати 
проблеми, які постають, в основному шляхом 
мобілізації власних ресурсів; забезпечення 
партнерських відносин між прийомною 
сім'єю, соціальною службою, іншими 
державними і громадськими установами для 
комплексного забезпечення прав прийомної 
дитини [5]. 

Зміст освітнього напряму соціального 
супроводу прийомної сім’ї передбачає 
соціальну допомогу в навчанні та вихованні. 
Допомога в навчанні спрямована на 
запобігання появі сімейних проблем і 
формування педагогічної культури 
прийомних батьків. В основі роботи — 
соціально-педагогічні методи, які 
враховують найбільш типові помилки у 
вихованні дітей в сім'ї: недостатнє уявлення 
про цілі, методи, завдання виховання; 
відсутність вимог у вихованні з боку всіх 
членів сім'ї; сліпа любов до дитини; надмірна 
суворість; перекладання виховання на освітні 
заклади; сварки батьків; брак педагогічного 
такту у взаєминах з дітьми; застосування 
фізичних покарань тощо. 

Тому діяльність соціального педагога 
передбачає проведення широкої освітньої 
роботи серед прийомних батьків з таких 
питань: педагогічна, соціально-педагогічна і 
правова підготовка прийомних батьків до 
виховання дітей; допомога батькам у 
формуванні адекватної поведінки у дітей 
стосовно однолітків; значення особистого 
прикладу і авторитету батьків у вихованні 
дітей, ролі батька і матері, взаємини між 
батьками, налагодження взаємостосунків 
різних поколінь у сім'ї, методи педагогічного 
впливу на дітей, формування позитивних 
взаємин між дорослими і дітьми; виховання 
дітей у сім'ї з урахуванням статі й віку; 
соціально-психологічні проблеми "важких 
підлітків", проблеми негативного впливу 
бездоглядності й безпритульності на психіку 
дитини; самовиховання і його організація, 
роль сім'ї у керуванні процесом 
самовиховання дітей і підлітків; заохочення 
та покарання у процесі виховання дітей у 
сім'ї; особливості виховання дітей з 
відхиленнями у фізичному і психічному 
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розвитку; трудове виховання у сім'ї, 
допомога дитині у виборі професії, проблеми 
виявлення і розвитку професійних нахилів і 
здібностей дітей; організація режиму праці, 
навчання, відпочинку і дозвілля дітей у сім'ї; 
підготовка дітей до шкільного віку до занять 
у школі; моральне, фізичне, естетичне, 
статеве виховання дітей; розвиток досвіду 
спілкування у дитячому віці; причини та 
наслідки дитячого алкоголізму, токсикоманії, 
дитяча патологія та роль батьків у цьому, 
зв'язок здоров'я дітей з асоціальною 
поведінкою їхніх батьків. 

Висновки. Таким чином, в межах 
соціально-педагогічного супроводу доцільно 
організовувати для прийомних батьків 
практичні заняття, які допомагають значною 
мірою впорядкувати побут сім'ї та підвищити 
її соціальний статус.  

Соціальні навички, набуті під час 
практичних занять, можуть бути такими: 
вміння розпоряджатися домашнім 
бюджетом, раціональне ведення домашнього 
господарства, правильне харчування дітей 
різного віку, навички санітарії та гігієни, 
етика сімейного життя, культура взаємин між 
членами родини, адекватне соціальне 
реагування на проблемні ситуації тощо. 

Прийомна сім'я на період адаптації 
прийомної дитини часто стає носієм 
потенційної кризи, а тому має бути 
предметом особливої уваги працівників 
соціальних служб, хоча з часом їхня роль 
буде зменшуватися, в ідеалі — зведеться до 
щорічного оцінювання ефективності 
функціонування благополучної прийомної 
сім'ї і допомоги їй (якщо це необхідно) на 
етапі становлення. 
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EDUCATIONAL DIRECTIONS REALIZATION SOCIALLY OF PEDAGOGICAL 
ACCOMPANIMENT OF RECEIVING MONOGYNOPAEDIUM 

In the article the scientific going is examined near realization of the program socially pedagogical 
accompaniment of receiving monogynopaedium. Attention is accented on main educational directions in relation 
to implementation of this program. Basic tasks and maintenance of educational direction are certain social 
pedagogical accompaniment of receiving monogynopaedium. 

To date in Ukraine in the conditions of economic crisis, political and social instability, radical socially a 
problem appears cultural transformation in relation to the necessity of development of new forms of maintenance 
and education of children which are in especially difficult and discomfort terms. Foremost it touches children-
orphans and children, deprived paternal anxiety. 

The basic tasks of social accompaniment is: effective use of present resources for optimum and rapid 
adaptation of receiving monogynopaedium and adopted child with the purpose of decision of problems of the 
last; grant the help of receiving monogynopaedium in order that in the future it could settle problems by 
mobilization of own resources. 

Keywords: education of children, children-orphans, children, deprived paternal guardianship, receiving 
monogynopaedium, tasks and maintenance of accompaniment of receiving monogynopaedium. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 
СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ 
 
У статті висвітлено проблеми формування готовності майбутніх соціальних педагогів до 

організації і проведення дозвілля дітей та юнацтва. Охарактеризовано значення основних компонентів 
авторської концептуальної моделі процесу цього формування: чотирьох блоків, технології реалізації 
моделі готовності, організаційно-педагогічних умов, рівнів сформованості готовності, критеріїв її 
оцінювання і результату – сформованості готовності майбутніх соціальних педагогів до організації 
роботи у сфері дозвілля дітей та юнацтва.  

Ключові слова: модель формування готовності, блоки моделі, організаційно-педагогічні умови, 
критерії і показники, художньо-естетичний потенціал творів мистецтва. 

В статье отражены проблемы формирования готовности будущих социальных педагогов к 
организации и проведению досуга детей и юношества. Охарактеризованы значения основных 
компонентов авторской концептуальной модели процесса этого формирования: четырех блоков, 
технологии реализации модели готовности, организационно-педагогических русловий, уровней 
сформированности готовности, критериев его оценки и результата – сформированности готовности 
будущих социальных педагогов к организации работы в сфере досуга детей и юношества.  

Ключевые слова: модель формирования готовности, блоки модели, организационно-педагогические 
условия, критерии и показатели, этнонациональный материал, художественно-эстетический 
потенциал произведений искусства. 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Актуальність теми зумовлена 
зростанням соціальної напруженості у 
суспільстві, поширенням алкоголізму, 
наркоманії, лудоманії, тютюнопаління, 
проституції, злочинності і суїциду, 
загостренням кризових явищ у духовному 
житті сім’ї, зростанням чисельності дітей-сиріт, 
дітей з відхиленнями у фізичному і психічному 
розвитку та поведінці і тих, що зазнали 
насилля, бездомних, хворих на СНІД та зі 
слабким здоров’ям і недостатнім рівнем їх 
пізнання, що робить актуальними пошуки 
шляхів їх вирішення, зокрема, засобами 
професійної психолого-педагогічної діяльності 
у сфері дозвілля. 

Незважаючи на суттєве розширення 
дослідницьких зусиль науковців у цій сфері, 
проблема обґрунтування змісту, пошуку нових 
форм організації і методів підготовки 
майбутніх соціальних педагогів до організації 
роботи у сфері дозвілля дітей та юнацтва 
залишається вкрай важливою.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Дослідження психолого-
педагогічної, науково-методичної 
літератури з питань формування готовності 
майбутніх соціальних педагогів до 
організації роботи у сфері дозвілля дітей та 
юнацтва свідчить про наявність багатьох 
невирішених питань [1; 2; 4; 5; 6; 8]. 
Зокрема, необхідно науково обґрунтувати 
структуру і зміст професійної підготовки 
фахівців соціально-педагогічного профілю, 
які працюватимуть у сфері дозвілля (І. 

Бойчев, С. Пащенко, В. Русанова, І. Шульга 
та ін.) 

Використовувана у Західній Європі 
методологія соціальної роботи [6], вітчизняний 
і наш власний досвід роботи у цій сфері [5] 
дозволили створити модель формування 
готовності майбутніх соціальних педагогів до 
організації роботи у сфері дозвілля, яка задіює 
механізми взаємозв’язків та підвищує ступінь 
участі окремої особистості і різних груп 
населення в релаксаційно-оздоровчій і 
культурно-дозвіллєвій діяльності в умовах 
вільного часу.  

Узагальнюючи, можна констатувати, що 
навчальна модель формування готовності 
майбутніх соціальних педагогів до організації 
роботи у сфері дозвілля – це наукове і 
методичне обґрунтування цього процесу, 
цілеспрямовано організована, логічно-
послідовна система його компонентів, яка 
спрямована на забезпечення професійної 
підготовки майбутніх соціальних педагогів до 
організації роботи у сфері дозвілля дітей та 
юнацтва. Вона містить мету, завдання, зміст, 
принципи, форми, методи і засоби та умови 
формування готовності й оцінювання рівнів її 
сформованості. 

Доречно додати, що "Большая 
современная энциклопедия" (2005) подає 
модель як "… програму, імітуючу структуру 
або функціонування досліджуваного об’єкта; 
систему об’єктів або знаків, відтворюючу деякі 
властивості системи-оригіналу…" [7, с. 323]. 
Словник іншомовних слів "модель" трактує "як 
зразок, примірник чого-небудь, зменшене 
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відтворення якоїсь споруди, механізму 
тощо…; схема для пояснення якогось явища 
або процесу" [9, с. 443].  

Мета статті – охарактеризувати значення 
основних компонентів авторської 
концептуальної моделі процесу формування 
готовності майбутніх соціальних педагогів до 
організації роботи у сфері дозвілля дітей та 
юнацтва. 

Виклад основного матеріалу. Головним 
результатом досліджень є модель (структурно-
логічна схема) формування готовності 
майбутніх соціальних педагогів до організації 
роботи у сфері дозвілля дітей та юнацтва з 
урахуванням потреб суспільства, шляхів їх 
задоволення, мети, задач, організаційно-
педагогічних умов, структури, принципів, 
основних форм, методів і засобів формування 
готовності такої майбутніх соціальних 
педагогів, організаційно-педагогічних умов, 

шляхів формування готовності, форм 
методичної роботи, технологій методичної 
діяльності у цій галузі, критеріїв, оцінювання 
рівнів її сформованості, ефектів 
формувального етапу експерименту (рис. 1).  

Вона базується на результатах аналізу 
науково-педагогічної літератури, практики 
підготовки майбутніх СП, власних 
спостережень. Беручи до уваги ці дані, 
проаналізуємо складові моделі 
цілеспрямованого формування готовності 
майбутніх соціальних педагогів до організації 
роботи у сфері дозвілля. 

Основними складовими моделі 
формування професійної готовності майбутніх 
соціальних педагогів до організації роботи у 
сфері дозвілля дітей та юнацтва є такі блоки: 
цільовий, аналітико-діагностувальний, 
змістово-операційний , результативно-
оцінювальний. 
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У дослідженні визначено та 
обґрунтовано організаційно-педагогічні 
умови формування готовності майбутніх 
соціальних педагогів до організації роботи у 
сфері дозвілля дітей та юнацтва як складову 
моделі. 

Цільовий блок моделі містить мету, 
задачі формування готовності майбутніх 
соціальних педагогів до організації роботи у 
сфері дозвілля. Зупинимося на них 
детальніше. Мету ми визначили як 
цілеспрямоване формування у майбутніх 
соціальних педагогів готовності до 
організації роботи у сфері дозвілля. Основна 
мета формування професійної готовності 
(теоретичної, методичної, практичної, 
психолого-педагогічної, інноваційно-
освітньої) майбутніх соціальних педагогів до 
організації роботи у сфері дозвілля дітей та 
юнацтва реалізується через розв’язання 
комплексу задач, які відображають вимоги 
до особистості майбутнього соціального 
педагога: формування системи фахових 
знань, умінь і навичок, закріплення 
теоретичних знань і досвіду практичної 
діяльності у сфері дозвілля, розвиток 
професійно-значущих якостей особистості 
соціального педагога. Такими фаховими 
знаннями, на нашу думку, мають бути: 1) 
знання специфічних методів навчання 
(знання акторської майстерності), аналізу і 
синтезу даних (визначення комплексу 
необхідних професійних знань для 
вирішення конкретних завдань дозвіллєвої 
діяльності), методу вирішення проблемних 
ситуацій (виявлення і вирішення проблем 
виховання особистості засобами організації 
дозвілля), методу порівняння, спираючись на 
розуміння змісту; індивідуально-групових 
методів (виявлення причин, що спонукають 
до визначення доцільності організації тієї чи 
іншої форми дозвілля), методу 
спостереження за підготовчою та сценічною 
роботою; методів обговорення й аналізу 
(становлення особистості вихованця, 
формування взаємин між інститутами 
суспільного виховання і батьками); методів 
збирання етнографічного матеріалу та 
художньо-естетичної інформації творів 
мистецтва для практичних занять; 
"мозкового штурму"  

 ("мозкової атаки") для швидкого 
реагування на соціальні, дозвіллєві та інші 
проблеми дітей-сиріт (ігрові тренінги, 
консультування, профорієнтаційні заняття, 
гурткова робота [5, с. 201], клуб 
взаємодопомоги, екскурсії [5, с. 212, 307]), 
дітей шкіл-інтернатів (ігрова терапія, 

казкотерапія, арт-терапія, робота за моделлю 
"старший брат – старша сестра"), "дітей 
вулиці" (моральна та психологічна 
тренінгова робота, правовиховна 
просвітницька робота, створення 

майданчиків і клубів дозвілля, ігрова 
діяльність [5, с. 368]), дітей з обмеженими 
функціональними можливостями (бесіди, 
психологічні тренінги, диспути, створення 
банків даних етнографічного характеру, 
художньо-естетичної інформації творів 
мистецтва) [5, с. 186–187] тощо); 2) знання 
методів і методик навчання дітей, які 
використовуються майбутніми соціальними 
педагогами у практичній дозвіллєвій 
діяльності: методу гри й ігрового тренінгу; 
методики проведення з різновіковими 
категоріями дітей та юнацтва народних 
музичних ігор і забавок, вікторин, конкурсів, 
розважальних програм, КВК, диспутів і 
дискусій [5, с. 305] тощо; імпровізації; 
театралізації; змагання; ведення КТС [5, с. 
329], проектної діяльності; ігрових програм і 
театралізованих вистав тощо; 3) теоретичні 
знання методики організації дозвіллєвої 
діяльності (масових, групових, 
індивідуальних форм роботи) [6]. 

Важливою складовою моделі є 
формування у майбутніх соціальних 
педагогів відповідних вмінь для роботи у 
сфері дозвілля. Коротко зупинимося на 
вміннях, якими повинні володіти майбутні 
соціальні педагоги: 1) у сфері дитячого 
театрального мистецтва: організувати роботу 
дитячого театрального колективу над п’єсою 
або сценарієм; визначати загальні принципи 
відбору репертуару; моделювати умови для 
зародження сценічної дії, сценічного 
спілкування, фізичної розкутості, 
психологічної врівноваженості у сценічній 
дії; готувати різні види вправ для тренування 
фантазії й уяви; адекватно ставитися до 
вимог художнього замислу даної ролі; 
встановлювати потрібні стосунки, які 
відбуваються на сцені; створювати процес 
взаємодії на сцені; працювати над сценічним 
образом з виконавцем ролі; проводити 
заняття зі сценічної грамоти, враховуючи її 
специфіку й особливості; працювати над 
роллю з виконавцем під час творчої роботи 
над сценічним дійством; аналізувати 
документальний і художній матеріал, 
необхідний для створення сценарію [5, с. 
325]; монтувати різножанровий 
документальний і художній матеріал; 
компонувати групи номерів, різних за 
жанрами; творчо підходити до створення 
різних варіантів початку і фіналу 
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театралізованого дійства; художньо 
оформляти місця дії; розробляти 
театралізовані дійства (свята), культурно-
дозвіллєві програми; визначати загальні 
принципи формування репертуару тощо; 2) у 
сфері образотворчого мистецтва: 
компонувати написи художнім шрифтом з 
метою професійного вирішення 
нестандартних ситуацій підготовки реклами 
[5, с. 248], буклет, оголошення 
розважального шоу, свята тощо; 
використовувати техніки і технології роботи 
акварельними фарбами; зображувати 
предмети за законами перспективи 
(циліндричної, кулеподібної, прямокутної, 
комбінованої форми); 3) у сфері музичного 
мистецтва: підбирати музичні твори для 
літературно-музичних композицій; 
знаходити й підбирати дитячі пісеньки та 
музику для ранків; створювати банк даних 
дитячих музичних творів та українських 
народних пісень; організовувати різні форми 
роботи (бесіди, диспути, дискусії, КВК, 
конференції тощо), присвяченої видатним 
українським та зарубіжним музикознавцям, 
музикантам, естрадним та оперним 
виконавцям, композиторам; вміти співати 
українські народні пісні, колядки, щедрівки, 
колискові, купальські, петрівочки, 
обжинкові, весільні пісні тощо; 4) у сфері 
хореографічного мистецтва: показувати 
дітям елементи українського танцю; водити 
хороводи з дітьми; водити "Кривий танець" 
на Великодньому тижні; проводити музичні 
народні ігри та розваги; проводити музичні 
небилиці, обрядово-ритуальні ігри з дітьми; 
відтворювати дитячі та юнацькі розваги 
восени, розваги на вечорницях; вміти 
підготувати дітей до вертепного дійства, 
маланкування, водіння кози, засівання [6]; 
вміти відтворити дитячі лічилки, пустощі, 
утішки-забавки, лічилки-забавки, нескінчухи, 
каламбури, ігрові дотепи, пародії, алегоричні 
жарти-насмішки, прозивалки, колискові та ін. 
[3]; 5) у сфері декоративно-прикладного 
мистецтва: використовувати різноманітні 
техніки (їх нараховують біля двох сотень) 
писанкарства (написання мальованок, 
шкрябанок, дряпанок, крапанок, зернівок, 
писанок тощо); вишивати, підбирати та 
розташовувати елементи узорів на полотні; 
робити аплікації; мережити; створювати 
ляльки-мотанки та ляльки у національних 
костюмах; давати майстер-класи із 
перерахованих видів творчості; 6) володіти 
методикою організації масових, групових, 
індивідуальних форм роботи у сфері 
дозвілля: розробляти тематичні вечори, 

вечори запитань і відповідей; готувати 
конференції, тижні з різних предметів, 
зустрічі з цікавими людьми, конкурси, 
олімпіади, фестивалі, КВК, брейн-ринги; 
організовувати перегляд і обговорення 
кінофільмів, роботу гуртків, змагань, 
походів, екскурсій, тренінгів, об’єднань за 
інтересами; виконувати консультування 
дітей відносно: мистецтва образотворчого, 
музичного, сакрального, хореографічного, 
кіномистецтва, декоративно-прикладного 
мистецтва; здійснювати вибір літератури, 
фільмів, творів мистецтва, технік 
виготовлення виробів з природного 
матеріалу, вишивок, мережива, писанок, 
моделей, конструкцій; вміти вести збір 
етнонаціонального матеріалу, підготовку 
"театру одного актора" тощо [5]. 

У дослідженні визначені найважливіші 
особистісні і професійно-важливі якості, 
властивості й характеристики майбутніх 
соціальних педагогів, серед яких: майстерне 
володіння методикою організації масових, 
групових, індивідуальних форм роботи у 
сфері дозвілля, досконале володіння 
вищеназваними вміннями; ерудованість, 
творчий підхід до справи, оптимізм, 
педагогічний такт, високі моральні якості, 
володіння власною емоційно-вольовою 
сферою; досконале володіння мовою; 
здатність до формування світогляду, 
правильного розуміння сучасних проблем 
розвитку суспільства, людського буття, 
духовної культури, практичного 
відображення у професійній діяльності 
світоглядних позицій; наявність етичної 
культури, здатність до вибору стратегії і 
тактики соціально-педагогічної діяльності з 
урахуванням загальнолюдських цінностей; 
дотримання здорового способу життя, 
фізичного вдосконалення; розвинена інтуїція, 
любов до дітей; особиста вихованість, 
тактовність, толерантність, висока 
вимогливість тощо. До якостей, що 
характеризують майбутнього соціального 
педагога як професіонала, варто додати 
гуманність, моральність, комунікабельність, 
поміркованість, педагогічну майстерність, 
професійну компетентність, широку 
освіченість тощо. 

В аналітико-діагностувальному блоці 
нашої моделі важливе значення має вхідне 
діагностування та методика діагностування. 
Нами розроблено анкету "Самооцінки 
когнітивної готовності майбутніх соціальних 
педагогів до організації роботи у сфері 
дозвілля", анкету "Самооцінка операційно-
діяльнісної готовності майбутніх соціальних 
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педагогів до організації роботи у сфері 
дозвілля", апробовано "Тест-опитувальник 
для визначення рівня професійної 
спрямованості (РПС) студентів" за 
Т. Дубовицькою, методику "Оцінка рівня 
творчого потенціалу особистості (ТПО)" за 
А. Шаровим, "Анкету самооцінки 
мотиваційно-особистісної готовності 
студента", "Діагностичну карту вивчення 
рівня сформованості готовності майбутніх 
соціальних педагогів до організації роботи у 
сфері дозвілля дітей та юнацтва" [6, с. 271]. 

Перевірка ефективності змістово-
технологічного забезпечення професійної 
підготовки майбутніх соціальних педагогів 
до організації роботи у сфері дозвілля дітей 
та юнацтва здійснювалася за допомогою 
діагностування наявного рівня знань, умінь і 
навичок студентів у сфері дозвіллєвої 
діяльності на підготовчому 
(констатувальному), основному 
(формувальному) та підсумковому 
(оцінювальному) етапі проведення дослідно-
експериментальної роботи.  

Змістово-операційний блок нашої 
моделі відображає зміст освітнього процесу, 
основні принципи, на яких базується процес 
формування готовності майбутніх соціальних 
педагогів до організації роботи у сфері 
дозвілля, форми, методи і засоби її реалізації, 
а також обґрунтування оптимального змісту 
процесу формування професійної готовності 
майбутніх соціальних педагогів: спектру 
знань, умінь, навичок, особистісних якостей і 
здатностей, практичного дозвіллєвого 
досвіду, здобутого упродовж навчальних 
практик. Фахівець дозвіллєвої сфери – перш 
за все творець, людина, яка добре знає сферу 
дозвілля, літературу, історію, культуру і 
мистецтво. Досвід педагогічної діяльності у 
цій сфері набувається у процесі власної 
практичної діяльності. "Людина виступає у 
житті перш за все як діяч, митець, творець, 
незалежно від того, яким видом діяльності 
вона займається" [10, с. 43]. 

Із аналізу змістової складової базових 
дисциплін – основи для формування 
професійної готовності майбутніх соціальних 
педагогів до організації роботи у сфері 
дозвілля – випливає необхідність розробки і 
впровадження в освітній процес авторських 
спецкурсів "Методика організації дозвіллєвої 
діяльності дітей засобами музичного 
мистецтва", "Методика організації 
дозвіллєвої діяльності дітей засобами 
образотворчого мистецтва" та "Культурно-
дозвіллєвого практикуму" – важливих 
складових формування мотиваційно-

особистісного, когнітивного та операційно-
діяльнісного компонентів готовності 
майбутніх соціальних педагогів до 
організації роботи у сфері дозвілля дітей та 
юнацтва. 

Зміст цих спецкурсів розкриває 
ретроспективу теоретичних й історичних 
аспектів розвитку українського мистецтва, 
особливості впливу художньо-естетичної 
інформації творів мистецтва на дітей, 
розвиває інтуїцію сприйняття й розуміння 
художньо-естетичної інформації творів 
мистецтва, вчить адекватно сприймати й 
розуміти ідейно-емоційний зміст художнього 
твору. Спілкування із шедеврами 
українського та світового мистецтва 
забезпечує формування потреб у збагаченні 
духовної культури, поглибленні та 
вдосконаленні культурно-просвітницьких 
знань.  

Варто додати, що специфічні заняття 
мистецького спрямування 
"Культурологічного практикуму" сприяли 
засвоєнню художньо-естетичної інформації 
творів мистецтва.  

До змістово-операційного блоку моделі 
входять також форми, методи і засоби 
формування готовності майбутніх соціальних 
педагогів до організації роботи у сфері 
дозвілля дітей та юнацтва, задіяння яких 
спрямовується на формування таких 
структурних компонентів готовності як 
мотиваційно-особистісний, когнітивний, 
операційно-діяльнісний. У моделі 
цілеспрямованого формування готовності 
майбутніх соціальних педагогів до 
організації роботи у сфері дозвілля 
технологічний потенціал реалізовується 
через широкий спектр форм навчання: лекції-
концерти, лекції-дослідження, лекції-
візуалізації, специфічну самостійну та 
індивідуальну роботу, навчальні практики, 
культурологічний практикум, який 
забезпечував реалізацію усіх трьох 
організаційно-педагогічних умов. Твори 
мистецтва – це джерело поповнення 
художньо-естетичної інформації, яка 
необхідна для формування дозвіллєвої 
культури студентів та їх майбутніх 
вихованців (дітей та юнацтва).  

Форми дитячої дозвіллєвої діяльності 
мають бути оригінальними, науково-
обґрунтованими, майстерно 
сконструйованими, творчими.  

Зазначимо, що основними методами 
навчання студентів у нашій моделі дослідно-
експериментальної роботи виступають: 
метод тренінгів, акторський тренінг, метод 
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проектів, "мозкового штурму", етюдний 
метод, арт-креативні методи тощо. Методами 
навчання дітей, які засвоїли студенти для 
майбутньої дозвіллєвої діяльності були: 
метод гри й ігрового тренінгу, метод 
народних музичних ігор і забавок, ігрових 
програм і театралізованих вистав, 
імпровізації, змагання, театралізації, 
проектної діяльності, колективні творчі 
справи (КТС). Складовою цього блоку 
моделі цілеспрямованого формування 
готовності майбутніх соціальних педагогів до 
організації роботи у сфері дозвілля є такі 
форми методичної роботи: масової 
методичної роботи з майбутніми 
соціальними педагогами; групові форми; 
індивідуальні форми.  

Результативно-оцінювальний блок 
моделі передбачає аналіз, оцінювання та 
корекцію результатів формування 
професійної готовності майбутніх соціальних 

педагогів до організації роботи у сфері 
дозвілля і включає критерії та показники, що 
характеризують чотири рівні сформованості 
(низький (репродуктивний), середній 
(репродуктивно-продуктивний), достатній 
(продуктивний), високий (творчий) цього 
інтегрального багаторівневого динамічного 
утворення, структура якого обіймає 
мотиваційно-особистісний, когнітивний, 
операційно-діяльнісний компоненти. 

Висновок. Таким чином, 
запропонована модель формування 
готовності майбутніх соціальних педагогів до 
організації роботи у сфері дозвілля 
відображає зміст освітнього процесу, 
принципи, форми, методи і засоби 
навчальної та методичної роботи, рівні її 
сформованості та критерії їх оцінювання і 
виступає надійною науково-методичною 
основою підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до організації дозвіллєвої роботи.  
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Kovalchuk Т. І.,  senior teacher  
CONCEPTUAL MODEL OF FORMATION OF FUTURE SOCIAL WORKERS TO WORK IN 

THE FIELD OF LEISURE 
The article deals with the problem of the formation of future social workers to organize leisure activities 

for children and youth. The significance of the main components of the author's conceptual model of the process 
of formation: four blocks (target , analytical-diahnostic, content-operational, result-assessmenialt) of the model 
technology readiness, organizational and pedagogical conditions, the levels of readiness (high, adequate, 
average, low) and criteria for evaluation (personal motivational, cognitive, operational-activity ) and the result-
formation of future social workers to work in the field of recreation for children and youth. The expediency of 
introducing authorial and cultural practicum courses, conduct of classes based on folk music games, the use of 
ethnic material and artistic and aesthetic potential of art. 

Keywords: model of preparedness, power model, pedagogical conditions, criteria and indicators, ethno-
national material, artistic and aesthetic potential of art. 
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СТРУКТУРА ІНШОМОВНОЇ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ В 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 
 
У статті проаналізовано проблему структури іншомовної лінгвосоціокультурної компетентності 

майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах. Дано характеристику когнітивних 
та прагматичних компонентів іншомовної лінгвосоціокультурної компетентності. 

Ключові слова: міжкультурне спілкування, іншомовна лінгвосоціокультурна компетентність, 
стандарти комунікативної поведінки. 

В статье проанализирована структура иноязычной лингвосоциокультурной компетентности 
будущих магистров военного управления в международных отношениях и дана характеристика ее 
когнитивных и прагматических компонентов. 

Ключевые слова: межкультурное общение, иноязычная лингвосоциокультурная компетентность, 
стандарты коммуникативного поведения. 

Актуальність статті. У сучасному світі 
внаслідок технічного прогресу та 
геополітичних трансформацій міжкультурне 
навчання стає одним із найголовніших 
компонентів сучасної освітньої системи. Між 
учасниками міжкультурного спілкування 
складаються відносини, в яких суб'єкт 
діалогу культур, використовуючи свій 
лінгвокультурний досвід і свої національно-
культурні традиції та звички, одночасно 
намагається врахувати не тільки інший 
мовний код, а й інші звичаї і звички, інші 
норми соціальної поведінки. При цьому він 
усвідомлює їх чужорідність. Це дає підставу 
вважати, що іншомовна 
лінгвосоціокультурна компетентність 
(ІЛСКК) має комплексний характер.  

Об’єктивна потреба у визначенні 
структурних компонентів ІЛСКК майбутніх 
магістрів військового управління в 
міжнародних відносинах зумовила 
актуальність дослідження. 

Ураховуючи актуальність 
досліджуваної проблеми та її недостатню 
теоретичну обґрунтованість, об’єктивну 
потребу і практичну значущість метою 
нашої статті є визначення структурних 
елементів ІЛСКК. 

Аналіз результатів останніх 
досліджень. Розвиток поняття 
“лінгвосоціокультурна компетентність” 
обумовлено не тільки сучасними 
історичними та соціокультурними 
передумовами, але й спирається на ряд 
традицій вітчизняної та зарубіжної філософії, 
педагогіки та психології. Воно сформувалося 
в результаті тривалого процесу, з'явилося 
відображенням змін у поглядах на цілі і 
методи навчання. Засновником 
лінгвокультурології як науки вважають 
німецького вченого Вільгельма фон 
Гумбольдта, який підкреслював, що мова 

виражає і формує специфіку нації, народу, 
відображає характерне національне бачення 
світу; що основи мислення різних народів 
слід шукати в їх мовах. Різні мови по своїй 
суті, за своїм впливом на пізнання та 
відчуття, є в дійсності різним баченням світу. 
Гумбольдт порівнював добре засвоєння 
чужої мови із набуттям нової позиції в 
колишньому баченні. [4] Проте, поняття 
“лінгвосоціокультурна компетентність” на 
той час не було визначено.  

Первинні теоретичні та практичні 
міжкультурні елементи були внесені до 
педагогічного життя різних країн у другій 
половині 20 століття і відомі як багатоетнічна 
освіта, що ставила своєю метою створення, 
утвердження і розвиток гармонії у відносинах 
між членами різних етнічних груп. Під впливом 
хвилі емігрантів, яка нахлинула у 70-80-ті роки 
(США, Канада, Німеччина тощо), ці 
багатоетнічні перспективи перетворилися на 
сучасне розуміння міжкультурної освіти і 
міжкультурної грамотності. Міжкультурна 
освіта з позицій вивчення культур мігрантів 
розглядає культурні зміни і культурну дифузію 
як невід’ємні процеси розвитку суспільства. 
Така освіта покликана надавати допомогу і 
підтримку представникам обох контактуючих 
культур, виховуючи такі якості, як взаємна 
відкритість, інтерес і терпимість. Саме вони і є 
складовими поняття “лінгвосоціокультурна 
компетентність” з позицій міжкультурної освіти 
в контексті роботи з переселенцями. [19; 20] 

Проблемі культури, її комунікативній 
функції присвячена велика кількість робіт 
вітчизняних філософів, а саме С. Аверінцева, В. 
Беніна, Л. Воловича, Л. Вікторової, П. Гуревича, 
Н. Злобіна, Л. Когана, Д. Лихачова, В. 
Соколової, Ю. Тугаринова. Великий внесок до 
розуміння теорії комунікативних процесів 
внесли праці психологів і педагогів Б. Ананьєва, 
Г. Андрєєвої, Л. Бєляєвої, Л. Виготського, В. 
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Давидова, Д. Ельконіна, А. Леонтьєва, С. 
Рубінштейна, В. Сластьоніна та ін.  

Поява концепції міжкультурної 
комунікації і розвиток теорії навчання 
міжкультурного спілкування визначили мету 
навчання іноземної мови, яка полягає у 
формуванні міжкультурної комунікативної 
компетенності (комунікативної 
компетентності у міжкультурній комунікації) 
[1]. Сучасні методисти розглядають 
комунікативну компетентність як кінцеву 
практичну мету навчання ІМ [1], яка 
передбачає певний рівень володіння 
мовними, мовленнєвими та 
соціокультурними знаннями, навичками та 
уміннями [14], що дозволяє організовувати 
свою мовленнєву діяльність адекватно до 
найрізноманітніших ситуацій спілкування 
[5], з урахуванням норм соціальної поведінки 
[3], зовнішніх соціокультурних та внутрішніх 
ситуативних факторів [1]. 

Таким чином, нині практично всі 
вітчизняні і зарубіжні вчені визнають той 
факт, що навчання іноземної мови повинно 
зосереджуватись не лише на мові, а й 
включати культурний аспект та 
демонструвати існування зв’язку між мовою і 
культурою [1; 7; 10; 11; 15; 17; 18; 21] 

Виклад основного дослідницького 
матеріалу. 

В українській методиці навчання 
іноземної мови питанню визначення 
компонентного складу іншомовної 
комунікативної компетентності, ІЛСКК 
зокрема, присвячено ряд праць[1; 10; 11; 12]. 

Так, Н.Б. Ішханян пропонує розглядати 
ІЛСКК як здатність особистості здійснювати 
міжкультурну комунікацію, що базується на 
знаннях лексичних одиниць з національно-
культурною семантикою і вміннях 
застосовувати їх в ситуаціях міжкультурного 
спілкування; володінні соціокультурно 
обумовленими сценаріями і національно-
специфічними моделями поведінки з 
використанням комунікативної техніки, 
прийнятної в цій етнокультурі; вміннях 
використовувати фонові знання (історико-
культурного, соціокультурного, 
етнокультурного фонів) для досягнення 
культурного взаєморозуміння з носіями мови 
[7, с. 21]. Складовими ІЛСКК Н.Б. Ішханян 
визначає лінгвістичний, соціальний та 
культурний компоненти [7, с. 24]. 

Н.Ф. Бориско розуміє під ІЛСКК 
сукупність спеціальних лінгвокраїнознавчих, 
соціолінгвістичних, соціально-психологічних 
культурологічних, міжкультурних знань, 
навичок і вмінь, які становлять здатність і 
готовність особистості до міжкультурного 
діалогу як учасника і посередника [1, с. 63]. 

Розглядаючи зміст і структуру ІЛСКК, Н.Ф. 
Бориско виділяє мовний, культурно-
змістовний та соціальний аспекти 
міжкультурного спілкування, кожен з яких 
передбачає певні знання, уміння і навички, що 
виступають компонентами ІЛСКК [1, с. 272].  

С.Ю. Ніколаєва розглядає ЛСКК як 
цілісну систему уявлень про країну, мова якої 
вивчається, і про світ, що дозволяє комуніканту 
будувати свою вербальну і невербальну 
поведінку в певному ситуативному контексті на 
основі емпатії, знань фонової та 
безеквівалентної лексики з урахуванням 
соціокультурного фону іншомовного 
спілкування і сучасних реалій, властивих 
культурі країни, мова якої вивчається, відкрито 
сприймати інший спосіб життя, порівнювати 
його з національною своєрідністю своєї країни, 
свого народу і передбачає вміння 
використовувати країнознавчі та фонові знання 
про країну, мова якої вивчається; мінімум 
словникового запасу мови, факти, норми та 
цінності національної культури [10, с. 64]. На 
думку автора, до складу ІЛСКК входять 
соціокультурна, соціолінгвістична і соціальна 
компетентності [11, с. 13].  

М.Л. Писанко, погоджуючись з Н.Б. 
Ішханян та Н.Ф. Бориско, вважає, що ІЛСКК 
є складовою соціокультурної компетентності 
та складається з знань лексики з 
соціокультурним компонентом 
(безеквівалентних лексичних одиниць та 
реалій, вільних і сталих словосполучень, 
формул мовленнєвого етикету тощо); 
навичок та умінь розуміти лексичні одиниці з 
соціокультурним компонентом в аудіюванні 
та читанні, вживати їх у говорінні та письмі 
та здібностей, а саме лінгвокраїнознавчої 
спостережливості. [12]. 

Таким чином, намагаючись врахувати 
необхідність формування позитивного 
ставлення до культури країни, мова якої 
вивчається, вважаємо, що ІЛСКК майбутніх 
магістрів військового управління у 
міжнародних відносинах – це цілісна система 
навичок і вмінь, які дозволяють майбутнім 
військовим фахівцям використовувати 
лінгвокраїнознавчі та фонові знання про 
національні традиції, норми та цінності 
національної культури, специфіку вербальної та 
невербальної поведінки, яка прийнята у країні, 
мова якої вивчається, та розуміти відмінності 
між рідною й іншомовною культурами, що в 
сукупності дозволяє їм асоціювати з мовною 
одиницею ту ж саму інформацію, що й носій 
цієї мови, досягаючи у такий спосіб повноцінної 
комунікації з іноземцями під час виконання 
фахових завдань.  

Структурні елементи ІЛСКК подані на 
рисунку.  
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Рис. Структурні елементи іншомовної комунікативної компетентності майбутніх магістрів 

військового управління в міжнародних відносинах 
Розглянемо їх більш детально. 

Лінгвокраїнознавчі знання та вміння – це 
знання мовних і мовленнєвих одиниць з 
національно-культурною семантикою, 
обумовленою культурно-історичним 
розвитком того чи іншого етносу, вміння 
добувати з них культурно-історичну та 
національну-специфічну інформацію і 
використовувати цей матеріал в 
іншомовному спілкуванні. Вони охоплюють 
знання країнознавчих (політики, географії, 
історії, літератури, військової справи тощо) 
та побутових реалій; знання лексичних, 
граматичних, фонетичних норм мови та 
вміння здійснювати вибір мовних форм, 
використовувати їх і перетворювати 
відповідно до контексту.  

Реалії належать до найменш вивчених 
лінгвістичних одиниць. Існує двояке 
розуміння реалій [9, c. 227]: 

а) «реалія – це предмет, поняття, явище, 
яке характерне для історії, культури, побуту, 
життя того чи іншого народу, країни і яке не 
зустрічається в інших народів; 

б) реалія – це слово, що позначає такий 
предмет, поняття, явище; також 
словосполучення (звичайно фразеологізм, 
прислів’я, приказка, примовка), що включає 
такі слова».  

Отже, реалію перш за все розглядають як 
позамовне явище, пов’язане з особливостями 
культурного та суспільного життя країни, а з 
точки зору лінгвістів підставою для 
виокремлення реалії є яскраво виражений 
національно-культурний колорит, 
співвіднесеність із об’єктивною реальністю, 
відображеною в свідомості конкретної 
лінгвокультурної спільноти і, як наслідок 

цього, відсутність відповідників в інших 
мовах. Так, Р. Зорівчак визначає реалії як 
моно- і полілексемні одиниці, основне 
лексичне значення яких вміщає традиційно 
закріплений за ними комплекс етнокультурної 
інформації, чужої для об’єктивної дійсності 
мови-сприймача [6, с. 58]. 

У реаліях найбільш наочно виявляється 
близькість між мовою та культурою: поява 
нових реалій в матеріальному та духовному 
житті суспільства зумовлює виникнення 
реалій у мові. Процес збагачення військових 
реалій протягом 20 – початку 21 століття 
відбувається досить інтенсивно, і основні 
періоди найбільшої активності такого 
збагачення збігаються з періодами 
широкомасштабних війн та локальних 
військових конфліктів. До військових реалій 
традиційно відносять назви підрозділів, 
зброї, обмундирування та 
військовослужбовців [2, с. 105]. О.В. 
Поліковський визначає військові реалії як 
мовні знакові одиниці, що використовують 
для номінації національно-унікальних і 
національно-специфічних референтів 
військової справи, притаманних 
лінгвокультурі даної мови та не притаманних 
лінгвокультурі мови-сприймача. [13, с. 5].  

Слова, що позначають реалії, належать 
до безеквівалентної лексики; вони не 
перекладаються іноземною мовою, при 
перекладі зазвичай використовують широкі 
описи або неологізми. Необхідно 
підкреслити, що реалії – фактор об’єктивно 
існуючий у дійсності та незалежний від 
зіставлення мов і способів перекладу реалій 
на інші мови. 

Знання історично-культурного (про 
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становлення і розвиток етносу, про основні 
історичні події), соціокультурного (про 
суспільство, основні органи влади й 
управління, права й обов’язки особи), 
етнокультурного (спосіб життя, національна 
кухня, свята, звичаї, традиції, фольклор та 
ін.), семіотичного (символіка, яка прийнята у 
країні, специфіка оголошень та ін.) фону 
відносяться до культурологічних знань та 
вмінь. До цієї групи належать знання 
цінностей, морально-етичних орієнтирів, 
актуальних для культури, що розглядається; 
знання мовленнєвого етикету; знання 
екстралінгвістичних поведінкових норм 
тощо. Культурологічні знання та вміння 
мають особливу цінність тому, що можуть не 
належати до попередніх знань або бути 
деформованими стереотипами. 

Тенденція до сприйняття того, що ми 
обираємо у стереотипізованій для нас рідною 
культурою формі, означає, що стереотипи 
підказують, яку інформацію важливо 
сприймати або можна ігнорувати. Така 
особливість свідомості представників різних 
культур потенційно може виступати 
бар’єром міжкультурних взаємодій. Крім 
того, набір поведінкових стереотипів, що був 
вироблений в ході історичного розвитку 
певною мовною спільнотою, знаходить своє 
втілення у певних мовних та немовних 
формах,і використання або невикористання 
мовцем цих форм у процесі комунікації 
відразу ж показує знання правил поведінки 
чи відсутність відповідних знань, що 
відбивається на спілкуванні. Тому при 
формуванні ІЛСКК майбутніх магістрів 
військового управління в міжнародних 
відносинах необхідно забезпечити 
опанування ними тих стандартів 
комунікативної поведінки (СКП), які 
властиві цільовій культурі та цільовій мовно-
культурній спільноті. Слідом за О.Л. 
Красковською, вважаємо, що СКП – це 
одиниця навчання етикетної поведінки, що 
вміщує в собі певні лінгвістичні 
характеристики і відображає культуру 
поведінки носіїв мови відповідно до ситуацій 
і умов міжкультурного спілкування [8, с.15]. 
Очевидно, що СКП можуть включати в себе 
вербальний компонент, тобто певні 
мовленнєві формули, кліше, вибір лексики та 

граматичних структур, інтонаційні 
характеристики тощо; невербальний 
компонент – міміку, жести, пози, зона 
комфорту між комунікантами та ін.; та 
соціальний компонент – умови, правила та 
норми взаємодії комунікантів [16, c.11]. 

Очікування більшого ступеня 
відмінностей між представниками різних 
культур порівняно з членами власної групи 
призводить до тенденції обмеження взаємодії 
з чужими, і відмежовуючись від нової 
інформації, людина лише посилює 
упередження і втрачає можливість 
усвідомлення хибності деяких стереотипів, 
тому необхідним є формування вмінь 
рефлексії щодо культурних розбіжностей. 
Для успішного оволодіння майбутніми 
магістрами військового управління у 
міжнародних відносинах ІЛСКК необхідно 
формувати у них розуміння культурної 
обумовленості свого сприйняття й 
усвідомлення існування різних поглядів; 
розвивати толерантне ставлення до проявів 
"іншості" при опосередкованому 
міжкультурному спілкуванні; навчити 
бачити і долати власні стереотипи і прояви 
етноцентризму; навчити оцінювати будь-яку 
інформацію з позицій різних культур; 
розвивати вміння інформацію на основі 
емпатії. 

Висновок. Мова не існує поза межами 
культури, і відповідно до своєї внутрішньої 
форми вона передає своїм носіям спільне 
бачення змісту, що відрізняється від бачення 
змісту іншими мовами, тому ІЛСКК є одним 
з інструментів пізнання іншої культурного 
середовища, і таким чином виступає засобом 
розвитку особистості в цілому. Отже, ІЛСКК 
включає як когнітивні компоненти, а саме 
лінгвокраїнознавчі та культурологічні знання 
та вміння, так і прагматичні, а саме 
соціально-психологічні знання та вміння, які 
проявляються у володінні стандартами 
комунікативної поведінки, та рефлексію 
щодо культурних розбіжностей.  

Перспективу подальших наукових 
досліджень вбачаємо в створенні підсистеми 
вправ з лінгвосоціокультурною рефлексією 
для формування всіх компонентів ІЛСКК 
майбутніх магістрів військового управління в 
міжнародних відносинах. 
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STRUCTURE OF FOREIGN LANGUAGE LINGUISTIC AND SOCIOCULTURAL 

COMPETENCE OF FUTURE MASTERS OF MILITARY MANAGEMENT IN INTERNATIONAL 
RELATIONS 

Notions of intercultural communication and associated competences are of increasing importance, not 
only as outcomes of foreign language learning, but also as fundamental targets of adult and higher education. 
This paper examines the relevance of linguistic and sociocultural competence in functional education of future 
masters of military management in international relations.  

The structure of linguistic and sociocultural competence in foreign languages is analyzed. Cognitive and 
pragmatic components of linguistic and sociocultural competence in foreign languages are described. Cognitive 
components include linguistic and cultural knowledge and skills. Pragmatic components imply psychological and 
social knowledge and skills as well as reflexion. 

Communicative behavioral patterns are considered as an essential part of foreign language learning in 
order to develop linguistic and sociocultural competence. 

Key words: intercultural communication, linguistic and sociocultural competence in foreign languages, 
communicative behavioral patterns. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У ВІЙСЬКОВОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

 
Аналіз досвіду застосування засобів інформаційних технологій у вищому військовому навчальному 

закладі показує, що управління процесом інформатизації військово-професійної підготовки має 
комплексний характер і має потребу у виробленні спеціальних заходів, спрямованих на подолання 
існуючою сьогодні протиріччя між вимогами до якості підготовки сучасних військових фахівців і 
можливостями традиційної технології навчання реалізувати його. 

Ключові слова: інформаційні технології, процес інформатизації, військовий фахівець, вища освіта, 
принципи управління. 

Анализ опыта применения средств информационных технологий в высшем военном учебном заведении 
показывает , что управление процессом информатизации военно - профессиональной подготовки имеет 
комплексный характер и нуждается в выработке специальных мер, направленных на преодоление 
существующей сегодня противоречия между требованиями к качеству подготовки современных военных 
специалистов и возможностями традиционной технологии обучения реализовать его. 

Ключевые слова: информационные технологии, процесс информатизации, военный специалист, 
высшее образование, принципы управления. 

Глибокі перетворення в державі та її 
Збройних Силах, що обумовлені соціально-
економічною перебудовою суспільства, 
нарощування темпів розробки і 
впровадження принципово нових видів зброї 
і техніки, систем бойового управління, 
постійне збільшення потоку професійно-
важливої інформації, її якісні зміни свідчать 
про наростання інформатизації військово-
професійного середовища, що є однією з 
тенденцій, що визначає соціальне замовлення 
на підготовку сучасного військового фахівця. 

Удосконалення військово-професійної 
підготовки і систематизація професійно-
педагогічної підготовки на основі 
використання засобів інформаційних 
технологій можливе при виявленні 
особливостей використання засобів 
інформаційних технологій в організації 
підготовки військового фахівця. 
Інформаційні технології дозволяють істотно 
розширити творчий потенціал курсантів та 
слухачів, виходячи за рамки традиційної 
моделі навчання. Навчити курсантів та 
слухачів ВВНЗ користуватися можливостями 
інформаційних технологій – це складний і 
тривалий процес. 

Об’єкт дослідження – військово-
професійна підготовка слухачів вищого 
військового навчального закладу. 

Мета роботи полягає в дослідженні 
особливостей використання новітніх 
інформаційних технологій у процесі 
підготовки військових фахівців. 

Професійно-педагогічна підготовка 

здійснюється в умовах спеціально-
організованого навчального інформаційно-
технологічного середовища навчання на 
основі системно-цілісного підходу в процесі 
вивчення навчальних дисциплін, 
проходження військово-професійних 
стажувань і практик на основі єдності 
навчальної і службової діяльності. Військово-
професійна підготовка містить у собі 
спеціальним чином організовану професійно-
педагогічну підготовку в умовах 
інформатизації навчального процесу, що 
спрямована на формування готовності 
фахівця до професійної діяльності. 

Аналіз наукової літератури [1, 9, 10] 
свідчить, що в системах військово-
професійної підготовки західних країн усе 
більш активно використовуються сучасні 
інформаційні технології. Інформаційні 
технології посідають провідні позиції під час 
підготовки командного складу вищої і 
старшої ланки, офіцерів управління, фахівців, 
яким необхідне оволодіння складними 
навичками, чи для підготовки яких необхідно 
використовувати дорогу техніку, задіяти 
складні військово-технічні системи. 
Особлива увага західними фахівцями 
приділяється створенню тренажерів, 
предметно-орієнтованих середовищ, 
інтелектуальних систем. Рівень тренажерів 
настільки високий, що дозволяє, наприклад, 
особовому складу виконувати самостійні 
оперативно-службові завдання після 
виконання визначеної програми підготовки. 

Значного прогресу можна досягти і в 
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галузі вітчизняної військової освіти з 
впровадженням відповідних інформаційних 
технологій, які зможуть зробити процес 
здобуття освіти більш гнучким, 
індивідуалізованим і одночасно нададуть 
змогу студентам використовувати глобальні 
ресурси для навчання, спілкуватись та 
обмінюватись досвідом із студентами інших 
міст, країн тощо. 

Інформаційні технології внесли в 
систему освіти такий імпульс нововведень, 
що справедливо можуть розцінюватись як 
основний засіб її інноваційного розвитку. 
Нині все більш потужно вчені і педагоги 
говорять про інформатизацію освіти як 
закономірний процес соціально-педагогічних 
перетворень, що зв’язані з насиченням 
освітніх систем інформаційними ресурсами, 
системами та засобами, впровадженням в 
навчально-виховні установи інформаційних 
засобів, що базуються на мікропроцесорній 
техніці, а також інтелектуальної продукції та 
педагогічних технологій, що використовують 
ці засоби. 

Інформаційні технології – це система 
сукупності методів засвоєння знань і 
способів діяльності на основі взаємодії 
викладача, слухача та засобів інформаційно-
комунікативних технологій, спрямованих на 
досягнення результату навчального процесу 
[1]. Аналіз вивченої літератури та 
узагальнення практики дозволяють 
визначити дидактичні можливості 
інформаційних технологій в організації 
навчального процесу: 

забезпечення гнучкості навчального 
процесу за допомогою варіативності, зміни 
форм і методів навчання, організації 
навчальних занять, поєднання різних 
методик навчання для слухачів різного рівня 
підготовки; 

варіювання складності завдань, об’єму 
завдань та темпу їх виконання; 

активізація навчально-пізнавальної 
діяльності студентів за рахунок ігрового 
навчання, моделювання якісно нового типу 
візуалізації навчального матеріалу, як 
реальних, так і віртуальних об’єктів, процесів 
та явищ; 

посилення мотивації і пізнавального 
інтересу студентів у навчанні за рахунок 
новизни методів навчання, можливості 
індивідуалізації навчання, реалізації 
технічних можливостей комп’ютера, 
забезпечення позитивного емоційного фону 
навчання; 

організація гнучкого управління 
навчальним процесом на основі здійснення 

педагогічної корекції і безперервного 
зворотного зв’язку, якісні зміни контролю 
навчальної діяльності – це здійснення 
контролю з діагностикою, зворотнім зв’язком 
і оцінюванням етапів, надання контролю 
характеристик систематичності й 
об’єктивності. 

Серед причин, що викликали розробку і 
впровадження нових інформаційних 
технологій у військову освіту, варто назвати 
постійно зростаючі обсяги інформації, що 
циркулюють у військово-професійній 
системі. Її якісні зміни свідчать про 
наростання інформатизації професійного 
середовища. Це обумовило суспільну 
потребу в переході до нових форм 
інформаційної діяльності, заснованої на 
принципово іншій програмно- технічній та 
організаційно-технологічній базі. 

Зміна змісту освіти, форм і методів 
навчання ґрунтується на чіткому уявленні 
функціональних можливостей комп'ютера як 
інструмента людської діяльності і 
принципово нового навчального засобу. 
Аналізуючи роботи Валуйського В.В., 
Гриценко В.І.,Гуревича Р.С.,Козлова О.А. та 
ін., нами зроблено висновок, що основними 
із зазначених можливостей є такі: 

за допомогою комп’ютера 
забезпечується доступ до практично 
необмеженого обсягу інформації та 
можливості подальшої її аналітичної 
обробки, що призводить до якісного скачка - 
виникнення феномена "безпосередньої 
включеності" людини до інформаційної 
культури суспільства; 

трансд'юсерні (від англ. transduser - 
датчик, аналоговий перетворювач) - здатність 
комп'ютера до прийому та видачі інформації 
у різноманітній формі (у залежності від 
наявності відповідних периферійних 
пристроїв); 

комбінаторні - можливість 
запам'ятовувати, зберігати, структурувати 
великі обсяги інформації, швидко знаходити 
необхідну інформацію; 

обчислювальні - швидке і точне 
перетворення будь-яких видів інформації 
(числової, текстової, графічної та ін.); 

моделюючі - побудова інформаційних 
моделей (у тому числі і динамічних), 
реальних об'єктів і явищ, тобто як 
універсальний засіб дослідної, пізнавально-
дослідницької діяльності людини; 

забезпечуючи активну фіксацію 
продуктів психічної діяльності (аналіз 
окремих аспектів змісту знань, звірення з уже 
відомими даними, доповнення даних новою 
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інформацією з інших галузей, використання 
її для організації практичних дій і ін..); 

має комунікативну властивість, що 
відрізняє його від будь-якого іншого засобу 
здатністю «вступати в конструктивно-
змістовний діалог» з користувачем і складати 
з ним єдине функціонально-предметно-
орієнтоване середовище. 

Специфіка такого діяльнісного способу 
організації «світу об’єктів» полягає в тому, 
що комп’ютер не просто і не лише підсилює 
інтелектуальні можливості людини, впливає 
на його пам'ять, емоції, мотиви й інтереси, 
але і змінює саму структуру пізнавальної, а 
потім і виробничої діяльності [2, 3, 4, 5, 7]. 

Нові інформаційні технології – це 
сукупність принципово нових засобів і 
методів обробки даних, що вбудовуються в 
педагогічні системи та представляють собою 
цілісні технологічні системи, що 
забезпечують цілеспрямований збір, 
збереження, обробку, передачу і 
представлення інформації, необхідної для 
педагогічного процесу. 

У структурі засобів новітніх 
інформаційних технологій виділяються такі 
компоненти: 

по-перше, інформаційно-
обчислювальна техніка; 

по-друге, інформаційне забезпечення 
педагогічного процесу (методичні і 
дидактичні засоби); 

по-третє, програмно-методичне 
забезпечення процесу підготовки; 

по-четверте, технологічні системи 
обробки інформації, що забезпечують 
ефективне використання технічних засобів і 
методів наукових інформаційних технологій, 
що включають: 

- нові технології комунікацій на основі 
локальних та глобальних мереж; 

- нові технології обробки інформації на 
основі персональних комп'ютерів і 
спеціалізованих робочих місць; 

- нові технології прийняття рішень на 
основі засобів штучного інтелекту - баз 
знань, експертних систем, систем 
моделювання з різними формами 
представлення ситуацій, що моделюються 
тощо; 

- технології обробки інформації, що 
прийняті в інформатиці, та не зв'язані з 
використанням комп'ютерів; 

по-п'яте, інформаційні системи і 
військова техніка, що використовуються в 
процесі вирішення військово-професійних 
завдань; 

по-шосте, знання, що забезпечують 

фахівцю успішне, вирішення професійних 
завдань в умовах інформаційної взаємодії. 

В процесі впровадження інформаційних 
освітніх технологій особлива увага повинна 
приділятися формуванню інформаційної 
культури фахівця. Рівень її сформованості 
визначається, по-перше, знаннями про 
інформацію, інформаційні процеси, їх моделі 
й технології; по-друге, уміннями і навичками 
застосування засобів і методів обробки та 
аналізу інформації в сфері педагогічної 
діяльності; по-третє, умінням 
використовувати сучасні інформаційні 
технології в освітній діяльності; по-четверте, 
світоглядним баченням навколишньої 
дійсності як відкритої інформаційної 
системи. 

З огляду на це слід наголосити, що 
аспект впровадження інформаційних 
освітніх технологій передбачає орієнтацію 
на виховання базисних цінностей, які 
доповнюють професійну і загальноосвітню 
(загальнокультурну) компетентність 
особистості. Впровадження сучасних 
інформаційних освітніх технологій повинне 
виходити з пріоритету загальнолюдських 
цінностей. Нами визначено такі напрями 
застосування інформаційних технологій 
(далі - ІТ): 

1. Використання ІТ під час навчальних 
занять. З метою підвищення ефективності 
навчально-пізнавальної діяльності курсантів 
та слухачів ВВНЗ ІТ активно 
впроваджуються в навчально-виховний 
процес на заняттях різного типу (вивчення 
нового матеріалу, узагальнення та 
систематизації знань, підсумкових тощо). 
Так, під час проведення занять дієвим є 
використання інтерактивної дошки, 
мультимедійного супроводження, що 
дозволяє не тільки унаочнити процес 
навчання, а й викласти максимальну 
кількість інформації за обмежений час. 

На практичних заняттях курсанти та 
слухачі ВВНЗ можуть застосовувати 
електронні посібники, електронні словники, а 
також оригінальні, самостійно створені разом 
з викладачем навчальні матеріали з 
використанням універсальних 
інструментальних комплексів для розробки 
та редагування різного роду навчальних 
програм (наприклад, текстовий редактор 
Word, програми Excel, Power Point). 

За допомогою комп'ютерних технологій 
і розробленої системи різних за рівнем 
складності завдань стає можливим 
оперативне проведення контролю знань, що 
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виконує як діагностичну, так і коригувальну 
функцію. 

2. Використовуються ІТ і під час 
самостійної роботи курсантів та слухачів 
ВВНЗ, що створює сприятливі умови для 
самореалізації особистості, надає можливість 
кожному залежно від рівня підготовки, 
розумових здібностей обирати послідовність, 
обсяг і темп опанування матеріалу, 
здійснювати самоконтроль [1]. Так, цікавою і 
творчою роботою стає робота з Інтернет-
ресурсами щодо пошуку потрібної 
інформації для написання реферату, 
підготовки повідомлення, укладання 
анотованих списків ресурсів Інтернет на 
певну тему, створення мультимедійного 
проекту, презентацій, галерей ілюстрацій 
тощо. В нагоді тут стають пошукові сервери, 
зокрема Google, Rambler, Яndex тощо. 
Використання у навчальному процесі 
можливостей інформаційних технологій 
відкриває перспективи для дистанційного 
навчання.  

3. Застосування ІТ у навчально-
виховному процесі передбачає ретельну 
роботу викладача щодо підготовки до занять. 
Викладачі активно працюють над 
створенням електронних варіантів лекцій, 
підготовкою і подальшим застосуванням під 
час занять мультимедійних презентацій, що, 
як засвідчує досвід, значно підвищує 
ефективність сприйняття навчального 
матеріалу курсантами та слухачами ВВНЗ, 
дозволяє збільшити обсяги інформації для 
засвоєння за відведений час тощо. 

Сучасні інструментальні засоби 
відкривають можливості для візуалізації 
навчальних матеріалів і побудови 
електронних підручників, посібників, 
практикумів, що активно використовувалися 
б у начальному процесі. Тому постає питання 
про створення електронних бібліотек з 
курсами дисциплін, які викладаються в 
навчальному закладі. На жаль, треба 
відзначити, що, незважаючи на високу 
ефективність, підготовка навчально-
методичного забезпечення із використанням 
ІТ - дуже трудомістка робота, адже вимагає 
значних витрат часу. Це нерідко стає 
причиною відмови викладачів у застосуванні 
подібних технологій. 

4. Використання ІТ відкриває широкі 
можливості для науково-дослідної роботи 
курсантів та слухачів ВВНЗ. Однією із 
сучасних форм комунікації стає проведення 
Інтернет-конференцій, організація форумів з 
обговорення проблемних питань. 
Проведення подібних заходів дозволяє 

значно заощадити кошти на проїзд, 
проживання та друк матеріалів, натомість 
відкриває широкі можливості для обміну 
досвідом, збагачення знань, спілкування з 
цікавими людьми тощо. 

Упровадження ІТ, надаючи широкі 
можливості для вільного вибору курсантами 
та слухачами ВВНЗ форм і методів навчання, 
на перший погляд, може знецінювати роль 
викладача в освітньому процесі, проте не 
слід забувати, що будь-який навчальний 
процес має бути керованим. Викладач 
повинен не тільки знати, але уміти планувати 
й передбачати результати навчання, 
моделювати ситуації, спрямовувати освітню 
діяльність, створюючи умови для розвитку 
особистості та творчих здібностей. 

Запровадження засобів інформаційних 
технологій в освіті переслідує за мету не 
лише автоматизацію рутинних методів 
обробки інформації, але й, насамперед, 
організацію інформаційно-комунікативного 
процесу, що забезпечує можливість доступу 
всіх ділянок навчального процесу до 
необмежених джерел інформації, 
переведення управління педагогічним 
процесом і сам процес на якісно новий 
рівень, для чого засоби інформаційних 
технологій повинні бути вбудовані в реально 
сформований процес навчання і виховання у 
ВВНЗ в структурі освітньо-інформаційного 
середовища. 

Інформаційне середовище 
розглядається [8] як частина інформаційного 
простору, найближче зовнішнє (стосовно 
індивіда) інформаційне оточення, сукупність 
умов, у яких безпосередньо відбувається 
діяльність індивіда. Навчальна діяльність 
курсанта та слухача здійснюється в 
навчальному інформаційно-технологічному 
середовищі військового ВУЗу. 

Інформаційне середовище визначається 
особливостями, характеристиками і 
компонентами. Особливості інформаційно-
технологічного середовища вищого 
військового учбового закладу 
опосередковується особливостями 
професійною діяльністю курсантів в умовах 
цього навчального закладу. 

Технологічність навчально-
інформаційного середовища військового вузу 
визначається тим, що воно не лише надає 
можливість індивіду в одержанні необхідної 
для нього інформації, але й активно впливає 
на особистість того, кого навчають, з метою 
формування в нього готовності до реалізації 
військово-професійної діяльності. 

Засоби інформаційних технологій 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 1 (38) /2014 91 

дають можливість кожному учаснику 
педагогічного процесу самостійно вибирати 
необхідну інформацію, обробляти її, робити 
необхідні обчислення чи моделювання 
ситуації тощо, тобто творчо і незалежно 
вирішувати свої проблеми в процесі 
навчання. 

Системне впровадження засобів 
інформаційних технологій у навчальний 
процес забезпечує на рівні керування 
навчальним процесом: 

- обробку документів, їхню верифікацію 
та оформлення; 

- збереження масиву даних; 
- ведення діловодства; 
- складання, відтворення і поліграфічне 

розмноження навчальних програм, планів, 
програмно-педагогічних засобів, 
дидактичних матеріалів; 

- моніторинг ринку праці, що 
відображається на особливостях реалізації 
замовлення на фахівця; 

- моніторинг успішності та якості його 
підготовки; 

- ефективність оперативного керування 
навчальним процесом. 

На рівні організації комунікацій: 
- підтримку різних способів 

спілкування; 
- дистанційний доступ до 

інформаційного ресурсу; 
- керування процесом сприйняття 

інформації; 
- обробку значних обсягів інформації; 
- обмін інформацією між базами даних; 
- передачу даних; 
- систематизацію інформаційного 

ресурсу, що забезпечує ефективність 
навчального процесу; 

- ефективність процесів інформаційної 
взаємодії. 

На рівні організації процесу підготовки: 
- широке використання у наочній і 

іншій формах представлення навчального 
матеріалу; 

- моделювання рішень та імітація 
їхнього прийняття, інформаційна підтримка 
процесу прийняття рішень; 

- створення автоматизованих систем 
навчального призначення, тренажерів тощо; 

- дистанційну організацію служби 
консультацій; 

- активізацію начально-пізнавальної 
діяльності тих, кого навчають; 

- системність і спрямованість 
підготовки на формування готовності 
фахівця до професійної діяльності в умовах 
сучасного інформаційного середовища; 

- формування умінь прийняття рішень у 
сучасному інформаційному середовищі; 

- створення професійно-орієнтованого 
навчально-інформаційного середовища, що 
забезпечує адаптацію тих, кого навчають, до 
професійного середовища; 

- дані можливості докорінно змінюють 
форми, а багато в чому і зміст роботи як 
викладача, так і того, кого навчають. 

Дослідження та досвід практичної 
роботи показали, що ефективність 
використання засобів новітніх 
інформаційних технологій в процесі 
вдосконалення військово-професійної 
підготовки та систематизації професійно-
педагогічної підготовки вимагають обліку 
психолого-педагогічних особливостей 
організації підготовки фахівців а саме: 

Засоби інформаційних технологій 
повинні використовуватися в навчально-
пізнавальній діяльності курсантів як: 

- засіб навчання з метою інтенсифікації 
процесу підготовки. Тут важливо 
сформувати в тих, кого навчають, розуміння 
ефективності використання засобів 
інформаційних технологій у навчальному 
процесі; мотиваційну основу навчально-
пізнавальної діяльності; уміння адекватного 
вибору засобів з метою оптимізації процесу 
пізнання; 

- засіб вирішення професійно-
орієнтованих завдань у процесі вивчення 
спеціальних дисциплін і виконання курсових 
проектів. Тут важливо сформувати в тих, 
кого навчають, системно-цілісну картину 
військово-професійної діяльності; уміння 
адекватного вибору засобів і методів 
перетворення інформації; 

- засіб пізнання об'єктів, процесів, явищ, 
що відбуваються у професійному 
середовищі. Тут важливо врахувати, що 
інформаційні технології виступають засобом 
пізнання на основі особистісної 
спрямованості і позитивної мотиваційної 
основи професійно-дослідницької діяльності.  

Висновки. У результаті дослідження 
виявлено суттєві проблеми, що пов'язані з 
підготовкою офіцера до професійної 
діяльності, що обумовлені концептуальною 
нерозробленістю питань інформатизації 
військово-професійної підготовки. 
Військово-професійна підготовка містить у 
собі спеціальним чином організовану 
професійно-педагогічну підготовку в умовах 
інформатизації військово-професійної 
діяльності, зміст якої адекватно відображає 
сучасні тенденції розвитку військової науки і 
техніки, військової педагогіки та психології; 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 1 (38) /2014 92 

наукові основи організації військово-
професійної діяльності; сучасні підходи до 
вирішення військово-педагогічних завдань, 
особливості використання засобів 
інформаційних технологій. 

Дослідження і досвід практичної роботи 
показали, що інформатизація вищої 
військової школи повинна забезпечити 
ефективність військово-професійної 
підготовки як з позицій активізації процесу 

формування професійної готовності фахівця, 
так і з позиції управління процесом 
підготовки. Підготовку доцільно 
здійснювати в умовах спеціально 
організованого навчального інформаційно-
технологічного середовища вищого 
військового навчального закладу. Важливо 
враховувати, що процес навчання повинний 
будуватися як процес творчого пошуку 
знань. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 
СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ У ФРАНЦІЇ І ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

 
У статті здійснено компаративний аналіз професійних компетенцїй сучасного вчителя у 

найбільш розвинених країнах Європи – Франції і Великобританії.  
Ключові слова: компетентність, компетенції, вчителі, зміст, професійна підготовка. 
В статье проведен компаративный анализ профессиональных компетенций современного учителя 

в наиболее развитых странах Европы – Франции и Великобритании.  
Ключевые слова: компетентность, компетенции, учителя, содержание, профессиональная 

подготовка. 
Актуальність дослідження. На 

перетині тисячоліть методологічною 
основою філософії розвитку освіти стає 
парадигма культур, духовно-інтелектуальне, 
творче, гуманістичне мислення та 
зорієнтованість до інтернаціоналізації 
культурно-освітньої сфери, що спрямовує 
європейські народи до об’єднання та 
формування єдиного освітнього 
європейського простору. 

В умовах інтернаціоналізації 
європейського освітнього простору 
важливим джерелом визнання сучасної 
стратегії розвитку вищої педагогічної освіти 
України є вивчення європейського досвіду 
організації системи підготовки педагогічних 
кадрів у вищих навчальних закладах, зокрема 
професійних компетенцій сучасних вчителів. 
На нашу думку, для України показовим у 
цьому аспекті є досвід Франції і 
Великобританії – країн з віковими 
традиціями в галузі освіти.  

Стан досліджуваної проблеми. Аналіз 
історико-педагогічних джерел засвідчує, що 
загальні тенденції розвитку вищої 
педагогічної освіти у європейських країнах, 
зокрема у Франції й Великобританії 
досліджувалися у працях відомих 
французьких, російських, українських 
педагогів-компаративістів E. Ансіяна, К. 
Бедаріди, С. Бодмона, Д. Еліота, Ж. Капеля, 
В. Карра, С. Кемміса, Д. Кольє, Ж. Мажо, Г. 
Міаларе, Ж..-Л. Одюка, Ж. Фурастьє, А. 
Проста, Б.Л. Вульфсона, З.О. Малькової, 
О.М. Джуринського, Н. М. Авшенюк, К.В. 
Корсака, О.В. Матвієнко, О.В. 
Сухомлинської, Л.П. Пуховської. 
Інтеграційні процеси розвитку освіти у 
сучасному світі досліджували Б.Л. Вульфсон, 

Ж.-П. Гішар, О.М. Джуринський, І.В. 
Жуковський, К.В. Корсак, Н.М. Лавриненко, 
З.О. Малькова, І.Б. Марцинковський, О. В. 
Матвієнко, Г. Фабіані, С. Френе та ін. 

Мета даної статті полягає у розкритті 
професійних компетенцій вчителів у Франції 
та Великобританії на сучасному етапі.  

Професійна діяльність спеціаліста ХХІ 
століття зосереджена на самостійне 
вирішення професійних завдань, що 
сприяють самоактуалізації та відповідають 
його прагненню до самопізнання та 
самореалізації в особистісному та 
професійному аспектах. 

Компетентний спеціаліст зорієнтований 
у майбутнє, він може передбачати зміни, у 
нього є мотивація до самоосвіти. 
Дослідниками виявлено суттєві ознаки 
компетенцій, котрі визначають вимоги до 
спеціаліста, який здатен і прагне до успішної 
професійної діяльності.  

По-перше, вони мають діяльнісний 
характер, спираються на систему загальних 
умінь у поєднанні з дисциплінарними 
вміннями та знаннями в конкретних 
ситуаціях. 

По-друге, вони виявляються в умінні 
здійснювати вибір, виходячи із адекватної 
оцінки себе в конкретній ситуації [6, с. 237]. 

Сучасний компетентісно-орієнтований 
освітній процес будується у відповідності до 
певних вимог. Посилення уваги до кола 
інтересів особистості учня, розвитку його 
здібностей, орієнтацію навчання на якомога 
повне врахування вікових особливостей та 
індивідуальних можливостей кожного 
школяра, поєднання інтересів особистості, 
суспільства, держави. 

У рамках компетентісно-орієнтованої 
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моделі можливо виділити два основні 
напрямки пошуку підходів до побудови 
професійної підготовки вчителя, його 
професійної освіти у відповідності до сучасних 
вимог. Це тлумачення складної, 
багатоаспектної структури «ідеальної моделі 
вчителя»; виявлення інтегративних 
характеристик його професійної діяльності [6].  

Франція: п’ять площин 
компетентності вчителя. У Франції 
реалізуються різні підходи стосовно 
педагогічних компетенцій вчителя. 
Професійні компетенції майбутнього вчителя 
французькі дослідники співвідносять з 
трьома сферами: знанням своєї навчальної 
дисципліни [1, c. 80; 6], управлінням 
навчальним процесом [1. c. 116; 5], знанням 
освітньої системи та її оточення [1, c. 116]. 

Пріоритетною моделлю 
професіоналізму, якої дотримуються у вищих 
навчальних закладах, які здійснюють 
підготовку вчителів, стає модель вчителя-
професіонала, рефлексивного практика [1, c. 
34]. У цьому контексті виділяють чотири 
типи компетенцій: 

 вчитель-магістр, який володіє 
компетенціями риторики й не потребує 
спеціальної підготовки; 

 вчитель-технік, підготовка якого 
спиралася на практику досвідченого вчителя 
та була по суті імітацією його діяльності; 

 вчитель-інженер, технолог; 
 вчитель-професіонал, рефлексивний 

практик, здатний аналізувати свою 
практичну діяльність, вирішувати проблеми, 
визначати стратегії. Його професійна 
підготовка здійснюється як практиками, так і 
дослідниками та має на меті сформувати 
здатність аналізу практичної діяльності та 
мегапізнання [1, с. 67-95]. 

Сучасні французькі дослідники 
вважають, що компетенція – це сукупність 
можливих вчинків (емоційних, пізнавальних, 
психомоторних), котрі дозволяють індивіду 
здійснювати складний вид діяльності. 
Компетенція може бути розділена на 
субкомпетенції, а потім на мікрокомпетенції 
або на специфічні компетенції. Основні цілі 
учіння часто описують загальну 
компетенцію, наприклад, бути здатним 
викласти план учіння. 

Таким чином, поняття «педагогічна 
компетенція» розглядається як синтез знань, 
педагогічних умінь і професійних здібностей, 
адекватних певному типу ситуацій або 

ситуативних проблем, які обумовлюють 
успіх діяльності. Французькі вчені 
використовують також і поняття мінімальної 
компетенції. Мінімальна компетенція 
визначається як особливий рівень знань і 
вмінь, котрий розглядається у якості 
прийнятного в залежності від одного або 
декількох критеріїв. Вона змінюється в 
залежності від того, йдеться, наприклад, про 
те, щоб уміти малювати або знати літери 
алфавіту. Вимагати оволодіння однаковими 
мінімальними компетенціями для всієї групи 
одного й того ж віку, не враховуючи різницю 
у нахилах, соціальному контексті й оточенні 
– нереально [2, с. 53]. 

Поняття мінімальної компетенції 
використовується у Франції при розробці 
концепції загальної освіти. Йдеться про те, 
щоб визначити мінімальний багаж знань, 
умінь і те, що можна назвати французьким 
терміном savoir-être (уміння бути), котрим 
повинен володіти школяр. Визначення 
мінімальних компетенцій стосується 
насамперед таких фундаментальних знань, як 
читання або математика, але також і вміння 
бути як «бажання переборювати труднощі, 
здійснювати супротив фрустрації, виявляти 
бажання до інновацій» [3, с. 131]. 

Що ж стосується професійної 
підготовки вчителів, то визначення її змісту 
та організації вимагають аналізу свого роду 
п’яти площин компетенцій. 

По-перше, це компетенції, пов’язані із 
життям класу, керівництвом організацією 
навчального часу, облаштуванням і 
використанням навчального простору, 
вибором видів навчальної діяльності, 
експлуатацією різних засобів навчання, 
регулюванням атмосфери в класі. 

По-друге, це компетенції, пов’язані з 
відношенням до тих, хто навчається та до 
їхніх особливостей, котрі дозволяють 
вирішувати проблеми, що передбачають 
спілкування, знання та вміння досліджувати 
типи труднощів учіння й надавати учням 
можливу допомогу; мають на увазі знання та 
дослідження стилів учіння; дозволяють 
здійснювати диференціацію навчання та 
надавати учням підтримку; забезпечують 
персоналізацію та індивідуалізацію різних 
цілей і видів діяльності; практикують 
позитивне оцінювання, що дозволяє 
ефективно допомогти кожному. 

По-третє, це компетенції, пов’язані з 
дисциплінами, що викладаються і вимагають 
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адекватних наукових знань, здатності 
інтегрувати їх у навчальному процесі на 
основі знань, які вже має учень, уміння 
планувати зміст навчання з урахуванням 
міждисциплінарних зв’язків, глибокого 
розуміння типових навчальних програм, 
затверджених органами управління освіти, і 
їх реалізації у контексті потреб учнів. 

По-четверте, компетенції, продиктовані 
роллю вчителя у суспільстві, котрі залежать 
від характеру його взаємодії з оточуючим 
соціальним середовищем. Таким чином, 
учителю необхідно налагоджувати контакти 
з батьками учнів, інформувати їх про 
успішність, зустрічатися з ними; проводити 
дискусії з колегами стосовно соціальної й 
професійної інтеграції учнів; розробляти 
інновації, проходити підвищення 
кваліфікації. 

По-п’яте, компетенції, які притаманні 
особистості вчителя і які є найбільш 
важливими для педагогічного процесу. Це 
вміння бути і вміння стати тим, кого 
навчають, професіоналом, який аналізує свої 
дії і свої методи. Вважається, що такі аспекти 
педагогічної професії, як пошук суті, 
освоєння нових педагогічних стратегій, 
випробування різноманітних нових технік і 
методів навчання, заслуговують уваги, але 
справжнім підтвердженням компетенції 
вчителя є той факт, що він постійно ставить 
собі запитання і приймає чіткі рішення, 
керуючись аналізом подій, що щойно 
відбулися [1, с. 80-89]. 

Великобританія: дві моделі 
професійно-особистісного розвитку 
вчителя. У Великобританії до початку ХХІ 
століття було затверджено дві моделі 
професійно-особистісного розвитку вчителя 
в системі неперервної освіти: модель 
професійної компетентності (модель 
соціального запиту) і модель практичних 
умінь та навичок. 

Модель професійної компетентності 
демонструє механічний погляд на роль 
учителя в британській системі освіти, 
відображаючи найбільш загальні вимоги до 
вчителів шкіл, які пропонуються 
державними колами й офіційними органами 
інспекції якості педагогічної освіти. 
Незважаючи на те, що прибічниками цієї 
концепції суть поняття «компетентність» не 
була до кінця вивчена і пояснена, концепція 
все ж була терміново впроваджена у процес 
підготовки вчителів. У якості основи 

професійної компетентності вчителя у 
рамках даної моделі розглядаються умілі 
(продуктивні) дії, які формуються на базі 
всебічного аналізу виконання завдання та 
йдуть від запропонованого педагогу зразка 
дій, котрий і дає алгоритм точного, чіткого 
виконання завдання. Крім цього, дана модель 
передбачає конструювання вірного способу 
виконання дій, який майже не приймає до 
відома будь-які зміни в ситуації, що 
складається, а також можливості, потреби та 
цілі педагога-виконавця. 

В основу другої моделі професійно-
педагогічного розвитку вчителя – моделі 
практичних умінь та навичок, 
запропонованою Д. Еліотом, – посіли ідеї про 
вчителя-дослідника, пошукову діяльність (В. 
Карр та С. Кемміс), мислячого педагога та 
емпіричне навчання (Д. Кольє). Дану модель 
детермінує практичний досвід, який визначає 
етапи розвитку в процесі переходу від стану 
початківця до статусу експерта. Принцип, що 
знаходиться в основі цього якісного 
переходу, полягає в ситуативному розумінні, 
яке має на меті формування діяльності 
індивіда на базі інтерпретацій певних 
ситуацій, що розглядаються як одне ціле, і 
усвідомлення того, що кожна конкретна 
педагогічна ситуація не може бути 
покращена без удосконалення власне цих 
інтерпретацій [4, с. 84]. 

Модель практичних умінь та навичок у 
Великобританії вважається однією із 
найбільш актуальних. Останнім часом 
з’явилися роботи із загальної теорії 
професійної педагогічної освіти, пошуком 
оптимальної моделі професійно-педагогічної 
підготовки учительських кадрів. 

Дослідження у сфері модернізації форм 
і змісту підготовки педагогічних кадрів, 
реорганізації системи підвищення їх 
кваліфікації з урахуванням провідної ролі 
вчителя у вирішенні навчально-виховних 
проблем в Об’єднаному Королівстві мають 
порівняно невелику історію і проводяться в 
чотирьох основних напрямках: 

 визначення нормативних вимог до 
вчителя; 

 удосконалення структури та змісту 
професійного розвитку вчителя; 

 розробка рекомендацій вчителям-
початківцям; 

 вивчення взаємовідносин учнів і 
вчителів [5]. 

Висновки. Викладене вище свідчить, 
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що розвиток педагогічних компетенцій 
вчителів у процесі їх професійної підготовки 
являє собою складну і багатоаспектну 
проблему, вирішення якої вимагає глибокого 
теоретичного осмислення та узагальнення 
практичного досвіду. Порівняльний аналіз 
змін, що відбуваються в останні роки у сфері 
освіти різних країн, говорить про еволюцію 
професії вчителя. Для того, щоб найбільш 
повно відповідати вимогам суспільства і 
власне школі, професійні компетенції 
педагога мають бути орієнтовані не стільки 

на виконання даних зразків, скільки на 
професійне і творче вирішення педагогічних 
проблем, котрі виникають безперервно. 
Можна вважати доведеною необхідність 
неперервної професійної підготовки 
вчителів, починаючи з першого курсу 
вищого навчального закладу і протягом всієї 
подальшої педагогічної діяльності, маючи на 
увазі спрямованість додаткової освіти на 
активізацію внутрішнього потенціалу 
особистості, на удосконалення її мотивуючої 
та інтелектуальної діяльності. 
 

Література 
1. Матвієнко О.В., Лащихіна В.П. Підготовка педагогічних кадрів у Франції (друга половина ХХ – 

початок ХХІ століття): Навч. посібник. – К.: УкрІНТЕІ, 2011. – 152 с.  
2. Accueil et formation initiale des professeurs d’école dans les classes. (Cahier des charges). Versailles : 

IUFM de Versailles, 1999. 
3. Belair L. La formation à la complexe du métier d’enseignant // Former des enseignants professionals. 

Paris ; Bruxelle : Le Boeck, 1998. 
4. Elliott J., Hufton N. Factors influencing educational motivation a study of attitudes, expectations a 

behaviour of children in Sunderland and St.-Petersburg // British Education Research Journal. - № 25 (1). – 2003. 
5. Hargreaves A. Four ages of professionalism learning // Teachers and Teaching: history and practice. - № 

6. – 2005. 
6. Kiviniemi K. The reality of teaching was as a challenge to teacher training. Report № 14 // English 

Summary. Helsinki: National Board of Education, 2004. 
 

Lashchykhina V. P.,  candidate of pedagogical sciences, associate professor 
COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF MODERN 

TEACHER IN FRANCE AND IN GREAT BTRITAIN 
In conditions of european educational space the important source of modern strategy recognition of 

development of higher pedagogical education in Ukraine is studing european experience of the system 
organization of pedagogical training inuniversities, particularly professional competences of teachers nowadays. 

The comparative analysis of professional competences of modern teacher in the most developed countries 
of Europe – France and Great Britain has been done in this article.  

The main and modern tendencies and peculiarities of pedagogical stuff training are given in the article. It 
has been substantiated the essence of organization and content of teachers training in France and Great Britain. 
The forms and content of pedagogical stuff training in these countries has been investigated and examined. 

Keywords: competence, competences, teachers, content, professional training.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 1 (38) /2014 97 

УДК 001:355.55 
Лисенко С. А.,  молодший науковий  
співробітник НДВ ВДА (м. Київ) 

 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ЗДАТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ 

ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 
 
Викладено основні результати педагогічного експерименту в емпіричному дослідженні розвитку 

науково-дослідницької здатності у майбутніх магістрів військового управління в міжнародних 
відносинах.  

Ключові слова: експеримент, майбутні магістри військового управління в міжнародних 
відносинах, науково-дослідницька здатність. 

Рассмотрены основные результаты педагогического эксперимента в эмпирическом исследовании 
развития научно-исследовательской способности у будущих магистров военного управления в 
международных отношениях. 

Ключевые слова: эксперимент, будущие магистры военного управления в международных 
отношениях, научно-исследовательская способность. 

Постановка проблеми. Випускники 
вищого військового навчального закладу – 
магістри військового управління 
в міжнародних відносинах (МВУМВ) – 
повинні мати не тільки достатній особистий 
досвід емоційно-ціннісних відносин та досвід 
втілення відомих способів діяльності 
(прогнозування, моделювання, проектування), 
а й відповідно до Національної рамки 
кваліфікацій (8–9 кваліфікаційний рівень) 
здатність до кваліфікованого науково-
дослідницького пошуку [1]. Тому потрібно 
розвивати здатність майбутніх МВУМВ до 
використання наукових методів дослідження, 
збору, аналізу, опрацювання та узагальнення 
інформації, зокрема здатність до автономного 
і відповідального оцінювання стану та 
прогнозування перспектив співробітництва 
України в міжнародних миротворчих 
операціях, аналізу двосторонніх і 
багатосторонніх дипломатичних переговорів 
у системі міжнародних відносин, 
систематизації та узагальнення інформації в 
ході службової діяльності з використанням 
сучасних інформаційних технологій, аналізу 
міжнародних відносин провідних країн світу, 
основних воєнних організацій, прогнозування 
характеру їх можливих дій тощо.  

Щоб створити необхідні умови для 
вищезазначеного процесу, було розроблено 
обґрунтовану модель розвитку науково-
дослідницької здатності у майбутніх 
МВУМВ. Для перевірки ефективності 
запропонованої моделі і комплексної 
методики розвитку науково-дослідницької 
здатності у майбутніх МВУМВ доцільно 
провести педагогічний експеримент.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Теоретико-методологічні 
принципи організації, проведення та обробки 

результатів педагогічного 
експериментального дослідження розкрито в 
наукових працях С. І. Архангельського, 
Ю. К. Бабанського, А.В. Барабанщикова, 
С.У. Гончаренка, В. В. Ягупова та ін. [2–7]. 
Методологію і методику наукового 
дослідження в педагогіці викладено у праці 
Е.Б. Кайнової. Експериментально 
досліджував розвиток управлінської 
культури майбутніх магістрів військового 
управління Р.В. Торчевський [8], професійну 
готовність майбутніх офіцерів інженерних 
військ – Є.І. Брижатий [9], методику 
проведення експериментального 
дослідження психолого-педагогічної 
підготовки майбутніх магістрів військового-
соціального управління – Л.В.Олійник [10]. 
Але науково-дослідницькі здатності 
у майбутніх МВУМВ експериментально не 
досліджувалися, тому це питання є 
актуальним. 

Метою статті є виклад результатів 
формувального експерименту в дослідженні 
розвитку науково-дослідницької здатності 
у майбутніх МВУМВ.  

Виклад основного матеріалу. 
Педагогічний експеримент є логічним та 
послідовним продовженням теоретичних 
наукових пошуків і основним методом 
перевірки їх достовірності, оцінювання 
ефективності і практичної значимості 
запропонованої методики. Експериментальна 
перевірка комплексної методики розвитку 
науково-дослідницької здатності у майбутніх 
МВУМВ є одним із основних етапів 
дослідження.  

Експеримент (від лат. exsperimentum – 
випробовую) – форма пізнання об’єктивної 
дійсності, один з основних методів наукового 
дослідження педагогічних явищ, що 
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пов’язаний зі створенням дослідником 
специфічних умов і полягає в організації 
цілеспрямованого спостереження. Його 
доцільно застосовувати в тих ситуаціях, які 
необхідно перевірити [5, 7]. Мета 
експериментального дослідження полягала в 
перевірці ефективності моделі і комплексної 
методики розвитку науково-дослідницької 
здатності у майбутніх МВУМВ. Дослідження 
проводилося протягом 2009–2013 рр. 
Методику проведення експериментального 
дослідження умовно поділили на три етапи: 
констатувальний, пошуковий і 
формувальний. 

На першому – констатувальному – 
етапі було визначено критерії та показники 
оцінювання рівнів розвиненості науково-
дослідницької здатності майбутніх МВУМВ; 
розроблено експертний опитувальник; 
визначено фактичний рівень розвитку їх 
науково-дослідницької здатності; підібрано 
групи експертів, визначено їх коефіцієнт 
компетентності, проведено ними експертну 
оцінку сучасного стану розвиненості 
науково-дослідницької здатності та 
сукупності у майбутніх МВУМВ професійно 
важливих якостей, необхідних для науково-
дослідницької діяльності (НДД) в інтересах 
майбутньої професійної діяльності. Група 
експертів складалася з представників різних 
вікових та фахових категорій, яким були 
притаманні широкий кругозір, різні інтереси, 
глибокі знання, уміння та, що важливо, 
професійний досвід. Їх компетентність 
дорівнювала граничній компетентності або 
була більше її. Це, як показав коефіцієнт 
компетентності експертів (Кк = 1,1014), 
забезпечило комплексне оцінювання 
розвиненості здатності до науково-
дослідницької діяльності МВУМВ. 

На другому – пошуковому – етапі 
уточнено й теоретично обґрунтовано модель 
та методику розвитку науково-дослідницької 
здатності майбутніх МВУМВ. 

Третій – формувальний – етап є 
найважливішим у нашому дослідженні, 
оскільки передбачав формування 
експериментальної (ЕГ) і контрольної груп 
(КГ) зі слухачів Воєнно-дипломатичної 
академії (ВДА); оцінювання експертами на 
вхідному діагностуванні рівня розвиненості 
науково-дослідницької здатності слухачів у 
цих групах; упровадження комплексної 
методики розвитку науково-дослідницької 
здатності у майбутніх МВУМВ у навчально-
виховний процес експериментальної групи; 
вихідне (контрольне) діагностування рівнів 
розвиненості науково-дослідницької 

здатності як в експериментальній групі після 
впровадження методики, так і в контрольній 
групі; статистичну обробку та аналіз 
отриманих результатів. Статистична 
перевірка однорідності складу ЕГ і КГ за 
сформованістю знань, умінь, навичок і 
здатностей слухачів ВДА до початку 
формувального експерименту показала, що 
за основними характеристиками ці групи 
суттєво не відрізнялися (отримані результати 
в межах похибки).  

Діагностування розвитку науково-
дослідницької здатності майбутніх МВУМВ 
за допомогою комплексної методики має 
відповідати вимогам загальної теорії 
вимірювань і спиратися на критерії, що 
дозволяють оцінити якість отриманих 
результатів. Найважливішими серед цих 
критеріїв є об’єктивність, реліабільність, 
валідність, достовірність. Тому під час 
діагностування було використано 
анкетування, опитування, самооцінювання, 
експертне оцінювання. 

Результати діагностування рівнів 
розвитку здатності до НДД вважаються 
об’єктивними, якщо максимально незалежні 
від експертів (дослідників), а вплив 
суб’єктивних дій фахівців, які проводять 
діагностування, є мінімальним. Крім того, 
діагностування можна вважати об’єктивним, 
якщо забезпечено об’єктивність проведення 
діагностування рівнів розвитку здатності до 
НДД майбутніх МВУМВ в однакових для 
всіх опитуваних умовах; прицензійність 
обробки результатів дослідження; 
об’єктивність інтерпретації результатів 
експертного опитування. 

Кількісно реліабільність можна 
виразити за допомогою кореляції результатів 
початкового і повторного опитування або 
результатів різних складових одного 
опитування. Перевірка реліабільності 
методики стосується насамперед відновлення 
результатів під час проведення повторного 
діагностування або експертного опитування. 
Ступінь реліабільності методики 
визначається за допомогою коефіцієнта 
реліабільності. Коефіцієнт реліабільності 
дорівнював коефіцієнту кореляції між 
результатами, які отримані за однаковими 
методиками та за сталих умов. Він показав, 
наскільки корелюють результати 
діагностувань, що проведені в однакових 
умовах. Слід нагадати, що ступінь 
реліабільності залежить від об’єктивності 
методики та стабільності діагностування 
досліджуваної характеристики. 

Валідність – обґрунтованість та 
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адекватність певного методу дослідження. 
Валідність методики діагностування рівнів 
розвитку здатності до НДД – психометрична 
характеристика, що є реальною здатністю 
інструментарію виміряти той психологічний 
конструкт, для діагностики якого він 
заявлений. 

Достовірність отриманих результатів 
гарантувалась експертами, які оцінювали 
рівень професійних знань майбутніх слухачів 
ВДА на вихідному (контрольному) 
діагностуванні. Для підтвердження 
достовірності отриманих результатів ми 
застосували непараметричні методи 
математичної статистики, а саме U-критерій 
Манна–Уїтні [4]. 

Генеральна сукупність у нашому 
дослідженні складалася зі слухачів, які 
навчалися у Воєнно-дипломатичній академії 
у 2009-2013 роках. 

Як уже зазначалося, перед початком 
діагностування ми умовно поділили слухачів 
на дві групи – контрольну та 
експериментальну. Головною вимогою під 
час проведення формувального етапу 
експерименту для забезпечення 
реліабільності і достовірності результатів 
дослідження було те, щоб навчання в КГ 
відбувалось за класичною (традиційною) 
програмою підготовки майбутніх МВУМВ, а 
в ЕГ – за розробленою комплексною 
методикою розвитку науково-дослідницької 
здатності МВУМВ. Запропонована 
комплексна методика складається з двох 
блоків: розвиток позитивної мотивації та 
розвиток здатності до НДД у майбутніх 
МВУМВ за допомогою активних методів та 
інтерактивних технологій навчання. 
Розвиток позитивної мотивації як елемент 
комплексної методики розвитку здатності до 
НДД є дієвим чинником для стимулювання 
мотиваційної сфери МВУМВ. Позитивна 
мотивація є підґрунтям для занять НДД. 
Використання інших, не менш важливих 
джерел активності (потяг до саморозвитку і 
самоствердження, інтерес до змісту і процесу 
науково-дослідницької діяльності) є також 
дієвою мотивацією науково-дослідницької 
діяльності, а їх актуалізація здатна 
забезпечити ефективність та успішність 
майбутньому МВУМВ у цій сфері. 
Успішність науково-дослідницької діяльності 
у межах фахової залежить не лише від 
здібностей і знань МВУМВ, а й від 
мотивації, його прагнення досліджувати, 
працювати, служити і досягати високих 
наукових і професійних результатів. Чим 
вище рівень мотивації та активності, тим 

більше мотивів спонукають його до наукової 
діяльності, тим більше зусиль він здатен 
прикласти. Високомотивовані майбутні 
МВУМВ, як свідчить аналіз результатів 
їхнього анкетування, в середньому на 41 % 
більше працюють і, як правило, досягають 
значних результатів як у науково-
дослідницькій, так і в навчальній, а загалом і 
в професійній діяльності. У рамках 
затвердженої «Методики діагностування та 
розвитку мотивації навчальної діяльності» 
передбачено проведення занять, до складу 
яких входять такі вправи:  

Вправа 1. Тема «Вплив позитивної 
мотивації на НДД слухача». Форми 
проведення: міні-лекція – дискусія, аналіз 
конкретних ситуацій (метод case-studies). Час 
проведення 15-20 хв. 

Вправа 2. Тема «Розвиток і зміна 
ставлення до НДД» (спрямовано на 
посилення мотиву успіху, розвиває 
мотивацію досягнення у НДД). Слухачам 
пропонується самостійно написати 
індивідуальний текст (за аналогією 
саморегуляції) для подальшого 
перечитування з метою підтримання 
позитивної мотивації до НДД. Форми 
проведення: міні-лекція – проблема, 
«круглий стіл». Час проведення 15-20 хв. 

Вправа 3. Тема «Формування інтересу 
до процесу і змісту НДД». Акцентування 
уваги слухачів на зв'язок фахових дисциплін 
та НДД, зокрема практичне використання 
методів наукового пізнання, НДД в інтересах 
майбутньої професійної діяльності. Особливо 
до дискусії залучати тих слухачів, які мають 
досвід НДД. Форми проведення: міні-лекція 
– дискусія, аналіз конкретних ситуацій 
(метод case-studies). Час проведення 15-20 хв.  

Вправа 4. Тема «Мотивація на розвиток 
у собі професійно важливих якостей, 
необхідних для НДД в інтересах майбутньої 
професійної діяльності». Форми проведення: 
ділова (рольова) гра, дискусія. Наприклад, 
обговорення вимог до кандидатів на 
заміщення посади наукового співробітника у 
науково-дослідному відділі вищого 
військового навчального закладу. Час 
проведення 15-20 хв. 

Вправа 5. Тема «Розвиток здатності 
виділяти пріоритети під час планування 
НДД». Кожний самостійно визначає п’ять 
етапів, які забезпечать йому досягнення 
наукової мети. Форми проведення: метод 
Хоббо. Час проведення 15-20 хв. 

Вправа 6. Тема «Розвиток відчуття 
наукової компетентності та здатності до 
НДД. Розвиток самостійності та 
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відповідальності під час наукових 
досліджень. На завершення слухачам 
пропонується анкета для виявлення їхнього 
ставлення до НДД (оцінювання заняття, 
висловлення побажань). Форми проведення: 
«круглий стіл», анкетування. Час проведення 
15-20 хв. 

Кожне наступне завдання передбачало 
більш високий рівень розвитку здатності 
слухачів до НДД. Використання аналізу 
конкретних ситуацій, інсценізації 
професійних ситуацій, ділових (навчально-
рольових) ігор, дискусій, творчих завдань 
дослідницького характеру, інших методів і 
форм, що імітують і відтворюють 
особливості майбутньої професійної 
діяльності створювало можливості для 
переходу від пізнавальної мотивації до 
професійної. 

Розвиток здатності у майбутніх 
магістрів військового управління 
в міжнародних відносинах до НДД 
здійснюється у межах факультативного 
курсу «Основи наукових досліджень» за 
допомогою активних методів та 
інтерактивних технологій навчання з 
використанням комплексу навчальних 
методів та типових видів НДД, зокрема 
конференцій молодих науковців, написання 
наукових статей, курсових та магістерських 
робіт, участі у роботі наукових гуртків, 
написання конкурсних наукових робіт, 
рефератів, доповідей, участі в НДР, 
виконання творчих завдань у межах 
навчального плану. Основними критеріями є 
самостійність і відповідальність під час 
досліджень, що ґрунтуються на аналізі та 
систематизації наукової інформації. 
Розроблення творчих програм за 
предметами, збільшення частки самостійних 
робіт, створення проблемних ситуацій на 
заняттях, дослідницьке викладання 
інформації, застосування нетрадиційних 
методів навчання, сприяють самореалізації та 
подальшому розвитку творчих сил 
особистості МВУМВ, відповідно, створюють 
умови для подальшого саморозвитку та 
самовдосконалення. Розвиток здатності до 
НДД відбувався на основі інтерактивності, 
діалогічності, дискусійності між усіма 
учасниками навчального процесу. 

Під час цих занять науково-
педагогічним працівникам слід зважати на 
такі чинники:  

пріоритетним має бути проблемно-
розвивальне навчання, спрямоване на 
здобування знань, розвиток умінь, навичок, 
здатностей (базується на позитивній 

мотивації), професійно важливих якостей та 
професійного мислення майбутніх МВУМВ; 

"період напіврозпаду компетентності"; 
"застарівання" важливих компетенцій, які є 
вкрай необхідними для професійної 
компетентності; 

андрагогічні особливості (вік слухачів 
26-33 роки. У цей період в особистості 
високий рівень пам’яті, мислення й уваги). 
Визначення провідного виду пам’яті та її 
особливостей, характерних для цього віку, 
особливостей прояву образної, вербальної, 
рухової, емоційної пам’яті; 

кожний слухач має власну думку, 
знання, певний досвід НДД тощо; 

позитивна мотивація сприяє розвитку 
самостійності, цілеспрямованості, 
наполегливості, відповідальності, які є 
важливими якостями для майбутніх 
МВУМВ. 

Оцінювання рівня розвиненості 
здатності слухачів ВДА до науково-
дослідницької діяльності передбачає не 
тільки визначення критеріїв, а й аналіз того, 
наскільки повним було виявлення ними 
певної ознаки. На повноту прояву критерію 
вказує показник, який виступає невід’ємною 
складовою системи оцінювання науково-
дослідницької діяльності слухачів, оскільки 
він дає можливість визначити, на основі чого 
оцінюється ступінь прояву критерію у межах 
кількості балів, що характеризують показник. 
Тому доцільно було розробити шкалу 
оцінювання розвиненості здатності слухачів 
ВДА до науково-дослідницької діяльності. 
Критерії визначали у порядку вагомості на 
основі анкетування слухачів ВДА, 
опитування експертів та науково-
педагогічних працівників ВВНЗ.  

На основі цих критеріїв та показників 
шляхом експертної оцінки визначили рівні 
розвитку здатності до науково-дослідницької 
діяльності у слухачів ВДА. Якщо показник 
проявляється інколи, то можна говорити про 
низький рівень (0 – 4 бали), якщо показник 
проявляється у більшості ситуацій, то 
визначаємо його як середній (5 – 7 балів), 
якщо показник виражений, а тим більше 
постійно, то це високий рівень (8 – 10 балів) 
розвитку здатності до науково-дослідницької 
діяльності у слухачів ВДА. Експерти оцінили 
рівні розвиненості науково-дослідницької 
здатності слухачів в експериментальній і 
контрольній групах до впровадження 
комплексної методики розвитку науково-
дослідницької здатності МВУМВ (вхідне 
діагностування, рис. 1).  
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Рис. 1. Вхідне діагностування рівнів розвитку науково-дослідницької здатності у майбутніх 

МВУМВ 
Після реалізації комплексної методики 

розвитку науково-дослідницької здатності 
МВУМВ, проведення занять відповідно до 
«Методики діагностування та розвитку 
мотивації навчальної діяльності» у межах 

спеціального мотиваційного тренінгу, 
викладання факультативного курсу «Основи 
наукових досліджень» експерти оцінили рівні 
розвиненості науково-дослідницької здатності 
слухачів (вихідне діагностування, рис. 2). 
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Рис. 2. Вихідне діагностування рівнів розвитку науково-дослідницької здатності 

у майбутніх МВУМВ 
Подальший аналіз отриманих у ході 

дослідження результатів показав динаміку 
розвитку науково-дослідницької здатності 
у майбутніх МВУМВ, яку подано в табл. 1. 

Таблиця 1 

Результати вихідного діагностування 
показують, що кількість майбутніх МВУМВ 
в експериментальній групі з низьким рівнем 
розвитку науково-дослідницької здатності 
зменшилася на 10,4 %, з високим рівнем – 
збільшилася на 9,7 %, а із середнім – 
збільшилася на 4,9 %. Це дає нам підстави 
стверджувати, що комплексна методика 
розвитку науково-дослідницької здатності у 
майбутніх МВУМВ дає позитивний 
результат, а її використання є ефективним.  

Після проведення занять, які 
передбачені комплексною методикою 
розвитку науково-дослідницької здатності у 
майбутніх МВУМВ істотно змінилося 
ставлення слухачів до науково-дослідницької 

діяльності та навчальних дисциплін. 
Формування позитивної мотивації у слухачів 
ВДА сприяло їх зацікавленості науково-
дослідницькою діяльністю, інтеграції 
навчання та елементів науково-дослідницької 
роботи (методів наукового пізнання), а також 
застосуванню їх на практиці у подальшій 
професійній діяльності. 

Висновок. Упроваджені комплексна 
методика та модель розвитку науково-
дослідницької здатності позитивно вплинули 
на ставлення майбутніх МВУМВ до обраної 
професії, до сприйняття себе як повноцінних 
особистостей, професіоналів, здатних творчо 
мислити, працювати і реалізовувати свій 
потенціал. Ефективність запропонованої 

Вхідне діагностування, % Вихідне діагностування, % Рівень розвитку науково-
дослідницької здатності КГ ЕГ КГ ЕГ 

Високий 14,3 14,7 16,1 24,4 
Середній 48,1 47,9 44,0 48,9 
Низький 37,6 37,4 39,9 26,7 
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моделі підтверджено експериментальною 
перевіркою. 

Перспективні напрями подальших 
досліджень Запропонована модель розвитку 
науково-дослідницької здатності у майбутніх 
магістрів військового управління 
в міжнародних відносинах дасть змогу 

зосередити увагу на необхідності доповнення 
змісту навчальних дисциплін завданнями 
дослідницького характеру, спрямованості 
навчального матеріалу на розвиток науково-
дослідницької здатності у майбутніх 
МВУМВ.  
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RESULTS OF THE EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE SCIENTIFIC 
CAPABILITIES DEVELOPMENT OF FUTURE MASTERS OF MILITARY COMMAND 

AND CONTROL IN INTERNATIONAL RELATIONS 
The article deals with analysis of research aptitude among future masters of military management in international 

relations. It gives data about testing reasoning ability, comprehension, divergent thinking and general awareness of the 
candidate. As an experiment was conducted the article provides results of research aptitude among future masters of 
military management in international relations depending upon different approaches to research skills development. A 
new model of developing research aptitude among future masters of military management in international relations is 
offered. Extensive examples are provided to prove the approach to developing research aptitude among future masters of 
military management in international relations. Necessary conditions and prerequisites for developing research aptitude 
among future masters of military management in international relations are identified and substantiated. Possible 
guidelines for additional investigation of developing research aptitude among future masters of military management in 
international relations are outlined.  

Key words: experiment, future masters of military command and control in international relations, 
scientific capabilities. 
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Мельніченко О. І.,  здобувач кафедри психології КНТЕУ (м. Київ) 

 
 

НОВОВВЕДЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
У статті розглянуто сучасний етап модернізації системи освіти, теоретичні засади 

ефективності системи управління якістю щодо надання освітніх послуг, етапи управління процесом 
впровадження педагогічного нововведення. Проаналізовано наукові підходи до виокремлення факторів, 
що сприяють позитивному сприйняттю нововведень науково-педагогічними працівниками; наукові 
підходи до визначення поняття «нововведення». 

Ключові слова: «нововведення», «освітні послуги», «діяльність науково-педагогічних працівників».  
В статье рассмотрен современный этап модернизации системы образования, теоретические 

принципы эффективности системы управления качеством относительно предоставления 
образовательных услуг, этапы управления процессом внедрения педагогического нововведения. 
Проанализированы научные подходы к выделению факторов, которые способствуют позитивному 
восприятию нововведений научно-педагогическими работниками; научные подходы к определению 
понятия «нововведение». 

Ключевые слова: «нововведение», «образовательные услуги», «деятельность научно-
педагогических работников». 

Сучасні ринкові реалії потребують від 
фахівців уміння адаптуватися до нових 
технологій виробництва та сучасної практики 
управління. Ринок праці України ставить 
перед випускниками вищих навчальних 
закладів (ВНЗ) високі вимоги до їх 
професійного та кваліфікаційного рівнів 
підготовки. Сучасний 
конкурентоспроможний ВНЗ повинен мати 
комплексну ефективну систему управління 
якістю підготовки майбутніх фахівців.  

Педагог, у свою чергу, повинен дбати 
про удосконалення своїх професійних 
якостей, постійно працювати над 
підвищенням кваліфікації. Це обумовлено 
приєднанням нашої країни до європейського 
освітнього простору та поглибленням, 
прискоренням соціально-економічних, 
соціокультурних, загальносвітових процесів, 
які визначають розвиток людства на 
сучасному етапі економічного стану країни. 

Актуальність дослідження. 
Інноваційна діяльність педагогів стає на 
сьогоднішній день основним напрямом 
реалізації модернізаційних реформ в освіті і 
одним із суттєвих напрямів переходу до 
моделі інноваційного розвитку України в 
цілому. Проблема впровадження 
нововведень та їх роль на підвищення якості 
освіти була й залишається актуальною. Це 
підтверджується її розглядом на 
міжнародних та всеукраїнських 
конференціях, у наукових публікаціях, 
висвітлення у засобах масової інформації та 
інтернет-ресурсах.  

Мета статті: проаналізувати теоретичні 
аспекти нововведень та їх впливу на 
підвищення якості освіти. 

Завдання: проаналізувати наукові 
підходи до визначення поняття 
«нововведення», етапи управління процесом 
впровадження нововведень, фактори, що 
сприяють підвищенню якості освіти. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проблеми інноватики 
розглядають Л. Даниленко, Л. Карамушка, І. 
Корнілова, Ю. М’якотін, В. Сергієвський та 
ін. Проблему впровадження педагогічних 
інновацій в навчально-виховний процес 
вивчають Л. Березівська, П. Шепет, Р. Чуйко 
та ін. Творче зростання викладача в умовах 
інноваційної діяльності, підвищення його 
фахового рівня, професійної компетенції 
відображено у працях І. Аркіна, Л. Вовк, А. 
Гільбуха, В. Загвязинського, І. Зязюна, 
М. Кларіна, Л. Коростильової, І. Ладенко, М. 
Поташніка, А. Пригожина, О. Савченко, 
І. Семенова та інших дослідників. Готовність 
педагога до інноваційної діяльності 
останніми роками досліджують З. Абасов, В. 
Уруський, О. Біляковська, Т. Демиденко, 
І. Дичківська, Н. Клокар, О. Коберник, К. 
Макогон, Т. Перекрьостова, В. Сластьонін та 
ін. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Сьогодні дедалі частіше ВНЗ 
розглядаються як виробники освітніх послуг. 
Тому на університети поширюється той же 
підхід, що і на комерційні підприємства: 
конкурентоспроможним на ринку освітніх 
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послуг стає той навчальний заклад, який 
намагається надати найбільш ефективну й 
економічну освіту найвищої якості. 
Відповідно, сучасний університет повинен 
мати систему управління якістю. 

Впровадження Болонського процесу у 
систему вищої освіти передбачало 
започаткування інновацій: введення 
двоциклового навчання (для поступового 
отримання академічних ступенів); 
запровадження кредитної системи; контроль 
якості освіти; розширення мобільності; 
забезпечення працевлаштування 
випускникові (ярмарки вакансій); 
забезпечення привабливості європейської 
системи освіти.  

Ефективність управління якістю 
освітніх наукових та інших послуг – це і є 
ефективність управління ВНЗ. Ефективність 
та якість підготовки фахівців у навчальному 
закладі – мета стратегічного менеджменту. 
Високий рівень надання освітніх послуг 
забезпечує професійна підготовка науково-
педагогічних працівників, їх особисті якості 
(порядність, відповідальність, 
принциповість); залучення до викладання 
фахівців інших ВНЗ та спеціалістів-
практиків; методичне та матеріально-
технічне забезпечення навчального процесу; 
наявність системи контролю й оцінки знань 
студентів, що відповідає сучасним вимогам; 
застосування сучасних освітніх технологій; 
участь викладачів у науково-дослідній роботі 
та залучення студентів до науково-
дослідницької діяльності; відповідність 
навчальних програм сучасним вимогам 
(наприклад, введення сучасних дисциплін 
відповідно до стандартів, вимог ринку праці; 
відкриття англомовних програм та 
збільшення годин на вивчення іноземної 
мови; проходження практики на 
підприємствах та за кордоном тощо); 
спрямованість викладання на формування 
соціальних якостей фахівця; стимулювання 
самостійної роботи студентів тощо [1].  

Сучасний етап модернізації системи 
освіти характеризується посиленням уваги до 
особистості, спрямування зусиль педагогів на 
розвиток творчого потенціалу учасників 
навчально-виховного процесу. Реалізація 
нових векторів розвитку освіти потребує 
використання інноваційних педагогічних 
технологій; творчого пошуку нових чи 
вдосконалених існуючих концепцій, 
принципів, підходів до освіти; суттєвих змін 

у змісті, формах і методах навчання, 
виховання, управління педагогічним 
процесом. 

Найбільш важливим елементом 
підготовки фахівців у ВНЗ є професійний 
рівень професорсько-викладацького складу. 
Професія викладача вищої школи – одна з 
найбільш творчих і складних професій, в 
яких поєднано науку і мистецтво. Викладач 
має володіти особистісними якостями, які 
мають для нього професійну значимість, 
тобто здатність: розуміти внутрішній світ 
іншої людини та проникати в його почуття, 
співпереживання; до активного впливу на 
студента (будувати стратегію педагогічних 
впливів залежно від зміни ситуації); володіти 
собою. 

Основні форми підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників у вищих 
навчальних закладах: стажування, навчання 
на різних курсах, аспірантура, докторантура, 
участь в роботі наукових та методичних 
конференціях, кафедральних та 
міжкафедральних теоретичних та 
методологічних семінарах.  

Перепідготовку та підвищення 
кваліфікації повинен планувати кожний 
викладач та відображати в індивідуальних 
планах навчально-виховної і науково-
дослідницької роботи. Важливо, щоб 
науково-педагогічні працівники 
використовували нові технології, зокрема 
мультимедійні засоби навчання. На думку М. 
Ситнікової, «перехід викладачів на більш 
сучасні технології навчання – процес 
нелегкий і потребує часу. Це пояснюється 
творчим характером педагогічної діяльності, 
яку неможливо зрозуміти як звичайний 
виробничий процес на конвеєрі. Тому 
володіння новими освітніми технологіями 
вимагає формування внутрішньої готовності 
викладача до серйозної роботи, перш за все 
до перетворення самого себе» [2].  

Однією з основних функцій діяльності 
сучасного навчального закладу є 
впровадження нововведень та управління 
ними. Під управлінням нововведеннями 
розуміють планування, організацію, 
регулювання і контроль процесу 
впровадження в систему освіти навчального 
закладу. 

Продуктами інноваційної діяльності є 
нововведення, які позитивно змінюють 
систему освіти, визначають її розвиток і 
характеризуються новим чи вдосконаленим 
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змістом освіти, засобами навчання, 
виховання, освітніми моделями та системами 
управління, зафіксованими у формах, 
придатних для апробації, розповсюдження та 
освоєння.  

Існують різні точки зору щодо 
визначення поняття «нововведення». 
Наведемо ті, які стосуються системи вищої 
освіти та діяльності науково-педагогічних 
працівників: комплексний процес створення, 
розповсюдження та використання нового 
практичного засобу (новації); форма 
організації інноваційної діяльності; 
цілеспрямована зміна, яка вносить в 
організацію нові стабільні елементи; 
комплексний процес створення, поширення 
та використання нового педагогічного засобу 
для якісно кращого задоволення вже відомих 
суспільних потреб, процес його 
впровадження в окремому навчальному 
закладі з метою підвищення освітньо-
виховної діяльності; зміст можливих змін 
педагогічної дійсності, що ведуть до раніше 
невідомого стану, результату і які 
розвивають теорію і практику навчання й 
виховання; процес змін, пов’язаний з 
внесенням даного нововведення у те 
соціальне та матеріальне середовище, в 
якому здійснюється його життєвий цикл [3].  

Поділ нововведень відповідно до їх 
причетності до навчально-виховного процесу 
дозволяє виділити такі типи нововведень: 

1. в змісті освіти; 
2. в методиках, технологіях, формах, 

методах, прийомах, засобах навчально-
виховного процесу; 

3. в організації навчально-виховного 
процесу; 

4. в системі управління навчальним 
закладом.  

Поділ нововведень за масштабом 
(об’ємом) перетворень дозволяє виділити: 

 часткові − локальні, одиничні, не 
пов’язані між собою; 

 модульні − комплекс часткових, 
пов’язаних між собою нововведень; 

 системні – нововведення, які 
охоплюють весь навчальний заклад [3].  

Створення та поширення нововведень у 
системі вищої освіти обумовлюється низкою 
факторів: появою державних стандартів 
освіти; профілізацією та індивідуалізацією 
освітнього процесу; концепцією 
національного виховання; авторськими 
навчальними програмами, підручниками, 

посібниками, виховними та управлінськими 
системами й технологіями; варіативними 
системами навчання; діалоговою формою 
спілкування суб’єктів навчально-виховного 
процесу; рейтинговою системою оцінювання 
знань студентів; модернізацією змісту, форм 
і методів управлінської діяльності керівників 
закладів освіти; варіативними моделями 
структури управління тощо.  

Виділяють три етапи управління 
процесом впровадження педагогічного 
нововведення: 

1. Організація попередньої підготовки 
(моральної, психологічної) педагогічного 
персоналу. Зміст цього етапу полягає в 
уточненні змісту та сутності нововведення; 
повідомленні ідеї й сутності нововведення; 
здійснення порівняльного аналізу; 
планування, розробка методичних 
рекомендацій. 

2. Визначення і постановка цілей 
завдань на основі аналізу існуючої практики 
та співставлення її зі стратегічними 
завданнями впровадження нововведення. 
Зміст етапу: аналіз існуючої педагогічної 
практики; виявлення існуючих 
суперечностей; визначення мети 
впровадження нвовведення; конкретизація 
завдань реалізації мети. 

3. Планування процесу впровадження 
нововведення. Зміст етапу включає: розробку 
проекту, схеми, алгоритму; конкретизацію 
змісту окремих станів; визначення термінів; 
розподіл обов’язків; визначення змісту 
заходів із впровадження нововведення [3].  

В умовах впровадження нововведень 
особливу роль у професійній діяльності 
науково-педагогічних працівників відіграють 
професійно важливі якості: особистісний 
компонент діяльності, тобто характеристики 
емоційної, вольової і мотиваційної сфер, 
організаторські здібності; сенсорно-
перцептивний компонент діяльності, тобто 
характеристики сприйняття і уваги; 
гностичний, або інтелектуальний, компонент 
діяльності, тобто характеристики процесу 
обробки інформації, прийняття рішень тощо; 
моторний компонент діяльності [4].  

Реалізація нововведень пов’язана з дією 
різноманітних психологічних чинників і 
залежить від того, хто є ініціатором, хто їх 
підтримує і хто їм протистоїть, як вплине 
нововведення на життя працівників. 

Особливості реагування на 
нововведення залежать від характеру, 
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здібностей, темпераменту людини. Від того, 
як людина відноситься до інновацій, в якому 
напрямку зміни впливають на її психіку, 
залежить ефективність здійснення 
нововведень в управлінні організацією в 
цілому та колективом зокрема. На всіх етапах 
впровадження інновацій колектив повинен 
бути активним учасником інноваційного 
процесу. 

Кожне нововведення викликає в 
свідомості людини перебудову або в будь-
якому разі підвищення психічної активності. 
Зараз набирає сили процес створення 
психологічних служб у ВНЗ, спрямованих на 
забезпечення умов для повноцінного й 
гармонійного індивідуального розвитку 
індивіда, сприяння збереження та укріплення 
його здоров’я, підвищення адаптивних 
можливостей. Основними в діяльності 
психологічної служби ВНЗ є завдання 
психологічної підтримки і супроводу 
студентів та викладачів у професійному 
розвитку. 

Основні завдання підготовки науково-
педагогічних працівників до нововведень в 
системі вищої освіти полягають в тому, щоб 
допомогти кожному в розвитку його 
ціннісних орієнтацій і гуманістичної 
спрямованості, які визначають загальний 
підхід до реалізації актуальних проблем 
сучасної освіти; розкрити способи побудови 
конкретних концепцій роботи навчального 

закладу і викладача, враховуючи своєрідність 
умов їх діяльності; орієнтувати викладача на 
осмислення ним результатів педагогічних 
нововведень, сприяти виробленню критеріїв 
їх оцінки і самооцінки.  

Виокремлюють низку факторів, які 
сприяють нововведенням: наявність 
необхідних ресурсів для реалізації 
нововведень; атмосфера підтримки змін, яка 
панує в колективі; усвідомлення членами 
колективу необхідності подальшого 
розвитку; вимоги зовнішнього середовища, 
запити на оновлені освітні послуги; 
структурна готовність закладу до 
нововведень, у тому числі матеріально-
технічне оснащення; творчий підхід науково-
педагогічних працівників до роботи; 
націлений на реформи керівник навчального 
закладу (схильність до ризику, зацікавленість 
у службовому пересуванні, високий 
професіоналізм); позитивний приклад інших 
навчальних закладів тощо [3].  

Рівень підготовки науково-педагогічних 
працівників до нововведень підвищується, 
якщо цей процес: методично забезпечений 
програмою підготовки педагога-новатора; 
передбачає конкретні форми й методи 
організації педагогічної діяльності; постійно 
коригується та вдосконалюється. 

Практика свідчить, що в педагогічних 
колективах відпрацьовані дві схеми 
прийняття рішення про нововведення. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Готовність викладача до нововведень 

зумовлюється багатьма факторами, 
найважливішим з яких є система методів і 
цілей, наявність професійних знань і вмінь, 
безпосереднє включення особистості в 

діяльність, у процесі якої найбільш активно 
формуються потреби, інтереси й мотиви 
здобуття суттєвих, значущих, найбільш 
сучасних знань і вмінь. 

Розрізняють п’ять категорій викладачів 
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за ставленням до нововведень (за 
Е. Роджерсом): 

 новатори − викладачі, які завжди 
першими сприймають все нове, сміливо його 
впроваджують і поширюють; 

 викладачі, які першими здійснюють 
практичну (експериментальну) перевірку 
цінностей інновацій в кожному навчальному 
закладі; 

 помірковані, які дотримуються 
правила «золотої середини» і не сприймають 
нового до того часу, поки його не впровадять 
більшість колег; 

 викладачі, які більше сумніваються, 
ніж вірять в нове, вони більше орієнтовані на 
старі технології, ніж на нові, а сприймають 
нове лише при загальній позитивній 
громадській думці; 

 останню категорію складають 
викладачі, в яких дуже сильний зв’язок з 
традиційним, старим підходом до навчання і 
виховання, вони консервативні і відкидають 
все нове [3].  

Більшість вчених розглядають наявність 
позитивного клімату колективу організації як 
умову досягнення сприятливого ставлення до 
нововведень, деякі – навіть як індикатор 
готовності до реорганізації [5,6]. Колективна 
думка впливає на індивідуальну оцінку 
нововведення [7]. Одним з вирішальних 
зовнішніх соціально-психологічних факторів, 
що стимулюють або гальмують 
нововведення, є психологічний клімат 
колективу.  

Будь-який колектив відрізняється 
складом працівників різних за віком, освітою, 
стажем роботи, життєвим досвідом, 
особистими особливостями тощо. У 
результаті цих розходжень з’являється 
можливість виникнення конфліктів. У 
зв’язку з нововведеннями зростає 
актуальність вивчення міжособистісних 
конфліктів, адже вони виступають 
гальмуючим елементом у процесі введення 
інновацій. 

Причини опору нововведенням 
науково-педагогічними працівниками 
можуть бути зумовлені: 

 невизначеністю − викладач не знає, 
якими для нього будуть наслідки змін; він 
відчуває невпевненість і незручність; 
побоюється, що нововведення зруйнують 
звичну систему відносин у колективі; 

 відчуттям втрати − необхідність 
зійти зі звичного шляху, супроводжується 

відчуттям втрати, що призводить до 
сприйняття змін як загрози власному статусу; 

 переконливістю, що нічого 
хорошого зміни не принесуть; 

 побоювання звільнення, зниження 
соціального статусу, зростання 
навантаження; 

 небажанням витрачати зусилля на 
перенавчання;  

 небажанням пристосуватися до 
нового соціально-психологічного клімату в 
колективі тощо. 

Щоб частково або повністю усунути 
наведені вище причини опору можна за 
допомогою таких прийомів роботи з 
науково-педагогічними працівниками: 
надання вичерпної і своєчасної інформації 
про нововведення; надання підтримки тим, 
хто її потребує; залучення досвідчених 
викладачів, які користуються незаперечним 
авторитетом тощо. 

Фединець Н. виокремлює десять 
основних правил щодо управління опором 
змінам в організації: 

1. Залучати до процесу впровадження 
змін працівників віком до 35-40 років, 
орієнтуватися на молодий персонал. 

2. Впроваджувати такі зміни й таким 
чином, щоб потреба у навчанні персоналу 
була незначною, а витрати на навчання – 
мінімальними. 

3. Зміни слід проводити так, щоб не 
руйнувати усталені традиції та цінності, а 
нові традиції впроваджувати поступово. 

4. Зміни необхідно супроводжувати 
мотиваційними заходами. 

5. Потрібно стежити за тим, щоб обсяг 
робіт, пов’язаних зі змінами не перевищував 
той, що був до змін. 

6. Повинні бути розроблені чіткі 
плани проведення змін. 

7. Проводити зміни слід за умови 
наявності необхідних ресурсів та при 
наявності задовільних комунікацій для цього. 

8. Проводити консультації персоналу 
щодо змін. 

9. Нововведення не повинні бути 
пов’язанні зі зміною процесу прийняття 
рішень. 

10. Зміни можливі лише за умови 
наявності лідера, який би був їх ініціатором 
та повів колектив за собою [8].  

Для успішної реалізації нововведень 
керівники навчальних закладів мають 
пам’ятати, що цьому сприяють такі 
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мотиваційні фактори: підвищення заробітної 
плати; розширення прав працівників; 
покращення морально-психологічного 
клімату в колективі; покращення відносин 
між працівниками та адміністрацією закладу; 
повне використання знань і здібностей 
викладачів; більш цікава робота в результаті 
нововведення; більше самостійності і 
відповідальності в роботі; кращі можливості 
для саморозвитку і підвищення кваліфікації; 
відповідність нововведень традиціям та 
нормам, які склалися в навчальному закладі. 

Так, у Київському національному 
торговельно-економічному університеті 
(КНТЕУ) з 2009 р. існує система планування, 
підготовки, видання, моніторингу, 
здійснення коригувальних дій щодо 
навчально-методичного забезпечення 
дисциплін як складової системи управління 
якістю. Також отримано вперше в Україні 
вищим навчальним закладом сертифікат на 
відповідність СУЯ вимогам міжнародних 
стандартів ISO 9001:2008 (ДСТУ 9001:2009) 
від національного органу України з 
сертифікації. Підтверджено відповідність 
СУЯ КНТЕУ в національній системі 
сертифікації УкрСЕПРО. В університеті 
проведено комплекс заходів з впровадження 
СУЯ: затверджено відповідну документацію, 
визначено процеси системи управління 
якістю, сформовано Раду з якості. 

У КНТЕУ системно проводяться 
соціологічні оптування серед студентів та 
науково-педагогічних працівників щодо 
якості надання освітніх послуг.  

Студентам пропонується оцінити якість 
освіти, яку вони отримують, висловити 
думку щодо того, що забезпечує високий 
рівень надання освітніх послуг, що є 
необхідним для підвищення якості 
підготовки фахівців, що треба зробити для 
покращення їх знань тощо.  

Для підвищення якості підготовки 
фахівців, за результатами опитування 
необхідні: професійна підготовка викладачів 
та їх особистісні якості; методичне 
забезпечення навчального процесу, 
викладання нових навчальних дисциплін 
відповідно до вимог ринку праці, 
застосування сучасних інноваційних 
технологій та методів навчання, новітніх 
форм проведення занять, наявність новітньої 
літератури в бібліотеці навчального заладу, 
матеріальне та моральне стимулювання 
студентів, залучення спеціалістів-практиків, 

забезпечення можливостей паралельного 
навчання на різних факультетах, професійна 
перепідготовка викладачів, оновлення 
професорсько-викладацького складу, 
залучення до викладання фахівців інших 
ВНЗ тощо. 

Для удосконалення системи освіти 
вищого навчального закладу необхідним є 
сприяння розвитку науково-дослідницької 
діяльності. За результатами опитування 
студентів, це заходи щодо: 

 підвищення рівня соціальної і 
педагогічної підтримки студентів, що 
активно займаються науково-дослідницькою 
діяльністю, врахування цієї діяльності під час 
призначення іменних та державних 
стипендій; 

 оновлення навчально-лабораторної, 
експериментально-дослідницької бази; 

 синтез відкритих систем 
інтенсивного навчання, що є перспективним 
напрямом модернізації вищої освіти; 

 удосконалення системи 
стимулювання наукової діяльності студентів 
через установлення спеціальних грантів, 
проведення конференцій і творчих конкурсів 
на кращу наукову роботу з виділенням 
призового фонду. 

За результатами соціологічного 
дослідження серед студентів та викладачів у 
КНТЕУ, можна стверджувати, що на 
сьогодні для підвищення якості освіти, в 
першу чергу, необхідним для студентів є: 
викладання нових навчальних дисциплін 
відповідно до вимог ринку праці; 
удосконалення матеріального та морального 
стимулювання студентів та залучення до 
викладання спеціалістів-практиків, 
підвищення якості викладання іноземних 
мов; дотримання викладачами етичних норм 
поведінки; оновлення комп’ютерної бази та 
зміни у навчальних планів; для викладачів – 
зменшення кількості студентів у групі, 
покращання індивідуальної роботи зі 
студентами; викладання нових навчальних 
дисциплін, залучення до викладання 
фахівців-практиків, зменшення кількості 
дисциплін у навчальному плані, викладання 
профільних дисциплін англійською мовою, 
адаптація навчальних планів до вимог 
роботодавців, надання можливості студентам 
проходження практики на профільних 
підприємствах; вдосконалення матеріально-
технічної бази; розширення індивідуальних 
консультацій зі студентами.  
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Висновки. Отже, нами проаналізовані 
наукові підходи до визначення поняття 
«нововведення». Можемо стверджувати, що 
нововведення – це важлива складова 
підвищення якості освіти у сучасному 
вищому навчальному закладі. Їх 
впровадження допомагає мати комплексну 
ефективну систему управління якістю 
підготовки майбутніх фахівців. Нами 
розглянуто типи та функції нововведень; 
фактори, що сприяють їх поширенню та 
підвищенню якості надання освітніх послуг; 
етапи управління процесом впровадження 

нововведень; особливості реагування на них 
науково-педагогічними працівниками; 
причини виникнення опору. Наведені 
правила щодо управління опором змінам в 
організації. 

Успішне впровадження будь-якого 
нововведення залежить від значної кількості 
психологічних та соціально-психологічних 
факторів. Істотною передумовою 
позитивного ставлення до нововведень є 
спеціально запланована система заходів для 
підготовки до їх здійснення.  
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ПРОФІЛАКТИКА ПОЖЕЖ У ПРАКТИЧНІЙ РОБОТІ ПРАЦІВНИКІВ 
РЕГІОНАЛЬНИХ УПРАВЛІНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНКЕТУВАННЯ 
 
Одним із завдань Державної служби України з надзвичайних ситуацій є запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій, зокрема, пожеж. Однією з найкращих форм попередження виникнення пожеж 
є наглядово-профілактична робота. Для визначення ефективних та результативних шляхів і напрямів 
проведення профілактичної роботи нами проведено дослідження різних груп працівників Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій щодо визначення пріоритетних прийомів, методів, засобів і 
форм профілактики пожеж.  

Ключові слова: пожежна безпека, пожежно-профілактична робота, професійна підготовка, 
професійна діяльність. 

Одной из задач Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям является 
предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, в частности, пожаров. Одной из лучших форм 
предупреждения возникновения пожаров является надзорная и профилактическая работа. Для 
определения эффективных и результативных путей и направлений проведения профилактической 
работы нами проведено исследование различных групп работников пожарной безопасности по 
определению приоритетных приемов, методов, средств и форм профилактики пожаров. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, пожарно-профилактическая работа, 
профессиональная подготовка, профессиональная деятельность. 

Як свідчать статистичні дані [1], 
зменшується кількість постраждалих під час 
пожеж. У той же час із кожним роком 
збільшується число зафіксованих випадків 
неконтрольованого вогню. При цьому 
потрібно підкреслити, що більшість пожеж 
виникає через людський чинник: пустощі з 
вогнем, необережне поводження з вогнем, 
порушення правил безпеки при експлуатація 
пожежо- і вибухонебезпечних пристроїв та 
споруд, підпали.  

Одним із основоположних факторів 
запобігання виникненню пожеж і зменшення 
збитків від дії вогню є навчання різних 
категорій населення заходам профілактики і 
основним пожежно-технічним прийомам. 

Пріоритетною визначена група 
працівників ДСНС України, які постійно 
стикаються із проблемами запобігання, 
ліквідації та усунення наслідків пожеж. Вони 
є фахівцями у своїй справі, розуміють 
причини і наслідки необережного 
поводження з вогнем та вогненебезпечними 
матеріалами. Групу професіоналів прийнято 
називати «експертами» [2; 3; 4]. 

Мета статті – визначити ефективні 
напрями підготовки майбутніх фахівців 
пожежної безпеки з профілактики пожеж.  

Для виявлення основних напрямів 
профілактичної роботи нами була 
розроблена анкета для працівників ГУ (У) 

ДСНС України в областях, АР Крим, м. 
Києва та Севастополя. Структуру анкети 
умовно можна поділити на кілька частин: 

– анкетна – питання стосуються досвіду 
роботи, освітнього рівня, місця і виду 
діяльності у складі підрозділу ДСНС; 

– ціннісна – питання направлені на 
виявлення відношення експерта до 
професійної діяльності, доцільності та 
необхідності проведення профілактичної 
роботи; 

– основна – питаннями щодо 
можливості підвищення ефективності 
проведення профілактичної роботи серед 
населення (вік, місце, форми, прийоми, 
засоби профілактики пожежної безпеки); 

– допоміжна – питання на виявлення 
думки експертів щодо змін у професійній 
підготовці майбутніх фахівців пожежної 
безпеки. 

Для проведення експертного 
опитування було розіслано анкети до ГУ (У) 
ДСНС України в областях, АР Крим, м. 
Києва та Севастополя у грудні 2012 р. 
Отримано відповіді у лютому-березні 2013 
року – 1340 заповнених анкет.  

Первинна обробка виявила анкети, які 
через логічні помилки та нещирість 
респондентів було вилучено з подальшої 
обробки. Так, наприклад, експерт обирає 
найкращого суб’єкта профілактичної роботи 
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– сім’ю, при цьому вважає найбільш 
доцільним проводити профілактичні заходи у 
школі. Тобто наявне протиріччя між місцем і 
суб’єктом проведення пожежно-
профілактичної роботи, або у експерта немає 
чіткого розуміння профілактичної діяльності. 
Після усунення анкет з можливими 
помилками залишилось для подальшого 
аналізу 972 анкети. 

Із кожного регіону було отримано в 
середньому 30-40 анкет, але були регіони, які 
надіслали як більшу кількість відповідей 
респондентів: Донецька (277), автономна 
республіка Крим (119), Сумська (85), 
Харківська (75), так і меншу 20 анкет: 
Черкаська, Чернігівська, Миколаївська, 

Луганська, Запорізька (рис. 1). 
Наведемо інші статистичні дані 

пошукового етапу експерименту. 
В якості експертів виступило 830 

працівників ДСНС України чоловічої статі 
(85 %) і 142 – жіночої (15%). Вони 
представляли працівників служби: міст – 775 
чоловік (79,7 %) та сіл – 197 (20,3%). 

Середній вік опитаних становить 30,8 
років. Найбільшу вікову групу серед 
експертів становили фахівці віком від 21 до 
30 років (52,5 %), від 31 до 40 років – 376 
чоловік (38,7 ), більше 41 року – 83 чоловіка 
(8,5 %), менше 21 року – 3 (0,3 %). З віком 
респондентів корелює їх стаж роботи в 
органах пожежної охорони (рис.2). 

 
Рис. 1. Карта України * 

* основа карти взята із сайту http://geoknigi.com/ та доопрацьована автором 

 
Рис. 2. Стаж роботи в органах пожежної охорони респондентів 
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Анкетування виявило, що експерти, які 
прийняли участь в опитуванні, займають 
різні посади. Респонденти зазначають, що 
безпосередньо займаються профілактичною 
діяльністю – 635 чоловік (65,33 %), 
займаються перевіркою стану пожежної 
безпеки – 142 працівники (14,61 %), 
проводять розслідування причин виникнення 
пожеж – 87 працівників (8,95 %), працюють 
на управлінських посадах – 43 респонденти 
(4,42 %). Всі інші фахівці (безпосередньо 
займаються експлуатацією технічних 
пристроїв, матеріально-технічним 

забезпеченням підрозділів, кадровою 
роботою, діловодством, зв’язками з 
громадськістю та засобами масової 
інформації, запобіганню корупції, 
юридичною роботою) в кількості 65 чоловік 
(6,69 %).  

Рівень освіти та наявність професійної 
підготовки в галузі пожежної безпеки у 
респондентів наведено на рис. 3, який 
показує значну перевагу фахівців із вищою 
освітою та необхідною спеціальною 
підготовкою.  

 
Рис. 3. Рівень освіти та професійна підготовка респондентів 

Тобто анкетна частина опитувальника 
показала достатньо високий рівень 
професійної підготовки експертів, їх стажу 
роботи та відкритості, чесності у своїх 
відповідях. 

У виявленні відношення до власної 
професійної діяльності експерти виявили 
певну одностайність: більше 84 % 
респондентів відмітили своє позитивне 
відношення до виконуваних обов’язків та 
94,4 % вважають своїм головним завданням 
запобігання виникненню пожеж, тобто 

наявна значна перевага по відношенню до 
проведення профілактичної роботи як 
головної у забезпеченні пожежної безпеки. 

Але допоміжна частина опитувальника 
виявила значні розбіжності респондентів між 
навчанням профілактичній роботі майбутніх 
фахівців пожежної безпеки та їх думкою про 
важливість проведення профілактики. На 
рис. 4 ми зобразили результати відповідей 
експертів щодо важливості складових 
професійної підготовки курсантів (студентів, 
слухачів) вищих навчальних закладів ДСНС. 
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Рис. 4. Думка респондентів щодо важливості складових професійної підготовки майбутніх 

пожежників 
Дисбаланс полягає в тому, що 

психологічно-педагогічній підготовці надають 
перевагу тільки 8 % респондентів, що значно 
менше від 84 % (частка тих, хто вважає 
профілактичну роботу найбільш важливою для 
пожежної безпеки). Значна частка (72 %) 
респондентів вважають головною складовою 
пожежно-технічну підготовку, тобто уміння 
гасити пожежу за допомогою різних засобів і 
прийомів. На нашу думку, таке відхилення у 
відповідях можна пояснити певним 
негативним відношенням до психолого-
педагогічної частини професійної діяльності 
або нерозуміння її суті.  

Головною частиною опитувальника була 
її основна частина, тобто виявлення заходів, 
форм і методів ефективної пожежно-
профілактичної роботи. 

Проаналізуємо отримані результати. 
Головною причиною пожеж експерти 

назвали «людський чинник» (95,4 %), що 
відповідає середньому статистичному 
показнику за останні десять років (90-95 %%). 
Тобто якраз профілактична робота з різними 
категоріями населення повинна сприяти 
зменшенню цього показника.  

Другий важливий напрям – це навчання 
людей правильному поводженню під час 
виникнення і розповсюдження некерованого 

вогню. Тому наші експерти вважають, що для 
цього важливим є проведення пожежно-
профілактичної роботи кожен день (83 % 
опитаних), кожного тижня (5,6 %) або кожного 
місяця (5,9 %). Достатніх результатів при 
проведенні профілактики можна досягнути 
при нагадуванні про безпечні умови 
поводження з вогнем та вогненебезпечними 
пристроями раз на рік (5,5 %). Аналіз 
психологічної літератури, статистичних даних, 
іншої наукової літератури доводить, що 
профілактика повинна бути періодичною, 
короткою і достатньою за кількістю 
нагадування. При цьому важливими 
факторами є вік, професійна діяльність, 
особисті якості та інші фактори людини. 

Важливим фактором успішної 
профілактичної роботи є вік активного 
позитивного впливу. Наші респонденти дали 
такі варіанти початку проведення 
профілактичних заходів (рис. 5). Такий 
розподіл можна пояснити різним поняттям 
респондентів щодо розумових можливостей 
людини у різні періоди онтогенезу. Це ще раз 
підтверджує нашу думку про важливість і 
необхідність психологічно-педагогічної 
підготовки для бакалаврів, спеціалістів і 
магістрів пожежної безпеки. 

 
Рис. 5. Початок профілактичної роботи за віком (ведучою діяльністю) 
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Дуже важливим завданням пошукового 
експерименту було визначення найбільш 
ефективних і результативних форм, методів, 
прийомів, засобів і мотивації в процесі 
проведення пожежної профілактики. Аналіз 
відповідей та їх зв'язок показав, що експерти 
вбачають найбільш оптимальним такий 
спосіб: профілактичну роботу найбільш 
результативно можуть проводити у сім’ї та 
школі, батьки та вчителі. При цьому останнім 
повинні надавати кваліфіковану допомогу 
працівники ДСНС через особисте 
спілкування, ЗМІ, колективні зустрічі. Така 
робота повинна бути регулярною, із 
взаємною зацікавленістю та вигодою. 
Профілактика повинна бути направлена на 
формування розуміння важливості 
попередження виникнення пожежі та 

володіти необхідними прийомами 
первинного пожежогасіння і надання першої 
допомоги. Аналіз наукової літератури 
доводить, що підготовлена до небезпеки 
людина менше здатна піддатися негативному 
впливу стресу, тому її можливості щодо 
уникнення тяжких наслідків і усунення дії 
небезпечних факторів більші за 
непідготовлену людину.  

Дуже цікавий результат ми отримали на 
питання допоміжної частини опитувальника: 
«Як Ви вважаєте, який рівень професійної 
підготовки майбутніх фахівців пожежної 
безпеки після закінчення професійного 
навчального закладу?». Середнє значення 
становило 5,4 бали, а розподіл за кількістю 
респондентів, які оцінили якість професійної 
підготовки ми занесли до табл. 1. 

Таблиця 1. 
Оцінка респондентами якості професійної підготовки випускників 

Якість професійної 
підготовки 

Абсолютна кількість 
респондентів, чол. 

Відносна кількість 
респондентів, % 

1 57 5,86 
2 32 3,29 
3 110 11,32 
4 89 9,16 
5 272 27,98 
6 117 12,04 
7 116 11,93 
8 99 10,19 
9 16 1,65 
10 64 6,58 

РАЗОМ 972 100 
 
Данні таблиці свідчать, що незадоволені 

якістю професійної підготовки (від 1 до 3-х 
балів) трохи більше 20 % опитаних, при 
цьому випускники навчальних закладів 
вважають можливість чіткого виконання 
посадових обов’язків (від 7-ми до 10-ти 
балів) у 32 %. Тобто біля половини 
випускників (48 %) потребують певного 
донавчання і адаптації на робочому місці. 

Дуже важливим для виявлення думки 
експертів щодо можливих змін у професійній 
підготовці майбутніх фахівців пожежної 
безпеки було два питання. Перше вимагало 
визначитися щодо необхідності введення 
змін у професійну підготовку. Кожні 2 із 
трьох експертів вважають зміни необхідними 
(66,8 %), при цьому кожен третій вважає ці 
зміни зайвими (33,2 %). Це певним чином 
підтверджує попереднє питання щодо якості 
професійної підготовки випускників 
навчальних закладів з підготовки фахівців 
пожежної безпеки. 

Аналіз змісту навчальних програм 
професійної підготовки із спеціальності 

«Пожежна безпека», наукових праць з 
підготовки фахівців пожежної безпеки 
показав, що недостатньо приділяється уваги 
педагогічній підготовці курсантів (студентів, 
слухачів) для формування компетенцій щодо 
індивідуальної роботи з профілактики 
пожеж, створення добровільних пожежних 
дружин у навчальних закладах і на 
виробництві, оволодінні активними формами 
навчання щодо проведення агітації серед 
дорослого населення для запобігання 
пожежам та здійснення громадського 
контролю за додержанням установлених 
законодавством вимог пожежної безпеки.  

Опитування фахівців, бесіди з 
курсантами, студентами і учнями доводять той 
факт, що одним із факторів зміни на краще у 
профілактичній роботі повинна стати 
пропаганда безпечного способу життя. Так, 
інтерв’юери відмічають досить велику 
кількість реклами, фільмів, в яких відображено 
небезпечні способи поводження з вогнем або 
технікою (герої курять, підпалюють, 
включають багато електричної техніки тощо). 
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Позитивних героїв-рятівників мають декілька 
мультиплікаційних фільмів («Рекс-пожежник», 
«Плутанина», «Фінлі: Маленька пожежна 
машинка») та художніх («Вогнетривкий», 
«Пожежники Чикаго», «Пожежне весілля», 
«Бал пожежників», «Пожежники»), але в них 
відсутній позитив у головних героях – 
працівниках пожежної охорони, які заради 
професійної діяльності часто жертвують 
власним сімейним життям, із-за корисливих 
мотивів йдуть на обман, не мають достатнього 
досвіду і професіоналізму. Тобто, формується 
образ, який далекий від реального фахівця 
пожежної безпеки.  

Документальні фільми, на жаль, не 
мають сильного психологічного впливу. 
Позитивним моментом можна назвати вихід 
комп’ютерних ігор на тему гасіння пожеж 
(наприклад, «Пожежна служба», «Будні 
пожежника» тощо). Але потрібно чітко 
усвідомити, яким чином дитина зреагує на 
такі ігри – як необхідність забезпечувати 
норми пожежної профілактики чи як призив 
до підпалу. Виникає потреба глибоких 
психологічних досліджень з цього питання.  

На основі цього можна виділити такі 
важливі принципи проведення пожежно-
профілактичної роботи як регулярність, 

професійність, позитивна мотивація, 
відповідність віковим і розумовим 
можливостям суб’єкта впливу. 

Висновки. 
Отже, нами було виявлене позитивне 

ставлення фахівців пожежної безпеки до 
своєї професійної діяльності, виявлено 
розуміння домінуючої ролі профілактичної 
діяльності у роботі Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій. Експерти 
відмічають великі можливості пожежно-
профілактичної частини роботи для 
попередження виникнення пожеж. При 
цьому спостерігається нерозуміння ними 
психолого-педагогічної складової у 
професійній підготовці майбутніх фахівців 
пожежної безпеки. Це вимагає певної роботи 
у зміні відношення і розуміння змісту 
психологічних і педагогічних дисциплін для 
формування професійної компетентності та 
готовності до проведення профілактичної 
роботи. Таким чином, аналіз відповідей 
експертів дозволяє констатувати, що 
подальше дослідження пов’язане із аналізом 
педагогічних технологій щодо підвищення 
готовності майбутніх фахівців пожежної 
безпеки до проведення профілактичної 
роботи доцільне.  
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The purpose of the article is to identify effective training directions of future specialists in fire safety. The 
author searches for effective and efficient ways of fire prevention activities. Results of the questionnaire, 
developed by the researcher, are described. The experts were 830 male and 142 female employees of State 
Service of Emergencies of Ukraine. The main cause of fire experts call the "human factor", which corresponds to 
the average statistics for the past ten years. Our experts believe that teaching people how to behave properly at 
the time of occurrence and spread of uncontrolled fire is important. Sufficient results can be achieved reminding 
of safe usage of fire and flammable devices every year. Analysis of the content of educational training programs 
in the specialty "Fire Safety" has shown that insufficient attention is paid to the pedagogical training of cadets 
(students). 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ 
 
Автор здійснює аналіз стану технологічної компетентності викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації і пропонує шляхи її удосконалення в умовах післядипломної освіти, створює модель 
готовності викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації до впровадження педагогічних технологій та 
визначає інтегровані показники та рівні такої готовності. 

Ключові слова: компетентність, готовність до впровадження педагогічних технологій, інноваційна 
культура викладача, рівень готовності, курси підвищення кваліфікації, модель, професійний розвиток. 

Автор подаёт результаты анализа технологической компетентности преподаваделей высших 
учебных заведений, пути её усовершенствования в условиях последипломного образования, создаёт 
модель формирования готовности преподавателей ВУЗов І-ІІ уровней аккредитации к внедрению 
педагогических технологий и определяет интегративные показатели и уровни такой готовности. 

Ключевые слова: компетентность, готовность до внедрения педагогических технологий, 
инновационная культура преподавателя, уровень готовности, курсы повышения квалификации, модель, 
профессиональное развитие. 

Постановка проблеми. Сучасний рівень 
розвитку вищої професійної освіти в нашій 
країні характеризується інтенсивним 
впровадженням різноманітних інноваційних 
моделей навчання, зростанням ролі викладача, 
оскільки через його діяльність відбувається 
духовний і інтелектуальний розвиток 
особистості та формуються професійні 
компетенції майбутнього фахівця.  

Тому, в умовах реформування системи 
вищої освіти особливої актуальності набуває 
проблема удосконалення професійної 
компетентності викладачів вищої школи, 
здатних до саморозвитку та фахового 
зростання. Саме тому питання розвитку 
майбутнього викладача як особистості, 
індивідуальності й активного суб’єкта 
професійної діяльності, що реалізується на 
гуманістично-демократичних засадах, є 
актуальним у педагогічній теорії. В той же час 
аналіз стану підготовки майбутніх викладачів 
вищий навчальних закладів (далі ВНЗ) 
засвідчує відсутність цілеспрямованої системи 
формування їх професійної готовності до 
інноваційної діяльності.  

Таким чином, оволодіння інноваційними 
моделями навчання стає однією з головних 
задач професійної діяльності викладачів ВНЗ І-
ІІ рівнів акредитації. Знання сучасних 
педагогічних технологій та їх впровадження в 
навчально-виховний процес гарантує його 
ефективність і підвищує рівень професійної 
компетентності викладача. Запровадження 
інноваційних педагогічних технологій вимагає 
від викладача: вивчення спеціальної літератури 
(додатково); аналіз педагогічного досвіду; 
розробки плану запровадження нової 
технології; оптимальне поєднання 

гуманітарних, природничо-математичних і 
фахових знань; знань психології людських 
взаємин; міжпредметні зв’язки [7, 13]. 
Інноваційна педагогічна діяльність може 
успішно здійснюватися лише за умови 
готовності до її виконання. Формування 
готовності викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації до інноваційної діяльності в 
сучасних соціально-педагогічних умовах 
дозволяє розширити межі їхньої професійної 
компетентності, мотиваційно-професійної 
спрямованості в умовах післядипломної освіти. 

Постановка завдання. Отже, 
актуальність необхідності визначення рівня 
технологічної компетентності і показників 
готовності викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації до впровадження сучасних 
педагогічних технологій в умовах 
післядипломної освіти, недостатній рівень 
теоретичної і практичної розробленості цієї 
проблеми зумовило вибір теми статті “Шляхи 
підвищення якості технологічної 
компетентності викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації в умовах післядипломної освіти”. 

Метою дослідження є підвищення якості 
технологічної компетентності викладачів ВНЗ 
І-ІІ рівнів акредитації в умовах системи 
післядипломної освіти. 

Відповідно до мети дослідження 
визначені такі завдання: 

1. Здійснити аналіз наукових засад 
сутності поняття “готовність до впровадження 
педагогічних технологій”. 

2. Обґрунтувати зміст моделі формування 
і розвитку готовності викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації до впровадження сучасних 
педагогічних технологій.  

3. Виокремити суттєві показники 
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компонентів моделі та прояву її функцій в 
умовах закладів післядипломної освіти. 

4. Визначити рівні готовності викладачів 
ВНЗ І-ІІ р.а. до впровадження сучасних 
педагогічних технологій. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Вагомим значенням для нашого 
дослідження є розробка вченими таких 
аспектів професійної підготовки майбутніх 
педагогів як: методологічні засади сучасної 
філософії освіти (В. Андрющеко, В. Кремень, 
І. Зязюн), проблеми неперервної професійної 
освіти (С. Гончаренко, Н. Ничкало, А. Чміль), 
професійна підготовка фахівців у вищій школі 
(А. Алексюк, В. Галузинський, Б. Євтух, 
М. Лещенко, В. Маслов, Л. Олійник, 
О. Пєхота, І. Підласий, М. Руденко та ін.), 
впровадження педагогічних технологій 
професійної підготовки (В. Безпалько, 
О. Огієнко, О. Сисоєва, Л. Хомич та ін.), 
організація та управління навчально-виховним 
процесом у вищій школі (Л. Ващенко, 
О. Дубасенюк, В. Олійник, В. Телелим та ін.).  

Готовність до професійної педагогічної 
діяльності досліджувало багато вчених на 
різних рівнях, а саме: 

– особистісному, який розглядає 
готовність як прояв індивідуально-
особистісних якостей, обумовлених 
характером майбутньої діяльності 
(К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, 
Л. Божович, Л. Виготський, І. Кон, 
О. Леонтьєв, В. Мерлін, Ф. Михайлов, 
С. Рубінштейн, В. Сафін, В. Столін, 
Н. Чеснокова, Е. Шорохова та ін.); 

– функціональному, що представляє її як 
тимчасову готовність і працездатність, 
передстартову активізацію психічних функцій, 
уміння мобілізувати необхідні фізичні й 
психічні ресурси для реалізації діяльності 
(В. Алаторцева, Ф. Генов, Е. Іллін, Н. Левітов, 
Л. Нересян, В. Пушкін та ін.); 

– особистісно-діяльнісному, що визначає 
готовність як цілісний прояв усіх сторін 
особистості, який дає можливість ефективно 
виконувати свої функції (А. Деркач, 
М. Дяченко, Л. Кандибович, А. Міщенко, 
В. Мясищев та ін.). 

Таким чином, аналіз стану цієї проблеми 
дозволяє визначити, що феномен готовності та 
психологічні механізми її становлення вже 
знайшли своє відображення у дослідженнях 
психологів, але процес формування готовності 
до діяльності ще не здобув достатнього 
обґрунтування з позиції системного підходу. 
Це в значній мірі відноситься до проблеми 
формування готовності викладачів ВНЗ І-ІІ 
рівнів акредитації до впровадження сучасних 

педагогічних технологій в умовах 
післядипломної освіти.  

Виклад основного матеріалу. 
Педагогічна діяльність може успішно 
здійснюватися лише за умови готовності до її 
виконання. В. Сластьонін компоненти 
педагогічної діяльності й відповідні їм уміння 
об’єднує в чотири групи: 

уміння „переводити” зміст об’єктивної 
педагогічної дійсності, процесу виховання в 
конкретні педагогічні завдання, тобто вивчення 
(діагностика) особистості й колективу для 
визначення рівня їх готовності до оволодіння 
новими знаннями й проектування їх розвитку 
на основі діагностики, виділення пріоритетних 
освітніх, виховних і розвивальних завдань; 

уміння збудувати й реалізувати логічно 
завершену педагогічну систему (від 
планування освітньо-виховних завдань, 
відбору змісту освітнього процесу до вибору 
форм, методів і засобів його організації); 

уміння виділяти й установлювати 
взаємозв’язки між різними компонентами й 
чинниками виховання, приводити їх у дію; 
створювати необхідні матеріальні, 
психологічні, організаційні, валеологічні й інші 
умови, забезпечувати зв’язки школи із 
середовищем; активізувати особистість 
школяра, розвивати його діяльність так, щоб 
переводити його з об’єкта в суб’єкт виховання; 
організовувати спільну діяльність; 

уміння враховувати й оцінювати 
результати педагогічної діяльності, тобто 
здійснювати самоаналіз й аналіз освітнього 
процесу й результати діяльності вчителя, а 
також визначати наступний комплекс 
пріоритетних педагогічних завдань [5, 42].  

Перш ніж розкрити зміст готовності, 
правомірно відзначити, що в реальній 
педагогічній діяльності важко відділити норму 
від творчості, оскільки творчість – не окремий 
її бік, а найістотніша й необхідна 
характеристика.  

В. Шадриков одним з перших дав 
характеристику готовності до вирішення 
завдань професійно-педагогічної діяльності. За 
його визначенням, готовність постає не лише 
як робоча мобілізація професійної й 
психологічної можливостей, але і як найвищий 
професіоналізм, заснований на різноманітних, 
відібраних соціальним досвідом і професією 
резервах, компенсаціях і заміщеннях, 
народжених самовдосконаленням природних 
даних, особистісного досвіду й практики, 
педагогічною школою й власною професійною 
орієнтацією. „Внутрішньою, інтимною 
стороною оволодіння професією є формування 
готовності до професійної діяльності на основі 
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індивідуальних якостей суб’єкта діяльності 
шляхом їх реорганізації, переконструювання, 
виходячи з мотивів діяльності, цілей і умов. 
Потреби людини, її інтереси, світогляд, 
переконання й установки, життєвий досвід, 
особливості окремих психічних функцій, 
нейродинамічних якостей, властивостей 
особистості є початковою базою для 
формування психологічної готовності до 
професійної діяльності” [8, 11]. 

Різні наукові підходи до визначення 
проблеми готовності умовно можна поділити 
на два типи. Готовність розглядається як 
складне утворення, що вміщує когнітивний, 
мотиваційний, емоційно-вольовий 
компоненти, а також як сукупність знань, 
умінь і навичок та професійно значущих 
якостей особистості, якими повинен володіти 
випускник вищих навчальних закладів для 
успішної адаптації до діяльності. По-друге, 
готовність розглядається як функціональний 
стан, який сприяє успішній діяльності та 
забезпечує її високий рівень. Такий підхід 
характеризується тим, що стан готовності у 
вирішальній мірі зумовлений стійкими 
психічними особливостями конкретної 
особистості. Але вони не є результатом прямої 
інтерполяції цих якостей і станів на нову 
ситуацію, а лише актуалізують їх.  

Отже, у першому підході акцент робиться 
на розумінні готовності як певного 
функціонального стану, як вибіркової 
активності, що налаштовує особистість на 
майбутню професійну діяльність; як 
психологічної настанови на підґрунті загальної 
активності організму людини, як стану, що 
зумовлює поведінку; як соціально фіксовані 
установки, які характеризують суспільну 
поведінку особистості. 

При особистісному підході готовність 
характеризується як складне особистісне 
утворення, багатопланова й багаторівнева 
структура якостей і станів, які в сукупності 
дозволяють певному суб`єкту діяти успішно. 

Психологи відзначають, що готовність до 
діяльності може бути тривалим або 
короткочасним („передстартовим”) станом, 
який залежить від індивідуальних 
особливостей особистості, типу вищої нервової 
діяльності та умов, за яких відбувається 
діяльність [6]. Проаналізовані погляди 
дозволили нам прийти до власного розуміння 
готовності до діяльності. Під формуванням 
даного виду готовності ми розуміємо процес 
цілеспрямованого розвитку в умовах 
післядипломної освіти всіх сторін і якостей 
особистості, що утворюють готовність до 
інноваційної діяльності. 

Що стосується сутності поняття 
«готовність до професійної педагогічної 
діяльності», то її досліджувало багато вчених 
на різних рівнях, а саме: 

– особистісному, який розглядає 
готовність як прояв індивідуально-
особистісних якостей, обумовлених 
характером майбутньої діяльності 
(К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, 
Л. Божович, Л. Виготський, І. Кон, 
О. Леонтьєв, В. Мерлін, Ф. Михайлов, 
С. Рубінштейн, В. Сафін, В. Столін та ін.); 

– функціональному, що представляє її як 
тимчасову готовність і працездатність, 
передстартову активізацію психічних функцій, 
уміння мобілізувати необхідні фізичні й 
психічні ресурси для реалізації діяльності 
(В. Алаторцева, Ф. Генов, Е. Іллін, Н. Левітов, 
Л. Нересян, В. Пушкін та ін.); 

– особистісно-діяльнісному, що визначає 
готовність як цілісний прояв усіх сторін 
особистості, який дає можливість ефективно 
виконувати свої функції (А. Деркач, 
М. Дяченко, Л. Кандибович, А. Міщенко, 
В. Мясищев та ін.). 

Проаналізовані погляди дозволили нам 
прийти до розуміння готовності до 
продуктивної педагогічної діяльності. На нашу 
думку, готовність – складне структурно-
динамічне утворення, системна якість 
особистості й діяльності педагога, який має 
певну структурну композицію, складається з 
особистісного, теоретичного й технологічного 
компонентів, сформованих у результаті 
професійної підготовки у ВНЗ, самоосвіти, і 
характеризується такими ознаками:  

– професійною спрямованістю 
особистості;  

– професійною компетентністю;  
– професійною вмілістю; 
– професійною відповідальністю. 
До основних компонентів готовності 

можна віднести: особистісний, теоретичний, 
технологічний. 

Теоретична готовність педагога, на нашу 
думку, проявляється в узагальненому вмінні 
педагогічно мислити, що припускає наявність 
аналітичних, прогностичних, проективних 
умінь і вмінь рефлексій. 

Аналітичні вміння представлені такими 
частковими вміннями: аналізувати педагогічні 
явища, тобто розподіляти їх на складові 
частини (умови, причини, мотиви, засоби, 
форми прояву й т. ін.); осмислювати кожен 
елемент педагогічного явища; знаходити в 
педагогічній теорії положення, висновки, 
закономірності, що відповідають розглянутим 
явищам; правильно діагностувати педагогічне 
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явище; формулювати пріоритетні педагогічні 
завдання й знаходити оптимальні способи їх 
вирішення. 

Прогностичні вміння пов’язані з чітким 
уявленням у свідомості вчителя (який є 
суб’єктом управління) мети власної діяльності 
у вигляді результату, що передбачається.  

Педагогічне прогнозування вимагає від 
педагога оволодіння такими педагогічними 
(прогностичними одночасно) методами, як 
моделювання, висунення гіпотез, уявний 
експеримент тощо. 

Зміст практичної готовності педагога ми 
визначаємо в спостережуваних діях, які 
виявляються через дві групи вмінь – 
організаторські й комунікативні. 

Організаційна діяльність педагога 
пов’язана з включенням тих, хто навчається, до 
різних видів діяльності й організацією 
діяльності колективу, що перетворює його з 
об’єкта в суб’єкт освіти. 

Комунікативні вміння вчителя – це 
взаємопов’язані групи перцептивних умінь, 
власне вмінь педагогічного (вербального) 
спілкування й умінь і навичок педагогічної 
техніки [3, с. 72]. 

Технологічний компонент готовності ми 
характеризуємо сформованістю до здійснення 
продуктивної педагогічної діяльності: 
гностичних, проектувальних, конструктивних, 
комунікативних, організаторських умінь; 
оволодіння акмеологічними технологіями 
педагогічної діяльності.  

Взаємодія виділених нами компонентів 
визначає цілісність системи підготовки 
майбутнього педагога до здійснення 
продуктивної педагогічної діяльності. 

Ми поділяємо думку Н. Кузьміної, що 
освіта, і педагогічна в тому числі, є головним 
засобом формування професіоналізму 
особистості й продуктивності діяльності 
суб’єкта у вирішенні практичних і 
теоретичних, спеціальних і професійних 
завдань. 

Готовність до впровадження 
педагогічних технологій – це 
багатокомпонентний поліфункціональний, 
цілеспрямований, закономірний та динамічний 
процес якісних змін у професійних знаннях, 
уміннях, мотивах, професійних та 
особистісних якостях.  

«Педагогічна технологія» - це сукупність 
психолого-педагогічних установок, особливий 
підбір і поєднання методів, прийомів, засобів і 
форм змісту, реалізованих в логічно 
визначених операційних процедурах [4, 7]. 
Технологія виражає процесуальний аспект 
стратегії навчання. Технології працюють на 

рівні встановлення суб’єкт-суб’єктних та 
суб’єкт-об’єктних відносин, які перебувають за 
межами часткових ситуацій, забезпечують 
становлення і розвиток якостей особистості, 
пов’язані із формуванням у тих, хто 
навчається, картини світу, розвитком 
професійних та культурологічних 
характеристик особистості. Призначення 
педагогічних технологій полягає в регулюванні 
навчального процесу з освітнім і розвивальним 
ефектом у навчальній і професійній діяльності. 
Завдяки їх реалізації формуються необхідні 
умови для розвитку навчальної діяльності, 
активності студентів, усвідомлення ними 
пізнавальних дій та засвоєння змісту 
навчального матеріалу. У педагогічних 
технологіях фіксується нормативна діяльність 
викладача, що забезпечує найефективніші 
способи навчальної діяльності у зв’язку з 
критеріями оптимальності [2, 114].  

 Готовність до впровадження 
педагогічних технологій розглядається як 
єдність мотиваційно-цільового, змістового, 
організаційно-діяльнісного, рефлексійно-
інтеграційного компонентів. 

 Мотиваційно-цільовий компонент 
проявляється у характері ставлення викладача 
до впровадження педагогічних технологій, 
спрямованості особистості викладача, 
наявності образу – моделі даної діяльності. Він 
виконує регулятивну та орієнтацій ну функції в 
процесі підготовки викладача до впровадження 
педагогічних технологій. 

 Змістовний компонент проявляється у 
рівні системних знань, технологічності, 
оволодінні навичками, необхідними для 
здійснення даної діяльності. Даний компонент 
виконує інформаційну та конструктивну 
функції в процесі підготовки викладача. 

 Організаційно-діяльнісний компонент 
містить систему умінь і навичок моделювання і 
проектування навчально-виховної діяльності в 
ВНЗ І-ІІ р.а.; загальні вміння технологічного 
характеру (постановка мети, формулювання 
цільових завдань педагогічної діяльності, 
визначення змісту, підбір ефективних методів і 
форм реалізації мети, оцінка отриманих 
результатів дидактичних процесів, рефлексія і 
корекція педагогічної діяльності; необхідні 
особистісно-професійні якості, що сприяють 
підвищенню ефективності навчально-
виховного процесу; практичні навички та 
уміння проектування та само проектування в 
конкретній предметно-педагогічній 
діяльності[1, 130]. 

Рефлексійно-інтеграційний компонент 
проявляється у самоаналізі викладачем своєї 
підготовки до впровадження педагогічних 
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технологій, самооцінці і самокорекції. Функція 
цього компоненту – це контроль, спрямований 
на об’єктивну і оперативну корекцію процесу 
формування готовності викладача до освоєння 
інновацій.  

Для спостереження динаміки 
формування готовності викладачів ВНЗ І-ІІ 
рівнів акредитації до впровадження сучасних 
педагогічних технологій в умовах 
післядипломної освіти і зважаючи на 

структуру готовності ми визначили суттєві 
показники прояву функцій її компонентів 
(цільова спрямованість особистості викладача; 
прояв потреби у творчій діяльності; рівень 
інноваційної культури викладача; рівень 
технологічності; особистісно-зорієнтована 
взаємодія в освітньому середовищі; 
педагогічний самоаналіз; ієрархія уявлень про 
інноваційну діяльність), критерії і рівні (див. 
таблицю). 

Таблиця 
Рівні готовності викладачів ВНЗ І-ІІ р.а. до впровадження сучасних педагогічних технологій 

Рівні готовності 

К
ом

по
не

нт
и 

го
то

в-
но

ст
і  

Низький Достатній Середній Високий 

М
от

ив
ац

ій
но

-ц
іл

ьо
ви

й Невизначеність 
мотивів і цілей 
використання ПТ; 
Відсутність прагнення 
до інноваційної 
діяльності; 
Відсутність стійкого 
інтересу до праці 
педагога. 

Недостатня мотивація 
та відсутність чітких 
цілей використання ПТ;  
 Прагнення до 
псевдоінноваційної 
діяльності; 
Байдуже ставлення до 
майбутньої професії 
педагога. 

Осмислення 
мотивів і цілей 
впровадження ПТ; 
Невпевненість в 
своїх професійних 
можливостях щодо 
використання ПТ.  

Сформованість 
цілей, мотивів, 
потреб 
впровадження ПТ в 
своїй діяльності; 
Стійкий інтерес до 
професії; 
Впевненість у 
необхідності 
творчого розвитку. 

Зм
іс

то
ви

й 

Репродуктивне 
відтворення основ 
теоретичних положень 
із дисциплін 
психолого-
педагогічного і 
предметно-
методичного циклів; 
Відсутність 
системного бачення 
впровадження ПТ; 
Відсутність знань 
понятійно-
термінологічного 
змісту теорій ПТ.  

Сформованість окремих 
знань з галузей 
психолого-
педагогічних, 
спеціальних і 
предметно-методичних 
циклів; 
Неповне системне 
осмислення 
впровадження ПТ; 
Несистемність знань 
понятійно-
термінологічного змісту 
теорій ПТ. 

Сформованість 
необхідних знань з 
галузей психолого-
педагогічних, 
спеціальних і 
предметно-
методичних циклів; 
Системне 
осмислення 
впровадження ПТ; 
Несистемність 
знань понятійно-
термінологічного 
змісту теорій ПТ. 

Системність 
особистісно 
привласнених знань 
із галузі психолого-
педагогічних, 
спеціальних і 
предметно-
методичних 
дисциплін; 
Повне системне 
осмислення 
впровадження ПТ; 
Системність знань 
понятійно-
термінологічного 
змісту теорій ПТ. 

О
рг

ан
іза

ці
йн

о-
ді

ял
ьн

існ
ий

 Низький рівень 
загально-педагогічних 
та предметно-
професійних умінь; 
Недостатнє володіння 
моделями 
технологізації 
навчання; 
Відсутність умінь і 
навичок впровадження 
ПТ. 

Середній рівень 
загально-педагогічних 
та предметно-
професійних умінь; 
Вільне володіння 
моделями 
технологізації навчання; 
Достатній рівень умінь і 
навичок впровадження 
ПТ. 

Продуктивний 
рівень загально-
педагогічних та 
предметно-
професійних умінь; 
Вільне володіння 
моделями 
технологізації 
навчання; 
Середній рівень 
умінь і навичок 
впровадження ПТ. 

Високий рівень 
загально-
педагогічних та 
предметно-
професійних умінь; 
Удосконалення 
моделей 
технологізації 
навчання; 
Впровадження ПТ 
на творчому рівні. 
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Ре
ф

ле
кс

ій
но

-ін
те

гр
ац

ій
ни

й 
Несистематичність 
знань понятійно-
термінологічного 
змісту теорій освітніх 
технологій; 
вміння репродуктивно 
застосовувати деякі 
моно 
технології; 
відсутність вмінь 
проектування в 
навчальному процесі 
ПТ. 
Низький рівень само 
актуалізації 
професійної 
діяльності. 

Знання дефініцій теорії 
сучасних ПТ; 
класифікацій ПТ і їх 
особливостей 
впровадження; 
Вміння застосовувати 
моно технології; 
Володіння елементами 
проектування 
впровадження ПТ. 

Достатні знання 
дефініцій теорії 
сучасних ПТ; 
класифікацій ПТ і їх 
особливостей 
впровадження; 
Високий рівень 
самоактуалізації, 
прагнення до 
систематичного 
самовдосконалення. 

Високий рівень 
знань понятійно-
термінологічного 
змісту теорії ПТ;  
Продуктивний 
рівень застосування 
монотехнологій; 
Творчий рівень 
умінь проектування 
навчального 
процесу; 
Високе прагнення 
до 
самовдосконалення. 

Створюючи модель формування і 
розвитку готовності викладачів ВНЗ І-ІІ 
рівнів акредитації до впровадження сучасних 
педагогічних технологій в умовах 
післядипломної освіти нами визначені 
чотири етапи навчальної діяльності 
викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації у 
цьому напряму: діагностично-мотиваційний 
(визначення рівнів професійно необхідних 
знань, умінь,навичок необхідних для 
впровадження педагогічних технологій; 
визначення існуючих умов; мотивація 
освітніх потреб і інтересів до технологічного 
підходу; прагнення до створення позитивної 
атмосфери); діяльнісно-інтеграційний 
(актуалізація, оновлення і розширення знань 
у галузі спеціальності, формування і 
розвиток професійних компетенцій у галузі 
психолого-професійних дисциплін, 
поглиблення знань з впровадження 
педагогічних технологій); рефлексивно-
корегуючий (генерація ідей 
самовдосконалення, саморозвитку); 
консолідуючо-трансформуючий (підбиття 
підсумків, консолідація знань, вмінь, навичок 
для подальшого розвитку системи діяльності 
викладача). 

Отже, у практичній реалізації технології 
(процесів навчання, виховання) неминуче 
присутня індивідуальність, особова 
специфіка педагога (його майстерність, 
педагогічна техніка), хоча визначає є 
компоненту, що характеризує закономірності 
засвоєння матеріалу, склад і послідовність 

дій студентів. Природно, результати 
застосування однієї і тієї ж технології 
різними педагогами будуть різними, проте 
близькими до деякого середнього 
статистичного значення, характерного для 
даної технології. Таким чином, педагогічна 
технологія опосередкує педагогічною 
технікою і властивостями особи педагога, 
його майстерністю. 

Іноді педагог-майстер використовує в 
своїй роботі елементи декількох технологій, 
застосовує оригінальні методичні прийоми. В 
цьому випадку слід говорити про 
«авторську» технологію цього педагога. 

Висновок та перспективи 
подальшого дослідження. Отже, 
найперспективнішою задачею системи 
підвищення кваліфікації в курсовий період 
щодо формування і розвитку готовності 
викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації до 
впровадження сучасних педагогічних 
технологій є використання змісту, форм, 
методів, спрямованих на активізацію процесу 
навчання, яка в свою чергу, реалізується за 
рахунок створення дидактичних і 
психологічних умов навчання, активності 
слухачів на трьох рівнях: інтелектуальному, 
особистісному і соціальному.  

Розробка кваліметричної шкали для 
оцінювання сформованості рівнів готовності 
викладачів ВНЗ І-ІІ р.а. до впровадження 
сучасних педагогічних технологій є 
перспективою подальших пошуків і 
досліджень. 
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ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОГО БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ 

Стаття присвячена загальній проблемі молодіжного безробіття в Україні. Молоді весь час 
розвитку держави була однією з найбільш уразливих верст населення на ринку праці. Акцентується 
увага на шляхах вирішення загальнодержавної проблеми – молодіжного безробіття. 

Ключові слова: молодь, безробіття, працевлаштування, зайнятість, молодіжні центри праці, 
молодіжні бізнес-центри. 

Статья посвящена общей проблеме молодежной безработицы в Украине. Молодежь на всех етапах 
развития государства была одной из наиболее уязвимых частей населения на рынке труда. Акцентируется 
внимание на путях решения общегосударственной проблемы – молодежной безработицы.  

Ключевые слова: молодежь, безработица, трудоустройство, занятость, молодежные центры 
труда, молодежные бизнес-центры. 

Постановка задачі у загальному 
вигляді. Молодь – це окрема частина ринку 
праці, вона розвивається не так як увесь 
ринок, але залежить від нього. Незважаючи 
на високий інтелектуальний потенціал та 
мобільність молодим людям не вистачає 
трудового та життєвого досвіду. Безробітна 
молодь – це особлива соціальна група, яка в 
певний час не має таких цінностей, як робота, 
пов'язаного з нею престижу, матеріального 
добробуту і загального визнання. Це впливає 
на загальну мотиваційну поведінку молодих 
людей, мотиви вибору та оволодіння 
професією або перенавчання. Значну частину 
безробітної молоді складають молоді люди – 
випускники професійно-технічних та вищих 
навчальних закладів, які отримали професію 
(спеціальність) і вперше виходять на ринок 
праці. 

В Україні ще не розроблена цілісна 
концептуальна модель працевлаштування 
випускників державних вузів. Тому 
забезпечення зайнятості та 
працевлаштування молоді є першочерговим 
завданням держави. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Теоретичною основою 
дослідження проблем зайнятості населення є 
праці таких відомих зарубіжних економістів, 
як: Дж. М. Кейнс, А. Маршалл, А. Філліпс, 
А. Оукен та ін. В Росії проблеми ринку праці 
та зайнятості розробляють В.В. Адамчук, 
Л.П. Владимирова, Б. Генкин, М.Г. 
Забельська, І.І. Кулінцев, О.І. Рофе, С.Ю. 
Рощин та ін., молодіжні аспекти зайнятості – 
Л.Г. Борисова, Ю.А. Зубок, Н.А. Свиридов, І. 
Чистяков та ін. В Україні дослідження 
проблем ринку праці, зайнятості здійснюють 

С.І. Бандур, В.М. Василенко, В.С. 
Васильченко, С.І. Дорогунцов, Ю.М. 
Краснов, Е.М.Лібанова, В.П. Мікловда, А.Ф. 
Новикова, В. Онікієнко, В.М. Петюх, М.І. 
Пітюлич, М.Д. Прокопенко, В.А. Савченко, 
В.І. Шкаредній та ін. Питання формування 
ринку праці молоді, особливо фахівців з 
вищою освітою, висвітлювали такі українські 
вчені, як: О.А. Грішнова, М.І. Нижній, С.М. 
Злупко, А.С. Лаврук, А.А. Яременко та ін. 

Метою статті є аналіз причин 
безробіття молоді на сучасному 
українському ринку праці, визначення 
наслідків молодіжного безробіття для 
суспільства, вивчення ролі освіти у 
забезпеченні високого рівня зайнятості 
молоді, вивчення напрямків і програм 
центрів зайнятості пов'язаних з 
працевлаштуванням молоді. 

Викладення основного матеріалу. В 
умовах ринкової економіки коли право на 
працю реалізується не через соціальні 
гарантії, а через особисту ініціативу 
проблема зайнятості молоді стає особливо 
гострою. Майже половина безробітних у світі 
– молодь у віці від 15 до 24 років. Вона 
становить лише 4 – ту частину від загальної 
кількості населення працездатного віку, 
ймовірність безробіття для молодих людей 
втричі вище ніж для дорослих [10, с. 86]. 
Дана проблема актуальна і для України. Слід 
зауважити, що загальна чисельність 
безробітних у нашій країні у віці від 15 до 70 
років за методологією МОП зросла з 1417,6 
тис. чол. в 2010 р. до 1785,6 чол. в 2013 р., 
тобто з 6,4 до 8,1% від економічно активного 
населення. У той же час потреба в робочій 
силі на кінець року скоротилася з 169,7 тис. 
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чол. в 2010 р. до 63,9 тис. чол. в 2013 р. Не 
дивлячись на таку негативну тенденцію, 
рівень зайнятості серед людей у віці 25 - 49 
років в 2013 р. досяг 75% від загальної 
чисельності населення відповідної вікової 
групи, проте серед молодих людей від 15 до 
24 років він склав усього 34, 5% [3]. 

Молодь є специфічною соціально 
економічної групою населення, яка потребує 
додаткових заходів підтримки на ринку 
праці,це підтверджується також аналізом 
причин молодіжного безробіття. 

Основними факторами, які впливають 
на працевлаштування та включеність молоді 
в трудову діяльність є особистий потенціал і 
самооцінка, мотиви і ціннісні орієнтації, 
ступінь професійного самовизначення, рівень 
і якість освіти, місце проживання, ступінь 
поінформованості, наявність трудової 
біографії соціальна захищеність і діяльність 
Державної служби зайнятості та т.д. [1, с. 76]. 
Як свідчать результати опитувань, майже 
70% випускників шкіл зорієнтовані на 
навчання в вузах, що є наслідком відсутності 
системного підходу до формування 
усвідомленого вибору професій необхідних 
на ринку праці. На жаль підприємства і 
організації практично не займаються 
профорієнтацією в загальноосвітніх школах, 
не приділяють уваги цим питанням і засоби 
масової інформації. На сьогоднішній день 
професійна підготовка багатьох молодих 
фахівців, які закінчили вищі навчальні 
заклади практично не відповідає вимогам 
сучасних роботодавців. Система профосвіти 
повністю комерціалізувати і орієнтується не 
на потреби роботодавців, а на 
платоспроможний попит. Зараз майже кожен 
навчальний заклад прагне готувати фахівців з 
бухгалтерського обліку, юристів, 
економістів. Навіть коледжі та технікумі які 
традиційно випускаємої кваліфікованих 
робочих, отримують ліцензії на право 
готувати таких фахівців. Перенасиченість 
ринку праці даними спеціальностями 
привела до того, що молоді люди з 
дипломом, але без досвіду роботи не можуть 
знайти роботу за фахом. Про це свідчить те, 
що в 2011 р. в нашій країні частка не 
працевлаштованих після закінчення 
загальноосвітніх та вищих навчальних 
закладів І-IV рівнів акредитації становила 
260,8 тис. чол., Або 18,3% від усього 
безробітного населення. Крім цього понад 
60% випускників шкіл головною умовою 

свого працевлаштування вважають високу 
заробітну плату. Така переорієнтація привела 
до того що зараз в Україні на одного 
випускника - майбутнього робітника, який 
навчався в системі професійно технічної 
освіти припадає до чотирьох фахівців з 
вищою освітою [7, с. 4]. 

Молоді весь час незалежного розвитку 
нашої молодої держави була однією з 
найбільш уразливих верст населення на 
ринку праці. Їй завжди важче ніж 
представникам дорослої робочої сили 
влаштуватися на роботу, а у випадках 
реорганізації та економічних складнощів на 
виробництві вона першою потрапляє під 
скорочення. Проте з настанням останньої 
економічної кризи ця проблема сягнула 
невиданих досі розмірів. Так, у 2012 році 
рівень безробіття серед молоді віком від 15 
до 24 років розрахований за методологією 
МОП сягнув 12,3%, в той час як загальний 
рівень безробіття дорівнював лише 8,1%. 
Найбільш загрозливою є ситуація, що 
склалася в молодшій віковій групі, яка 
охоплює молодь у віці від 15 до 24 років. 
Рівень безробіття серед економічно 
активного населення цієї вікової групи 
складає 17,4%, в той час як у старших 
вікових групах молоді – від 25 до 29 років та 
від 30 до 39 років, цей показник складає 
лише 9,9% та 7,8% відповідно [4, с. 56]. 

Соціально-економічні наслідки 
молодіжного безробіття є більш складними 
та глибокими, ніж у безробіття дорослого 
населення. Зазвичай, розглядаючи наслідки 
безробіття у першу чергу всі звертають увагу 
на економічний бік цієї проблеми. Дійсно, 
наслідком безробіття є не випущена 
продукція, а, відповідно, зменшення 
середньодушового реального ВВП та 
зниження рівня життя населення. Але, крім 
економічних, безробіття має дуже суттєві 
негативні соціальні наслідки. Тривале 
безробіття приводить до втрати самоповаги, 
кваліфікації, розладів у родині, збільшення 
злочинності в країні та можливості 
соціальних заворушень. 

За даними одного з досліджень, 
проведеного американськими вченими, 
збільшення безробіття на 1%, за умови 
збереження його протягом шести років, 
призводить у США до зростання загальної 
смертності на 2%, кількості самогубств на 
4,1%, кількості вбивств на 5,7%, збільшення 
числа ув’язнених на 4%, збільшення 
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кількості психічно хворих на 4% [11, с. 4]. 
Зрозуміло, що аналогічні наслідки 
спостерігатимуться і в інших країнах світу, 
зокрема і в Україні. Але молодіжне 
безробіття супроводжується ще більш 
вагомими негативними наслідками. 

На думку працівників Луганського 
центру профорієнтації громадян, після шести 
місяців пошуку роботи починається 
найнебезпечніша фаза безробіття. Для фази 
характерні ознаки деструктивних змін 
особистості, а надалі – безпорадності та 
примирення з ситуацією. Людина починає 
звикати до бездіяльності, втрачає 
професіоналізм та здобуті навички [2, с. 101]. 

Україна зараз ще перебуває у стані 
економічної кризи, яка характеризується 
значним зниженням рівня життя, занепадом 
вітчизняного виробництва, що призводить до 
безробіття в Україні. Так, якщо у період з 
2000 по 2008 рр. мало місце значне 
скорочення рівня безробіття економічно 
активного населення, з 14,9% до 8% 
відповідно, тобто майже удвічі. То, у 2009 р. 
мало місце суттєве збільшення цього 
показника й у 2010 р. покращення ситуації не 
відбулося. 

Молодіжне безробіття сьогодні є не 
лише проблемою України, а досягло рівня 
загальносвітової, й потребує негайного 
вирішення як в нас, так і в інших країнах. 
тому, для його подолання потрібно вивчати 
як вдалий так і негативний досвід інших 
країн, необхідно впроваджувати сумісні 
зусилля з боку урядів всіх країн та 
міжнародних організації. Негативні наслідки 
такої ситуації на загальносвітовому 
молодіжному ринку праці за умови не 
вирішення ситуації в повному обсязі зараз 
навіть важко передбачити. 

Державне нормативне регулювання 
молодіжного сегменту ринку праці все ще 
залишається надто складним, не завжди 
відповідає реаліям сучасного життя, потребує 
внесення певних коректив та змін. 
Величезний нормативно-правовий масив 
молодіжної сфери не до кінця 
систематизований, потребує певного 
вдосконалення та більш уважного ставлення 
до його формування. Так, поки що не 
розглянута значна кількість питань 
правового, економічного, організаційного, 
соціального характеру, які виникають при 
формуванні та функціонуванні механізму 
регіонального ринку праці. 

Зазначена проблема є предметом уваги 
дослідницьких структур, що аналізують 
проблеми інтеграції молодих людей у сучасні 
економічні відносини, розглядають практику 
державної підтримки економічної активності 
молоді [8]. Прикладом комплексного підходу 
неурядових організацій до вирішення питань 
реалізації прав та інтересів молоді на ринку 
праці слугує проект Молодіжної доктрини 
України. Доктрина складається з Концепції 
державної молодіжної політики, Основних 
напрямів державної молодіжної політики на 
2005-2015 роки, Комплексних заходів щодо її 
реалізації, в яких пропонуються основні 
етапи й принципи вирішення молодіжних 
проблем, конкретні заходи щодо 
вдосконалення законодавчої та нормативно-
правової бази забезпечення молодіжної 
політики [6, с. 34]. 

Законодавчо закріплені зобов'язання 
держави щодо надання працездатній молоді 
першого робочого місця на термін не менше 
двох років, що закріплено в ст. 197 Кодексу 
законів про працю та ст. 7 Закону України 
"Про сприяння соціальному становленню та 
розвитку молоді в Україні" [5]. Дія цих норм 
поширюється передусім на молодь, яка 
закінчила або припинила навчання у 
загальноосвітніх, професійних, навчально-
виховних і вищих навчальних закладах, 
завершила професійну підготовку й 
перепідготовку, а також звільнилась зі 
строкової військової або альтернативної 
(невійськової) служби. 

Для правового забезпечення практичної 
реалізації державної молодіжної політики 
проведено значну роботу із створення 
законодавчо-нормативної бази. Підвалини 
державної молодіжної політики в незалежній 
Україні були закладені Декларацією "Про 
загальні засади державної молодіжної 
політики в Україні" (15 грудня 1992 р.) і 
Законом України "Про сприяння соціальному 
становленню та розвитку молоді в Україні" 
(5 лютого 1993 р.) [9]. 

Декларація "Про загальні засади 
державної молодіжної політики в Україні" 
визначила місце державної молодіжної 
політики в діяльності держави, головні її 
завдання та принципи здійснення. Було 
названо вік громадян України, на яких 
поширюється державна молодіжна політика: 
спочатку він обмежувався 15-28 роками, а в 
1999 р. Верховна Рада України зменшила 
нижній поріг, визначивши його 14 роками. 
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Законом України "Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді в 
Україні" врегульовано питання щодо 
забезпечення зайнятості молоді, створення в 
Україні молодіжних центрів праці, молодіжних 
бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів для реалізації 
програм підготовки молоді до підприємницької 
діяльності, сприяння працевлаштуванню, 
надання інформаційних та консультативних 
послуг. Органи місцевого самоврядування 
можуть встановлювати пільгову плату за 
реєстрацію підприємств, створених молодими 
громадянами та молодіжними громадськими 
організаціями, реалізовувати програми 
підготовки та перепідготовки молоді, яка 
займається підприємництвом, у тому числі за 
кордоном [5]. 

Закон України "Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді в 
Україні" закріпив, що "держава забезпечує 
працездатній молоді надання першого 
робочого місця на строк не менший двох років 
після закінчення або припинення навчання у 
загальноосвітніх, професійно-технічних і 
вищих навчальних закладах..." [5]. Це 
стосується передусім молоді, яка закінчила або 
припинила навчання у загальноосвітніх, 
професійних навчально-виховних та вищих 
навчальних закладах, закінчила професійну 
підготовку і перепідготовку, а також 
звільнилася зі строкової військової або 
альтернативної (невійськової) служби. Дія цієї 
статті поширюється лише на осіб, підготовка 
яких здійснюється за державним замовленням. 
Окрім цього, законодавством не передбачена 
відповідальність за можливість відсутності 
робочих місць на підприємстві, на яке 
відправляється молодий спеціаліст. Таким 
чином, його право – заперечити таке рішення у 
випадку відмови у прийомі на роботу у зв'язку 
з відсутністю робочих місць на підприємстві, 
куди його направляють.  

Отже, держава гарантує молоді право на 
працю, але через відсутність достатнього 
практичного досвіду, соціально-правових та 
професійних знань, а часом моральної 
непідготовленості до конкуренції на ринку 

праці, реалізувати своє право на працю 
молодим громадянам досить складно. 

Таким чином, законодавством 
недостатньо визначена відповідальність 
роботодавців за відмову в працевлаштуванні 
молодих громадян; відсутні нормативні 
документи про економічне стимулювання 
роботодавців, які створюють робочі місця 
для відповідних категорій молоді понад 
встановлену квоту. Потрібний досконалий 
механізм регулювання зайнятості різних 
категорій молоді, який враховував би 
фінансово-соціально-економічні можливості 
держави, регіону та підприємства. 

Висновки. Можна запропонувати 
наступні заходи для зменшення рівня 
безробіття серед молоді віком від 15 до 24 
років. Поліпшенню становища молодіжної 
зайнятості сприятимуть: 

1. Створення окремої біржі праці (або 
спеціальних відділів) саме для 
працевлаштування молоді. 

2. Розробка проектів, орієнтованих на 
фінансування активних заходів сприяння 
зайнятості серед молоді. 

3. Встановлення доплат до окладів 
молодим працівникам (даний захід може 
виступити певним стимулом до пошуку 
роботи молодими людьми). 

4. Розробка та впровадження дієвого 
механізму фінансової та іншої підтримки 
підприємств, установ та організацій, які 
беруть участь у реалізації цієї програми з 
працевлаштування молоді. 

Наполегливість молоді, яка дійсно 
прагне працювати спільно з реалізацією 
ефективної молодіжної політики держави, 
спрямованої на одержання молодими 
людьми віком від 15 до 24 років роботи з 
достатніми умовами праці призведуть до 
покращення ситуації з безробіттям молоді та 
підвищення рівня економічного розвитку 
держави в цілому. Ефективне вирішення 
проблеми працевлаштування молоді дасть 
поштовх до розвитку вітчизняної економіки, 
сприятиме становленню України як 
стабільної, розвиненої та квітучої держави. 
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WAYS OF DECISION OF PROBLEM OF YOUTH UNEMPLOYMENT ARE IN UKRAINE 
The article is devoted the general issue of youth unemployment in Ukraine. Young people on all etapakh 

development of the state was one of the most vulnerable parts of population at the market of labour. The noted 
problem is the article of attention of research structures, which analyse the problems of integration of young 
people in modern economic relations, examine practice of state support of economic activity of young people. By 
the example of complex approach of ungovernmental organizations to the decision of questions of realization of 
rights and interests of young people the project of the Youth doctrine of Ukraine serves at the market of labour. A 
question is well-regulated in relation to providing of employment of young people, creation in Ukraine of youth 
centers of labour, youth business-centers, business-incubators, for realization of the programs of preparation of 
young people to entrepreneurial activity, assistance employment, grant of informative and konsul'tativnykh 
services. Attention is accented on the ways of decision of national problem – youth unemployment.  

Keywords: young people, unemployment, employment, employment, youth centers of labour, youth 
business-centers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 1 (38) /2014 128 

УДК 37.035.6 : 378.094 (477.84) 
Петрів Г. В.,  викладач Відокремленого підрозділу НУБіП України 
«Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого» 

 
 

З ДОСВІДУ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВП НУБіП УКРАЇНИ 
«ЗАЛІЩИЦЬКИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Є. ХРАПЛИВОГО» 

 
У статті розкрито досвід виховної роботи у ВП НУБіП «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. 

Храпливого. Встановлено, що здійснюється значна робота із патріотичного виховання студентської 
молоді. Змістом патріотичного виховання в коледжі є формування особистості зорієнтованої на 
національні цінності, прагнучої розбудови демократичної, незалежної української держави. У коледжі 
звертається увага на дієвому служінні Батьківщині, що передбачає не тільки визнання поваги і любові до 
всього рідного (територія, предки, мова, історія), а й готовність самовіддано працювати в ім’я і на благо 
України. Визначений зміст патріотичного виховання реалізуються у ході проведення цілої низки культурно-
просвітницьких заходів, заходів з відзначення державних і пам’ятних дат, відкриття залу традицій 
«Наддністрянська світлиця», створення музею коледжу, зустрічей з цікавими людьми, залучення студентів 
у гуртки художньої самодіяльності та клуби за інтересами. 

Ключові слова: патріотизм, патріотичне виховання, національна свідомість, громадянськість, досвід 
виховної роботи, форми і методи виховної роботи. 

В статье раскрыт опыт воспитательной работы в ВП НУБиП « Залещицкий аграрный колледж им 
Е. Храпливого. Установлено, что осуществляется значительная работа по патриотическому воспитанию 
студенческой молодежи. Содержанием патриотического воспитания в колледже является формирование 
личности ориентированной на национальные ценности, стремящейся развития демократического, 
независимого украинского государства. В колледже обращается внимание на действенном служении 
Родине, что предполагает не только признание уважение и любовь ко всему родному (территория, предки, 
язык, история), но и готовность самоотверженно работать во имя и на благо Украины. Определенное 
содержание патриотического воспитания реализуются в ходе проведения целого ряда культурно-
просветительских мероприятий, мероприятий по празднованию государственных и памятных дат, 
открытие зала традиций «Надднестрянская светлица», создание музея колледжа, встреч с интересными 
людьми, привлечение студентов в кружки художественной самодеятельности и клубы по интересам 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, национальное сознание, 
гражданственность, опыт воспитательной работы, формы и методы воспитательной работы 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Розбудова незалежної Української 
держави неможлива без оновленої 
національної освіти, розробки прогресивних 
технологій, гуманізації, диференціації та 
інтеграції навчання, науково обґрунтованої 
системи патріотичного виховання майбутніх 
громадян ХХІ століття. Тому на сучасному 
етапі становлення правової демократичної 
держави та інтеграції України до 
загальноєвропейського співтовариства дедалі 
більшої гостроти набуває проблема 
відтворення в суспільстві духовної, 
високоморальної особистості – творця 
власного майбутнього, гуманіста, 
громадянина – патріота України. Адже 
зміцнити і розвинути демократичну правову 
державу, яка ввійшла б повноправним 
суб’єктом до європейської спільноти можуть 
громадяни, які люблять свій народ, свою 
Україну, готові самовіддано захищати й 
розбудовувати її, які мають людську гідність, 
національну самосвідомість, гуманістичну 
моральність, знають свої права і свободи та 
вміють цивілізовано відстояти їх, сприяючи 
громадянському миру і злагоді в суспільстві. 

Виховати таких можна за умови розвитку 
національної освіти, в якій система 
виховання та навчання ґрунтується на ідеях 
української героїчної історії, багатої 
культури, звичаях народу та глибокому 
знанні рідної мови, літератури, поваги до 
національних символів, та основ 
християнської релігії.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. На теренах України 
першооснови патріотичного виховання були 
закладені ще в народній педагогіці – в 
легендах, казках, міфах, літописах, 
повчаннях, прислів’ях. Питання 
патріотичного виховання хвилювало 
літописців, державних і громадських діячів, 
письменників: Нестора Літописця, Ярослава 
Мудрого, Іларіона, Володимира Мономаха, 
П.Орлика, Ф.Прокоповича, Г.Сковороду, 
Т.Шевченка, П.Куліша, Д.Чижевського, 
Лесю Українку, І.Франка, М.Грушевського, 
В.Винниченка, С.Рудницького. Багатогранні 
аспекти патріотичного виховання 
особистості знайшли своє відображення у 
працях педагогів Х.Алчевської, Г.Ващенка, 
О.Духновича, І.Огієнка, С.Русової, 
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К.Ушинського, Я.Чепіги, які велику увагу 
приділяли вихованню любові до своєї землі, 
рідної мови, формуванню національної 
самосвідомості, поваги до історичного 
минулого. А.Макаренко, В.Сухомлинський 
радили прищеплювати молоді високі почуття 
вірності й відданості Батьківщині, пошани до 
її трудівників. Психологічні засади 
патріотичного виховання досліджували 
П.Блонський, Л.Виготський, Г.Костюк, 
О.Леонтьєв, О.Петровський, І.Синиця, 
П.Якобсон. У сучасній педагогічній науці 
окремі аспекти патріотичного виховання 
розробляють О.Бандура, Н.Волошина, 
А.Капська, В.Неділько, Є.Пасічник, 
Б.Степанишин.. 

Мета статті. Проаналізувати досвід 
роботи з патріотичного виховання 
студентської молоді у Відокремленому 
підрозділі Національного університету 
біоресурсів і природокористування України 
«Заліщицький аграрний коледж 
ім.Є.Храпливого» (далі ВП НУБіП України 
«Заліщицький аграрний коледж ім. 
Є.Храпливого» ). 

Виклад основного матеріалу. 
Процес виховання – це система 

виховних заходів спрямованих на 
формування всебічно і гармонійно 
розвиненої особистості [1, с. 3]. Одним із 
пріоритетних напрямків організації виховної 
роботи у ВП НУБіП України «Заліщицький 
аграрний коледж ім. Є Храпливого» є 
активне формування у молодої людини 
відчуття патріотизму, любові до власної 
Вітчизни та рідного краю. Відзначимо, що 
патріотизм (від гр. patriotes – батьківщина) 
– любов до своєї батьківщини, відданість 
своєму народу, гордість за свій народ, 
прагнення захистити його надбання, 
продовжити примноження його 
загальнолюдських і національних морально-
духовних цінностей. Як зазначав 
В.О. Сухомлинський: «виховання 
громадянина патріотом – це гармонія розуму, 
думки, ідей, почуттів, духовних поривів, 
вчинків» [2, с.16]. Патріотичне виховання 
покликане виховувати у молодої людини 
високі моральні ідеали, почуття жертовного 
служіння Батьківщині. Відомо, що основні 
риси громадянина формуються в молодому 
віці під впливом загальнонародних 
цінностей, у взаємодії особистості з 
суспільством, яке на кожному етапі 
репрезентують родина, школа та різноманітні 

колективи [3, с. 170]. Справжній патріот 
любить Батьківщину, не відвертаючись від 
неї через те, що їй нічим заплатити йому за 
це і що її народ не досяг рівня культури 
характерної для європейських суспільств. А 
головне – патріот не обмежується пасивною 
любов’ю до рідного краю, він активно 
працює для свого народу. Його добробуту, 
розбудови культури й господарства. Він 
захищає честь своєї держав, примножує її 
багатства [4, с. 246].  

Основна мета виховного процесу в 
коледжі – формувати особистість, наділену 
громадянською відповідальністю, 
національною самосвідомістю, високими 
духовними цінностями, родинними і 
патріотичними почуттями; створювати 
умови для розвитку творчо обдарованої 
молоді, її індивідуальних якостей, набуття за 
час навчання молодою людиною соціального 
досвіду. Виховний процес відбувається як 
через інформаційно-просвітницькі виховні 
години (вони відбуваються двічі на тиждень), 
зустрічі з цікавими людьми, так і через 
залучення студентів у гуртки художньої 
самодіяльності, клуби за інтересами, музей 
Є.Храпливого, бібліотеку з Інтернет центром, 
спортивні гуртки, органи студентського 
самоуправління. Саме через них розвивається 
художньо-естетична культура, формується 
національна та громадянська свідомість, 
реалізуються творчі можливості студента [5, 
с. 12]. 

Адміністрацією вищого навчального 
закладу було звернуто увагу на посилення 
актуалізації та підвищення мотивації 
вивчення студентами дисциплін 
гуманітарного блоку: історії України, 
української мови та літератури, краєзнавства, 
політології, соціології, культурології. Саме ці 
предмети сприяють формуванню у 
студентської молоді цілісного розуміння 
таких засадничих принципів патріотичного 
виховання як відданість рідній Вітчизні, 
гордість за її соціокультурні та історичні 
здобутки. 

Програма з історії України передбачає 
виховання в студентів особистісних рис 
громадянина України, загальнолюдських 
духовних ціннісних орієнтацій, сприйняття 
ідей гуманізму та демократизму, 
патріотизму, взаєморозуміння між народами 
на основі особистісного усвідомлення 
досвіду історії. Педагоги-історики чітко 
окреслили свою навчально-виховну мету – 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 1 (38) /2014 130 

плекати національну особистості, яка щиро 
сповідує високі ідеали національного 
відродження і працює задля процвітання 
України. Патріотичне виховання 
здійснюється на основі проблемного викладу 
історії України. Вже з перших занять 
звертається увага на значення Київської Русі, 
Галицько-Волинської держави, Української 
козацької держави – Гетьманщини, 
Української Народної Республіки, 
Західноукраїнської Народної Республіка для 
майбутніх поколінь. Практично всі теми з 
історії України можна використати для 
виховання національної свідомості молодого 
покоління. Але є такі, які справедливо можна 
назвати уроками громадянства, українства. 
Серед таких: теми присвячені національно-
визвольній війні Б.Хмельницького, 
українській революції 1917-1920 рр., 
діяльності шістдесятників та дисидентів, 
національно-визвольному руху часів 
перебудови, здобуттю Україною 
незалежності та ін. Пізнаючи свій народ, 
студенти пізнають самих себе, оцінюють 
себе як частину народу, у них формується 
почуття обов’язку і відповідальності перед 
Батьківщиною. Велике значення на заняттях 
історії мають героїчні подвиги особистостей, 
які стали патріотичною гордістю 
українського народу, бо як зазначав В.О. 
Сухомлинський «найголовніше, 
найяскравіше і найміцніше, що на все життя 
западає в серце патріота, що втілює в собі 
Батьківщину – це люди» [2]. Важливим є 
висвітлення правдивої історії українського 
народу, повернення до культурних надбань, 
відкриття наново призабутих пам’яток нашої 
спадщини, повернення імен видатних 
українських вчених, художників, 
композиторів, видатних політиків. 

Виховання патріотизму та національної 
самосвідомості відбувається також на уроках 
української мови та літератури. К. 
Ушинський наголошував, що мова – 
найважливіший, найбагатший і найміцніший 
зв'язок, що зв’язує віджилі, живущі і 
майбутні покоління народу в одне велике, 
історично живе ціле. Коли зникає народна 
мова, – народу немає більше [6, c. 123]. Рідна 
мова – кров національної культури, її 
титульна сторінка. Кожній людині незалежно 
від її волі властива схильність до своєї рідної 
мови. Чужа мова рідною не стане [4, с. 460]. 
Саме тому в Заліщицькому коледжі 
українській мові і літературі приділяється 

особлива увага. В програмі з української 
літератури визначено, що метою вивчення 
дисципліни є виховання національно 
свідомого громадянина України, формування 
і утвердження гуманістичного світогляду 
особистості, національних та 
загальнолюдських цінностей [7, c. 3]. Твори 
української літератури є надзвичайно 
ефективним засобом патріотичного 
виховання студентів. Вагомих результатів 
викладачі-словесники досягають у 
формуванні патріотичної вихованості, адже 
мають продуману систему роботи із 
студентами у процесі вивчення поетичних, 
прозових і драматичних творів художньої 
літератури. Створена й апробована система 
роботи з питань патріотичного виховання під 
час вивчення творів М. Старицького, І. 
Франка, В. Стефаника, Лесі Українки, 
Олександра Олеся, В. Винниченка, Миколи 
Хвильового, М.Куліша, І.Багряного, 
О.Довженка, В.Симоненка, О.Гончара, 
Г.Тютюнника, П.Загребельного, І.Драча, 
Л.Костенко, В.Стуса та інших письменників 
передбачає виховання любові до 
Батьківщини, рідної мови, історії та 
культури, почуття національної 
самосвідомості, господаря власної землі, 
повагу до славних синів і дочок України. 
Багатий ідейно-тематичний зміст 
запропонованих програмою художніх творів 
реалізовує мету національного виховання в 
широкому обсязі. 

Знати і шанувати історії рідного народу, 
відроджувати і примножувати його славні 
традиції стало визначальним напрямком не 
лише навчальної-освітньої діяльності 
викладачів, а й усієї позаурочної та виховної 
роботи викладацького колективу. Доказом 
цього стало відкриття залу традицій 
«Наддністрянська світлиця», в одному із 
гуртожитків коледжу, який радо відчиняє 
свої двері для всіх шанувальників 
українських традицій, українського слова і 
пісні. Як писав Г.Ващенко: «Особливо 
велику роль відіграють традиції у збереженні 
української нації. Націю звичайно 
визначають як цілісність поколінь минулих, 
сучасних і майбутніх. Таку цілість 
підтримують передусім традиції» [8, с. 101]. 
Інтер’єр коледжівської світлиці поєднав два 
стилі – старовинний український та 
сучасний. Експозиція старовини по краплині 
збиралася студентами різних груп. Вона 
включає як традиційну українську вишивку 
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так і старовинні предмети вжитку: глиняні 
глеки, макітри, дерев’яні кухлі, ложки, 
макогони, підсвічники, ціла добірка 
старовинних прасок та багато ін. В урочний 
час зал традицій використовується для 
проведення лекційних, семінарських та 
практичних занять із таких дисциплін як 
культурологія, історія, українська література, 
сімейно-побутова культура та домашня 
економіка. А в позаурочний час для 
організації змістовного відпочинку та 
дозвілля студентів, проведення виховних 
заходів, круглих столів, зустрічей із 
відомими земляками, вечорів читання поезії. 

Значна увага в Заліщицькому агарному 
коледжі приділяється організації та 
проведенню цілої низки заходів 
громадянсько-патріотичної спрямованості, 
які відіграють важливу роль у виробленні в 
студентської молоді суспільно значущої мети 
– побудови громадянського суспільства та 
правової незалежної Української держави. 
Серед них: просвітницька година «Хрещення 
України-Руси», вечір реквієм «Голодомор 
1932-1933 рр. – незагоєна рана 
України»,тематичний вечір присвячений 
українському козацтву «Золоті дзвони 
Покрови», виховна година «Українська 
держава та її символіка», цикли виховних 
годин присвячених річницям від народження 
видатних українських письменників та 
громадських діячів, виховна година 
«Незалежна Україна – спільний дім для всіх 
її громадян», свято квітів «Світе тихий, краю 
милий, моя Україно», інформаційноїно-
просвітницькі години:«Екологічні проблеми 
нашого району», «Осінні народні свята та 
традиції», «Бабин Яр – трагедія народу 
України», «Ми не отримали землю в спадок, 
ми взяли її в борг у наших дітей», вечір 
вітання до дня працівників освіти «Сіячам 
вічного, доброго присвячуються», тематична 
година «Михайло та Олена Теліги – борці за 
незалежність України», круглі столи 
присвячені правам людини за участі 
працівників правоохоронних органів та 
працівників відділу молоді і спорту районної 
адміністрації, виховна година присвячена 95 
річниці проголошення ЗУНР «А ми тую 
славу збережемо…» , вечір до дня 
працівників сільського господарства «Уклін 
земний - працівникам землі», виховна година 
присвячена Дню української писемності і 
мови, Маланчин вечір, українські вечорниці, 
вечір пам’яті присвячений 95 річниці бою під 

Крутами «Герої Крут – вони назавжди в серці 
України», щорічно проводяться 
шевченківські тижні та вечори, день 
скорботи «Дзвони Чорнобиля», великодній 
тиждень з виставкою Пасхальних 
композицій, організовуються хресні дороги, 
вечори пам’яті за загиблими в Другій 
світовій війні «У борні, у бронзі, у серцях», 
просвітницькі години з нагоди дня героїв 
«Ми про Вас пам’ятаємо», свято української 
вишиванки «Веселі барви вишиванки», 
козацькі забави «Ми - козацького роду 
нащадки» та ін. 

У Заліщицькому аграрному коледжів 
одним із очільників організації патріотичної 
роботи серед студентської молоді є циклова 
комісія гуманітарних та соціально-
економічних дисциплін, представники якої 
мають високий рівень фахової підготовки, 
необхідний для проведення систематичного 
виховного впливу на молодь та формування 
у неї відповідних якостей.  

У виховній роботі представники 
викладацького складу намагаються 
дотримуватись принципів єдності активних 
та інтерактивних методів виховання, 
досягаючи їх інтеграції в кожному окремому 
виховному національно-патріотичному 
заході. Відзначимо, що в організації 
позанавчальної роботи зі студентською 
молоддю викладачі широко використовували 
такі методи, як екскурсії, бесіди, тематичні 
диспути та дискусії, «круглі столи», 
вікторини, рольові ігри, конференції, лекції, 
тренінги, «відкриті трибуни», ділові ігри, 
різні форми роботи з книгою, періодичною 
пресою, безпосередньо пов’язані з 
тематикою національно-патріотичного 
виховання і покликані ознайомити студентів 
з найбільш яскравими сторінками нашої 
героїчної історії. 

Як довів досвід, такі форми 
позанавчальної роботи користуються 
значною популярністю серед студентства, 
свідченням чого є їх активна участь в 
організації та проведенні даних заходів. Так, 
наприклад, в екскурсіях до музею 
навчального закладу (створений у 2008 році) 
та районного краєзнавчого музею в перші 
м’ясці навчання беруть участь всі студенти 
першокурсники. Із старшокурсників 
сформована група екскурсоводів, які 
розповідають своїм молодшим товаришам 
про історію навчального закладу, про 
засновника кооперативного руху 
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Є.Храпливого, чиє ім’я носить коледж, 
знайомлять з історією Заліщицького краю. 
Заступником з навчальної роботи 
М.В. Сопилюком видана книга про історію 
навчального закладу «На переломі століть. 
Від садівничої школи до агроколеджу», де 
описано всі етапи розвитку навчального 
закладу, який бере свій початок, ще з 1898 
року. Куратори студентських груп часто 
використовують дану працю на виховних та 
інформаційно-просвітницьких годинах. У 
коледжі також функціонує експозиція 
присвячена Є.Храпливому, яка розкриває 
основні віхи його життєвого шляху.  

Як відомо, однією з основних форм 
позанавчальної діяльності та виховання 
студентів є групова, яка дозволяє 
здійснювати виховний вплив на студентів 
через колектив [9, 64-68]. В коледжі діє 
близько 40 гуртків за інтересами в яких 
студенти можуть розвивати свої творчі 
здібності та вподобання. У процесі 
практичної реалізації концепції національно-
патріотичного виховання при суспільно-
політичному клубі «Світогляд» працює три 
гурткові секції : історична «Мій рід, моя 
земля, моя Батьківщина», суспільна «Твої 
люди, Україно», правова «Молодь і закон». У 
цих гуртках студенти під керівництвом 
викладачів займаються вивченням 
українських традицій, звичаїв, побуту, 
обрядів, досліджують історію 
кооперативного руху на Заліщанщині, 
походження свого роду, глибше вивчають 
історію навчального закладу, рідного міста, 
села, детально знайомляться з життєвим 
шляхом учасників національно-визвольних 
змагань, випускників коледжу, видатних 
земляків, (родина Храпливих, О.Маковей, 
В.Бараник, М.Гайворонський, М.Долинський 
та ін.), аналізують проблему росту 
злочинності серед молоді, обговорюють 
виборчі права та обов’язки. Про 
результатами своєї пошукової роботи 
студенти звітують на щорічних науково-
практичних конференціях, де вони 
розкривають найрізноманітнішу 
проблематику з історії рідного краю. Адже не 
можна виховати студента патріотом, якщо 
він не знає історії своєї малої Батьківщини, 
не любить свого навчального закладу, не 
пишається і не шанує видатних земляків. 

Дієвим засобом патріотичного 
виховання є пісня. Г. Ващенко зазначав, що 
українська пісня за змістом і глибиною 

посідає одне з перших місць серед народів 
світу. Саме вона підтримує свідомість 
національної єдності українського народу, 
любов до Батьківщини і пошану до себе. В 
коледжі уже 26 років радує своєю творчістю 
аматорський ансамбль пісні і танцю 
«Хлібодари». Метою його творчої діяльності 
було відродження українського народного 
фольклору, насамперед того, що побутує в 
Заліщицькому районі. Мешканцями міста 
надовго запам’ятались хореографічні та 
вокально-хереографічні композиції, запальні 
танці «Гордилянка», «Вихилаяс», «Свято в 
Карпатах», «Несе Галя воду», «За Україну», 
«Зацвітай, кохана земле», «Молюсь за тебе, 
Україно», «Розквітне Україна», «Слався, моя 
Україно». Золотим фондом репертуару 
колективу є «Гопак», «Данець», «Запорізький 
марш», «Поліські гуляння», 
«Наддністрянське весілля». Окрасою 
концертних програм в коледжі є вокальні 
ансамблі: «Намисто», «Соколи», 
«Намистинки». У їх репертуарі величезна 
кількість патріотичних творів, тих, які 
створювалися століттями і несуть в собі 
глибоку любов до Батьківщини, зокрема у 
виконанні хорової групи: «Ой, у лузі червона 
калина», «Козацькому роду нема переводу», 
«Стоїть козак на чорній кручі», «Єднаймося, 
люба родино», «Галичина», Бандуристе, орле 
сизий», «Хай живе вільна Україна», «Я з тих 
країв»; у виконанні вокального тріо: «Нема в 
журавки журавля», «Там, де колиска нашого 
народу», «Калиновий край», «Ой, Крути, 
наші Крути»; у виконанні ансамблю 
«Намисто»: «Біль Голодомору», «Моя 
земля», «Бог, Україна і воля», «У полі 
колишиться жито», «По діброві вітер виє», 
«Зоре моя вечірняя»; у виконання ансамблю 
«Соколи»: «Ой, там за Дунаєм», «Ой, там на 
горі Січ іде», «Зажурились Галичанки», «Гей, 
ви,стрільці січовії», «Шабелино» та ін. 
Українська пісня характеризує українця як 
щирого патріота, що живе зароди 
Батьківщини і завжди готовий віддати за неї 
своє життя. Переживання, що їх передає 
музика можуть бути такими тонкими і 
глибокими, що їх не можна передати 
словами. Через музику душа безпосередньо 
розмовляє з душею. Оскільки в народній 
пісні відбиваються почуття народних мас, то 
можна сказати, що через неї ми 
безпосередньо розмовляємо з давніми 
поколіннями. Ми разом з ними живемо тими 
почуттями, якими жили вони. Народна пісня 
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– це єдність музики і слова [10, с. 148]. Усе це 
поглиблює у студентів коледжу знання про 
національну історію, розвиває патріотичні 
почуття, погляди і переконання, формує 
чітко виражену патріотичну позицію та 
патріотичний стиль поведінки.  

Висновки. Таким чином, 
проаналізований досвід свідчить про, те що у 
ВП НУБіП «Заліщицький аграрний коледж 
ім. Є. Храпливого» здійснюється значна 
робота із патріотичного виховання 
студентської молоді. Змістом патріотичного 
виховання в коледжі є формування 
особистості зорієнтованої на національні 
цінності, прагнучої розбудови 
демократичної, незалежної української 
держави. Студенти впродовж навчання у 
коледжі усвідомлюють свою приналежність 

до українського народу, проймаються 
почуттями поваги до національної історії 
культури, традицій, звичаїв. Молодь 
оволодівши українською мовою, поглиблює 
знання іноземних мов міжнаціонального 
спілкування, толерантно ставиться до 
етнічних груп і національних меншостей, які 
проживають на території України. У коледжі 
звертається увага на дієвому служінні 
Батьківщині, що передбачає не тільки 
визнання поваги і любові до всього рідного 
(територія, предки, мова, історія), а й 
готовність самовіддано працювати в ім’я і на 
благо України. Визначений зміст 
патріотичного виховання реалізуються у ході 
проведення цілої низки культурно-
просвітницьких заходів, заходів з 
відзначення державних і пам’ятних дат.  
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Peter G.,  lecturer 
EXPERIENCE IN PATRIOTIC EDUCATION OF NUBIP UKRAINE "ZALISHCHYKY 

AGRICULTURAL COLLEGE. E. KHRAPLYVA" 
The article deals with the experience of educational work in Separated Subdivision of the National 

University of Life and Environmental Sciences "Zalishchyky Agricultural College named by. Ye. Khraplyvyy.It is 
established that considerable work is carried out patriotic education of students youth .The content of patriotic 
education in college is the formation of the personality oriented towards national values aspiring the building of 
a democratic, independent Ukrainian state. Students for college aware of their belonging to the Ukrainian 
people, penetrate a sense of respect for national cultural history, traditions and customs. Young people can learn 
Ukrainian language and deepen knowledge of foreign languages of international communication, tolerant of 
ethnic groups and minorities living on the territory of Ukraine. College draws attention to the effective service of 
the Motherland, which involves not only recognition of the respect and love of home (territory, ancestry, 
language, history), but also the willingness to work selflessly in the name and for the benefit of Ukraine . The 
content of patriotic education is realized in the course of a number of cultural and educational activities for 
celebration of anniversaries and state dates, the opening of the room of traditions "Naddnistrianska chamber", a 
museum of college, meeting interesting people, engaging students in groups of amateur and clubs interests.  

Keywords: patriotism, patriotic education, national identity, citizenship, educational work experience, 
forms and methods of educational work. 
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Пришупа Ю. Ю.,  старший викладач НАУ (м. Київ) 
 
 

ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ 
САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ  

ІНЖЕНЕРІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ 
 
У статті розглядається інтегративний підхід як фактор формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх інженерів-будівельників та описані особливості цього підходу, а також 
ефективність його реалізації у навчальному процесі технічного ВНЗ.  

Ключові слова: самоосвіта, самоосвітня компетентність, майбутній інженер-будівельник. 
В статье рассматривается интегративный подход как фактор формирования 

самообразовательной компетенции будущих инженеров-строителей и описаны особенности этого 
подхода, а также эффективность его реализации в обучающий процесс технического ВУЗа. 

Ключевые слова: самообразование, самообразовательная компетенция, будущий инженер-строитель. 
Актуальність статті. Підвищення 

якості підготовки майбутніх інженерів-
будівельників є пріоритетним завданням 
ВТНЗ, вирішення якого може 
забезпечуватись за рахунок упровадження в 
навчальний процес інтегративного підходу. 
Розглянемо основні засади інтеграції, щоб 
оптимізувати формування самоосвітньої 
компетентності майбутніх інженерів-
будівельників у процесі професійної 
підготовки.  

Ідея інтегрованого навчання актуальна, 
оскільки з її успішною методичною 
реалізацією передбачається досягнення мети 
якісної освіти, тобто освіти 
конкурентоздатної, спроможної забезпечити 
кожній людині самостійно досягти тієї чи 
іншої життєвої цілі, творчо 
самостверджуватися в різних соціальних 
сферах. 

Інтеграція вважається необхідним 
дидактичним засобом, за допомогою якого 
можливо створити в учнів цілісну картину 
світу. Через інтеграцію здійснюється 
особистісно зорієнтований підхід до 
навчання, тому що майбутній фахівець сам у 
змозі обирати "опорні" знання з різних 
предметів з максимальною орієнтацією на 
суб’єктивний досвід, що склався в нього під 
впливом як попереднього навчання, так і 
більш широкої взаємодії з навколишньою 
дійсністю. Життя людини в суспільстві, як і 
її світогляд, за своїм змістом мають 
інтегративний характер, отже, i система 
знань, вмінь і навичок студентів має бути 
інтегративною. При цьому необхідно 
врахувати такий важливий чинник: жодна 
окремо взята навчальна дисципліна не 
спроможна забезпечити формування 
світоглядної культури майбутнього 
фахівця. Інтегративний підхід забезпечує 

органічне поєднання різноманітних знань і 
методів пізнання на науково визначеній 
основі. Саме інтеграція знання призвела до 
утворення різних циклів дисциплін та їх 
комплексів [2, с. 133]. Різні автори 
розуміють під інтеграцією різні явища та 
процеси, які мають місце у професійно-
технічній освіті. Це інтеграція 
загальнотехнічних та спеціальних дисциплін, 
загальноосвітніх та загальнотехнічних 
дисциплін, загальноосвітніх та дисциплін 
професійно-теоретичної підготовки, теорії і 
практики, створення на цій основі 
інтегрованих курсів, проведення 
інтегрованих уроків. 

Ураховуючи актуальність 
досліджуваної проблеми та її недостатню 
теоретичну обґрунтованість, об’єктивну 
потребу і практичну значущість метою 
нашої статті є розкриття та в обґрунтування 
інтегративного підходу як одного із факторів 
формування самоосвітньої компетентності 
майбутніх інженерів-будівельників. 

Аналіз результатів останніх 
досліджень. Деякі автори намагаються 
аналізувати та класифікувати види інтеграції. 
Розглядають горизонтальну інтеграцію, 
тобто інтеграцію між різними навчальними 
дисциплінами та вертикальну – інтеграцію 
навчального матеріалу в межах однієї 
дисципліни в різні роки навчання на різних 
рівнях складності [2, с. 25]. Визначають різні 
форми навчального процесу, в яких 
проявляються різні рівні інтеграції: 
спецкурси (об’єднання кількох предметів), 
блоки розділів, вивчення однієї теми на 
основі двох або кількох предметів, курс, який 
об’єднує знання на основі узагальнених 
операцій мислення. Також визначають різні 
рівні (ступені) інтеграції: тематична 
інтеграція (2-3 навчальних предмети 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 1 (38) /2014 135 

розкривають одну тему), проблемна 
інтеграція (одну проблему учні вирішують за 
допомогою кількох предметів), 
концептуальна інтеграція (концепція 
розглядається різними навчальними 
предметами), теоретична інтеграція (декілька 
теорій концентруються на одній 
філософській проблемі). 

Стосовно до самоосвіти 
розглядаються рiзноманiтнi трактування 
інтеграції, наприклад, визначають її як: 
„самостійну рушійну силу, що ставить усі 
сторони й елементи викладання окремих 
дисциплін, усіх видів самостійної роботи 
педагогічного процесу у взаємне 
підпорядкування з метою подальшою 
оптимальної самопідготовки спеціаліста” 
[7, с. 20].  

Цікавою для нас є позиція В. Іщенко, 
яка обґрунтувала методологічні основи та 
розробила теоретичну модель процесу 
підготовки майбутнього вчителя до 
самоосвітньої діяльності, яка складається із 
інтегрованих компонентів: блоку 
особистісних якостей, змістово-методичного, 
практичного та процесуального блоків. 
Концептуальна основа моделі ґрунтується на 
особистісному, діяльнісному, 
індивідуальному, інноваційному, 
технологічному підходах та принципах 
неперервності, наступності, інтеграції змісту 
освіти з практикою, освіти особистості 
впродовж життя. Змістова частина моделі 
характеризується наявністю інтегративного 
підходу до розробки й удосконалення 
програм загальних і спеціальних навчальних 
курсів, включенням до них завдань 
самоосвітнього характеру і забезпечує 
ефективний уплив на розвиток змістово-
методичного компонента самоосвіти. 

Виклад основного дослідницького 
матеріалу. 

У контексті нашого дослідження ми 
трактуємо інтеграцію, як встановлення 
істотних зв’язків між знаннями з різних 
гуманітарних і технічних дисциплін метою 
якого є цілісне й різнобічне освоєння змісту 
навчання (у нашому випадку – фахової 
підготовки майбутніх інженерів-
будівельників). 

Використання інтегративного підходу в 
сучасній вищій професійній освіті є дуже 
важливим аспектом підготовки майбутніх 
фахівців, оскільки посилює професійну 
мотивацію студентів, стимулює розвиток їх 

творчого потенціалу, дає можливість 
виявляти та використовувати ресурси 
особистості для досягнення успіху в 
професійній діяльності. Період найвищого 
творчого успіху, професійної майстерності – 
це гармонічне поєднання вже раніше 
досягнутих вмінь і навичок та 
усвідомлюваних можливостей; відкриття в 
собі нових професійних вершин і здібностей, 
розвиток креативності [6]. 

Метою інтегрованого навчання є: 
– формування цілісного уявлення про 

навколишній світ, системи знань і вмінь у 
майбутніх фахів; 

– досягнення якісної, конкурентоздатної 
освіти; 

– створення оптимальних умов для 
розвитку мислення учнів в процесі вивчення 
загальноосвітніх предметів і предметів 
професійно - теоретичного циклу; 

– активізація пізнавальної діяльності 
учнів на уроках; 

– ефективна реалізація розвивально-
виховних функцій навчання. 

Таким чином, вища освіта покликана на 
максимальному рівні розвивати особистість 
студента, формувати його компетентність як 
майбутнього професіонала. Сьогоднішньому 
випускнику повинні бути притаманні прагнення 
до постійного поповнення знань, здатність 
самостійно ставити і вирішувати різноманітні 
завдання професійного характеру. Оптимальним 
підходом до організації навчального процесу 
підготовки фахівців, що працюватимуть на 
посаді інженера-будівельника, згідно із 
окреслених перспектив, вважаємо інтеграційний 
підхід, що узгоджується із сучасними 
інноваційними методами організації навчально-
виховної діяльності.  

Інтеграційний підхід у сучасній системі 
самоосвіти призначений забезпечити зусилля 
професійної мотивації, стимулювання 
творчого потенціалу, виявлення особистісних 
ресурсів майбутнього фахівця для 
досягнення успіху в професійній діяльності. 
Можливість ВТНЗ в даному спрямуванні – 
це підготовка особистості до ефективної 
практичної реалізації діяльності не лише 
шляхом формування системи професійних 
знань та вмінь, а внаслідок актуалізації 
творчого потенціалу особистості. 

Таким чином, досягти більш високого і 
якісного рівня освіти можливо на основі 
запровадження у навчально-виховний процес 
ВТНЗ інтегративного підходу.  
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У контексті формування самоосвітньої 
компетентності майбутніх інженерів-
будівельників у процесі професійної 
підготовки ми розглядаємо інтегративний 
підхід як найбільш продуктивний спосіб 
накопичення знань з фахових дисциплін та 
іноземної мови, які сприятимуть розвитку 
самоосвітньої компетентності майбутнього 
інженера-будівельника, його творчого 
потенціалу, що зазначено у наших 
публікаціях.  

Нині існує потреба в підготовці 
інженера-будівельника, який відповідав би 
європейському та світовому рівню. Тому 
майбутні фахівці цього профілю покликані 
бути не лише хорошими спеціалістами, а й 
бездоганно володіти іноземними мовами, 
зокрема англійською, що є однією з 
найвідоміших європейських мов нашого 
часу. За своєю загальною технічною 
потужністю вона посідає – перше місце. 
Саме такі чинники спонукають майбутнього 
інженера-будівельника до ґрунтовного 
вивчення англійської мови та фахових 
дисциплін з метою формування 
самоосвітньої компетентності у майбутній 
професійній діяльності. Таким чином, 
застосування іноземної мови в багатьох 
галузях науки і техніки є потребою 
сучасного суспільства.  

Інтеграція гуманітарних і технічних 
дисциплін дозволить ознайомити студентів із 
сучасними теоретичними дослідженнями і 
методами наукового аналізу, з новітніми 
виробничими технологіями, що в свою чергу 
сформує у них чітке уявлення про стан і 
перспективи розвитку науки і техніки у сфері 
їх майбутньої спеціальності. Використання 
прийомів інтеграції у навчанні допоможе 
уникнути різнорівневої підготовки й 
забезпечить умовами для розвитку технічної 
творчості та науково-дослідної діяльності у 
ВТНЗ, а також призведе до інноваційної 
діяльності у професійній підготовки 
майбутніх інженерів-будівельників. 

Успішність самоосвітньої діяльності 
інженерів-будівельників багато в чому 
визначається не лише набутими 
професійними знаннями, а й високим рівнем 
формування їх до готовності професійної 
комунікації в процесі професійної 
підготовки. Водночас не можна не помітити 
інтегрувальну функцію комунікативних 
дисциплін в навчальних планах вищих 
технічних навчальних закладів (ВТНЗ). 

Комунікативні дисципліни не тільки 
сприяють інтеграції гуманітарного і 
технічного знання, але й формують духовно-
моральну, соціально-психологічну культуру 
майбутнього фахівця. Знання, які отриманні 
при вивчанні комунікативних дисциплін, 
можуть сприяти у формуванні самоосвітньої 
компетентності інженерів-будівельників. 

У той же час, на практиці 
витрачається чимала кiлькiсть часу на 
оволодіння розрізненими знаннями, а не на 
вивчення меншої за обсягом, але 
рiвноцiнної за змістом кiлькостi 
інтегрованих знань. Iнтеграцiя знань 
необхідна для формування цiлiсного 
наукового світогляду, підвищення якості 
засвоєння знань із загальноосвiтнiх 
дисциплін, а також для покращення 
розвитку науково-технічного мислення 
студентів [5, с. 20]. 

У навчально-виховному процесі у 
ВНТЗ вивчення основ наук і професійна 
підготовка мають утворювати єдину систему, 
в якій інтеграція знань виступає не лише як 
чинник, що координує, тобто регулює 
зв’язки між навчальними дисциплінами та 
методами навчання, а й забезпечує глибоку 
взаємодію знань, сприяє формуванню 
світогляду та засвоєнню професійних знань 
на базі загальноосвiтнiх та загальнотехнічних 
знань. 

Найбільш прийнятним шляхом 
інтеграції знань за чинної предметної 
системи освіти, на думку Я. Собка, мають 
стати інтегративні курси 7, с. 17. 
Інтеграція дозволяє на якісно новому рівні 
організувати навчальний процес. 
Технологічне і дидактичне завдання 
інтеграційного курсу – вибір підстави для 
інтеграції, що сприяє вирішенню проблеми 
структуризації змісту навчального 
матеріалу. На думку автора, зі зростанням 
рівня інтеграції підвищуються вимоги до 
сумісності елементів, які інтегруються 
(такими елементами можуть виступати 
навчальні курси, зокрема їх зміст): 
міжпредметні зв’язки (перший рівень 
інтеграції) передбачають використання 
інформації з одного навчального курсу при 
вивченні іншого курсу чи застосування 
елементів міждисциплінарного характеру 
при вивченні монокурсів; при синхронізації 
двох чи більше курсів маємо часове та 
тематичне узгодження змістових і 
процесуальних характеристик курсів; 
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координація навчальних програм частково 
усуває дублювання навчального матеріалу, 
суперечливе трактування однакових понять 
та забезпечує логіку формування базових 
понять; частково інтегровані курси 
передбачають формування інтегрованих 
блоків у рамках діючих монокурсів за 
окремими темами чи змістовими аспектами 
одного з курсів 6, с. 74. 

Г. Тарасенко доводить позитивний 
влив інтегрованих спецкурсів на раннє 
науково-фахове визначення студентів. 
Інтеграція знань допомагає сформувати 
спеціальний професійний інтерес в межах 
обраної спеціальності і спеціалізації. І цей 
спеціальний науковий інтерес означає 
інтерес до творчої діяльності саме в цій 
площині [3, с. 58].  

Концептуальна ідея інтеграції змісту 
освіти полягає у тому, щоб забезпечити 
професійну підготовку фахівців відповідно 
до вимог професійної діяльності. [3, с. 58].  

Розвиток особистості нового типу 
відповідно до сучасних завдань потребує 
вдосконалення всіх ланок навчально-
виховного процесу. Звідси постає 
актуальна науково-практична проблема 
щодо пошуку шляхів створення такої 
педагогічної системи у вищій школі, 
результатом функціонування якої має бути 
синтез наукових знань студентів, набуття 
необхідних вмінь та інтегрованих 
властивостей, що входять до цієї системи і 
які будуть проявлятися по-різному в різних 
видах діяльності майбутніх фахівців. 

На думку В. Лозовецької, процес 
інтеграції знань зумовлений професійною 
мотивацією і проходить у два етапи. 
Оволодіння фундаментальними та загально 
професійними знаннями відбувається на 
першому етапі. Другий етап навчального 
процесу – реальна професійна діяльність 
щодо вирішення тих чи інших виробничих 
завдань і проблем, завдяки відтворенню та 
осмисленню, де відбувається інтеграція 
професійних знань, яка сприяє 
вдосконаленню професійної підготовки 
спеціаліста [3, с. 15]. 

Аналіз змісту дiяльностi фахівця-
будівельника дає можливість визначити, 
що основними напрямами підвищення 
рівня самопідготовки майбутніх 
будівельників є використання інтеграції 
крсів з іноземної мови і професійно 
орієнтованих інформативних курсів для 

підвищення професійних знань майбутніх 
фахівців; впровадження, розширення 
використання інтегративних технологій у 
процесі вивчення фахових дисциплін, 
застосування професійних мiжпредметних 
завдань тощо. 

Знання іноземної мови спрощують 
роботу десяткам тисяч людей, а також 
здатні значно допомогти при 
самопідготовці фахівців з різних галузей 
науки і техніки. Зокрема, процес 
самопідготовки майбутніх будівельників 
іноземною мовою, створює широкий 
потенціал для полегшення засвоєння 
існуючих та отримання нових знань. Без 
цього не можливе вирішення ряду 
виробничих завдань у будівельній галузі, 
які виконуються завдяки використанню 
програмних продуктів світового рівня такіх 
як (AutoCAD, AVEVA, CATIA та інщі) на 
англійській мові. Ці програми необхідня 
для проектування планів будівель, 
розрахуноків різноманітних характеристик 
матеріалів та інше. 

Висновок. Отже, на основі 
проведеного аналізу зроблено важливий 
висновок про те, що інтеграція 
гуманітарних і технічних дисциплін з 
професійної підготовки майбутніх 
інженерів-будівельників є надзвичайно 
важливою компонентою формування 
самоосвітньої компетентності. Знання 
практично всіх ключових дисциплін 
базуються на знаннях з інших дисциплін, і 
лише глибоке розуміння комплексу всіх 
дисциплін може забезпечити роботу на 
належному рівні.  

На жаль, на сьогоднішній день 
практика далека від теоретичних вимог, а 
розробка принципів удосконалення 
самоосвітньої підготовки майбутніх 
будівельників знаходиться на первинній 
стадії. Самоосвіта студентів та викладачів 
не забезпечена в достатньому обсязі 
навчальною, методичною, довідковою та 
іншою літературою, яка враховує 
особливості національного виробництва. 
Розв’язати цю проблему може інтеграція 
навчального процесу. Засобом 
регулювання самостійної практичної та 
розумової діяльності студентів у процесі 
оволодіння ними обраною професією стає 
інтегративна спрямованість. 

Проаналізувавши вищезазначене, 
можна зробити висновок, що професійне 
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навчання фахівців інженерно будівельної 
галузі доцільно здійснювати у системi 
інтегрованої професійної освіти. Це 
сприятиме ефективному формуванню 

самоосвітньої компетентності майбутніх 
інженерів-будівельників у процесі 
професійної підготовки.  
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INTEGRATIVE APPROACH AS ONE OF FACTORS FOR DEVELOPMENT OF SELF-

EDUCATION COMPETENCE OF FUTURE CIVIL ENGINEERS 
In article the problem of formation of self-education competence of the future civil engineers is analyzed. 

An integrative approach is one of the most effective means of developing methodological and creative thinking 
activity, professional and cultural norms of behavior, correction of oriented values on the base of educational 
system, changing activities based on principles of innovative approaches in teaching process of higher education. 
It has professional, pragmatic, humanistic, and practical features, which show its correlation and systematic 
advantages. The author proves the topicality and describes the characteristic of such implementation into the 
present day educational system. The role of self-education competence in making the present day educational 
system in Ukraine more integrated, and improvement of the quality indicators of education in the context of 
European integration of the society. 
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ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З СОЦІАЛЬНО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ В СІЛЬСЬКІЙ 

МІСЦЕВОСТІ 
 
У статті розкрито форми і методи роботи соціального педагога з обдарованою молоддю, 

особливості виховання та соціально-педагогічної підтримки обдарованої учнівської молоді в сільській 
місцевості. 

Ключові слова: обдарованість, обдарована молодь, соціально-педагогічна підтримка, сільська 
молодь, форми, методи, середній заклад освіти, учень. 

В статье раскрыто формы и методы работы социального педагога с одаренной молодежью, 
особенности воспитания и социально-педагогической поддержки одаренной ученической молодежи в 
сельской местности.  

Ключевые слова: одаренность, одаренная молодежь, социально-педагогическая поддержка, 
сельская молодежь, формы, методы, средний заведение, ученик. 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. На сучасному етапі розвитку науки 
обдарованість розуміють як складне 
багатопланове явище. Наявність видатних 
загальних (спеціальних) здібностей, розвиток 
яких перевищує середній рівень; якісно 
своєрідне їх поєднання, що забезпечує 
успішність виконання одного чи кількох 
видів діяльності, значний розумовий 
потенціал або високий інтелектуальний 
рівень – ось головні критерії обдарованої 
дитини. Обдарованість – специфічне 
поєднання здібностей високого рівня, а 
також інтересів і потреб особистості, яке 
дозволяє виконувати певну діяльність на 
якісно вищому рівні, що відрізняється від 
умовного «середнього рівня».  

Єдиного підходу до класифікації 
обдарованості не існує, диференціація видів 
обдарованості визначається критерієм, 
покладеним в основу класифікації. 
Дослідники в основному виділяють: загальну 
та спеціальну обдарованість; актуальну та 
потенційну; явну та приховану; ранню та 
пізню.  

Зацікавленість суспільства цією 
проблемою досить широко відтворена у 
державній програмі «Обдаровані діти», у 
концепції становлення мережі середніх 
закладів освіти для розвитку творчої 
обдарованості (1996 р.), у комплексній 
програмі пошуку, навчання й виховання 
обдарованих дітей та молоді «Творча 
обдарованість» (1991 р.). 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. На основі аналізу психолого-
педагогічної літератури виявлено, що 
дослідженню проблеми обдарованості 
приділяється належна увага, зокрема таким її 
аспектам, як проблема індивідуальних 
відмінностей (Б.Г. Ананьєв, Л.С. Виготський, 
Б.М. Теплов та ін.); визначення підходів до 
розуміння психологічних основ та структури 
обдарованості (у західній науці – 
Дж. Гілфорд, В. Сієрвальд, К. Перлет, 
К.А. Хеллер; у вітчизняній – Н.С. Лейтес, 
О.М. Матюшкін, В.О. Моляко та ін.); 
психологічні концепції інтелекту і творчості 
(Г.Ю. Айзенк, Дж. Гілфорд, К.А. Хеллер та 
ін.); розвиток інтелектуального і творчого 
потенціалу особистості (Д.Б. Богоявленська, 
Н.В. Кічук, О.М. Матюшкін, В.О. Моляко та 
ін.); виділення сфер та видів обдарованості 
(С.У. Гончаренко, Г.В. Бурменська, 
В.М. Слуцький та ін.); розвиток 
обдарованості на різних вікових етапах 
(А.В. Брушлінський, В.В. Давидов, 
Н.С. Лейтес та ін.); виявлення і розвиток 
обдарованості учнівської молоді 
(Ю.З. Гільбух, О.І. Кульчицька, Б.М. Теплов 
та ін.). 

Метою нашої статті є розкрити форми і 
методи роботи соціального педагога з 
обдарованою молоддю, особливості 
виховання та соціально-педагогічної 
підтримки обдарованої учнівської молоді в 
сільській місцевості. 

Виклад основного матеріалу. 
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Аналізуючи дані вище перелічених вчених, 
на сучасному етапі досліджень із цієї 
проблеми, повинна стати робота, спрямована 
на розвиток, підтримку та психологічну 
допомогу обдарованих особистостей різних 
вікових груп.  

Сьогодні обдарована молодь 
характеризуються активною життєвою 
позицією, є енергійною, самостійною, має 
схильність до дослідження, негативно реагує 
на різні догми. Ці риси характеру не 
дозволяють інколи їй вписатися у стандарти 
освітянського і соціального простору. 
Поведінка обдарованої молоді не обов’язково 
повинна відповідати одночасно усім 
наведеним ознакам. 

Фактично соціальний педагог повинен 
не тільки виявити обдарованість у дитини, 
але й всіляко сприяти її розвитку. Саме тому 
завдання дослідження – це виявлення 
відповідної для цього методики. 

Виявлення обдарованих дітей – 
тривалий процес, пов'язаний з аналізом 
розвитку конкретної особистості. Проблема 
виявлення обдарованих дітей має чітко 
виражений етичний аспект. Ідентифікувати 
людину як «обдаровану» або як 
«необдаровану» на даний момент часу – 
означає штучно втрутитися в її долю, 
заздалегідь зумовлюючи її суб'єктивні 
очікування [1]. 

С.А. Леднєва [3] сформулювала 
наступні принципи виявлення обдарованої 
молоді: 

1) комплексний характер оцінювання 
різних сторін поведінки і діяльності дитини, 
що дозволить використовувати різні джерела 
інформації і охопити як можна ширший 
спектр її здібностей; 

2) тривалість ідентифікації (розгорнуте 
в часі спостереження за поведінкою 
обдарованої особистості в різних ситуаціях); 

3) аналіз її поведінки в тих сферах 
діяльності, які в максимальній мірі 
відповідають її схильностям і інтересам; 

4) використання тренінгових методів, у 
рамках яких можна організовувати певні 
розвиваючі впливи, знімати типові 
психологічні «перешкоди» і т. ін.; 

5) підключення до оцінки обдарованості 
експертів. 

У зв’язку зі складністю психологічної 
структури обдарованості необхідно при її 
діагностиці визначити не лише рівень 
розвитку конкретного виду здібностей, а й 

«віднайти» риси характеру, які сприяють 
творчим успіхам особистості: її внутрішні 
установки, мотиви, стиль поведінки, 
специфіку спілкування [2]. 

Труднощі «вимірювання» цього тонусу 
полягають у наявних відмінностях між 
особистостями за показниками їхньої рухової 
експресії, нервової витримки, темпу та ритму 
мисленнєвої діяльності. Діагностичні 
характеристики, що є різними у дітей, наочно 
ілюструють відмінності у процесі їхньої 
мисленнєвої діяльності та «стилю» 
працездатності [4]. 

До основних методів діагностики 
обдарованості на сьогодні дослідники 
(С.А. Леднєва [3], Б.К. Пашнєв [5], 
Г.С. Полякова [6], А.І. Савенков [7], А.Й. 
Капська [8]) відносять: спостереження за 
пізнавальною діяльністю учнів, методи 
опитування та анкетування, аналіз навчальної 
та творчої продуктивної діяльності молоді, 
тренінгові методи дослідження та спеціально 
розроблені психолого-діагностичні 
методики. 

Отже, проблема виявлення обдарованих 
дітей складна і вимагає тривалої і кропіткої 
діагностичної роботи зі сторони як 
соціального педагога, так і педагогічного 
колективу навчального закладу в цілому. При 
цьому слід мати на увазі, що критерії 
обдарованості не можуть бути раз і назавжди 
зафіксованими. 

Дослідження з виявлення та підтримки 
обдарованих дітей було проведено нами в 
одній із шкіл Бахмацького району. Особлива 
увага була приділена роботі з обдарованими 
й талановитими учнями. Починаючи з 
початкових класів, відбувається діагностика 
дітей із академічною обдарованістю і тих, які 
досягли успіхів у конкретних галузях 
діяльності – юних художників, поетів, 
артистів тощо. Робота з підтримки 
обдарованої молоді ведеться в декількох 
напрямках: науковому, виховному, 
художньо-творчому, спортивному. У школі 
працює предметний гурток, значна увага 
приділяється розвитку учнівського 
самоврядування, адже це спосіб організації 
учнівського колективу, що забезпечує 
комплексний виховний вплив на учнів 
шляхом їх залучення до усвідомленої і 
систематичної участі у справах школи. 
Головним завданням учнівського 
самоврядування є формування і розвиток 
активної, гуманістично-спрямованої 
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особистості. Його діяльність має бути 
направленою на підвищення якості навчання, 
зміцнення свідомої дисципліни, реалізацію 
вимог режиму роботи школи, на розвиток 
ініціативи та творчості учнів, реалізацію 
їхніх прав та обов'язків. 

У рамках спортивного напрямку школа 
бере активну участь у різних обласних 
дитячо-юнацьких, військово-спортивних 
іграх.  

Педагогічний колектив школи 
складається із учителів, психолога та 
соціального педагога. Важливого значення 
для організації роботи педагогічного 
колективу школи відіграють конференції, 
семінари та зустрічі, які проводяться на базі 
навчального закладу.  

У школі створена як чітка і 
різнопланова модель діагностики, підтримки 
і розвитку обдарованих дітей, так і 
організована робота щодо навчання 
педагогічного колективу роботі з 
обдарованою учнівською молоддю. 
Педагогічний і учнівський колективи закладу 
становлять єдину команду, життєві орієнтири 
якої спрямовані на плекання майбутньої 
інтелігенції країни. 

Результативність роботи школи нами 
було діагностовано за наступними 
показниками: рівень знань випускників за 
результатами незалежного оцінювання; 
відсоток учнів, які вступають до вищих 
навчальних закладів та кількість переможців 
предметних олімпіад. 

Більше 70% випускників школи 
щорічно вступають до ВНЗ різних міст, але 
важливим показником ефективності 
діяльності закладу є перемога учнів у етапах 
обласних учнівських олімпіад.  

У результаті проведеного дослідження 
було визначено відношення до обдарованості 
учнів 9-11 класів. Спочатку наведемо 
результати анкетування учнів. Відповіді на 
перше питання «Кого Ви могли б назвати 
обдарованою людиною?» виявились 
надзвичайно цікавими. Так виглядають 
чотири найбільш часто повторюваних ознак: 

- людина, яка здатна творити (48,5%); 
- людина, яка має природний дар 

(14,7%); 
- людина, яка досягла успіху в своїй 

справі (16,2%); 
- людина, яка вміє використовувати 

природні задатки (20,6%). 

За результатами анкетування учнів 
також було встановлено основні сфери 
інтересів досліджуваної групи учнівської 
молоді. Кожен з респондентів вказав на 
декілька сфер інтересу. Нами визначено 
найбільш часто згадувані захоплення, які ми 
згрупували у загальні поняття: гуманітарні 
науки; спорт; точні науки; музичне 
мистецтво; хореографія; образотворче 
мистецтво; громадське життя; природничі 
науки. 

При дослідженні існування в учнів 
ідеалу для наслідування було встановлено, 
що 47,1% респондентів відповіли на це 
питання негативно. На другому місці серед 
відповідей були названі батьки і конкретні 
вчителі – 38,2%. Лише 14,7% назвали 
відомих особистостей («зірок») у якості 
ідеалу для наслідування. 

Говорячи про найкращу підтримку, 
обдаровані діти в основному вказують на 
своїх батьків (64,7%) та педагогів (19,1%). 
Зокрема, деякі учні (7,4%) зазначили, що їх 
підтримують друзі, а менше 9% вибрали 
інший варіант. 

Педагоги навели як найкращі наступні 
форми і методи роботи з обдарованими 
дітьми: участь у конкурсах, вікторинах, 
олімпіадах тощо (21,9%); додаткові завдання 
з предметів, що цікавлять (28,1%); навчання 
за індивідуальними планами (25%); 
відвідування позашкільних закладів освіти 
(гуртки, секції, групи за уподобаннями тощо 
(25%)). 

У ході нашого дослідження педагоги 
вказали на наступні особистісні якості 
притаманні обдарованій молоді: активність; 
наполегливість; цілеспрямованість; бажання 
бути кращим; працелюбність. 

Отже, результати анкетування 
дозволяють зробити висновок, що 
представники обдарованої учнівської молоді 
та їх наставники мають приблизно одинакові 
погляди на різні аспекти проблеми 
обдарованості. Особливо слід відзначити 
орієнтування педагогів школи в 
проблематиці обдарованості, розуміння 
форм, методів та шляхів роботи з такими 
дітьми. 

Важливою складовою соціально-
педагогічної підтримки обдарованих дітей 
сільської місцевості є робота педагогічного 
колективу з батьками щодо навчання батьків 
правил виховання та розвитку їх 
обдарованих дітей. У школі часто 
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проводяться семінари, тренінги, 
індивідуальні та групові консультації. Всі ці 
заходи спрямовані на покращення навчання 
обдарованих дітей. 

У результаті проведення аналізу 
отриманих даних експериментального 
дослідження нами було встановлено вплив 
батьків на розвиток обдарованості дітей за 
трьома шкалами:  

- інтелектуальний розвиток (60%); 
- розвиток творчих досягнень (27,8%); 
- розвиток здатності до саморегуляції 

(12,2%). 
У ході проведеного дослідження, батьки 

показали гарні результати до розвитку 
інтелектуальних здібностей учнів, показники 
розвитку творчих досягнень є нижчими у 
порівнянні з показниками інтелектуального 
розвитку, але знаходяться на рівні вище 
середнього, розвиток у дітей саморегуляції 
має найнижчі показники.  

Нами були розроблені методичні 
рекомендації батькам щодо подальшої 
діяльності та підтримки їх обдарованих дітей. 
Особливу увагу батькам потрібно 
привернути до проблем створення 
відповідного розвивального та емоційного 
середовища, яке повинно задовольняти 
наступним вимогам: 

- Не стримувати розкриття 
потенціальних можливостей психіки. 
Уникати однобокості в навчанні та 
вихованні. 

- Не позбавляти дитини ігор, забав, 
створювати умови для виходу енергії, 
рухливості, емоційності. 

- Допомагати дитині в задоволенні 
основних людських потреб (почуття безпеки, 
кохання, поваги до себе та оточуючих). 

- Залишати дитину на самоті й 
дозволяти їй займатися своїми справами.  

- Підтримувати здібності дитини до 
творчості й виявляти співчуття до невдач. 

- Буди терплячими до ідей, поважати 
допитливість, запитання дитини.  

- Навчати слід не того, що може сама 
дитина, а того, що вона опановує за 
допомогою дорослого. 

Отже, діяльність, спрямована на 
підтримку обдарованих дітей у школі 
здійснюється в декількох напрямках: 
науковому, виховному, художньо-творчому, 
спортивному, за якими обдаровані діти 
мають високі показники. За результатами 
проведеного аналізу досліджуваний 

навчальний заклад має високі показники з 
розвитку обдарованих дітей. 

Особливу увагу в дослідженні було 
приділено визначенню розуміння проблеми 
обдарованості серед школярів та вчителів 
навчального закладу. У результаті 
проведеного анкетування, було встановлено 
високий рівень володіння педагогічного 
колективу знаннями з проблем 
обдарованості, адекватне розуміння та 
сприймання даної проблеми школярами. 

Основними напрямками роботи 
педагогічного колективу та соціального 
педагога з обдарованою молоддю, ми 
визначили: систему цілеспрямованого вияву 
обдарованої і здібної молоді за допомогою 
комплексної діагностики; систему добору 
учнів у рівневі класи, яка дозволяє 
диференціювати процес навчання, створити 
максимально сприятливі умови для 
інтелектуального, морально-фізичного 
розвитку здібних дітей і забезпечити їм 
фундаментальну підготовку; систему 
стимуляції творчої діяльності здібної і 
обдарованої молоді через організацію 
масових форм роботи; систему реалізації 
особистих творчих здібностей молоді через 
організацію індивідуальних форм діяльності; 
систему розвитку загально інтелектуальних, 
науково-дослідних, організаційних умінь і 
навичок молоді, що дозволяють 
інтенсифікувати їх самостійну навчально-
пізнавальну діяльність; систему розвитку 
якісно високого рівня світоглядних 
переконань через поглиблене вивчення 
суспільних дисциплін, які дозволяють учням 
та студентам орієнтуватися в складному світі 
соціальних відносин, адаптуватися до вимог 
сучасного суспільства; систему методичної 
роботи з педагогічними кадрами, спрямовану 
на організацію, координацію, контроль і 
узагальнення діяльності вчителів, що 
працюють з обдарованими дітьми; систему 
взаємодії з батьками з метою формування 
позитивної концепції й створення сімейного 
клімату, який сприятиме розвитку здібностей 
молоді. 

Висновки. Виявлення обдарованих 
дітей – тривалий процес, пов'язаний з 
аналізом розвитку конкретної особистості. 
Ефективна ідентифікація обдарованості за 
допомогою якої-небудь одноразової 
процедури тестування неможлива. Тому 
замість одномоментного відбору обдарованої 
молоді необхідно направляти зусилля на 
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поступовий, поетапний пошук обдарованих в 
процесі їх навчання та розвитку. До основних 
методів діагностики обдарованості 
відносяться: спостереження за пізнавальною 
діяльністю учнів, методи опитування та 
анкетування, аналіз навчальної та творчої 
продуктивної діяльності молоді, тренінгові 
методи дослідження та спеціально 
розроблені психолого-діагностичні 
методики. 

Сьогодні в загальноосвітньому 
навчальному закладі важливого значення 
набуває соціально-педагогічна робота з 
обдарованою молоддю, яка включає в себе 

складну систему виявлення, діагностики 
обдарованості, розвитку обдарованої молоді, 
їх соціальної та психологічної підтримки. 
Методика роботи соціального педагога є 
різноплановою, але підхід до вирішення 
проблемних питань – суто індивідуальний. 
Сфера його діяльності – поліпрофесійна і 
поліфункціональна: можлива концентрація, 
об’єднання соціальних педагогів у творчі 
групи за галузевими, територіальними та 
вузькопрофесійними ознаками, але 
соціальний педагог повинен входити до 
складу міжпрофесійних груп для вирішення 
проблем обдарованої дитини. 
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FORMS AND METHODS OF SOCIAL EDUCATOR WITH THE SOCIO-PEDAGOGICAL 
SUPPORT OF TALENTED YOUTH IN THE COUNTRYSIDE 

The article deals with the forms and methods of the social pedagogue talented students, especially 
education and social and educational support talented young students in rural areas.  

Identifying gifted children - a long process associated with the analysis of a particular individual. Effective 
identification of giftedness using any one-time testing procedure impossible. So instead of instantaneous selection 
of gifted youth must be sent to the efforts of gradual incremental search gifted in their learning and development. 
The main methods of diagnosis of giftedness include: monitoring of cognitive activity, survey methods and 
questionnaires, analysis of educational and creative productive youth activities, training methods, and specially 
designed psycho-diagnostic methods. 

Today in secondary schools important to the socio - pedagogical work with talented students, which 
includes a complex system of detection, diagnosis talent, developing talented young people, their social and 
psychological support. The methodology of the social pedagogue is different, but the approach to the solution of 
problems - especially individual. The scope of its activities - poliprofesiyna and multifunctional: possible 
concentration, the association of social educators in the creative team for the branch, regional and narrow 
professional features, but social educator must be a member between professional groups to solve problems of 
gifted children. 

Keywords: gifted, gifted youth, social and educational support rural youth, forms, methods, secondary 
schools, pupil. 
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ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ПО РОБОТІ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 
Стаття присвячена визначенню функцій органів по роботі з особовим складом Збройних Сил 

України як системне дослідження соціальних явищ і процесів, що є об’єктивно зумовленими загальними 
напрямками або сферами діяльності, сукупність яких забезпечує ефективність виконання завдань 
військової служби. Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України є вищим 
органом військового управління, який призначений для планування, організації та контролю за 
діяльністю органів військового управління з питань гуманітарного і соціального розвитку у Збройних 
Силах, організації соціально-психологічного супроводження військової служби, морально-психологічного 
забезпечення підготовки та застосування військ, підтримання військової дисципліни, проведення 
військово-патріотичної роботи у Збройних Силах. 

Ключові слова: функції управління, органи по роботі з особовим складом, планування, організація 
діяльності, мотивація, контроль, соціально-психологічне супроводження військової служби, морально-
психологічне забезпечення, підтримання військової дисципліни, проведення військово-патріотичної роботи. 

Статья посвящена определению функций органов по работе с личным составом Вооруженных 
Сил Украины как системное исследование социальных явлений и процессов, которые являются 
объективно предопределенными общими направлениями или сферами деятельности, совокупность 
которых обеспечивает эффективность выполнения заданий военной службы. Главное управление по 
работе с личным составом Вооруженных Сил Украины является высшим органом военного управления, 
который предназначен для планирования, организации и контроля за деятельностью органов военного 
управления, по вопросам гуманитарного и социального развития в Вооруженных Силах, организации 
социально-психологического сопровождения военной службы, морально психологического обеспечения, 
подготовки и применения войск, поддержания воинской дисциплины, проведения военно-
патриотической работы, в Вооруженных силах. 

Ключевые слова: функции управления, органы по работе с личным составом, планирования, 
организация деятельности, мотивация, контроль, социально-психологическое сопровождение военной 
службы, морально психологическое обеспечение, поддержание военной дисциплины, проведения военно-
патриотической работы. 

Постановка задачі у загальному 
вигляді. Управління, як складний, 
універсальний феномен має безліч визначень. 
Так, наприклад, філософська наука розглядає 
управління як функцію організованих систем, 
що забезпечує збереження їх структури, 
підтримання режиму діяльності, реалізацію їх 
програм, досягнення їх мети. Соціологія вбачає 
в управлінні свідому діяльність, свідоме 
регулювання (впорядкування) суспільних 
відносин. У систематології управління – це 
структура й функції з упорядкування, 
збереження і цілеспрямованого розвитку 
певної системи. Нас цікавить в основному 
соціальний та систематологічний аспект. Ми 
працюємо з людьми, ми повинні чітко 
розуміти основи управління. 

Будь-який вид суспільної діяльності має 
свої функції. У функціях відображається 
роль, призначення яку виконує дана 
діяльність у суспільстві, спільноті. На орган 
по роботі з особовим складом Збройних Сил 
України перед усім покладаються функції 
воєнно-соціального управління [1, с. 15].  

Метою статті ми обрали визначення 
функцій органів по роботі з особовим 
складом Збройних Сил України як системне 
дослідження соціальних явищ і процесів, що 
є об’єктивно зумовленими загальними 
напрямками або сферами діяльності, 
сукупність яких забезпечує ефективність 
виконання завдань військової служби. 

Викладення основного матеріалу. Для 
аналізу структури по роботі з особовим 
складом скористаємося методом структурно-
функціонального аналізу. Серед методів 
аналізу структурно-функціональний аналіз 
розглядається як метод системного 
дослідження соціальних явищ і процесів як 
структурно розчленованої цілісності, у якій 
кожен елемент структури має визначене 
функціональне призначення. Поняття 
«функція» походить від лат. functio – 
здійснення, виконання і має при цьому два 
значення: службова роль ("призначення") 
одного з елементів системи стосовно іншого 
чи системи в цілому або робота, яку виконує 
орган, організм; залежність у рамках даної 
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системи, при якій зміни в одній частині 
виявляються похідними від змін в іншій її 
частині [8]. Дослідження функціональних 
зв’язків і залежностей як першого, так і 
другого типу є одним із завдань щодо 
підвищення ефективності функціонування 
всієї системи забезпечення воєнної безпеки 
[6, 7]. В системному підході вони складають 
елементи органів по роботі з особовим 
складом з певними функціями.  

Будь-яка структура, у тому числі й 
військова, різняться між собою за розмірами, 
сферами діяльності, технологічними 
процесами тощо. Проте всі вони, як системи, 
мають певні спільні характеристики (загальні 
риси). Розглянемо функції управління, що є 
об’єктивно зумовленими загальними 
напрямками або сферами діяльності, 
сукупність яких забезпечує ефективність 
виконання завдань військової служби. 

З метою розподілу функцій за 
спільними ознаками здійсненна їх 
класифікація. 

Головними двома ознаками функцій 
управління є: вид управлінської діяльності, 
що дає змогу відрізнити одне завдання від 
інших у процесі поділу управлінської роботи; 
спрямованість видів діяльності на керований 
об’єкт або фактори зовнішнього середовища. 
За цими ознаками виділяють загальні та 
допоміжні (специфічні) функції управління.  

Загальні функції визначають вид 
управлінської діяльності незалежно від місця 
її прояву, виду організації, характеру 
діяльності, масштабів тощо. Вони властиві 
управлінню будь-якою організацією та 
немовби поділяють зміст управлінської 
діяльності [3 с. 33].  

Допоміжні (специфічні) функції 
виникають внаслідок горизонтального поділу 
праці. Вони визначають його спрямованість 
на конкретний об’єкт управління та повністю 
залежать від напрямку діяльності організації. 
Зміст специфічних функцій управління в 
різних організаціях відображає їхні 
особливості, зокрема: призначення, тип 
діяльності (виробництва), складність 
виробництва, спеціалізацію тощо.  

Кожна допоміжна (специфічна) функція 
управління в організації є комплексною за 
змістом, і для належного виконання її 
необхідно здійснити загальні функції [11].  

Усі керівники, незалежно від виду 
діяльності, виконують одні й ті ж самі 
функції. Вони займаються плануванням, 

організаційними питаннями, мотивацією та 
контролем тощо [15].  

У ході планування керівник визначає 
мету функціонування та способи її 
досягнення. При цьому під способом 
досягнення мети розуміють розробку 
певного алгоритму трансформаційного 
процесу. Водночас, опрацювання способу 
досягнення мети передбачає визначення 
впорядкованих операцій, тобто того, що саме 
повинні робити члени військового колективу 
для досягнення мети. Відтак, керівник 
виконує функцію планування, тобто процесу 
визначення мети діяльності, передбачення 
майбутнього розвитку та поєднання 
колективних (індивідуальних) завдань для 
одержання очікуваного загального 
результату [5, с. 32].  

Реалізація трансформаційного процесу 
передбачає також визначення того, хто саме 
має виконувати ту чи іншу конкретну дію і 
як саме виконавці мають взаємодіяти між 
собою. У зв'язку з цим, керівник має 
виконувати належним чином ще одну 
функцію управління, якою є мотивація. 
Мотивація – це, власне, причина, яка 
спонукає членів військового колективу до 
спільних дій, аби забезпечити досягнення 
поставленого завдання [4, с. 28]. 

Адміністративні методи управління 
ґрунтуються на об’єктивних законах 
організації сумісної діяльності людей та 
керування нею на основі природної потреби 
людей взаємодіяти у визначеному порядку.  

Економічні методи управління – це ті, 
які реалізують матеріальні інтереси участі 
людини при виконанні завдань через 
використання товарно-грошових відносин. 

Соціально-психологічні методи 
управління реалізують мотиви соціальної 
поведінки воїна. Із зростанням 
загальноосвітнього і професійного рівня 
військовослужбовців відбуваються суттєві 
зміни в системі ціннісних орієнтацій людей 
та структури мотивації їх діяльності [3, с. 19]. 

Усі названі методи управління 
діяльністю військових колективів органічно 
зв’язані й використовуються комплексно. 
Професійне та вміле застосування 
економічних, організаційних та соціально-
психологічних методів управління 
здебільшого забезпечує достатньо ефективне 
управління. 

Організація та реалізація функції 
управління “ПЛАНУВАННЯ”. Правильно 
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сформульовані керівником цілі мають 
відповідати наступним вимогам: бути 
конкретними та вимірюваними; бути 
зорієнтованими у часі; бути реалістичними, 
досяжними, такими, що не перевищують 
можливостей колективу; бути не 
суперечливими, узгодженими, 
взаємопов’язаними між собою; бути 
сформульованими та доведені до виконавців 
[14, с. 31]. 

Порядок організації і реалізації 
управлінської функції “ОРГАНІЗАЦІЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ”. Організація – це функція 
управління, в межах якої здійснюється 
розподіл задач між військовослужбовцями, 
підрозділами та узгодження їх дій. Реалізація 
цієї функції здійснюється у ході 
організаційної діяльності. Це досягається 
шляхом створення механізмів координації 
(взаємодії). По суті – це процес узгодження 
дій усіх військовослужбовців, підрозділів для 
досягнення поставлених завдань [9, с. 26]. 

Порядок організації і реалізації 
управлінської функції “МОТИВАЦІЯ”. 
Ефективність управління визначається не 
тільки цілями, розробленими завданнями 
щодо їх реалізації та організованістю у 
виконанні цих завдань. Військових можливо 
примусити виконувати те чи інше завдання, 
але такий вплив має певні застереження, які 
визначені як збройними силами, так і 
державою (закони, нормативно-правові акти, 
інструкції тощо). Тому сьогодні в основу 
впливу на людей у погонах вкладають не 
примус, а мотивацію [9, с. 35]. 

Порядок організації і реалізації 
управлінської функції “КОНТРОЛЬ”. 
Контроль є процесом забезпечення 
досягнення цілей організації шляхом 
постійного спостереження за її діяльністю та 
усунення виявлених відхилень, які при цьому 
виникають[9, с. 41]. 

Завершуючи розгляд управлінських 
функцій, варто зауважити ще один аспект 
управлінської діяльності. Йдеться про 
лідерські якості керівника, які суттєво 
впливають на організацію і реалізацію 
функцій управління.  

Справжні керівники повинні 
відрізнятися наявністю певних специфічних 
здібностей. По-перше, це вміння підібрати 
для кожної конкретної ситуації найкращий 
механізм впливу на підлеглих. По-друге, це 
володіння лідерськими якостями. При цьому, 
лідерство розглядається, як здатність особи 

впливати на окремих людей (групи людей) 
спрямовуючи їх діяльність на досягнення 
цілей організації. 

Лідерство дозволяє керівнику вести 
людей за собою, згуртовувати підрозділ та 
спрямовувати його на виконання завдань. 
Зазначене досягається не тільки 
вимогливістю до підлеглих. Крім неї 
доцільно розробити та запровадити цілий 
комплекс позитивних змін, який дозволить 
посіяти віру в керівника, відродити у 
службовців надію на успіх та відчути 
особисту значимість і повагу до себе. 

Забезпечення ефективності духовної 
складової бойового потенціалу воєнної 
організації держави, реалізація морального 
фактору, формування та підтримка 
належного рівня морально-психологічного 
стану в Збройних Силах України покладено 
на один з видів всебічного забезпечення 
підготовки та застосування військ (сил) – 
морально-психологічне забезпечення. 
Важливо зауважити, що морально-
психологічне забезпечення є системним 
процесом підготовки та застосування військ 
(сил), розривати його єдність недопустимо. 
Іншими словами необхідні якості свідомості 
та психіки захисників Вітчизни потрібно 
формувати завчасно, постійно та 
цілеспрямовано. В умовах мирного часу 
морально-психологічне забезпечення 
завдань, які покладені на військові 
формування, повинне організовуватися на 
навчаннях усіх рівнів, у тому числі й 
командно-штабних, при проведенні бойових 
пусків і стрільб, під час несення бойового 
чергування, внутрішньої і вартової служби, 
водіння бойових машин, у польотах і 
морських походах. У процесі вирішення 
завдань підготовки військ морально-
психологічне забезпечення зосереджується 
на підготовці особового складу до стійкого і 
адекватного функціонування в умовах 
складної навчально-бойової та бойової 
обстановки з урахуванням можливого 
цілеспрямованого інформаційного, 
психологічного та іншого впливу на війська і 
населення країни. На формування 
необхідних морально-бойових якостей 
військовослужбовців, їх готовності до 
виконання свого конституційного обов’язку 
щодо захисту Батьківщини, підтримання 
належного рівня морально-психологічного 
стану має бути спрямований весь комплекс 
виховної та соціально-психологічної роботи, 
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в цьому сенсі вона є підсистемою морально-
психологічного забезпечення [1, с. 7–8]. 

Указ Президента України від 6.04.2011 
року № 406/2011 “Про Положення про 
Міністерство оборони України та Положення 
про Генеральний штаб Збройних Сил 
України” визначає, що Генеральний штаб 
здійснює планування та організацію 
морально-психологічного забезпечення 
повсякденної життєдіяльності, підготовки та 
застосування Збройних Сил України [11].  

В положенні про Головне управління 
виховної та соціально-психологічної роботи 
Збройних Сил України (ВСПР ЗСУ), яке 
затверджене наказом начальника 
Генерального штабу – Головнокомандувача 
Збройних Сил України від 03.07.08 № 70, 
визначається, що Головне управління є 
органом військового управління, який 
призначений для планування, організації та 
контролю за діяльністю органів військового 
управління з питань гуманітарного і 
соціального розвитку у Збройних Силах, 
організації соціально-психологічного 
супроводження військової служби, 
морально-психологічного забезпечення 
підготовки та застосування військ, 
підтримання військової дисципліни, 
проведення військово-патріотичної роботи у 
Збройних Силах [10].  

Наказом Міністра оборони України від 
03.03.13р., № введено в дію «Положення про 
Головне управління по роботі з особовим 
складом Збройних Силах України», яке стало 
правонаступником Головного управління 
ВСПР ЗСУ та взяло на себе його функції та 
завдання [12]. 

 Основними завданнями Головного 
управління є: 

 планування та організація 
гуманітарного та соціального забезпечення у 
Збройних Силах України;  

 організація моніторингу морально-
психологічного стану особового складу, 
призовного контингенту; 

 організація заходів щодо зміцнення 
військової дисципліни, морально-
психологічного стану, заходів виховної 
профілактики правопорушень; 

 аналіз суспільно-політичної 
обстановки в районах дислокації військ; 

 організація інформаційно-
пропагандистського забезпечення, 
культурно-виховної та просвітницької 
роботи, військово-патріотичного виховання.  

 розробка, впровадження і пропаганда 
сучасних національних та військових 
традицій; 

 моніторинг виконання у Збройних 
Силах принципів гендерної політики; 

 організація та розвиток воєнно-
історичної діяльності у Збройних Силах; 

 керівництво діяльністю закладів 
культури, дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів Збройних Сил України; 

 розробка та упровадження в 
навчально-виховний процес, роботу з 
особовим складом сучасних технологій, 
систем та методик виховання; 

 організація забезпечення військ 
технічними засобами виховання, кіно-, відео- 
та радіо- обслуговування; 

 організація соціально-психологічного 
забезпечення реалізації завдань щодо 
переходу Збройних Сил до комплектування 
на професійній основі; 

 визначення потреби, підготовка та 
перепідготовка фахівців гуманітарного 
профілю, аналіз їх професійної діяльності, 
розвиток кадрового потенціалу структур з 
виховної та соціально-психологічної роботи. 
Розробка освітньо-кваліфікаційних 
характеристик випускників та освітньо-
професійних програм підготовки військових 
фахівців гуманітарного профілю у вищих 
військових навчальних закладах [10]. 

Функціональні обов’язки структур по 
роботі з особовим складом усіх рівнів 
управління визначені та затверджені 
відповідно до підлеглості. Обов’язки 
заступників командирів з виховної роботи 
бригади (полку), батальйону (дивізіону), роти 
(батареї) визначені Статутом внутрішньої 
служби [13]. 

В цілому органи по роботі з особовим 
складом є складовою частиною органів 
військового управління та призначені для 
впровадження гуманітарної і соціальної 
політики держави у Збройних Силах 
України, своєчасного і якісного планування й 
організації морально-психологічного 
забезпечення життєдіяльності, підготовки та 
застосування військ(сил). 

Вимоги до службових функцій 
посадових осіб органів по роботі з особовим 
складом визначені галузевими стандартами 
вищої освіти. 

Службова функція – сукупність 
обов’язків, що виконує фахівець відповідно 
до займаної посади і які визначаються 
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посадовою інструкцією або кваліфікаційною 
характеристикою. 

Пізнавальна функція, що входить до 
групи інформаційних функцій, є основою 
всієї управлінської діяльності органів 
виховної та соціально-психологічної роботи.  

Функція соціального оцінювання - це 
найменш досліджена функція , яка полягає у 
виробленні оптимальних оцінок діяльності 
керованих об'єктів, а також у виявленні 
їхньої значимості й ролі в системі соціальних 
зв'язків. Загалом під оцінюванням мається на 
увазі порівняння якостей оцінюваного 
об'єкта управління з потребами оцінюючого 
суб'єкта управління.  

Одержавши знання про предмети й 
процеси які відбуваються в військовому 
середовищі, орган по роботі з особовим 
складом намагається визначити, що 
корисного міститься в цих предметах і 
процесах. В результаті оцінювання 
пріоритетної ваги набувають ті предмети й 
процеси, що мають користь або є благом для 
військовослужбовців. Отже, оцінювання - це 
вираження інтересів оцінюючого суб'єкта 
управління, тобто органів по роботі з 
особовим складом, що стосуються 
оцінюваного об'єкта управління. 

Висновки. Аналіз показує, що в ході 
оцінювання будь-якого явища, предмета чи 
процесу визначальну роль відіграють, по-
перше, соціальні властивості явища, 
предмета чи процесу, а по-друге, їхня 
значимість для діяльності 
військовослужбовців, для задоволення їхніх 
потреб. Якщо за допомогою пізнання 
головним чином з'ясовується, що являє 
собою дане явище або процес, то в процесі 
оцінювання з'ясовується його корисність для 
військовослужбовців. Оцінювання завжди 
пов'язане із порівнянням явищ, предметів і 
процесів та їхніх властивостей між собою і 

виділенням найбільш корисних із них. Тому 
порівняння - це визначальний момент 
(операція) у процесі здійснення оцінювання. 

Завдання полягає в тому, щоб вивчити, 
оцінити, вибрати ті варіанти з них найбільш 
прийнятні (бажані, необхідні) і закріпити їх 
як пріоритетні цілі при вирішенні тієї чи 
іншої проблеми. Коли буде прийматися 
управлінське рішення (норма), одна з цих 
пріоритетних цілей і стане головною, тобто 
визначальною щодо сутності й основного 
змісту даного управлінського рішення. 

Варто зазначити, що нерідко роль мети 
в процесі діяльності органів по роботі з 
особовим складом перебільшується, вона 
розглядається як головний регулятивний 
фактор. В результаті діяльності органів по 
роботі з особовим складом управління 
зводиться до двох основних етапів - 
цілепокладання (вироблення мети) і 
цілездійснення (вироблення й використання 
засобів її реалізації). 

Діяльність офіцерів органів по роботі з 
особовим складом спрямовується на 
формування, підтримання і поновлення 
високого морально-психологічного стану 
особового складу, бойових та психологічних 
якостей, забезпечення інформаційно-
психологічної і духовної безпеки 
військовослужбовців з метою забезпечення 
їх готовності до виконання свого 
конституційного обов’язку захисту 
Батьківщини. 

Відповідно до посад, що можуть 
займати фахівці морально-психологічного 
забезпечення оперативно-тактичного рівня, 
вони мають бути спроможні виконувати 
службові функції та типові завдання 
службової діяльності для даної функції. 
Кожному типовому завданню відповідає 
компетенція, яка формується системою умінь 
щодо вирішення цього завдання діяльності. 
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FUNCTIONS OF ORGANS ON WORK WITH PERSONNEL OF MILITARY POWERS OF 

UKRAINE 
The article is devoted determination of functions of organs on work with the personnel of Military Powers 

of Ukraine as system research of the social phenomena and processes, which are the objectively predefined 
general directions or spheres of activity, the aggregate of which is provided by efficiency of implementation of 
tasks of military service. Professional and able realization of management (planning, organizations of activity, 
motivation and control) functions in a greater measure provides an effective enough management. In addition, 
leaders must differ the presence of certain specific capabilities: ability to pick up the best mechanism of influence 
and domain leader qualities for every concrete situation. Main administration on work with the personnel of the 
Armed Forces of Ukraine is the supreme body of military management, that is intended for planning, 
organization and control after activity of organs of military management, on questions of humanitarian and 
social development in the Armed Forces, organization of socially-psychological accompaniment of military 
service, morally psychological providing, preparation and application of troops, maintenance of military 
discipline, realization of military-patriotic work, in Armed forces. In accordance with positions that can occupy 
specialists of organs on work with the personnel of operative tactical level, they must be able to execute official 
functions and typical tasks of official activity for this function. Every typical task is answered by a competence 
that is formed by the system of abilities in relation to the decision of this task of activity.  

Keywords: management functions, organs on work with a personnel, planning, organization of activity, 
motivation, control, socially-psychological accompaniment of military service, morally psychological providing, 
maintenance of military discipline, realization of military-patriotic work. 
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спеціальної підготовки ІКВС ДПтС України 

 
 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ 
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ  

ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
 

В статье автор анализирует педагогические условия для внедрения в условиях учебно-
воспитательного процесса высшего учебного заведения здоровье сберегающих воспитательных 
технологий с целью обучения будущих офицеров Государственной пенитенциарной службы Украины 
умениям и навыкам ведения здорового способа жизни и формирования у них активной социальной 
ответственности за собственное здоровье и здоровья своих подчинённых.  

Ключевые слова: культура здоровья, здоровье сберегающая социальная ответственность, 
здоровый способ жизни, педагогическая здоровье сберегающая технология. 

Автор у своєму дослідженні аналізує педагогічні умови щодо впровадження в умовах навчально-
виховного процесу вищого навчального закладу здоров`є зберігаючих виховних технологій з метою 
навчання майбутніх офіцерів Державної пенітенціарної служби України умениям и навікам дотримання 
здорового способу життя и формування у них активної соціальної відповідальності за власне здоров`є і 
здоров`є своїх підлеглих. 

Ключові слова: культура здоров`я, здоров`є зберігаюча соціальна відповідальність, здоровий спосіб 
життя, педагогічна здоров`є зберігаюча технологія. 

Постановка проблеми. 
Загальновідомим є факт, що проблема 
здоров’я людини ніколи не була обмежена 
лише рамками медичної науки і практики, а у 
цивілізованому суспільстві давно 
трансформувалася в освітню площину. Не 
використовувати цей потенціал в системі 
вищих навчальних закладів (далі ВНЗ) було б 
неприпустимим для України взагалі і для 
пенітенціальної служби України зокрема. 

Станом на 01.01.2013 року в 182 місцях 
позбавлення волі Держаної пенітенціарної 
служби України перебувало 147 112 осіб (на 
01.01.2012 року - 154 029 осіб). Крім цього, 
на обліку у 697 підрозділах кримінально-
виконавчої інспекції перебуває 153182 
засуджених до кримінальних покарань, не 
пов’язаних з позбавленням волі, та 
адміністративних стягнень. Діяльність 
Державної кримінально-виконавчої служби 
України забезпечують 48,5 тис. працівників 
при штатній чисельності 54,1 тис. Важко 
знайти професію більш небезпечну і в той же 
час соціально значиму ніж служба у 
пенітенціарній системі держави. Небезпека 
перш за все полягає у необхідності не просто 
взаємодіяти із людьми, які скоїли злочини, 
але й при цьому безпосередньо 
організовувати процес їх перевиховання і 
ресоціалізації. Більшість засуджених до 
вироку були нарко- та тютюно- залежними, 
мали хвороби, що передаються статевим 
шляхом, хворі на туберкульоз та ін. Логічним 
є очікування, що сама професія накладає 

відбиток на особистість працівника 
Державної пенітенціарної системи України 
(далі ДПтС), на стиль його життя та побуту. 

Крім соціальних викликів з боку самої 
майбутньої професії, суттєвий вплив на стиль 
життя і поведінки сучасного курсанта 
спричиняють стереотипи сучасної 
молодіжної поведінки, які, на жаль, можна 
охарактеризувати як здоров’яруйнівні. Таким 
чином, перед курсантом постає нелегкий 
вибір – обрати ті чи інші норми, цінності, 
картину світу, а головне - стиль життя і 
відповідний тип поведінки, які можуть бути 
або здоров`я зберігаючими, або здоров`я 
руйнівними. І вирішальний вплив на вибір 
безумовно має освітнє та виховне 
середовище вищого навчального закладу 
ДПтС України. 

Отже, постає проблема в організації 
ефективного навчально-виховного процесу 
навчального закладу, який би допоміг 
майбутньому офіцеру свідомо зробити 
правильний вибір та сформувати активну 
соціальну позицію стосовно власного стюлю 
життя, життя близьких йому людей, а також 
дозволила компетентністно та ефективно 
пропогувати переваги здоровго способу 
життя (далі ЗСЖ) серед персоналу ДПтС та 
засуджених. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Педагогічна та психологічна 
науки вже досить тривалий час досліджують 
проблеми здоров`я як суб`єктів, так і об`єктів 
педагогічних систем. Так значна увага 
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зарубіжних педагогів спрямована на 
дослідження проблем освіти і здоров’я 
(Н.Абаскалова, А.Бедворс, Д.Бедворс, 
Т.Гіголаєва, Д.Натбім, Т.Орєхова, Р.Пірсіг, 
Л.Татарникова, Р.Шнейдер). Проблемам 
здоров’я і ЗСЖ присвячені праці відомих 
вітчизняних науковців (М.Амосов, 
Г.Апанасенко, Е.Булич, В. Горащук, 
І.Муравов, О.Шиян). Проблеми і 
перспективи ФЗСЖ через систему шкільної і 
дошкільної освіти на науково-практичному 
рівні вирішували О.Балакірєва, О.Вакуленко, 
Л.Ващенко, Т.Бойченко, Т.Воронцова, 
О.Дубогай, О.Леонтьєва, В.Пономаренко, 
А.Чаговець. В системі ВНЗ цій проблемі 
приділяють увагу такі вітчизняні вчені як 
Д.Анікєєв, В.Базильчук, В.Барко, О.Бойко, 
О.Гладощук, Н.Завидівська, Ю.Ірхін, 
Т.Кириченко, Г. Кривошеєва, С.Страшко, 
О.Яременко та інші. На думку зарубіжних 
фахівців (Б. Абрамсон, М. Караел, C. Кінгма, 
Д. Перрієнс, Н. Сквайерс, Дж. Чилуба та ін), 
основна проблема погіршення ситуації щодо 
ЗСЖ серед представників силових структур – 
у поведінці самих працівників [5]. 

Отже, аналіз наукових робіт означених 
вчених та результатів соціальних досліджень 
свідчать про ряд протиріч між: 

негативно стійкою тенденцією 
погіршення стану здоров’я молоді і вкрай 
наявною потребою суспільства в здорових, 
соціально активних громадянах та 
конкурентноздатних фахівцях для різних 
галузей народного господарства; 

змінами, що відбуваються в ціннісних 
орієнтаціях сучасної молоді і змістом 
освітньої діяльності ВНЗ ДПтС України, що 
сприяла б формуванню у випускників 
здоров’язберігаючого світогляду; 

зростаючим впливом засобів масової 
інформації та професійного оточуючого 
соціального середовища на формування 
стереотипів ризикованої (здоров`яруйнівної) 
поведінки курсантів, - і недостатнім рівнем 
психолого-педагогічної компетентності 
науково-педагогічних працівників (далі 
НПП) ВНЗ ДПтС України в аспекті 
формування у майбутніх офіцерів 
здоров’язберігаючого світогляду; 

достатнім рівнем обов`язкових занять з 
фізичного виховання, фізичної підготовки та 
спеціальної фізичної підготовки в умовах 
ВНЗ ДПтС України та обмеженим терміном 
(4 роки) навчального процесу; 

наявністю значної кількості сучасних 

здоров’язберігаюічих освітніх технологій і 
низьким рівнем їх навчально-методичного 
супроводу в умовах ВНЗ ДПтС України. 

Означені протиріччя сприяли вибору 
теми статті: педагогічні умови формування 
здоров’язберігаючої соціальної 
відповідальності у майбутніх офіцерів ДПтС 
України. 

Мета статті полягає в дослідженні 
потенційних можливостей навчально-
виховного процесу ВНЗ ДПтС України в 
аспекті формування здоров`язберігаючої 
соціальної відповідальності у майбутніх 
офіцерів. 

Реалізація мети можлива завдяки 
вирішенні наступних завдань: 

по-перше, слід чітко окреслити 
педагогічне підгрунтя для процесу 
формування такого системного явища як 
здоров`язберігаюча соціальна 
відповідальність у майбутнього офіцера 
ДПтС України; 

по-друге, уточнити деструктивні 
фактори, що впливають на формування у 
курсантів ВНЗ КВС девіантної поведінки і 
здоров`яруйнівної поведінки;  

по-третє, окреслити педагогічні умови 
щодо ефективного застосування у навчально-
виховний процес ВНЗ ДПтС України 
здоров`язберігаючих педагогічних 
технологій, які б на тактичному рівні 
забезпечили ефективну реалізацію 
загальнодержавної стратегії орієнтування 
молоді на здоровий спосіб життя. 

Основний зміст. Навчання основам 
здоров`язберігаючої відповідальної 
поведінки шляхом орієнтування курсанта на 
ЗСЖ є однією із найбільш дієвих стратегій, 
яку прийнято вважати стратегією 
орієнтування. На думку засновника цієї 
стратегії В. Ігнатової, вона адекватна 
реальної ситуації розвитку особистості 
студента, не вносить конфліктів в його 
освітні потреби, торкається основних сфер 
особистості (пізнавальну, емоційно-
мотиваційну, діяльністну) і пропонує 
комплекс заходів ознайомчого, 
рекомендаційного, підтримуючого 
характеру, які спрямовані на досягнення 
певного результату [4].  

Під педагогічним підгрунтям процесу 
формування здоров`язберігаючої соціальної 
відповідальності майбутнього офіцера ДПтС 
України ми розуміємо сукупність факторів і 
умов їх розгортання за умови застосування 
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спеціальних педагогічних форм, методів і 
прийомів (технологій), які підпорядковані 
єдиній меті – підвищенню відповідальності 
майбутнього спеціаліста як за власне 
здоров`є (членів власної сім`ї, близького 
оточення), так і за прищеплення навичок 
ЗСЖ підлеглому персоналу ДПтС України.  

Таким чином, слід уточнити 
концептуальні положення процесу навчання 
курсантів ВНЗ КВС в умовах освітнього 
середовища. Серед розмаїття психолого-
педагогічних теорій навчання і виховання в 
якості теоретичної бази навчання курсантів 
здоров’язберігаючій поведінці автором 
обрано біхевіористичну і гуманістичну. На 
підгрунті цих теорій можна узагальнити такі 
принципи навчання курсантів основам 
здоров`язберігаючої поведінки:  

курсанти потребують усвідомлення 
мети і безперечних доказів з боку як НПП 
ВНЗ ДПтС України, курсового офіцера, 
куратора щодо об`єктивних переваг 
здоров’язберігаючого способу життя 
(аргументація викладача має бути вагомішою 
і переконливішою за диструктивні "фактори 
ризику" негативних аспектів сучасної 
молодіжної субкультури та комерційної 
реклами);  

курсанти засвоюють інформацію, яка 
відповідає їх попередньому як позитивному, 
так і негативному життєвому досвіду;  

курсанти краще вчаться шляхом 
практичних дій (штучно створених 
проблемних педагогічних ситуацій, рольових 
(ділових) ігор) або на основі реальних 
прикладів в ході службової практики, а також 
соціально значущих для них особистостей (в 
тому числі серед посадових осіб ВНЗ ДПтС 
України), вони потребують активного 
“включення”, застосування набутих знань;  

неформальне побутове та навчальне 
середовище спрацьовують краще ніж 
формально-регламентоване (модель 
навчання «рівний з рівним»). 

Орієнтуючись на зазначені 
концептуальні дидактичні принципи 
навчання курсантів в аспекті формування 
ЗСЖ в умовах ВНЗ ДПтС України, слід 
обирати в залежності від конкретних цілей, 
умов і можливостей такі психолого-
педагогічні моделі зміни ризикованої 
(здоров'яруйнівної) поведінки:  

модель ІМПР (Інформація (що) – 
Мотивація (чому) – Поведінкові навички (як) 
– Ресурс (де)); 

модель дифузії інновацій (вплив 
соціальних лідерів (телезірок та зірок 
естради, політичних діячів, керівників, НПП, 
курсових офіцперів, батьків, суспільних 
кумирів, телегероїв); 

модель обґрунтованої дії (ставлення 
авторитетних однокурсників, однолітків, 
друзів); 

модель віри у здоров’я (зміна поведінки 
через віру в одужання); 

модель “спіралі змін (шок – переднамір 
– намір – дія – підтримка – рецидив – стійкий 
результат)”. 

Враховуючи своєрідність підготовки 
майбутніх офіцерів для ДПтС України крім 
традиційних видів навчальних занять (лекція, 
практичне, семінарське, індивідуальне 
заняття, консультація, самостійна робота) 
значну увагу керівництво і науково-
педагогічні працівники кафедр Інституту 
кримінально-виконавчої служби України 
повинні приділяти діловим і рольовим іграм, 
соціально-педагогічним тренінгам, завдяки 
яким у майбутніх офіцерів має формуватися 
впевненість у перевагах ЗСЖ та саногенної 
поведінки.  

Дидактичні резерви таких форм занять 
пов'язані з тим, що вони сприяють активізації 
та інтенсифікації процесів засвоєння знань із 
ЗСЖ, формуванню ставлень, удосконаленню 
життєвих навичок, вмінь саногенної 
поведінки та адекватної рефлексії на виклики 
здоров`яруйнівного оточуючого 
професійного та побутового середовища. 

Важливою особливістю взаємовідносин 
між курсантом і НПП (курсовим офіцером, 
куратором) в аспекті формування стилю 
поведінки повинна бути опора на специфіку 
вікового набуття екзистенційних цінностей, а 
саме -ціннісно-змістовний етап розвитку 
курсанта. Так, однією з соціально-
психологічних ознак контингенту курсантів 
ВНЗ ДПтС України є їхній юнацький вік 
(різні дослідники визначають цей вік у межах 
від 14 до 25 років.) У цей період процеси 
фізичного, психологічного та соціального 
розвитку протікають дуже нерівномірно. 
Зокрема, основні психологічні особливості 
юнацького віку характеризуються 
наступними процесами: формування 
розумових здібностей, психосексуальний 
розвиток особистості, закріплення стереотипів 
виразу емоційних станів, створення стійкого 
образу "Я", соціальне становлення 
особистості, соціальна адаптація. Результатом 
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нерівномірності, часом суперечливості цих 
процесів досить часто і стає девіантна 
поведінка курсанта, яка можна 
охарактеризувати як здоров`я руйнівну. 

Знання майбутніх офіцерів основ ЗСЖ 
передбачають володіння певним масивом 
інформації та розумінням світу і фактів 
життя на її основі. Передача знань у процесі 
навчання може включати як викладення та 
засвоєння окремих простих фактів, так і 
розуміння того, як різні факти пов'язані один 
з одним. Наприклад: знання шляхів передачі 
ВІЛ-інфекції є результатом засвоєння 
простих фактів, але усвідомлення зв'язку між 
різними шляхами передачі ВІЛ-інфекції дає 
розуміння того, що сексуальні стосунки із 
споживачем ін'єкційних наркотиків 
підвищують ризик інфікування. 

Проаналізуємо типологію девіантної 
поведінки курсантів ВНЗ КВС, що сприяє 
формуванню негативних соціальних 
стереотипів здоров`яруйнівної поведенки: 
зловживання алкоголем, вживання 
наркотичних і психоактивних засобів, 
порушення статутних форм поведіки. 

Найбільш розповсюдженою формою 
девіантноі поведінки у курсантів можє бути 
зловживання алкоголем. Виділення цієї 
форми девіантної поведінки викликано тим, 
що пияцтво серед представників силових 
структур тісно пов'язане зі скоєнням 
правопорушень. Багато правопорушень і 
злочинів здійснюють у стані алкогольного 
сп'яніння або заради здобуття алкоголю. 

Видаляють три групи факторів, які 
сприяють алкоголізації середовища в 
силових структурах: соціальні, психологічні, 
біологічні. 

1. Соціальні фактори, які пов`язані з 
особливостями сімейного виховання. 
Несприятливі умови сімейного виховання 
(неповна сім'я, алкогольні традиції сім'ї, 
низький культурний рівень батьків 
(опікунів), конфліктні взаємовідносини і 
аморальна поведінка батьків); низький рівень 
освіти; ранній вступ у самостійне життя 
(початок низькокваліфікованої трудової 
діяльності до 17 років); досвід раннього 
вживання алкоголю; негативний вплив 
неформальної групи однолітків з 
асоціальними традиціями. 

2. Соціальні фактори, які пов`язані з 
умовами служби. Армійське житлово-
побутове забезпечення, необхідність 
постійно жити в колектіві, відсутність умов 

для змістовного відпочинку, наявність 
екстремальних ситуацій, важкі умови 
служби, які вимагають від курсанта 
"розрядки", тягар позастатутних відносин 
посилюють тенденцію алкоголізації. 

3. Соціологічні фактори, які пов`язані із 
особливостями армійської субкультури. 
Наявність алкогольних традицій у суспільстві, 
відомчому середовищі (святкування подій, що 
пов`язані із фактом отримання чергового 
спеціального звання, просування по службі, 
відпустки, народження дитини, спосіб 
своєрідної релаксації після навчальних занять, 
здачі заліків (спортивних нормативів, 
стажування) тощо. 

4. Психологічні фактори. Акцентуації 
характеру (нестійкий, епілептоідний, 
експлозивний і гіпертимний типи), 
релаксуючі та ейфоризуючі властивості 
алкоголю, які сприяють розвитку ілюзії 
«психічного комфорту», полегшують 
міжособистісні контакти; фіксація станів 
«задоволення», «уседозволеності» тощо, 
руйнування властивостей особистості; 

5. Біологічні фактори. Неповноцінність 
вищих відділів центральної нервової системи 
(природжена або внаслідок черепно-
мозкових травм та інтоксикацій); обтяжена 
спадковість (алкоголізм передався генетично 
від батьків). 

Отже, для попередження проблеми 
вживання алкоголю курсантами ВНЗ ДПтС 
України необхідно розглядати це негативне 
явище як результат впливу цілого комплексу 
взаємопов'язаних факторів. 

Що стосується такого негативного 
явища як вживання наркотичних і 
психоактивних засобів, то його 
термінологічно необхідно розрізняти на 
наркоманію, токсикоманію та наркотизм. 

Наркоманія – хвороба, яка викликається 
систематичним вживанням наркотиків, 
характеризується психічною і фізичною 
залежністю від них, психічною, фізичною та 
соціальною деградацією. 

Токсикоманія характеризується тими ж 
симптомами, що й наркоманія, але викликана 
речовинами, офіційно не включені до 
наркотиків. 

Наркотизм — епізодичне вживання 
наркотиків і психоактивних засобів без 
формування хворобливої залежності. 

Мотиви молоді щодо прийому наркотиків, 
як правило такі: цікавість – 60 %; наслідування – 
30 %; спроба усунити стрес – 4 %. 
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Наркоманія і токсикоманія у курсантів 
виявляються, як правило, в початковий 
період навчання. У подальший період у 
окремих осіб інколи відмічається епізодичне 
вживання наркотичних засобів. 

Фактором, що сприяє наркоманії, є 
патопсихологічні особливості особистості. 
Схильність до споживання наркотиків 
найбільш легко формується у курсантів з 
акцентуаціями нестійкого, істеричного, 
епілептоїдного типу. Висока вірогідність 
розвитку наркоманії у осіб, які:  

виховувались у неблагополучних сім'ях;  
заперечують основні соціальні вимоги і 

норми; 
схильних до депресій; 
пережили черепно-мозкові травми та 

нейроінфекції. 
Порушення статутних форм поведіки. 

Правопорушення – це недотримання правил 
поведінки, становлених законом та іншими 
нормативними актами. Правопорушення 
може полягати у здійсненні забороненої дії 
або, навпаки, невиконанні прописаного 
законом порядку. 

Відхилення в сексуальній поведінці. 
Сучасні сексопатологи в рамках сексуальних 
девіацій виділяють патологічні і 
непатологічні їх форми. 

Патологічні девіації обмежуються 
медичними критеріями і розглядаються як 
захворювання. 

Непатологічні девіації, або сексуальні 
відхилення, є поняттям соціально-
психологічним, до складу якого входять 
відхилення від соціальних і моральних норм 
в сексуальній поведінці здорової людини. 
При цьому основними ситуативними 
факторами, що обумовлюють відхилення у 
сексуальній поведінці є тривале проживання 
в одній групі, неможливість усамітнення, 
необхідність утримання від задоволення 
сексуальних потреб, наявність у підрозділі 
осіб з низькою моральною нормативністю і 
негативним сексуальним досвідом. 

Таким чином, постає педагогічна задача 
озброєння сучасного НПП ВНЗ ДПтС 
України, курсових офіцерів, кураторів 
системою знань, умінь і навичок ефективного 
застосовування адекватних педагогічних 
здоров`язберігаючих технологій в умовах 
навчально-виховного процесу, що в 
результаті допоможе курсантові обрати стиль 
ЗСЖ, але й цілком реально зроблять його 
конкурентноздатним до агресивного 

здоров`яруйнівного оточуючого соціального 
середовища у майбутньому.  

Очікуваними результатами реалізації 
концептуальних положень 
здоров`язберігаючх технологій щодо 
формування у майбутніх офіцерів феномену 
здоров`язберігаючої соціальної 
відповідальності в умовах ВНЗ КВС повинні 
стати: 

усвідомлений вибір ціннісних 
орієнтацій курсанта, що мотивують його у 
повсякденній і професійній діяльності діяти 
за стереотипами здоров’язберігаючого 
способу життя; 

спрямування становлення особистості 
курсанта як громадянина із належним рівнем 
соціально-відповідальної поведінки взагалі, 
та здоров’язберігаючої зокрема; 

самореалізація випускника ВНЗ ДПтС 
України у професійному і культурному житті 
із обов’язковою умовою збереження і 
динамікою покращення власного здоров’я, 
здоров`я його рідних і здоров’я підлеглих. 

Здоров’язберігаюча соціальна 
відповідальність та її поведінковий аспект є 
безпосереднім проявом рівня так званої 
культури здоров`я, що на думку 
В.Оржеховської, є невід’ємною складовою 
загальної культури особистості, що 
забезпечує певний рівень знань, умінь і 
навичок з питань формування, відтворення, 
зміцнення здоров’я та характеризується 
високим рівнем культури поведінки стосовно 
власного здоров’я і здоров’я оточуючих [6]. 

Процес формування культури здоров`я 
в умовах ВНЗ як правило включає в себе три 
блоки: програмно-змістовний, потребнісно-
мотиваційних і діяльнісно-практичний [2, 3].  

Детермінантами здоров’язберігаючої 
соціальної відповідальності виступає 
соціальна культура здоров’я особистості як 
прояв її соціальності, міри засвоєння 
соціального досвіду, ролей та функцій. 

Системний підхід дозволяє розглянути 
соціальну відповідальність у майбутніх 
офіцерів ДПтС як внутрішнє багатогранне 
явище, як єдність суб’єктивного і 
об’єктивного, як систему життєвий та 
професійних орієнтацій і цінностей, що 
відбивають інтереси всіх учасників 
педагогічного процесу ВНЗ, як соціальну 
здоров`язберігаючу спрямованість їх 
майбутньої професійної діяльності, в основі 
якої лежать пріоритети здорового 
суспільства.  
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В нашому дослідженні ми взяли за 
основу визначення педагогічної технології з 
розвитку культури здоров`я вчених 
О.Ващенко, С.Свириденко, які трактують її 
як діяльність щодо конструювання, 
формування та контролю знань, умінь, 
навичок і ставлення відповідно до виховання 
у майбутніх фахівців особистісних якостей, 
які сприяють формуванню уявлень про 
здоров’я як найвищу цінність, посиленню 
мотивації на ведення ЗСЖ, підвищенню 
відповідальності за особисте здоров’я, 
власної родини та підлелгих [1]. 

Мета застосування технологій має бути 
конкретною (формування позитивного 
ставлення і життєвих навичок ЗСЖ) і 
вимірювальною; операції відтворювальними 
(імовірність реалізації технології окремим 
суб'єктом повинна бути значною, інші 
педагоги мають можливість оволодіти цим 
набором операцій й успішно їх 
використовувати); операції повинні мати 
закінчений процес по досягненні мети; 
суб'єктивізм педагога необхідно звести до 
мінімуму. Оскільки на реалізацію технології 
впливає багато змінних, пов'язаних як з 
особливостями самих викладачів, так і з 
особливостями курсантів, і умовами, у яких 
здійснюється навчально-виховний процес, то 
творчість не можна виключати.  

Ставлення курсанта до ЗСЖ значною 
мірою зумовлює його реакції і певні 
стереотипи його саногенної поведінки. 
Наприклад, сформоване негативне ставлення 
до вживання наркотичних речовин, 
алкогольних напоїв або куріння забезпечує 
прояв захищеної поведінки, що передбачає 
уникнення відповідних небезпечних 
ситуацій, що дуже часто входить у суперечку 
із стереотипами курсантської субкультури. 

Навички можна визначити як здатність 
практикувати конкретні моделі поведінки. Їх 
поділяють на життєві та "інші". Під "іншими" 
маються на увазі специфічні практичні 
навички, уміння та техніки, які стосуються 
здоров'я. Наприклад: надання першої 
допомоги, дотримання гігієни, нормування 
фізичного навантаження, правильне 
використання спортивних тренажерів тощо. 

Життєві навички – це набута людиною 
здатність до адаптивної та позитивної 
поведінки, яка дає можливість ефективно 
вирішувати проблеми та долати повсякденні 
труднощі. Зокрема, життєві навички можна 
розглядати як групу психосоціальних 

компетенцій та навичок міжособистісного 
спілкування, які допомагають майбутньому 
офіцеру ДПтС приймати поінформоване та 
обґрунтоване рішення, розв'язувати 
проблеми, критично та творчо мислити, 
ефективно будувати соціальні контакти та 
здорові стосунки, співчувати, продуктивно 
організовувати своє життя, вести ЗСЖ.  

Однією із важливих умов ефективності 
процесу навчання курсантів навичкам ЗСЖ є 
використання наявних ресурсів ВНЗ:  

1. Ресурс навчально-виховного процесу 
(введення спецкурсу стосовно ЗСЖ, 
організація спортивних заходів, культурно-
масові та розважальні форми роботи; 
ефективне використання можливостей 
регламентованого (форми навчальних занять 
та черговість їх проведення) і 
нерегламентованого освітнього простору 
(різноманітні форми факультативних занять). 

2. Адміністративний ресурс 
(планування освітніх та виховних 
здоров’язберігаючих заходів, пропаганда 
ЗСЖ, фінансова підтримка, розробка 
відповідних програм та інші). 

3. Медичне забезпечення (медичний 
огляд курсантів, діагностика стану їх 
здоров’я, профілактика, медичний супровід 
та інші). 

Отже, вибір форм і методів організації 
діяльності курсантів на етапі набуття 
відповідних знань повинен включати: 
консультації з боку суб`єктів виховного 
процесу навчального закладу, участь 
курсантів у спортивно-масових, культурно-
масових заходах, що сприятиме процесу їх 
долучення до здоров’язберігаючій діяльності, 
збагаченню креативно-діяльністного досвіду, 
прояву активності і самостійності в 
організації власного ЗСЖ. 

Висновок. Таким чином, планування і 
організація процесу навчання курсантів ВНЗ 
ДПтС України з урахування стратегії 
орієнтування їх на ЗСЖ за умови чіткої 
реалізації відповідних педагогічних 
технологій дозволить кардинально сприяти 
процесу формування у них 
здоров’язберігаючої соціальної 
відповідальності в умовах ВНЗ КВС. 

Перспективи подальших досліджень 
пов'язані з пошуком ефективних 
інноваційних методик формування навичок 
ЗСЖ у курсантів ВНЗ КВС, які включали б 
інтеграційну складову фізичної та психолого-
педагогічної культури. 
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OFFICERS STATE PENITENTIARY SERVICE UKRAINE 
The author in his article makes a scientific analysis of the essence of phenomenon systemic health 

preserving social responsibility of the future officer of the State Penitentiary Service of Ukraine for their own 
health, their nearest, as well as the health of their future employees. 

The author also clarifies the main destructive social factors that influence the formation of the prison 
service cadets manifestations of deviant behavior. On the basis of analysis the author defines the potential of the 
educational process of higher education in the formation of health-preserving aspect of social responsibility in 
the future officers of the State Penitentiary Service of Ukraine. 

One of the solutions of the problem, according to the authors opinion, there is adaptation to the 
educational process of higher education existing effective health preserving pedagogical technologes. This 
pedagogical technologes can used at the tactical level to provide implementations of the state strategy orientation 
of students on a healthy way of life. 
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ 
ЗВ’ЯЗКІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
З історичної точки зору здійснено становлення і розвиток системного підходу; показано його 

переваги порівняно із концепціями механіцизму. У процесі аналізу наукової літератури узагальнено 
сутність поняття «системний підхід». Виявлено конструктивні напрями системних досліджень 
(філософський; системний підхід і загальна теорія систем; системний аналіз), а також принципи 
системного підходу. В певній спрямованості та послідовності дослідження об'єктів, з прикладної точки 
зору показано поетапну (шість) реалізацію системного підходу. Показано реалізацію міжпредметних 
зв’язків у процесі вивчення студентами професійно-орієнтованих дисциплін, що ґрунтується на 
системному підході. 

Ключові слова: система; принципи; функції; системний підхід; етапи реалізації; міжпредметні 
зв’язки; постулат; людина як складна система. 

С исторической точки зрения осуществлено становление и развитие системного подхода; 
показано его преимущества по сравнению с концепциями механицизма. В процессе анализа научной 
литературы обобщена сущность понятия «системный подход». Выявлено конструктивные 
направления системных исследований (философское, системный подход и общая теория систем, 
системный анализ), а также принципы системного подхода. В определенной направленности и 
последовательности исследования объектов, с прикладной точки зрения осуществлена поэтапная 
(шесть) реализация системного подхода. В контексте сказаного доказано главенство межпредметных 
связей в процессе изучения студентами профессионально-ориентированных дисциплин, основанных на 
системном подходе. 

Ключевые слова: система; принципы; функции, системный подход; этапы реализации; 
межпредметные связи; постулат; человек как сложная система. 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. В умовах кардинальних соціально-
економічних змін в Україні, які відбуваються 
в останні роки, однією з принципових цілей 
державної освітньої політики є пошук 
ефективних і оптимальних підходів до 
реалізації міжпредметних зв’язків у 
навчальному процесі. 

У сучасному світі системні уявлення 
досягли вже такого рівня, що думки про 
важливість і корисність системного підходу 
до вирішення всіх проблем є звичайними або 
загальноприйнятими. Не тільки вчені, але й 
інженери, педагоги, юристи, діячи культури 
виявили системність у своїй діяльності, 
намагаючись свідомо систематизувати свою 
роботу. Чим вище ступінь системності (у 
вирішенні проблем), тим більш ефективне 
вирішення будь-яких практичних завдань. 
Чим вище ступінь системності (у рішенні 
проблем), тим більше ефективне рішення 
будь-яких практичних завдань. Мислення 
теж системно, тому системність з'явилася 
тоді, коли людина почала мислити.  

Наприклад, словосполучення «сонячна 
система», «нервова система», «система 
рівнянь» та ін. означають, що спільне у них – 
це системність. Практична діяльність 

людини носить системний характер, адже 
людина – це активна частина природи. 
Домагаючись своїх цілей, вона використовує 
природу, впливає на неї, перетворює та ін. 
Якщо розглядати практичну діяльність 
людини, вона теж системна, тому що 
обов'язковими її ознаками є: 1) 
структурованість; 2) взаємопов'язаність 
складових частин системи; 3) 
підпорядкованість організації всієї системи 
певній меті. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Спеціальна розробка системного 
підходу почалася з середини ХХ ст. з 
переходом до вивчення та використання на 
практиці складних багатокомпонентних 
систем. 

До середини ХІХ ст. пояснення 
феномена цілісності або обмежувалося 
рівнем конкретних предметів (типу живого 
організму), внутрішня цілісність яких була 
абсолютно очевидна і не вимагала 
спеціальних доказів, або переносилося в 
сферу спекулятивних натурфілософських 
побудов; ідея ж системної організованості 
розглядалася лише стосовно до знання (у цій 
галузі і була накопичена багата традиція, що 
йде ще від витоків і пов'язана з виявленням 
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принципів логічної організації систем 
знання). Подібному підходу до трактування 
системності відповідали і провідні 
пізнавальні установки класичної науки, перш 
за все елементарізм, який виходив з 
необхідності відшукання простій, 
елементарної основи будь-якого об'єкту і, 
таким чином, вимагав відомості складного до 
простого, механіцизм, що спирався на 
постулат про єдиний принцип пояснення для 
всіх сфер реальності, висуваючи на роль 
такого принципу однозначний детермінізм. 

Цілком закономірно, що історично 
системний підхід приходить на зміну широко 
поширеним (XVII-XIX ст.) концепціям 
механіцизму, протистояючи їм за своїми 
завданнями. Найбільш широке застосування 
методи системного підходу знаходять при 
дослідженні складних об'єктів, що 
розвиваються – багаторівневих, ієрархічних, 
як правило, самоорганізованих біологічних, 
психологічних, соціальних систем, великих 
технічних систем, систем «людина-машина» 
та ін. 

Мета статті – розглянувши з історичної 
точки зору становлення системного підходу, 
розкрити його методологію у контексті 
реалізації міжпредметних зв’язків. 

Виклад основного матеріалу. Підхід – 
категорія, яка включає в себе поняття 
«стратегія» навчання та виступає основною 
системоутворюючою категорією, яка 
визначає вибір, процесуальну закономірність 
компонентів системи навчання. 

Відіграючи важливе значення при 
підготовці майбутніх фахівців, міжпредметні 
зв’язки, за визначенням С. Колесника, 
дозволяють більш повно здійснювати 
професіоналізацію, активізувати пізнавальну 
діяльність, розвивати їхні творчі здібності та 
самостійність. 

Отже, міжпредметні зв’язки у процесі 
вивчення професійно-орієнтованих 
дисциплін відіграють провідну глобально-
узагальнюючу роль. 

Розкриємо сутність системного підходу, 
що дозволяє повню мірою визначити зміст 
міжпредметних зв’язків у процесі 
професійної підготовки майбутніх техніків-
землевпорядників. Її розкриття можливо 
тільки через поняття системи, яке є 
фундаментальним поняттям науки, наукової 
категорією високого рівня абстракції, 
засобом вирішення складних проблем. 
Термін «система » (з грецькою – ціле, 

складене з частин, з'єднання) безумовно є 
одним з найпоширеніших і 
використовуваних в самих різних галузях 
людської діяльності. Цей термін надмірно 
перевантажений і має різний сенс при різних 
обставинах і для різних людей. При цьому в 
наукових дисциплінах його використовують 
у тих випадках, коли хочуть 
охарактеризувати досліджуваний об'єкт як 
щось ціле (єдине), складне, про яке 
неможливо відразу дати уявлення, показавши 
його, зобразивши графічно або описавши 
його математичним виразом. Існує кілька 
десятків визначень цього поняття. Аналіз 
визначень поняття «система » дозволяє в 
широкому сенсі говорити про систему (S) як 
про впорядковану пару множин: безліч 
відповідних елементів (А) і безліч відносин 
(R) між елементами множини А: S = (A, R). 

Зазначимо, що будь-яке бінарне 
відношення, яке володіє такими 
властивостями, як рефлексивність, 
симетричність, транзитивність, прийнято 
називати ставленням еквівалентності 
(тотожність, рівність, подібність, 
пропорційність та ін.). Говорячи про 
важливість цих відносин, досить сказати, що 
на тому чи іншому з них заснована будь-яка 
класифікація. Говорячи про еквівалентність 
предметів, мають на увазі їх схожість лише в 
якомусь одному відношенні (саме в тому, яке 
дало привід зіставити предмети між собою). 
При цьому безліч всіх можливих 
взаємообумовлених відносин між 
елементами всередині системи, які її якісну 
специфіку, називається структурою. 
Незважаючи на змістовність поняття 
«ставлення», загальна концепція системи має 
низьке практичне значення. Це пояснюється 
тим, що не розкривається специфічний 
характер відносин, що існує між елементами 
системи, і не існує можливості відрізняти 
системи від агрегатів. З метою підвищення 
практичної корисності система будь-якої 
природи описується з функціональної, 
морфологічної, інформаційної точок зору [3]. 

Прагнення до цілісного охоплення 
об'єкта вивчення, системної організації 
знання завжди властиве науковому пізнанню 
та виступає як проблема вже в античній 
філософії та науці. Отже, ідея пізнання явищ 
як системи йде в глибоку старовину (вже у 
перших античних діалектиків Фалеса, 
Демокрита та ін. вона виступає в ясній 
формі). Тобто зазначений підхід і старий і 
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новий. Він достатньо старий, оскільки такі 
його форми і складові, як підхід до об'єктів 
під кутом зору взаємодії частини і цілого, 
становлення єдності і цілісності, розгляду 
системи як закону структури даної 
сукупності компонентів існували, що 
називається від століття, але були розрізнені. 
Таким чином, ідея системного підходу в його 
широкому тлумаченні пройшла тривалий 
історичний шлях від інтуїтивного розуміння 
системи як філософської категорії до 
реального втілення цієї ідеї в досягнення 
сучасного науково-технологічного прогресу. 
Підтвердження цьому знаходимо в практиці, 
яка показує, що теоретичний рівень наукових 
як фундаментальних, так і прикладних 
досліджень помітно зріс завдяки 
використанню системних засобів пізнання, 
починаючи від філософського принципу 
системності і кінчаючи системним аналізом. 
Для системного методу характерно 
запозичення вроджених здібності людей 
декомпозувати складні події на складові 
елементи, одночасно концептуалізуючи і 
ідентифікуючи відносини мінливої 
інтенсивності взаємодії між елементами 
системи. При цьому нині час найбільш 
конструктивними з напрямів системних 
досліджень вважаються: 

1) філософське, на якому 
здійснюється аналіз підстав системного 
методу, розкривається статус системного 
підходу і загальної теорії систем, стратегії їх 
розвитку, включаючи вибір актуальних 
проблем; 

2) системний підхід і загальна теорія 
систем, які мають не тільки 
загальнонаукових статус і виконують 
спеціально-методологічні функції, а й 
володіють теоретичними; 

3) системний аналіз, що представляє 
собою застосування різних математичних 
методів, які базуються на системних ідеях і 
положеннях. 

До найважливіших завдань системного 
підходу відносяться: 

1) розробка засобів представлення 
об'єктів як систем, що досліджуються і 
конструюються; 

2) побудова узагальнених моделей 
системи, моделей різних класів і 
специфічних властивостей систем; 

3) дослідження структури теорій 
систем і різних системних концепцій і 
розробок. 

У системному дослідженні об'єкт, що 
аналізується (у нашому випадку 
міжпредметні зв’язки), розглядається як 
певна множина елементів, взаємозв'язок яких 
обумовлює цілісні властивості цієї множини. 
Основний акцент робиться на виявленні 
різноманіття зв'язків і відносин , що мають 
місце як усередині досліджуваного об'єкта, 
так і в його взаєминах із зовнішнім 
оточенням, середовищем. Властивості 
об'єкта як цілісної системи визначаються не 
тільки і не стільки підсумовуванням якостей 
її окремих елементів, скільки властивостями 
його структури, особливими 
системоутворюючими, інтегративними 
зв'язками об’єкта, що розглядається. Перш за 
все з метою цілеспрямованого розуміння 
поведінки систем, необхідно виявити 
реалізовані нею процеси управління – форми 
передачі інформації від одних підсистем до 
інших і способи впливу одних частин 
системи на інші, координацію нижчих рівнів 
системи з боку елементів її вищого рівня, 
управління, вплив на останні всіх інших 
підсистем. Істотне значення в системному 
підході надається виявлення імовірнісного 
характеру поведінки досліджуваних об'єктів. 
Важливою особливістю системного підходу є 
те , що не тільки об'єкт, а й сам процес 
дослідження виступає як складна система, 
завдання якої, зокрема, полягає в поєднанні в 
єдине ціле різних моделей об'єкта. Системні 
об'єкти, як правило , не байдужі до процесу 
їх дослідження і в багатьох випадках можуть 
чинити істотний вплив на нього. 

Сприяючи адекватній постановці 
проблем у конкретних науках, виробленні 
ефективної стратегії їх вивчення, специфіка 
системного підходу визначається 
орієнтацією дослідження на розкриття 
цілісності об'єкта, забезпечення її механізмів 
на виявлення різноманітних типів зв'язків 
складного об'єкта і зведення їх в єдину 
теоретичну картину. 

Узагальнюючи вищевикладене можна 
зробити висновок, що системний підхід це: 

‒ спосіб теоретичного уявлення та 
відтворення об'єктів як систем; 

‒ напрям методології спеціально-
наукового пізнання і соціальної практики, в 
основі якого лежить дослідження об'єктів як 
систем; 
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‒ методологічний напрям у науці, 
основне завдання якого полягає в розробці 
методів дослідження і конструювання 
складноорганізованих об'єктів – систем 
різних типів і класів [1, 2]; 

‒ сукупність методів пізнання, 
дослідження і конструювання дійсності, засіб 
опису і пояснення природи об’єктів або їх 
моделей, що аналізуються та штучно 
створюються; 

‒ сукупність деяких загальних 
принципів, що зумовлюють наукову і 
практичну діяльність при аналізі та синтезі 
складних систем, які випливають з 
особливостей представлення складних 
об'єктів. 

При дослідженні об'єкта створюється 
його абстрактне уявлення у вигляді системи, 
мета якого – слугувати інструментом для 
опису, розуміння і зміни розглянутого 
об'єкта. 

Системний підхід базується на двох 
постулатах: 1) будь-яка система може бути 
описана в термінах системних об'єктів, 
властивостей і зв'язків; 2) структура функції 
системи і вирішення проблеми є 
стандартною для будь-яких систем і будь-
яких проблем. 

До принципів системного підходу 
відносяться такі: 

‒ мети (орієнтує на те, що, перш за 
все, необхідно виявити мету (призначення) 
системи); 

‒ цілісності (передбачає, що 
досліджуваний об'єкт розглядається або 
виділяється з сукупності об'єктів як щось 
ціле по відношенню до навколишнього 
середовища, що має свої специфічні функції і 
розвивається за своїми законами); 

‒ складності (вказує на необхідність 
розглядати об'єкт як складну сукупність 
різних елементів, що знаходяться в 
різноманітних зв'язках між собою і з 
середовищем. Кожному елементу властива 
невичерпна складність, тому необхідно 
виконати його спрощення до рівня 
збереження об'єктом своїх істотних 
властивостей: виявлення простого в 
складному і показ складності в простому); 

‒ історизму (вимагає , щоб кожний 
об'єкт розглядався історично з точки зору 
того, як він виник і які етапи пройшов до 
моменту дослідження); 

‒ подвійності (передбачає, що систему 
необхідно розглядати як самостійну систему, 

так і як підсистему більш високого рівня 
ієрархії); 

‒ всебічності (вказує на те, об'єкт 
необхідно вивчати з усіх боків); 

‒ множинності (стверджує, що при 
дослідженні об'єкта необхідно 
використовувати безліч моделей); 

‒ динамізму (вимагає, щоб всі 
властивості об'єкта розглядалися як такі, що 
змінюються); 

‒ подібності (передбачає 
використання раніше отриманих результатів 
при вивченні інших подібних об'єктів). 

З прикладної точки зору системний 
підхід полягає в певній спрямованості та 
послідовності дослідження об'єктів, яке, 
зазвичай, реалізується в шість етапів. 

Перший етап передбачає чітке 
визначення мети дослідження об'єкта, тобто з 
якою метою проводиться дослідження. 

На другому етапі відбувається точне і 
повне визначення мети функціонування 
об'єкта з позицій системи вищого рівня. 
Необхідно визначити загальні та часткові 
цілі, здійсненність; ресурси, необхідні для 
здійснення мети, причому все це необхідно 
робити взаємопов'язано. 

Третій етап передбачає виділення і 
вивчення структури системи і середовища. 
Виділення здійснюється поділом (точним) на 
дві частини. Ця процедура – не формальна, 
носить ітеративний характер. Основою 
віднесення елементів до системи і 
середовища є характер зв'язків між 
елементами. Оскільки внутрішні зв'язки 
значно сильніше зовнішніх, це дає право 
відносити елементи з внутрішніми зв'язками 
до системи. При цьому визначається склад 
системи, склад середовища, характер 
внутрішніх і зовнішніх зв'язків. Процес 
виділення елементів і зв'язків називається 
структуризацією. 

На четвертому етапі відбувається 
послідовне розкриття механізму 
функціонування системи. При цьому 
розглядається функціонування всієї системи 
в цілому і функціонування її окремих 
підсистем; визначається набір функцій і їх 
можливі зміни на різних етапах дослідження, 
а також взаємодія елементів системи між 
собою і з середовищем. В результаті роботи 
поетапно повинні бути отримані: набір 
функцій, які реалізує система; функції 
окремих підсистем; функції окремих 
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елементів; опис процесу функціонування 
системи в цілому. 

П’ятий етап передбачає розгляд 
системи на всіх етапах життєвого циклу: 
походження, розвиток, руйнування 
(загибель). 

На шостому етапі здійснюється 
порівняння системи з іншими, в якійсь мірі 
близькими їй системами для виявлення 
подібності. У разі виявлення подібності, 
отримані раніше властивості переносяться 
або можуть бути перенесені на систему і 
(або) навпаки. 

Таким чином, системний підхід до 
дослідження складних об'єктів припускає 
проведення дослідження в трьох 
взаємопов'язаних аспектах: історичний аналіз 
(генетичний і прогностичний); структурний 
аналіз (аналіз зв'язків і складу); 

функціональний аналіз (аналіз внутрішнього 
і зовнішнього функціонування). 

Висновок. Вищезазначене дозволяє 
зробити висновок про багатоаспектність і 
поліфункціональність міжпредметних 
зв’язків у навчанні на основі системного 
підходу, що пов’язано з широким 
використанням поелементного аналізу 
структури навчального предмета й структури 
процесу навчання (його змісту, методів, 
форм організації). Такий аналіз виступає як 
метод визначення сутності й видів 
міжпредметних зв’язків. Системний характер 
застосування міжпредметних зв’язків 
забезпечує їх стабільність, послідовність 
використання, всебічність у раціональному 
забезпеченні навчально-виховного процесу 
підготовки техніків-землевпорядників. 
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SYSTEM APPROACH AS A METHODOLOGY FOR THE INTERDISCIPLINARY 
CONNECTIONS IN EDUCATIONAL PROCESS 

From a historical point of view of the formation and development carried out systemic approach shows its 
advantages in comparison with the concepts of mechanism. In an analysis of the scientific literature summarized 
the essence of the concept of «systems approach». 

Concluded that a systematic approach – it way theoretical representation and reproduction of objects as 
systems; direction methodology specialized scientific knowledge and social practice, which is based on the study 
of objects as systems methodological direction in science, whose main task is to develop research methods and 
design objects complexly-systems of various types and classes; a set of methods of knowledge, research and 
design Indeed, a means of describing and explaining the nature of objects and their models are analyzed and 
artificially created, an aggregation of some of the general principles that determine scientific and practical 
activities in the analysis and synthesis of complex systems, which are derived from features representations of 
complex objects. 

Among the most important tasks of a systematic approach include: 1) development of a multimedia 
presentation of objects as systems, researched and constructed; 2) the construction of generalized models, 
models of different classes and the specific properties of systems; 3) study of the structure and systems theories of 
different system concepts and development. 

Revealed constructive direction for System Studies (philosophical, systematic approach and general 
systems theory, systems analysis), as well as the principles of a systematic approach. In determining the direction 
and sequence of research facilities, from an applied perspective implemented in phases (six) implementation of a 
systematic approach. In the context of the rule of legends proved interdisciplinary connections in the process of 
studying students professionally oriented disciplines based on a systematic approach. 

Keywords: system, principles, functions; systems approach implementation stages; interdisciplinary 
communication; postulate; person as a complex system. 
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В статті на основі аналізу наукової літератури обґрунтовуються основні тенденції 

використання системно-діяльнісного та інтегративного підходів до проблеми розвитку пізнавально-
професійної активності курсантів. Основна увага приділяється системному підходу до проблеми 
розвитку пізнавально-професійної активності курсантів. В рамках даного підходу відбувається 
зосередження на вияві глибинної основи розвитку досліджуваної системи і розкриття механізму її дії з 
урахуванням динаміки суттєвих внутрісистемних зв`язків.  
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использования системно-деятельностного и интегративного подходов к проблеме развития 
познавательно-профессиональной активности курсантов. Основное внимание уделяется системному 
подходу к проблеме развития познавательно-профессиональной активности курсантов. В рамках данного 
подхода происходит сосредоточение на проявлении глубинной основы развития исследуемой системы и 
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Постановка проблеми та аналіз 

останніх досліджень і публікацій.  
За останні десятиріччя помітно зросла 

увага до наукових досліджень, виконаних на 
основі системного підходу до аналізу й 
оцінки різноманітних процесів та явищ 
природи і суспільної діяльності людей. Це 
зумовлено передусім якісним піднесенням 
процесу пізнання оточуючої дійсності, 
успіхами розвитку наукових надбань, 
прагненням пізнати різноманітні явища і 
процеси в їх взаємозв’язку та 
взаємозумовленості, побудувати певні моделі 
систем у царині живої та неживої природи й 
суспільного розвитку.  

Взаємозв’язок понять діяльності і 
практики показує, що практика виконує 
інтегративну функцію що до всієї системи 
людської діяльності в усій різноманітності її 
форм і різновидів. 

Всі види діяльності особи, що 
навчається у військовому вузі, мають вихід 
на стажування, збагачують її можливості. 
Найбільш потужно, на нашу думку, процес 
інтеграції вмінь у курсантів відбувається під 
час практичних комплексних занять і 
особливо під час військового стажування. В 
процесі стажування відбувається 
становлення курсанта як професіонала, 
формуються пізнавально-професійні 
навички, проте необхідною умовою для 
цього є включення його в систему 
взаємопов’язаних різних видів діяльності. Це 
особливо явно прослідковується в поєднанні 
реальної професійної діяльності в період 

безпосередньої практики під час роботи з 
особовим складом. Саме під час стажування 
у курсантів відбувається приведення знань та 
вмінь до реалії майбутньої службової 
діяльності,їх закріплення та корегування. 

Аналіз діяльності курсанта як складної 
системи і практики в її інтегративній функції 
по відношенню до діяльності вимагає 
використання системно-діяльнісного та 
інтегративного підходів. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій, в яких започатковано 
вирішення даної проблеми. Системний 
підхід розглядався нами як загальнонаукова 
основа, необхідна для дослідження проблеми 
розвитку пізнавально-професійної активності у 
курсантів. При цьому ми спирались на загальні 
положення теорії систем та їх розвиток в 
педагогічних дослідженнях М. Данилова, І. 
Кон, Ф. Корольова, В. Садовського, Е. Юдіна, 
Р. Ковальчука та ін.). Проблема дослідження 
інтегративності педагогічної науки бере свій 
початок з праць Я. Коменського, І. 
Вишенського, Г. Сковороди, Ж. Піаже, 
А. Валлона, Дж. Бруннера та багатьох інших. 
Сьогодні феномен інтегративності у 
педагогічній науці досліджується у працях Б. 
Ананьєва, Б. М. Кєдрова, В. Сидоренко в ході 
розробки власної концепції освіти визначив 
величезну роль культури, природничих 
дисциплін та соціальних умов життя 
суспільства для творчого підприємництва. 
Саме соціальний клімат та культурні традиції, 
за В. Сидоренком, закладають основи для 
формування істинно національної освіти. 
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Метою статті є визначення 
особливостей використання системно-
діяльнісного та інтегративного підходів до 
проблеми розвитку пізнавально-професійної 
активності курсантів  

Виклад основного матеріалу. 
Системний підхід є одним з найбільш 
ефективних методів наукового пізнання, 
оскільки він містить можливості 
міждисциплінарного дослідження будь-якої 
проблеми з точки зору загальних 
закономірностей розвитку, які адекватно 
конкретизуються стосовно специфіки 
конкретного завдання. 

В рамках даного підходу відбувається 
зосередження на вияві глибинної основи 
розвитку досліджуваної системи і розкриття 
механізму її дії з урахуванням динаміки 
суттєвих внутрісистемних зв’язків. 

Системний підхід є на сьогодні 
найбільш ефективним засобом наукового 
пізнання в межах стійкого розвитку будь-
якої, навіть дуже складної, системи [3]. 

Суть системного підходу в педагогічних 
дослідженнях визначається вченими з 
урахуванням його філософських основ. 

Філософські аспекти системного 
підходу репрезентована у працях 
А. Авер’яновим, І. Блаубергом, А. 
Ракитовим, В. Садовським, Е. Юдіним та ін. 
Оскільки системний аналіз пов’язаний з 
аналізом структурним, в науковій літературі 
використовують терміни «системно-
структурний», «структурно-системний» 
підхід. Відмінність між ними вводиться до 
різної послідовності здійснення процедур 
аналізу. 

При структурно-системному підході 
спочатку проводиться структурний аналіз, а 
потім розглядається об’єкт як система. При 
системно-структурному підході більше уваги 
приділяється структурному аналізу. В основі 
використання системного підходу в 
педагогічних дослідженнях знаходиться 
вивчення внутрішніх і зовнішніх системних 
властивостей і зв`язків педагогічного об`єкта, 
які обумовлюють його цілісність, що 
характеризується багатомірністю та 
ієрархією. 

Цілісний об’єкт при цьому 
розглядається як частина чи елемент вищого 
рівня. За допомогою системного підходу 
здійснюється аналіз всіх факторів, які 
впливають на розвиток пізнавально-
професійної активності. 

У системному дослідженні об’єкт, що 

аналізується, розглядається як певна 
множина елементів, взаємозв’язок яких 
зумовлює цілісні властивості цієї множини. 
Основний акцент робиться на виявлення 
різноманітності зв’язків і відношень, що 
мають місце як усередині досліджуваного 
об’єкта, так і у його взаємодії із зовнішнім 
середовищем. Властивості об’єкта як цілісної 
системи визначаються не тільки і не стільки 
сумарними властивостями його окремих 
елементів чи підсистем, скільки специфікою 
його структури, особливими 
системотворчими, інтегративними зв’язками 
досліджуваного об’єкта [4]. 

Для нашого дослідження важливим є те, 
що системний підхід дозволяє виділити 
багато структурних елементів, виділити 
системо-утворюючі зв’язки, встановити 
зв’язки між системою розвитку пізнавально-
професійної активності і освітньою системою 
у військовому вузі. 

Системний підхід дозволяє нам не 
тільки виділити складники пізнавально-
професійної активності і зв’язки між ними, 
але й розробити організаційну схему 
розвитку пізнавально-професійної активності 
у курсанта. Це забезпечує досягнення 
передбачуваних результатів (в нашому 
випадку – досягнення курсантами творчого 
рівня в розвитку пізнавально-професійної 
активності), а також дозволяє співвіднести 
одержані результати з організаційною 
діяльністю в цілому. 

Пізнавально-професійна активність, 
будучи важливою якістю особи курсанта, 
реалізується в навчально-професійній 
діяльності; тому при дослідженні проблеми 
розвитку пізнавально-професійної активності 
як методологічної основи рекомендується 
також використати діяльнісний підхід. 

Будь-яка професійна діяльність постає 
перед курсантом у формі нормативно 
схваленого способу діяльності, в якому 
узагальнено досвід попередників. Освоюючи 
майбутню професійну діяльність, курсант 
осмислює нормативно схвалений спосіб і 
перетворює його в індивідуальний спосіб 
діяльності. Процес цього перетворення є 
формуванням психологічної системи 
діяльності. Психолого-педагогічні концепції 
діяльності мають в своїй основі опис 
навчально-професійної діяльності і 
спрямовані на розробку моделей майбутніх 
спеціалістів. 

Важливим для нашого дослідження є те, 
що пізнання діяльності можна розглядати як 
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різновид когнітивної діяльності, предметом 
якої є будь-яка діяльність. Будучи 
діяльністю, це пізнання певним чином 
побудовано і організовано, розвивається і 
функціонує над усією дією своєї потрібнісно-
цілісної сфери, існує в формах, що історично 
склалися і розвиваються, має багатство 
характеристик і пізнається в теорії і на 
практиці. Основною функцією навчального 
пізнання є здобуття курсантом відповідних 
знань, навичок. 

Таким чином, з точки зору психології 
діяльність розглядається як соціальна за 
своєю природою система, яка являє собою 
сукупність внутрішньої (психічної) і 
зовнішньої (фізичної) активності людини, що 
регулюється усвідомлюваною метою, де 
людина виступає активним 
системоутворюючим елементом: 

Навчальна діяльність особи, що 
навчається, в процесі професійної підготовки 
спрямована на оволодіння комплексом 
спеціальних теоретичних знань і практичних 
умінь і навичок. Вона здійснюється на 
підставі постулатів взаємодії активності, 
нормативності та варіативності, аналізу і 
синтезу. Все це дозволяє нам розглядати 
діяльнісний підхід як методологічну основу 
нашого дослідження. Оскільки діяльність є 
специфічною формою активного ставлення 
до оточуючого світу, зміст якої складає його 
доцільну зміну і перетворення, то 
пізнавально-професійна активність визначає 
якісну складову навчально-професійної 
діяльності. Складність, варіативність 
професійних ситуацій, що вирішуються в 
процесі навчання курсантів, різноманітність 
прийомів у майбутній професійній діяльності 
вимагають особливої підготовки курсантів в 
процесі навчання. Це передбачає інтеграцію 
вербальних і невербальних способів передачі 
інформації, різних варіантів дій для 
формування гнучких структур умінь, 
процедур розгортання і згортання зразків дій. 
Спільно з системним і діяльнісним підходом 
необхідно розглянути й інтегративний підхід 
у вирішенні досліджуваної проблеми. 

Зазначимо, що поняття інтеграції 
означає стан взаємопов’язаності, сукупності 
окремих частин і функцій системи, а також 
процес об’єднання у ціле складових 
елементів, у результаті чого виникають нові 
властивості. Виходячи з того, що інтеграція – 
це об’єднання в ціле якогось із частин 
(елементів), відновлення єдності, ми 
розглядаємо інтегративний підхід як один з 

варіантів системного підходу, що має свою 
специфіку. Дослідження різноманітних явищ 
і процесів з позицій інтегративного підходу 
передбачає опору на принцип, 
характеризуючи явище що розглядається як 
систему, цілісність якої досягається шляхом 
інтеграції елементів, які її складають. 

Все вищесказане вказує на органічний 
взаємозв’язок інтегративного і системного 
підходів. 

В філософії під інтеграцією розуміється 
той «…бік процесу розвитку, пов’язаний з 
об’єднанням в ціле раніше різнорідних 
частин і елементів» [2]. Процеси інтеграції 
можуть бути як в рамках уже складеної 
системи, а в цьому випадку вони ведуть до 
підвищення рівня її цілісності і 
організованості, так і під час виникнення 
нової системи з раніше не пов’язаних 
елементів. Окремі частини інтегрованого 
цілого можуть мати різний ступінь автономії. 

В ході процесів інтеграції в системі 
збільшується об’єм і інтенсивність 
взаємозв’язків і взаємодій між елементами. 

В історії філософії питання 
інтегративного підходу розроблялись 
різними вченими. Даний підхід 
використовувався в «теорії інтегративних 
рівнів», який склався до початку 40-х років 
ХХ століття з ініціативи Р. Джерарда, 
Емерсона і Хауелса участю інших вчених-
біологів, соціологів, філософів. 

Дана теорія розглядає розвиток матерії 
від космологічних змін, які привели до 
утворення Землі, до соціальних змін в 
суспільстві як безперервне, що проходить 
через ряд якісно специфічних рівнів. 

Кожний новий рівень виникає не шляхом 
повалення утворень попереднього рівня, а 
шляхом «накладання» на них нової структури. 
Це відбувається в процесах об’єднання і 
організації «одиниць» попереднього рівня в 
єдину систему. В ній ті утворення, які були 
раніше «цілими», перетворюються в «частини» 
цілого, більш високого рівня. 

Таким чином, для співвідношення 
рівнів цього типу характерно, перш за все, 
відношення організованого цілого і його 
частин. 

Складовими частинами комплексу 
навчальних дисциплін, що вивчаються у 
військовому вузі, є військова психологія і 
педагогіка. Кожна з цих дисциплін вивчає 
закономірності певної сфери розвитку 
суспільства, озброює курсантів науковими 
знаннями, вирішуючи одночасно і завдання 
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розвитку пізнавально-професійної 
активності. Розвиваюче значення даного 
блоку дисциплін випливає з самої їх суті, яка 
передбачає сувору науковість. 

Дидактика прагне відкрити об’єктивні 
закони, що відображають суттєві й необхідні 
зв’язки між явищами і факторами навчання. 
Однак ці закони не містять безпосередніх 
вказівок для практичної діяльності, а є лише 
теоретичною основою для розробки і 
вдосконалення її технології. Практичні 
вказівки щодо вивчення закріплені переважно 
в принципах і правилах їх реалізації. 

Недостатність роз’яснення викладачем 
методики, інструкції виконання завдань 
тягне за собою інтелектуальний «бар’єр», 
який відображається на розвитку 
пізнавально-професійної активності в особі, 
що навчається, інтерес до навчально-
професійної діяльності і, як наслідок, 
знижується якість навчання. 

Отже, для забезпечення якості 
навчально-професійної діяльності особи, що 
навчається, надано необхідну кількість 
інформації. З другого боку, достатність 
інформації виступає як мірило складності 
інформаційного потоку і залежить від уміння 
викладача перетворювати потік інформації в 
інтересах тих, які навчаються. 

Концепція інтегративних рівнів визнає 
рівною мірою суттєвими для цілей наукового 
аналізу як методи ізолювання частин цілого, 
так і методи їх синтезування в структуру 
цілого. 

Важливими є положення А. Новікова, 
який дослідив проблему про відсутність 
фіксованих і наочно виражених меж між 
рівнями, які все ж значно відрізняються один 
від одного. 

Теорія інтегративних рівнів 
використовується як методологічна основа 
аналізу високоорганізованих систем. 

Термін «інтеграція» результат 
сукупності подій, з яких складається 
виникнення цілого з частин, при якому 
існуюча раніш самостійно частина перестає 
існувати як така, стає компонентом 
внутрішньо об’єднаного інтегрального 
цілого. 

Цілісність як узагальнена 
характеристика об’єктів, які мають складну 
внутрішню структуру, виражає 
інтегрованість, самодостатність, 
автономність цих об’єктів, їх 
протиставленість оточенню, пов’язану з їх 
внутрішньою активністю. 

Таким чином, поняття інтеграції 
нерозривно пов’язане з уявленням про 
наявність системного начала, оскільки всяка 
цілісність побудована на системі зв’язків, що 
пояснює нерозривний зв’язок системного та 
інтегративного підходів. Це обумовлене також 
тим, що дані підходи оперують категоріями, 
які знаходяться в органічній єдності – 
«інтеграція», «цілісність», «система». 

Для нашого дослідження принципово 
важливим є те, що інтегративний підхід 
обумовлює інтеграцію міждисциплінарних 
наукових знань вивчення гуманітарних наук, 
що передбачає асиміляцію складних наук з 
врахуванням специфіки діяльності 
правоохоронних структур. В нашому 
дослідженні врахування цих положень 
особливо значиме. Позитивний результат в 
розвитку пізнавально-професійної активності 
курсантів може досягатися лише в тому 
випадку, якщо організація навчально-
виховного процесу в вищому навчальному 
закладі прикордонного відомства така, що 
охоплюють усі напрямки можливої 
діяльності офіцерів-прикордонників. 

Узагальнення вищевказаного дозволяє 
зробити висновок, що визнання системного, 
діяльного та інтегративного підходів 
методологічною основою нашого 
дослідження означає те, що системний підхід 
дозволяє змоделювати [6]: 

розвиваючу систему взаємодії викладач 
(командир навчального підрозділу) – 
курсант, мета – предметне середовище; 

пізнавально-професійну активність у 
курсанта як систему, яка включає об’єктивні 
і суб’єктивні фактор її розвитку; 

творчий рівень розвитку пізнавально-
професійної активності як якість особи, що 
реалізується в навчально-професійної 
діяльності; 

результат як систему взаємодії, яка 
включає триєдину мету організації навчально-
професійної діяльності, в якій реалізується 
пізнавально-професійна активність. 

Одночасно з цим системний підхід 
виконує евристичні функції, тобто наводячи 
сукупність взаємопов’язаних принципів. Він 
сприяє виробленню найкращої стратегії 
вивчення проблем розвитку пізнавально-
професійної активності курсанта, роблячи 
при цьому можливим визначення 
ефективних способів вирішення даної 
проблеми. Діяльнісний підхід при вирішенні 
проблеми розвитку пізнавально-професійної 
активності передбачає опору на різноманітну 
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за формами і змістом навчально-професійну 
діяльність курсанта, яка виступає як якість 
основного засобу самореалізації курсанта в 
діяльності пізнання. 

Інтегративний підхід забезпечує 
узагальнення різних компонентів системи 
розвитку пізнавально-професійної 
активності. Цим забезпечується 
одностайність засвоєння теоретичних знань і 
розвитку пізнавально-професійної активності 
курсанта на основі включення їх в 
різноманітну за видом і змістом навчально-
професійну діяльність. 

Висновок. Таким чином, застосування 
системного, діяльнісного, інтегративного 
підходів у практиці роботи кафедри 
гуманітарних і суспільних дисциплін (при 
вивченні військової психології і педагогіки) у 
військовому вузі дозволяє найбільш 

ефективно використати всю сукупність 
організаційних форм розвитку пізнавально-
професійної активності курсантів 
військового вузу. 

Психолого-педагогічна наука доводить 
теорією і практикою, що оволодіння 
системою знань і способами діяльності 
можливе лише в результаті активної 
пізнавально-професійної діяльності. 
Специфіка пізнавально-професійної 
активності полягає в тому, що вона 
безпосередньо спрямована на особу, що 
навчається: зростання гуманітарних знань 
веде до зміни особистісних характеристик, 
що, в свою чергу, приводить до 
вдосконалення професійних умінь 
випускника академії, бо він цілком розуміє 
своє призначення як захисника кордонів 
Батьківщини. 
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Usachyk N.,  candidate of pedagogical sciences 
FEATURES OF THE USE THE SYSTEM-ACTIVITY AND INTEGRATIVE APPROACHES 
TO COGNITIVE DEVELOPMENT AND PROFESSIONAL ACTIVITY OF CADETS 

The article is based on the basis of analysis of the main trends of scientific literature using sound system 
activity and integrating approaches to the problems of the development of cognitive activity of cadets. The main 
attention is paid to the systematic approach to a problem of development of cognitive and professional activity of 
cadets. Under this approach, focusing on the manifestation takes place deep foundations for the development of the 
studied system and the identification of a mechanism of its action based on the dynamics of significant intra-ties. 

Teaching practice shows that the purpose of our study educational conditions essential parts of cognitive 
and vocational activity may be the content of teaching material, methods and techniques of teaching, learning 
tools, organizational learning. Scientists point out that active learning can be achieved only when the data 
components act in a single training complex. 

The optimal level of activity is achieved at subject under the terms, if the complex of pedagogical 
conditions of development of cognitive-professional activity will provide teacher's impact on a person learns, and 
the impact of the teacher and the desire of cadet must meet specific objectives and tasks. 

Psychological and pedagogical science proves the theory and practice that mastering the system of 
knowledge and methods of activity is possible only as a result of active educational and professional activities. 

Key words: cognitive, professional, activity, system, development. 
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ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ ВМІНЬ 
ТА НАВИЧОК ПРОФІЛАКТИЧНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ  

З ПІДЛІТКАМИ 
 
У статті розглянуто питання, пов’язані з формуванням у майбутніх працівників правоохоронних органів 

вмінь та навичок здійснення профілактично-виховної роботи з підлітками. Визначено сутність поняття 
«профілактично-виховна робота з підлітками» та її мета. Схарактеризовано вміння (аналітичні, 
прогностичні, організаторські, соціально-педагогічні, соціально-правові), які необхідні працівникам міліції для 
здійснення профілактично-виховної роботи. Описано методику формування вмінь під час вивчення психолого-
педагогічних та професійно-орієнтованих дисциплін. Представлено результати експериментальної роботи 
щодо формування у курсантів вмінь та навичок профілактично-виховної роботи з підлітками. 

Ключові слова: профіактично-виховна робота, підлітки, майбутні працівники правоохоронних 
органів, вміння, навички. 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с формированием у будущих сотрудников 
правоохранительных органов умений и навыков осуществления воспитательно-профилактической 
работы с подростками. Определена сущность понятия «воспитательно-профилактическая работа с 
подростками» и ее цель. Охарактеризованы умения (аналитические, организаторские, социально-
педагогические, социально-правовые), необходимые сотрудникам милиции для осуществления 
воспитательно-профилактической работы с подростками. Описана методика формирования умений 
при изучении психолого-педагогических и профессионально-ориентированных дисциплин. Представлены 
результаты экспериментальной работы по формированию у курсантов умений и навыков 
воспитательно-профилактической работы с подростками. 

Ключевые слова: воспитательно-профилактическая работа, подростки, будущие сотрудники 
правоохранительных органов, умения, навыки. 

Актуальність та постановка 
проблеми. Профілактично-виховна робота з 
підлітками вимагає спеціальних педагогічних 
і психологічних знань та умінь, що дозволять 
її організовувати та ефективно здійснювати з 
метою впливу на особистість підлітка. 
Сучасний зміст професійної підготовки 
майбутніх працівників органів внутрішніх 
справ значною мірою має правовий аспект, 
але не містить у достатньому обсязі тих 
спеціальних педагогічних та психологічних 
знань, які дозволяють сформувати у них 
необхідні вміння та навички її здійснення.  

Певні аспекти підготовки майбутніх 
працівників міліції до професійної діяльності 
розглянуто у дисертаційних дослідженнях 
В. Барковського, С. Богдан, Ф. Думка, 
Л. Дягілєвої, М. Ісаєнка, О. Косаревської, 
І. Михайліченко, Н. Могілевської, 
А. Морозова, Г. Яворської, С. Яворського та ін.  

Проте не визначеними залишилися 
зміст і методика підготовки майбутніх 
працівників органів внутрішніх справ до 
профілактично-виховної роботи з підлітками; 
навчальні курси та дисципліни, які 
розкривали б зміст та структуру такої роботи 
та дозволяли сформувати вміння та навички, 
які необхідні майбутнім правоохоронцям для 
ефективної роботи з підлітками. 

Мета статті: визначити та 
схарактеризувати вміння та навички, 

необхідні майбутнім працівникам міліції для 
ефективного здійснення профілактично-
виховної роботи з підлітками. Завдання 
статті: обґрунтувати доцільність 
формування у курсантів вмінь та навичок 
здійснення профілактично-виховної роботи у 
навчально-виховному процесі вищого 
навчального закладу, використовуючи 
методи проблемного навчання, при 
викладанні психолого-педагогічних і 
професійно-орієнтованих дисциплін. 

Профілактично-виховна робота 
працівників ОВС з підлітками – напрям їх 
професійної діяльності, який має за мету 
захист інтересів, прав і свобод дітей та 
підлітків, запобігання вчиненням 
правопорушень як самими дітьми та 
підлітками, так і стосовно них, яка 
реалізується шляхом проведення виховних 
заходів, спрямованих на формування рис та 
якостей особистості підлітка, поглядів, 
переконань і т.д. У процесі нашого 
дослідження було встановлено, що 
здійснення профілактично-виховної роботи з 
підлітками передбачає сформованість вмінь: 
аналітичних, прогностичних, 
організаторських, соціально-педагогічних, 
соціально-правових.  

Тому при проведенні семінарських та 
практичних занять з навчальних дисциплін 
«Психологія», «Професійно-психологічна 
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підготовка працівників ОВС», «Юридична 
психологія», «Профілактика злочинності», 
«Профілактика правопорушень, скоєних 
неповнолітніми» здійснювалося формування 
вище зазначених умінь.  

Аналітичні уміння включають: пошук 
та відбір інформації, що необхідна для 
роботи з підлітками; аналіз вихованості 
підлітка; аналіз навчальної успішності та 
рівня культури; аналіз та оцінка соціального 
оточення (коло спілкування) та сімейних 
стосунків підлітка; початкова педагогічна 
діагностика щодо соціального благополуччя 
підлітків та аналіз результатів; аналіз, збір, 
облік, обробка, підготовка аналітичних 
матеріалів про особистість неповнолітніх; 
виявлення підлітків, схильних до вчинення 
правопорушень. 

Прогностичні уміння: передбачати 
результати профілактично-виховної роботи з 
підлітками; оцінювати ефективність обраних 
методів і форм роботи з підлітками; 
враховувати можливі відхилення від 
поставленої мети; передбачати труднощі в 
роботі з неповнолітніми; коригувати власну 
роботу, вносити зміни в її організацію. 

Організаторські вміння: постановка 
мети та завдань для розв’язання певного 
завдання; структурування, розробка та 
планування профілактично-виховної роботи 
з підлітками; вибір методів та форм роботи з 
ними; організація роботи з підлітками та 
координування її з навчальними закладами; 
організація індивідуальної роботи з 
підлітками та найближчим оточенням 
(батьками, родичами, вчителями та ін.).  

Соціально-педагогічні вміння: 
проводити виховні заходи, а саме: групову 
роботу з учнями у позаурочний час 
(виконання запланованих заходів та 
організація дозвілля); проводити виховні 
заняття (ігрові уроки, уроки-диспути, виховні 
години і т. ін.); проведення виховних заходів 
(поїздки, екскурсії, свята і т. ін.); здійснювати 
роботу з вчителями та батьками щодо 
виховання підлітків; здійснювати 
консультування (інтегративні форми 
консультування для школярів, батьків і 
учителів; консультування груп учнів (класів); 
здійснювати правове виховання (правове 
консультування, правове навчання, правова 
освіта); застосовувати засоби виховного 
впливу на особистість підлітка (переконання, 
навіювання, формування позитивного 
досвіду та ін.). 

Соціально-правові вміння: надавати 
юридичні консультації; застосовувати 
правові норми для захисту прав та інтересів 

підлітка; виявляти осіб, які допускають прямі 
або опосередковані протиправні впливи на 
підлітків; враховувати всі фактори 
(педагогічні, соціальні та психологічних) в 
ситуаціях формування кримінальних справ 
щодо підлітків, які вчинили 
правопорушення. 

Для формування у курсантів зазначених 
вище вмінь на семінарських та практичних 
заняттях в експериментальних групах 
передбачалось: написання рефератів з розділів і 
деяких найбільш важливих тем курсів 
«Психологія», «Професійно-психологічна 
підготовка працівника ОВС», «Профілактика 
злочинності», «Профілактика злочинності 
серед неповнолітніх» та ін.; виступи з 
доповідями, рефератами, повідомленнями; 
подання навчальної літератури, рецензування 
або анотування джерел психолого-педагогічної 
інформації; участь курсантів в оцінюванні 
своїх виступів товаришів, а також 
самооцінюванні на навчальних заняттях; 
здійснення організаційних форм 
позааудиторної роботи (робота в бібліотеках, 
консультування, інформування, бесіди, заходи 
виховного характеру). 

Початковий рівень вищезазначених 
умінь визначався у ході проведення 
семінарських та практичних занять при 
виконанні завдань та розв’язанні проблемних 
навчальних ситуацій. Початковий рівень 
вищезазначених умінь визначався у ході 
проведення семінарських та практичних 
занять при виконанні завдань та розв’язанні 
проблемних навчальних ситуацій.  

На початку проведення формувального 
експерименту на семінарських і практичних 
заняттях курсантам було запропоновано 
контрольну роботу, яка включала завдання, 
розв’язання яких потребує застосування 
одного або декількох умінь здійснювати 
соціальну та виховну роботу з підлітками. 
Наведемо приклади завдань, які 
використовувались для контрольної роботи. 

Завдання 1. Обрати тему для виховного 
заходу з учнями 10 класу та письмово 
скласти план із зазначенням питань, які 
необхідно розглянути в рамках цього заходу. 
Ускладнюючи запропоноване завдання, 
викладач просить передбачити можливі 
ускладнення та скоригувати розроблений 
план (визначення рівня організаційних та 
прогностичних умінь).  

Завдання 2. Які заходи виховного 
впливу Ви оберете щодо учня, який постійно 
конфліктує (можливі варіанти: свариться, не 
відвідує школу, вчиняє бійки і т.д.) з 
вчителями (або з однолітками). Відповідь 
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обґрунтуйте. Завдання на визначення рівня 
сформованості педагогічних умінь. 

Завдання 3. До якої категорії слід 
віднести підлітка, який часто убігає з дому? 
Відповідь обґрунтуйте. Завдання на 
визначення аналітичних умінь.  

У табл. 1 представлено результати 
констатувального етапу експерименту з 
визначення рівнів сформованості вмінь 
здійснювати профілактично-виховну роботу 
з підлітками. 

 Таблиця 1. 
Початковий рівень сформованості умінь здійснювати профілактично-виховну  

роботу з підлітками, (кількість курсантів у %)  
Рівні сформованості умінь 

Високий Середній Низький 
 

Уміння 
К Е1 Е2 Е3 Е4 К Е1 Е2 Е3 Е4 К Е1 Е2 Е3 Е4 

Кількість 
осіб 

43 42 44 42 46 43 42 44 42 46 43 42 44 42 46 

Аналітичні 11,6 9,5 11,4 7,1 8,7 55,9 50,0 52,2 52,4 54,4 32,5 40,5 36,4 40,5 36,9 
Прогнос-
тичні 7,0 9,5 6,8 7,1 8,7 58,1 52,4 54,6 50,0 52,2 34,9 38,1 38,6 42,9 39,1 

Організа-
торські 9,3 11,9 9,1 9,5 10,9 53,5 54,8 52,3 52,4 52,2 37,2 33,3 38,6 38,1 36,9 

Педагогіч-
ні 7,0 7,1 6,8 4,8 6,5 55,8 50,0 50,0 52,3 50,0 37,2 42,9 43,2 42,9 43,5 

Соціально-
правові 11,6 9,5 11,4 7,1 8,7 55,9 54,8 52,2 54,8 52,2 32,5 35,7 36,4 38,1 39,1 

Середнє 
арифмет. 9,3 9,5 9,1 7,1 8,7 55,9 52,4 52,3 52,4 52,2 34,8 38,1 38,6 40,5 39,1 

Аналізуючи отримані результати, 
можна зробити такі висновки: 

 в контрольній групі кількість 
курсантів, які показали високий рівень 
сформованості умінь здійснювати 
профілактично-виховну роботу з підлітками 
в середньому становить 9,3%. В 
експериментальних групах середні 
показники кількості досліджуваних, які 
мають високий рівень сформованості умінь 
значно не відрізняються і становлять в Е1 – 
9,5%, Е2 – 9,1%, Е3 – 7,1%, Е4 – 8,7%; 

 кількість курсантів, які показали 
середній рівень сформованості умінь в 
контрольній групі – 55,9% опитуваних. В 
експериментальних групах кількість 
курсантів, які показали середній рівень 
сформованості умінь здійснювати соціальну 
та виховну роботу з підлітками також значно 
не відрізняється від контрольної і в 
середньому становить в Е1 – 52,4%, Е2 – 
52,3%, Е3 – 52,4%, Е4 – 52,2% 
досліджуваних; 

 низький рівень сформованості умінь 
здійснювати профілактично-виховну роботу 
з підлітками показали в контрольній групі – 
34,8%, в експериментальних у середньому в 
Е1 – 38,1%, Е2 – 38,6%, Е3 – 40,5%, Е4 – 
39,1% опитуваних. Як бачимо з отриманих 
результатів, курсанти всіх груп мають 
приблизно однаковий рівень сформованості 
вмінь здійснювати профілактично-виховну 
роботу з підлітками. 

Вище зазначені уміння, як і будь-які 
інші, є результатом навчально-пізнавальної 
діяльності курсантів. Використання 
проблемних навчальних ситуацій є способом 
організації самостійної діяльності курсантів 
щодо засвоєння та застосування отриманих 
(нових) знань, а також є одним із способів 
формування умінь та навичок [4]. Оскільки 
формування вмінь та навичок можливо 
тільки в процесі самостійної пізнавальної 
діяльності курсантів, то необхідно 
організувати їх навчально-пізнавальну 
діяльність таким чином, щоб вони 
самостійно під час занять розв’язували 
проблемні навчальні ситуації, застосовували 
свої знання у різних ситуаціях [1, 2]. 

У процесі експерименту проблемні 
навчальні ситуації застосовувались при 
викладанні таких дисциплін: «Психологія», 
«Професійно-психологічна підготовка 
працівників ОВС», «Профілактика 
злочинності», «Профілактика 
правопорушень, скоєних неповнолітніми», 
«Юридична психологія».  

При розробці змісту проблемних 
навчальних ситуацій використовувались 
реальні життєві ситуації з кримінальних справ, 
які вивчалися нами на початку проведення 
експериментального дослідження. 

У процесі обговорення певної теми, 
наприклад «Методи та прийоми 
психологічного впливу на особистість» 
викладач пропонував розв’язати певну 
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проблемну ситуацію (або декілька ситуацій) за 
темою заняття. При вивченні даної теми було 
запропоновано таку ситуацію: до КМСД 
звернувся директор школи за фактом крадіжки 
зі шкільного кабінету хімії певних реактивів, 
які є вогненебезпечними і можуть бути 
використані для виготовлення вибухівки. Є 
декілька підозрюваних – учні 11 класу. 
Питання і завдання: 1. Які методи виховання 
можуть бути застосовані: а) до підозрюваних 
підлітків; б) до однокласників; в) до батьків 
підозрюваних підлітків. 2. Чи можна 
використовуючи методи виховання схилити 
підлітків до зізнання? Які саме методи 
виховання з числа розглянутих на занятті 
можуть бути використані працівником міліції? 
3. Чи доцільно застосувати до підлітків 
каральні заходи, передбачені законом?  

При проведенні семінарських та 
практичних занять з дисципліни 
«Профілактика правопорушень, скоєних 
неповнолітніми» при розгляді теми 
«Особливості спілкування з підлітками» 
курсантам було запропоновано для 
розв’язання проблемні навчальні ситуації. 
Наприклад, Олексій, учень 9 класу (15 років), 
разом з більш дорослими хлопцями віком 18-
20 років, брав участь у груповому нападі та 

побитті перехожого. Питання і завдання: 1. 
Яку інформацію необхідно з’ясувати 
працівнику КМСН у процесі спілкування з 
підлітком? 2. Враховуючи вік Олексія, 
побудуйте бесіду з ним та складіть її план, 
щоб отримати повну картину подій, які 
відбулися і прийняти правильне рішення 
щодо заходів стосовно нього. 3. Які 
психолого-педагогічні фактори необхідно 
враховувати працівнику КМСД при 
застосуванні заходів, передбачених законом 
стосовно підлітка? 

Майбутні працівники міліції повинні 
були самостійно розв’язувати запропоновані 
проблемні навчальні ситуації, аналізувати їх 
зміст, спираючись на засвоєні знання, 
висловлювати гіпотези, доводити 
правильність певних гіпотез або 
спростовувати їх. У результаті курсанти 
повинні дійти висновку, який і є рішенням 
проблемної навчальної ситуації. 

У табл. 2 представлено результати 
формувального етапу експерименту щодо 
визначення змін у рівні сформованості умінь 
курсантів здійснювати профілактично-
виховну роботу з підлітками після 
завершення семінарських та практичних 
занять. 

Таблиця 2. 
Рівні сформованості умінь здійснювати профілактично-виховну роботу з підлітками, 

(кількість курсантів у %), контрольний експеримент після проведення семінарських та 
практичних занять  

Рівні сформованості умінь 
Високий Середній Низький 

 
Уміння 

К Е1 Е2 Е3 Е4 К Е1 Е2 Е3 Е4 К Е1 Е2 Е3 Е4 
Кількість 

осіб 43 42 44 42 46 43 42 44 42 46 43 42 44 42 46 
Аналітичні 16,3 26,2 31,8 28,6 28,3 53,5 47,6 50,0 50,0 50,0 30,2 26,2 18,2 21,4 21,7 
Прогнос-
тичні 11,6 28,6 29,5 26,2 26,1 55,9 45,2 47,8 45,2 47,8 32,5 26,2 22,7 28,6 26,1 

Організа-
торські 13,9 28,6 27,3 33,3 30,4 51,3 42,8 45,4 47,7 45,7 34,8 28,6 27,3 19,0 23,9 

Педагогіч-
ні 11,6 28,6 29,5 28,6 28,3 53,6 47,6 45,5 47,6 47,8 34,8 23,8 25,0 23,8 23,9 

Соціально-
правові 16,3 33,3 29,5 28,6 28,3 53,5 42,9 50,0 50,0 50,0 30,2 23,8 20,5 21,4 21,7 

Середнє 
арифмет. 13,9 28,6 29,5 28,6 28,3 53,6 45,2 47,8 47,6 47,8 32,5 26,2 22,7 23,8 23,9 

Середній 
приріст* +4,6 +19, 

1 
+20, 

4 
+21,

5 
+19,

6 –2,3 –7,2 –4,5 –4,8 –4,4 –2,3 –11, 
9 

–15, 
9 

–16, 
7 

–15, 
2 

Примітка: * приріст зазначено у % у порівнянні з результатами констатувального експерименту (табл. 1) 
Підбиваючи підсумки проведеної 

експериментально-дослідної роботи, був 
проведений кінцевий зріз рівня 
сформованості практичних умінь та навичок 
здійснення профілактично-виховної роботи з 
підлітками. Згідно з результатами, 
відображеними в табл. 2, видно, що: 

 у контрольній групі кількість 
курсантів, які оволоділи уміннями 
здійснювати профілактично-виховну роботу 
з підлітками на високому рівні збільшилась 
на 4,6% і становить 13,9% досліджуваних. В 
експериментальних групах кількість 
курсантів, які показали високий рівень 
оволодіння уміннями, більша, ніж в 
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контрольній, і становить в Е1 – 28,6% 
(+19,1%), Е2 – 29,5% (+20,4%), Е3 – 28,6% 
(+21,5%), Е4 – 28,3% (+19,6%) 
досліджуваних; 

 середній рівень умінь та навичок 
здійснення профілактично-виховної роботи з 
підлітками показали 53,6% курсантів 
контрольної групи, зменшення становить 
2,3%. В експериментальних групах кількість 
курсантів, які оволоділи уміннями на 
середньому рівні становить у середньому в 
Е1 – 45,2% (–7,2%), Е2 – 47,8% (–4,5%), Е3 – 
47,6% (–4,8%), Е4 – 47,8% (–4,4%) 
досліджуваних; 

 низький рівень сформованості умінь в 
контрольній групі мають 32,5% курсантів. На 
початку експериментальної роботи цей 
показник становив 34,8% (–2,3%). В 
експериментальних групах відбулось більш 
значне зменшення кількості курсантів, які на 
початку експериментальної роботи мали 
низький рівень оволодіння уміннями та 
навичками здійснення профілактично-
виховної роботи з підлітками, а саме в Е1 – 
26,2% (–11,9%), Е2 – 22,7% (–15,9%), Е3 – 
23,8% (–16,7%), Е4 – 23,9% (–15,2%) 
курсантів. 

У ході проведення семінарських і 
практичних занять з використанням 
проблемних навчальних ситуацій навчально-
пізнавальна діяльність курсантів 
експериментальних груп відрізнялась: 

 прагненням проаналізувати ситуацію 
та розібратись у ній; 

 активним пошуком шляхів 
розв’язання ситуації; 

 прагненням до співпраці у пошуку 
рішення; 

 підвищенням пізнавальної мотивації 
та інтересу, як до навчання, так і до 
майбутньої професійної діяльності; 

 емоційним переживанням ситуації та 
зміною ставлення до її змісту; 

 активізацією мислення та творчим 
підходом до пошуку рішення; 

 прагненням «стати на місце 
потерпілого» або «на місце підлітка» та 
надати кваліфіковану допомогу ; 

 прагненням не тільки юридично 
правильно розв’язати ситуацію, а й 
урахувати можливі психологічні та 
педагогічні наслідки своєї діяльності. 

Висновок. Таким чином, отримані 
результати щодо оволодіння курсантами 
експериментальних груп вміннями та 
навичками здійснення профілактично-
виховної роботи з підлітками дозволяють 
зробити висновок про доцільність 
використання проблемних навчальних 
ситуацій на семінарських та практичних 
заняттях, оскільки їх розв’язання дозволяє 
комплексно підійти до формування 
професійно необхідних вмінь та навичок. 

Перспективним напрямком подальшого 
дослідження є впровадження запропонованої 
методики підготовки курсантів до соціальної 
та виховної роботи з підлітками та 
визначення її ефективності щодо подальшого 
застосування у практиці навчання майбутніх 
працівників органів внутрішніх справ.  
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CREATION IN FUTURE GUARDIANS ABILITIES AND SKILLS OF PREVENTIVE AND 

EDUCATIONAL WORK WITH TEENAGERS 
The author considers the issues related to shaping in law-enforcers-to-be the knowledge and skills of 

educational and preventive work among juveniles. There is definition of «educational and preventive work 
among juveniles» notion. The paper describes the skills (analytic, organizational, social-pedagogical, social-
legal ones) essential for police officers for implementation of educational and preventive work among juveniles. 
The author describes the methodology of building skills during learning of psychological and pedagogical 
professionally-oriented disciplines. The results of cadet-involved experiments on building knowledge and skills of 
educational and preventive work among juveniles are discussed.  

Key words: educational and preventive work; juveniles; law-enforcers-to-be; knowledge and skills.  
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ТЕСТУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ФАХІВЦІВ ЯК ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ 
 
У статті розглядається тестування іншомовної комунікативної компетентності фахівців як 

проблема професійної педагогіки, подається огляд стану розробленості цієї проблеми у вітчизняній і 
зарубіжній науковій літературі, а також визначаються основні проблемні питання, які потребують 
подальших досліджень. 

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, іноземна мова, тестування, тест, 
валідність, надійність, практичність 

В статье рассматривается тестирование иноязычной коммуникативной компетентности 
специалистов как проблема профессиональной педагогики, дается обзор состояния разработанности 
этой проблемы в отечественной и зарубежной научной литературе, определяются основные 
проблемные вопросы, требующие дальнейших исследований.  

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетентность, иностранный язык, 
тестирование, тест, валидность, надежность, практичность. 

Актуальність статті. Не дивлячись на 
значні кроки вперед, які були зроблені у 
сфері тестування знань тих, хто навчається, 
та деякі зміни, внесені до практики обліку 
знань передовими викладачами та 
науковцями, ця проблема продовжує 
привертати увагу дослідників через ряд 
недоліків існуючих методів контролю. Це 
обумовлено рядом таких факторів: 

по-перше, розширенням міжнародного 
співробітництва між фахівцями різних 
галузей та зростанням ролі володіння 
іноземною мовою, зокрема англійською, яка 
перетворилася на мову міжнародного 
спілкування та є офіційною на міжнародних 
заходах; 

по-друге, потребою відбору фахівців 
відповідно до рівня сформованості їхньої 
іншомовної компетентності; 

по-третє, ефективністю мовного 
тестування як доцільного та об’єктивного 
засобу діагностування сформованості 
іншомовної компетентності; 

по-четверте, ефективністю мовного 
тестування як засобу перевірки та оцінки 
знань та його перевагами над іншими видами 
контролю; 

по-п’яте, відсутністю в Україні добре 
підготовлених та сертифікованих спеціалістів 
у галузі мовного тестування.  

Тестування має важливі переваги в 
порівнянні з традиційними методами 
контролю, а саме: об’єктивність, охоплення 
значного обсягу знань, ефективність, висока 
диференціююча здатність і реалізація 
індивідуального підходу в навчанні, 
порівнянність результатів тестування, 
відповідність вимогам автоматизації контролю.  

Аналіз результатів останніх 
досліджень. Проблема класифікації тестів, їх 
основних параметрів, видів, методів 
тестування знайшли відображення у працях 
як вітчизняних (О.С. Масалітіна, 
С.Ю. Ніколаєва, О.П. Петращук, І.А. 
Цатурова), так і іноземних науковців 
(В.С. Аванесов, Л.В. Банкевич, Л. Бакман, 
В.П. Безпальоа, Р. Ладо, А. Палмер, 
Р. Торндайк та ін..).  

Аналіз теоретичних джерел з питань 
тестування доводить, що виникнення 
тестової методики було викликано 
необхідністю знайти математичні величини, 
які б об’єктивно та оперативно відображали 
результати педагогічної діяльності. Розвиток 
тестології – прикладного напряму педагогіки, 
поклав початок науковим розробкам тестів. 

Відтак, існує необхідність розглянути 
стан розробленості теорії тестування 
іншомовної комунікативної компетентності, 
визначити основні проблемні питання 
тестування та шляхи їх вирішення.  

Виклад основного дослідницького 
матеріалу. На думку багатьох викладачів, 
тестування є ефективним засобом контролю, 
що дає змогу якнайшвидше сформувати 
уявлення про знання студентів. Тестування 
як термін у вузькому значенні означає 
використання і проведення тесту, а в 
широкому – сукупність етапів, планування, 
складання і випробування тестів, обробки та 
інтерпретації результатів проведення тесту. В 
тестовій літературі існує величезна кількість 
визначень поняття “тест”. Найбільш повне і, 
на нашу думку, найбільш правильне 
визначення дає С.І. Воскерчьян [2], який 
говорить, що “тест – це короткочасне, 
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технічно порівняно просто представлене 
випробування, яке проводиться в однакових 
для всіх учасників умовах і має вид такого 
завдання, вирішення якого піддається 
кількісному обліку і служить показником 
ступеню розвитку на даний момент відомої 
функції у даної особи” [2, с.7]. 

Дуже вдалу дефініцію мовного тесту 
пропонує В.А. Коккота [4]. Під поняттям 
“мовний тест” він розуміє “підготовлений згідно 
з певними вимогами комплекс завдань, які 
пройшли попереднє випробування, з метою 
визначення його показників якості, який 
дозволяє виявити у тестованих ступінь їх мовної 
(лінгвістичної) чи/або мовленнєвої 
(комунікативної) компетентності, і результати 
якого піддаються певному оцінюванню за 
заздалегідь встановленими критеріями” [4, с. 8].  

З цих та інших визначень випливає, що 
педагогічний тест є певною моделлю знань, 
доповненою засобами встановлення 
відповідності знань конкретного індивідума. 

Основними принципами мовного 
тестування, на думку О.П. Петращук [5, с. 
79], є принципи автентичності, наступності, 
таємності проведення тесту, практичності, 
об’єктивності, урахування попереднього 
досвіду тестованих та їх вікових 
психологічних особливостей. 

Фред та Елеонора Шоннелл [8] 
підкреслюють, що цінність тестування 
залежить від вибору тесту, від того, 
наскільки правильно він проведений, від 
вміння оцінити результати тесту і 
використовувати їх в подальшій роботі. Вони 
також називають такі критерії тесту: 
придатність, надійність, об’єктивність, 
економічність та простоту підрахунку 
результатів. 

Ще одним важливим проблемним 
питанням теорії тестування є класифікація 
тестів, яка стала, в основному, предметом 
дослідження зарубіжних науковців.  

Фред та Елеонора Шоннел [8] 
розрізняють такі два види тестів: 
стандартизовані і нестандартизовані. 
Стандартизовані тести складаються на основі 
їх перевірки на великій кількості 
випробовуваних певного віку, певної групи, 
певної професії. Нестандартизовані тести 
використовуються, щоб перевірити певні 
знання, вміння та навички, яким навчали за 
певний обмежений час в даному 
навчальному закладі. 

Вітчизняна теорія мовного тестування 

запозичила зарубіжну класифікацію, тому у 
назвах видів тестів зустрічається широкий 
спектр синонімів. 

 У залежності від мети проведення, 
тести поділяються на такі види: тести 
навчальних досягнень (успішності, 
підсумкові, achievement tests); діагностичні 
тести (діагностико-профілактичні, diagnostic 
tests); тести розподілу (placement tests); 
прогностичні тести (тести здібностей, 
перспективні, aptitude tests, prognostic tests); 
кваліфікаційні тести (тести загального 
володіння іноземною мовою, proficiency tests) 
[1, 3, 4, 6, 7]. 

Кожен з них розрізняється за двома 
ознаками: зв'язок з навчальною програмою та 
з часовою шкалою. Перше впливає на друге. 
Так, тести навчальних досягнень мають 
певну програму і стосуються минулого. 
Тести на визначення мовних здібностей не 
мають минулого і стосуються майбутнього. 
Тести діагностичні і тести загального 
володіння іноземною мовою стосуються як 
минулого, так і майбутнього. Вони можуть 
складатися у відповідності до якої-небудь 
програми чи без неї. 

Тести навчальних досягнень призначені 
для визначення успішності тих, хто 
навчається, після завершення певного курсу 
навчання (циклу, періоду навчання). Цей вид 
тестів є найпоширенішим і “передбачає 
порівняння тих, хто навчається, один з одним 
на основі їх мовних знань, умінь і навичок” 
[3, с.46-47]. Він безпосередньо пов’язаний із 
навчанням іноземної мови і є прямим 
відображенням його результатів, оскільки 
вказує на те, чи були досягнуті цілі в процесі 
навчання.  

Діагностичні тести призначені для 
визначення сильних і слабких аспектів у 
володінні іноземною мовою тестованих. Їх 
головна мета – встановити, на що потрібно 
направити навчання, і які аспекти володіння 
іноземною мовою необхідно вдосконалювати 
[7, с.15]. 

Тести розподілу призначені для 
визначення інформації, яка допоможе 
розподілити тих, хто навчається, у групи 
відповідно до їх рівня володіння іноземною 
мовою та можливостей [7, с.16]. Такі тести є 
інструментом для розподілу тих, хто 
навчається. Вони дають можливість 
ефективно організувати та здійснювати 
навчання іноземної мови.  

Прогностичні тести дозволяють 
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оцінювати здатність людини до вивчення 
даного предмета, його природні дані, 
схильність і т. ін. [1, с. 47]. Завдання, які 
виконують прогностичні тести, свідчать про 
їх своєрідну перехідність між 
психологічними та педагогічними тестами.  

Кваліфікаційні тести призначені для 
визначення володіння іноземною мовою 
незалежно від того де, коли і як людина 
вивчала іноземну мову [7, с.11]. Вітчизняні 
науковці визначають їх як “тести, що 
перевіряють рівень володіння мовою на 
певний момент часу” [6, с. 3]. Таким чином, 
зміст таких тестів не пов’язаний зі змістом 
конкретного мовного курсу, а базується на 
описах того, що людина повинна вміти 
робити, використовуючи іноземну мову. 
Вслід за A. Hughes [7, с. 11] можна вважати, 
що кваліфікаційний тест дає можливість 
встановити, чи достатньо добре людина 
володіє мовою для виконання певного 
завдання. 

За формами розрізняють письмове, усне 
та комп’ютерне тестування [5, с.111]. 

За способом оцінювання тестованих 
існує поділ тестів на суб’єктивні та 
об’єктивні. Тест, за допомогою якого 
здійснюється оцінювання одного тестованого 
відносно іншого, вважається нормативно-
орієнтованим [26, с. 20], а тест, який не 
порівнює результати тестованих, а дає 
інформацію про те, наскільки успішно даний 
тестований може виконувати те чи інше 
завдання, що передбачає володіння 
іноземною мовою, вважається критеріально-
орієнтованим [7, с.20].  

Відсутність судження при оцінюванні, 
на думку A. Hughes [7, с. 22], свідчить про 
об’єктивність тестування. Якщо ж результати 
тестування залежать від тестолога, то 
тестування вважається суб’єктивним. 

Стосовно питання “об’єктивних” та 
“суб’єктивних” тестів, вважається, що ці 
терміни вживаються для розрізнення двох 
типів підрахунку результатів. Об’єктивні 
тести – це ті, які підраховуються механічно, 
без врахування думки викладача. 
Суб’єктивні тести потребують думки, 
судження з боку викладача. В них існує 
різниця при оцінюванні різними 
екзаменаторами. 

Суб'єктивний метод контролю означає 
виявлення, вимірювання і оцінювання знань, 
навичок, умінь, що випливала з особистих 
уявлень екзаменатора. Цей метод оцінки 

знань придатний для підсумкового 
контролю, тому що не володіє необхідною 
точністю і відтворюваністю результатів. 

Проте, як свідчить реальна практика, не 
завжди вдається досягти достатньою мірою 
об'єктивності та оперативності контролю в 
навчанні. Зокрема говорити про більшу 
об’єктивність і справедливість тестування 
можна лише за умови, якщо тест є валідним. 
Інакше, ми можемо отримати заміну 
суб’єктивності оцінювання суб’єктивністю 
відбору тестових завдань і призначення балів 
за відповіді на них. Більш повне охоплення 
навчального матеріалу може виявитися 
підвищенням частки другорядних питань, які 
не відображають загальний рівень підготовки 
тестованих. 

Для перевірки якості тесту зазвичай 
використовують такі якісні показники, як 
валідність, надійність та практичність. 

Валідність тесту визначають як 
відповідність його результатів незалежним 
оцінкам знань учнів (чи інших 
контрольованих властивостей). Під 
валідністю (дієвістю, адекватністю, 
придатністю) тесту В.А. Коккота розуміє 
відповідь на питання: чи вимірює даний тест 
дійсно те, що хотіли його укладачі? Він 
виділяє такі типи валідності: порівняльну, 
прогностичну, конструктну (концептуальну) 
[4, с. 36-37]. 

Надійність тесту визначають як 
корельованість результатів, отриманих при 
декількох спробах тестування або при 
проходженні еквівалентних (паралельних) 
форм тесту, а також як корельованість 
результатів виконання різних частин тесту (у 
цьому випадку складність завдань має бути 
рівномірною). Тобто, під надійністю 
розуміють стабільність і стійкість результатів 
тесту [4, с.38]. Ступінь надійності методу 
залежить від об'єктивності методу, 
параметрів засобу вимірювання, стабільності 
характеристики, яку вимірюють. Під 
надійністю контрольного завдання розуміють 
ступінь точності, з якою може бути 
визначена та чи інша ознака. Надійність 
тесту залежить від кількості тестових 
завдань.  

Під практичністю такі якості: 1) 
доступність інструкцій тесту і змісту його 
завдань для розуміння тестованими; 2) 
порівняну простоту організації тестування; 3) 
можливість проведення тесту; 4) порівняну 
простоту перевірки листів для відповідей, 
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підрахунку результатів тесту і підведення 
висновків [4, с.39]. 

Висновок. Ми погоджуємось з 
багатьма науковцями, що саме тестування 
стає світовою тенденцією в системі освіти, 
адже має важливі переваги в порівнянні з 
традиційними методами контролю. Разом з 
тим, вивчення літератури свідчить про те, що 
тестування іншомовної комунікативної 
компетентності фахівців потребує 
подальшого вивчення. Є очевидними і 
вивченими такі його критерії, як надійність, 
об’єктивність, економічність, придатність та 

нескладність у підрахунку результатів. Та все 
ж є ряд особливостей, які дотепер 
привертають увагу науковців. 

Зокрема, у процесі подальшого 
дослідження передбачаються такі 
перспективні напрями: обґрунтування 
концепції і принципів діагностування 
іншомовної компетенції у видах мовленнєвої 
діяльності фахівців різних галузей; створення 
методики тестування; розробка 
організаційно-методичних рекомендацій 
щодо проведення тестування. 
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FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE TESTING OF SPECIALISTS 
AS A PROBLEM OF PROFESSIONAL PEDAGOGICS 

The article considers specialists’ foreign language communicative competence testing as a problem of 
professional pedagogics, and analyses the state of development of this problem in domestic and foreign scientific 
literature. It identifies the main advantages of testing, the issues requiring further research and also the 
difficulties which accompany the process of test writing and the problems we faced while carrying out the testing. 

We can’t but agree with numerous domestic and foreign scientists that testing has substantial advantages 
in comparison with the other traditional control methods, that is: the opportunity to estimate a wide range of 
knowledge, objectiveness, effectiveness, high differentiation ability, and implementation of individual approach in 
learning.  

Nevertheless, there are a number of peculiarities of testing which have not yet been investigated by 
linguists and require proper attention. In particular, among them are: concepts and principles of foreign 
language communicative competence testing, creating the methodology of testing, development of 
recommendations concerning the process of organizing and methods of testing.  

Key words: foreign language competence, foreign language, testing, test, validity, reliability, practicality  
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ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ 

 
У статті проведено історико-педагогічний аналіз виникнення та розвитку форм індивідуальної 

фізичної підготовки офіцерів. 
Ключові слова: індивідуальна фізична підготовка, офіцери, історія, розвиток. 
В статье проведен историко-педагогический анализ возникновения и развития форм 

индивидуальной физической подготовки офицеров. 
Ключевые слова: индивидуальная физическая подготовка, офицеры, история, развитие. 
Постановка проблеми. В сучасних 

умовах реалізація військової реформи 
можлива лише за наявності 
висококваліфікованих, всебічно 
підготовлених офіцерських кадрів, здатних 
успішно виконувати службово-бойові 
функції за своїм посадовим призначенням, 
що потребує удосконалення всіх ланок 
системи безперервної військової освіти. Так, 
одним із завдань воєнної реформи було 
визначено перехід від системи професійної та 
командирської підготовки офіцерів на 
систему індивідуальної підготовки в основу 
якої покладені принципи особистісне 
орієнтованого навчання, самовдосконалення 
особистості. Концепцією удосконалення 
підготовки Збройних Сил України, 
Тимчасовою інструкцією з індивідуальної 
підготовки військовослужбовців Збройних 
Сил України визначено, що однією з 
основних форм індивідуальної підготовки (у 
тому числі фізичної підготовки) офіцерів є 
самостійна робота. 

Проблема самовдосконалення 
особистості була актуальною протягом 
багатьох століть: від давніх часів і дотепер 
вона пройшла довгий і суперечливий 
історичний шлях становлення та 
самоутвердження – від осмислення людиною 
важливості самопізнання для її розвитку до 
відкриття педагогічних засобів 
самовдосконалення. Так, П. Підкасистий 
вважає, що починаючи з глибокої давнини 
філософи й учені глибоко і всебічно 
обґрунтовували значення добровільного, 
активного і самостійного оволодіння 
людиною знаннями, а розвиток мислення та 
навчання діяльності може відбуватися тільки 
у процесі самостійного виконання певних 
операцій, самостійної роботи.  

Робота виконана відповідно до плану 

НДР Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
свідчить, що проблемам становлення та 
розвитку військового навчання і виховання 
приділяли значну увагу О. Діденко, В Маслов, 
В.Ягупов, М. Нещадим. Сучасні 
фундаментальні праці з висвітлення історико-
філософських, організаційно-педагогічних 
аспектів розвитку фізичної культури належать 
таким вченим як О. Вацеба, О. Винничук, Є. 
Приступа, В. Платонов, А. Цьось. Окремі 
історичні аспекти проблеми розвитку форм, 
методів, засобів фізичної підготовки (далі – ФП) 
військовослужбовців розглядалися в працях 
Ю. Бородина, С. Глазунова, С. Романчука, 
Г. Сухоради, В. Шейченко. 

Аналіз літератури, дисертаційних 
праць, виявив незначну кількість досліджень 
спрямованих на історико-педагогічний аналіз 
виникнення та розвитку форм індивідуальної 
фізичної підготовки офіцерів.  

Мета дослідження – полягає у 
визначенні зв’язків історичного розвитку 
індивідуальної фізичної підготовки 
військовослужбовців на етапах розвитку 
людства та вивчення динаміки розвитку та 
змісту її основних форм. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Учені, які займалися 
дослідженнями історії фізичної культури 
(далі – ФК) та ФП, розвитку теорії і методики 
фізичного виховання (далі – ФВ), 
дотримуються різних підходів щодо 
історичної періодизації цих явищ та 
проводять її за часовою належністю (Л. Кун, 
В. Столбов), за належністю до суспільно-
економічних формацій та часовою 
належністю (Б. Голощапов), за розвитком 
педагогічної думки в галузі 
ФВ(Т. Круцевич). 
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Існуючі теорії виникнення ФК та ФВ 
(магії Рейнака, гри Шиллера, надлишкової 
біологічної енергії Спенсера, війни Берка, 
праці Плеханова), дослідження 
О. Винничука, Т. Круцевич, В. Лелеки на 
першому етапі розвитку людства дали 
можливість визначити передумови 
виникнення самостійної діяльності людини 
щодо вдосконалення своїх фізичних навичок 
та вмінь: складні умови життя та побуту, 
боротьба за виживання, забезпечення 
безпеки, особливості праці первісних людей; 
необхідність передавання накопиченого 
досвіду, продовження роду через 
«наслідування» та ініціації; розділення 
суспільства за віковими, статевими, 
суспільно-класовими ознаками, виділення 
старійшин, магів, вождів. 

Під час створення рабовласницьких 
держав збройні формування стали 
численними, перетворились в армії, розмах їх 
дій збільшився у просторовому значенні. 
Виникла необхідність якісної підготовки 
військ, постійного підтримання рівня 
розвитку навичок та умінь на високому рівні. 
До складу армій входили, як правило, кращі, 
всебічно розвинені представники чоловічої 
статі, а командний склад, крім цього, 
вирізнявся високим інтелектом, шляхетним 
вихованням, відмінним фізичним розвитком. 
Сформовані у процесі еволюції традиції, 
цінності, культ сильної людини набули 
найбільшого розквіту, педагогічна теорія і 
практика, ФВ стали найважливішими 
частинами суспільного життя. Фізичне 
виховання стало самоціллю, набувало 
державних форм організації, з’явилися 
елементи його наукової (на рівні 
інтерпретації практичного досвіду) 
обґрунтованості, фізичні вправи почали 
виконувати функції підготовчих дій для 
більш ефективної праці та військової справи. 
Історичні свідчення дають нам змогу зробити 
висновок, що розвиток ФВ у різних державах 
відбувався по-різному, а застосування 
фізичних вправ пов’язано із військово-
фізичною підготовкою, формуванням 
досконалої гармонійно розвинутої людини. 
Найбільш вимогливими до постійного 
фізичного самовдосконалення були системи 
виховання у Спарті, Афінах, Римі. 

Не залишилась безслідною в історії 
середніх віків історія українського народу. 
Так, дослідження В. Кременя, С. Філя, 
А. Цьося, О. Худолій, В. Ягупова свідчать 
про вагомий внесок національних традицій 
українського народу у розвиток світової ФК, 
організаційних форм і методів виховання. У 

війську за княжих часів не проводили ніяких 
систематичних вправ, кожний воїн сам дбав 
про те, щоб не втратити боєздатності і при 
різних нагодах намагався вдосконалити свою 
майстерність [10].  

Значний внесок у розвиток педагогічної 
думки, основ ФВ, методів та форм його 
організації належить дидактам, мислителям 
та діячам епохи Відродження. Так, Л. Кун, 
В. Столбов аналізуючи погляди 
Т. Кампанелли, І. Міркуліаліса, Т. Мора, 
Ф. Рабле, В. Фільтре та ін., вказують у 
багатьох випадках на тотожність їх підходів 
до організації ФВ, що полягали у 
необхідності пізнання анатомо-фізіологічних, 
психічних особливостей організму, 
ствердженні ідеалу гармонійно розвинутої 
людини, застосуванні оздоровчих сил 
природи у ФВ, поширенні ігрових методів, 
урахуванні вікових особливостей [5; 7]. 

В епоху пізнього Відродження 
спостерігаються перші спроби введення ФВ 
у навчальні заклади. У колегіях учням раз на 
тиждень надавався один рекреаційний 
(вільний) день, який потрібно було 
використовувати для прогулянок та ігор. При 
цьому питання охорони здоров’я та фізичної 
активності залишалися особистою справою 
учнів. Лише у дворянських академіях 
існували заняття, які мали характер фізичних 
вправ (верхова їзда, фехтування) [5]. 

Теоретичні погляди та діяльність 
чеського педагога Я. Коменського свідчать 
про значну увагу, яку він приділяв ФВ, 
необхідності застосування фізичних вправ у 
процесі навчання, постійному 
самовдосконаленню людини. Його думки 
щодо чергування праці та відпочинку, ролі та 
місця вчителя у взаємовідносинах з учнем, 
необхідності керівництва діяльністю учнів 
(як організованою, так і самостійною), 
організації їх дозвілля сприяли створенню 
сучасного ФВ у закладах освіти. Учений 
рекомендував виконувати з дітьми щоденні 
фізичні вправи та рухи, не перешкоджати їх 
вільному бігу та стрибкам, переслідуванню 
один одного, подоланню неважких 
перешкод. Пропозиції щодо використання 
перерв між заняттями та післяобіднього часу 
для занять фізичними вправами, організація 
походів, проведення військових ігор, 
рекомендації щодо обладнання майданчиків 
для ігор стали першими спробами організації 
самостійної діяльності, що доповнювала 
навчальні заняття [2].  

Подальший розвиток ФК 
супроводжувався активним впровадженням у 
навчальні заклади новостворених 
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національних систем ФВ, виникненням 
постійних армій і перших навчальних 
закладів із підготовки офіцерів, 
становленням ФП як складової ФВ у 
військових формуваннях.  

На розвиток теорії і практики ФВ того 
часу суттєво вплинули погляди Дж. Локка, 
Ж-Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцці. Їх ідеї щодо 
створення нових методів та форм ФВ лягли в 
основу нових національних систем ФВ. 
Незважаючи на існуючі відмінності у меті та 
засобах німецької гімнастики (Й. Гутс-Мутс, 
Ф. Ян), шведської системи (П. Лінг), 
французької гімнастичної системи 
(Ф. Аморос), сокольської гімнастики 
(М. Тирш), вони стали першими спробами 
наукового обґрунтування системних основ 
ФВ, набули великої популярності серед 
населення, впроваджувались у навчальних 
закладах, застосовувались під час підготовки 
військ різних країн світу [5; 7]. Науковці 
вважають, що виникнення національних 
систем ФВ було зумовлене особливостями 
ФП армій і способами ведення війн, а 
національні системи ФВ суттєво вплинули і 
на формування основ ФП російської армії [2]. 

Відсутність у Російській імперії до 
кінця XVII ст. військово-навчальних закладів 
змусила Петра І відправляти на навчання за 
кордон найбільш здібних і талановитих 
юнаків. Там вони навчались не лише 
військовій справі, а й запозичували досвід 
організації військово-фізичної підготовки, 
застосування форм і методів її проведення. 
Спроби впровадити ФВ у перші ВВНЗ були 
вдалими, ФП ввели як обов’язковий предмет 
[7]. З часом через відсутність коштів, 
педагогів, майданчиків, снарядів ФВ було 
виключене з навчальних програм та стало 
особистою справою кожного учня [9].  

Погляди Петра І на підготовку 
офіцерських кадрів відобразилися в 
діяльності багатьох полководців того часу. 
Видатний полководець та військовий 
теоретик П. Румянцев поділяв виховання 
військовослужбовців на моральне та фізичне. 
У ФВ значну увагу він приділяв розвитку 
витривалості, сили, зміцненню здоров’я [1]. 

Значний внесок у справу військово-
фізичної підготовки належить О. Суворову. 
Основу підготовки командирів полководець 
бачив у їх самовихованні і самоосвіті, та 
неодноразово підкреслював, що навчання – 
це процес безперервний, який ніколи не 
закінчується [6, с. 15]. Постійно 
самовдосконалюючись, О. Суворов вимагав 
цього і від підлеглих, через що здобув 
незаперечний їх авторитет. Незважаючи на 

яку погоду, полководець обливався 
холодною водою, робив пробіжку, виконував 
різні гімнастичні вправи [1].  

Суворовську систему виховання 
розвинув та вдосконалив М. Кутузов, 
особливу увагу приділяючи підготовці 
офіцерських кадрів, вимагаючи від них бути 
для підлеглих зразком моральності, бойової 
доблесті, особистої підготовленості. Так, 
В. Шейченко вважає, що на прагнення 
М. Кутузова до фізичного 
самовдосконалення, зміцнення здоров’я 
суттєво вплинули погляди І. Вензеля, який 
писав: «Сколь спасительно вообще движение 
тела и упражнение физических сил для 
здравия, то уже известно, и столь 
справедливо, что оное можно каждому без 
различия рекомендовать…», «не должно 
пренебрегать и в старости гимнастических 
игр и упражнений». Так, у своєму листі 
дружині М. Кутузов повідомляє: «Я хожу 
всякий день поутру по целому часу пешком 
по саду, этим хочу лечиться от толщины» 
[11, с. 28–30]. 

У цей час у військових журналах були 
опубліковані матеріали, що містили 
інформацію про погляди російських 
генералів та офіцерів на проблеми виховання 
й освіти офіцерського корпусу. У 1809 році 
російський військовий лікар М. Мудров 
надрукував працю, у якій підкреслював, що, 
крім щоденних занять «около ружья и 
амуниции», необхідно привчати солдатів «к 
беспрестанному движению, как-то: бегать, 
бороться, плавать…» [11, с. 40]. Зокрема, 
І. Русанов у своїх статтях наголошував, що 
офіцеру мають бути притаманні фізичні 
якості – сміливість, спритність, жвавість, а у 
змісті навчання вихованців військових шкіл 
пропонувалось використовувати плавання, 
верхову їзду, фехтування, гру в м’яч [11, 
с. 40]. У статті «О продолжении военного 
образования по выходе из военно-учебных 
заведений, для способствования коему 
учреждена в С.-Петербурге военная 
академия» автор звертав увагу на 
необхідність самоосвіти та вважав метою 
навчання у ВВНЗ отримання не лише знань, 
а й навичок саморозвитку [6].  

Значний внесок у розроблення 
організаційних основ ФП в армії та ВВНЗ, 
методів та методик викладання, засобів 
педагогічного контролю за успішністю 
навчання, підготовки фізкультурних кадрів 
належить таким відомим діячам того часу, як 
П. Лесгафт, А. Бутовський, М. Драгомиров, 
С. Макаров [6]. Розвитку фізіології ФВ 
приділяли увагу І. Сеченов, І. Павлов.  
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Розроблена М. Драгомировим система 
підготовки військових керівників 
передбачала виховання здатностей офіцерів 
до саморозвитку, самовдосконалення та 
зводились до того, що запорукою успішного 
навчання і виховання підлеглих має бути 
всебічна підготовка керівників. Одним з 
найдієвіших прийомів виховання 
М. Драгомиров вважав постійні тренування: 
«никакая инстукция не поможет в деле, 
требующем физического навыка»[6, с. 116]. 

Адмірал С. Макаров вважав, що 
«офицер, который, выйдя из училища, 
перестает учиться, не может называться 
надежным офицером» [6, с. 191]. 

Проведений В. Шейченко аналіз 
керівних документів з ФП у навчальних 
закладах та військах того часу засвідчив 
наявність лише однієї організаційної форми 
ФП – уроку [11]. Між тим, у цих документах 
вказано на можливість поділу гімнастичних 
вправ на обов’язкові та необов’язкові, 
використання вільного часу для ігор та 
змагань [3]. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у 
військовій літературі розгорнулась полеміка 
щодо якості підготовки офіцерського складу 
у ВВНЗ, наголошувалось на відсутності 
бажання, ненавченості та неспроможності 
більшості офіцерів до самовдосконалення, 
самоосвіти. Військові діячі того часу 
(Е. Свидзинський, М. Скобелев, М. Уваров) 
вказували на необхідність виховання у 
офіцерів «воли, характера, при наличности 
таких физических свойств, и такой 
выносливости, которая гарантировала бы 
работоспособность, неутомимость и не на 
время, а на всю жизнь, прогрессируя в этом 
отношении, параллельно с повышением в 
высшие чины и звания» [6, с. 263]. 

У Радянському Союзі (у 20–30-ті роки 
ХХ ст.) пошук найбільш ефективних форм і 
методів підготовки офіцерів був викликаний 
виходом постанов уряду, наказів та 
інструкцій, спрямованих на удосконалення 
системи підготовки військових кадрів та 
фізичної підготовки в РККА. Так, радянський 
військовий діяч М. Фрунзе найкращим для 
становлення офіцера вважав період навчання 
у ВВНЗ, особливо у військовій академії, та 
зазначав, що офіцер повинен безупинно 
працювати як у стінах ВВНЗ, так і 
самостійно, щоб набути необхідних знань [3].  

Дослідження А. Каменєва свідчать про 
значну увагу, яку приділяли ідеї розвитку 
самостійності і творчості слухачів академії, 
орієнтування їх на самостійну роботу з 
добування знань, формування навичок та 

вмінь у роки становлення радянської 
військової школи. Одним із основних методів 
навчання був лабораторний метод, який 
базувався на таких принципах: виховання 
самостійності тих, хто навчається, навчання 
їх методам самостійної роботи; надання 
викладачу ролі її організатора та керівника, 
який визначає перспективи, спрямовує 
роботу, веде облік виконаних завдань. Лише 
постановою ЦК ВКП(б) від 23.07.1936 р. 
самостійну роботу визначено як форму 
навчальної роботи [4]. 

Вимоги щодо постійного 
самовдосконалення командного складу, 
розширення форм та засобів ФП були 
відображені в наказі РВС СРСР № 520 від 
4.04.1924 р., де лікарям частин було 
поставлене завдання ознайомлення 
особового складу з методами и системами 
фізичних вправ, «каковы будут введены в 
программу занятий командного состава в 
порядке инструкторских занятий или 
самообразования». У наказі РВС СРСР 
№ 337 від 31.10.1929 р. було зазначено, що 
тренування не повинні обмежуватись 
обов’язковими вправами у години планового 
навчання, а мають «настойчиво проводиться 
в жизнь и в порядке внешкольных занятий», 
а також було висунуто вимогу до командирів 
«вовлечь весь рядовой и начальствующий 
состав в активные занятия физической 
культурой», «повысить активность в 
физкультурной работе и методическую 
квалификацию – лично свою и подчиненного 
им начсостава» [4].  

Суттєвим кроком у становленні 
самостійної роботи як форми ФП було 
визначення порядку проведення існуючих 
форм ФП для командного та керівного 
складу у Настановах з фізичної підготовки 
(далі – НФП) для видів збройних сил (1938–
1939 рр.). Крім обов’язкових уроків з ФП та 
вдосконалення в одному з видів спорту, 
командному та керівному складу 
пропонувалося виконувати фізичні вправи в 
перервах між заняттями, влаштовувати 
вечірні прогулянки (групові та індивідуальні) 
та проводити ранкову зарядку (ранкові 
фізичні вправи). У разі відсутності умов для 
організації зарядки у складі групи 
командирам «даются задания по комплексам, 
изложенным в НФП, для индивидуальной 
проработки их с последующей сдачей 
зачетов», «а характер 
нагрузки…определяется для каждого 
командира отдельно, на основе консультации 
руководителя физической подготовки и 
врача» [3, с. 89–103]. Складаючи портрет 
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«ідеального» слухача академії того часу, 
А. Каменєв, крім усього іншого, наголошував 
на вимогах щодо здавання норм ГТО 1-го 
ступеня та успішного виконання норм ГТО 
2-го ступеня [4]. 

У роки Великої Вітчизняної війни 
особливого значення набувала самостійна робота 
з ФП. У Керівництві з ФП (1941 р.) 
наголошувалось на необхідності «творческой 
инициативы и активности самих бойцов в 
организации проведения физической 
подготовки» та роз’яснювальної роботи щодо 
необхідності ФП для підвищення боєздатності та 
її значення як засобу «по уменьшению потерь в 
бою» [3, с. 109–111]. У Директиві № 5/72 від 
13.03.1944 р. було звернуто увагу на посилення 
ролі спорту «как одного из наиболее 
действенных стимулов к активному 
самосовершенствованию». У документі йшлося 
про вимогу обов’язкового проведення змагань 
серед ВВНЗ та офіцерського складу, 
наголошувалося на необхідності «широко и 
повседневно внедрять соревнования в быт и 
учебу». Директива вимагала проводити ФП 
«повседневно не только на занятиях в 
специально отведенные часы, но и используя для 
этого все формы и средства» та заходи щодо 
«активизации самих бойцов, их личной 
заинтересованности в своем разностороннем 
физическом совершенствовании» [3, с. 113–117]. 

Основні вимоги щодо посилення 
значення самостійної роботи слухачів 
академій були викладені в «Указаниях по 
организации учебного процесса в военное 
время» (1944 р.), якими передбачалася 
щоденна робота слухачів протягом 11 годин, 
з яких 6 годин відводилося на заняття під 
керівництвом викладача та 5 годин – на 
самостійну роботу, за індивідуальним 
планом, складеним на 7 днів [4]. 

Аналіз змісту НФП у післявоєнний 
період свідчить про незначну увагу, яку 
приділяло керівництво збройних сил 
впровадженню нових форм та методів ФП 
для офіцерського складу. Починаючи з НФП-
48, зміст глав та розділів, які стосувались 
організації ФП офіцерів залишається майже 
незмінним. У цей період спостерігаються 
протиріччя між постійним удосконаленням 
(у бік ускладнення) нормативної бази, вимог 
до розподілу на вікові групи та формами і 
змістом організації ФП офіцерів. Так, єдиною 
організованою формою ФП залишаються 
навчальні заняття. У 1948 р. була зроблена 
спроба ввести самостійні заняття з ФП: 
«…физическая подготовка офицеров 
проводиться на отдельных офицерских 
занятиях и путем самостоятельного 

выполнения индивидуальных заданий», але з 
невідомих причин у подальших редакціях 
НФП посилань на можливість використання 
самостійних занять не спостерігається. Проте 
«ежедневные физические упражнения 
офицеры выполняют самостоятельно…а при 
казарменом или лагерном расположениии – 
организованно», що можна вважати формою 
організації самостійної роботи [3, с.162]. 

Висунута Ю. Демьяненком ідея зміни 
цільових установок фізичного тренування у 
ході професійного становлення стала одним 
із поштовхів для постановлення питання 
щодо визначення спеціальної форми ФП для 
офіцерів. Вимога НФП-54 про те, що 
«каждый офицер обязан регулярно 
заниматься физической подготовкой и 
спортом и повседневно использовать 
физические упражнения для активного 
отдыха», лише у НФП-78 перетворюється 
таку «каждый офицер несет личную 
ответственность за уровень физической 
подготовленности». У НФП-78 самостійну 
роботу розглянуто не як організаційну форму 
навчання, а як комплекс рекреаційних 
заходів під час проведення дозвілля: «…для 
укрепления здоровья, поддержания высокого 
уровня физической подготовленности и 
активного отдыха офицеры в свободное от 
службы время и в период отпусков 
занимаются спортом, туризмом, рыбной 
ловлей и охотой» [3].  

Наукові погляди Ю. Демьяненка щодо 
необхідності введення нової форми ФП – 
індивідуальних фізичних тренувань (далі – 
ІФТ) були реалізовані лише частково в НФП-
87. Хоча самостійна робота не отримала 
статусу окремої форми ФП, у НФП були дані 
рекомендації щодо ІФТ. 

У 1975 році вперше в історії ФП військ 
була створена типова програма для слухачів 
академій, у якій самостійна робота також не 
посіла належного місця. Дослідженнями 
Ю. Демьяненка, Р. Кадирова, Н. Лутченка 
було доведено необхідність поліпшення 
стану організації ФП у ВВНЗ, що привело до 
виділення в окрему главу НФП-78 
особливостей проведення ФП у ВВНЗ. 
Кафедри фізичної підготовки і спорту були 
забов’язані забезпечувати і контролювати 
самостійні заняття слухачів, а відповідно до в 
НФП-87 – лише забезпечувати 
самопідготовку. 

Вперше самостійна підготовка як форма 
ФП визначена у НФП-97. Відсутність чітких 
рекомендацій щодо її організації та змісту 
призвела до термінологічної плутанини: 
самостійні заняття, визначені розпорядком 
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дня, передбачають підготовку офіцерів як 
керівників до службової діяльності на 
наступний день, а не проведення фізичних 
тренувань. У НФП-2009 це протиріччя 
частково було вирішено за рахунок 
визначення видів, форм, цільових установок 
самостійної підготовки, а також способів її 
організації: «Самостійна підготовка є 
складовою частиною навчально-виховного 
процесу і проводиться у формі ІФТ з метою 
засвоєння навчальних програм з ФП та 
підвищення спортивної майстерності», 
«…ІФТ…займаються у службовий час (в 
години самостійної підготовки та спортивно-
масової роботи) та позаслужбовий час (за 
власним бажанням)».  

Історико-педагогічний аналіз 
виникнення та розвитку форм індивідуальної 
фізичної підготовки дав можливість зробити 
висновок про те, що самостійна діяльність 
людини з ФВ складалася під впливом 
об’єктивних та суб’єктивних чинників. 
Підтверджено залежність стану самостійної 
діяльності з ФВ на етапах розвитку людства 
від устрою, політики держави, рівня розвитку 
збройних сил, ставлення суспільства до 
цінностей ФК, розвитку педагогічної думки у 
структурі підготовки офіцерських кадрів, 
рівня розвитку та впровадження новітніх 
фізкультурних технологій, сформованості 
мотиваційної сфери суб’єктів навчання. 
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HISTORICAL AND PEDAGOGICAL PECULIARITIES OF ORIGIN AND DEVELOPMENT 
OF OFFICERS’ INDIVIDUAL PHYSICAL TRAINING 

The results of the analysis of forms, methods, content of physical self-improvement showed the pre-
conditions that led to the creation of human individual physical training. These pre-conditions were caused by 
objective (biological needs in physical activity, life conditions) and subjective (preparation to work activities, 
development of ceremonies, religious faiths, conscience) factors. The results of the research confirmed the 
dependence of the condition of individual physical training during different stages of human development on the 
organization of internal and external state policy, level of armed forces development, attitude of the society to 
value of physical training, development of pedagogical thought while officers’ development, level of development 
and implementation of modern fitness and health technologies, student officers’ motivation. 
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ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК СКЛАДОВА 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЕТЕРИНАРІВ 

 
У статті розкрито сутність особистісно-орієнтованого підходу як складової професійної підготовки 

майбутніх ветеринарів; визначено основоположні дефініції «особистість», «особистісно-орієнтований 
підхід»; на конкретних прикладах виділено чотири рівні складності запитань (тестів) у процесі викладання 
навчальної дисципліни «Акушерство, гінекологія, штучне осіменіння сільськогосподарських тварин». 

Ключові слова: особистість, особистісно орієнтований підхід, індивідуальність, рівні, підхід, 
майбутні ветеринари. 

В статье раскрыта сущность личностно-ориентированного подхода как составляющей 
профессиональной подготовки будущих ветеринаров, определены основополагающие дефиниции 
«личность», «личностно-ориентированный подход», на конкретных примерах выделено четыре уровня 
сложности вопросов (тестов) в процессе преподавания учебной дисциплины «Акушерство, гинекология, 
искусственное осеменение сельскохозяйственных животных». 

Ключевые слова: личность, личностно ориентированный подход, индивидуальность, уровне, 
подход, будущие ветеринары. 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Національна доктрина розвитку 
освіти у ХХІ столітті головною метою 
визначає створення умов для розвитку і 
самореалізації кожної особистості як 
громадянина України. Таким чином, 
трансформаційні процеси у системі вищої 
освіти визначають її переорієнтацію зі 
знаннєвої на особистісно орієнтовану 
парадигму. Особистісно орієнтований підхід 
до навчального процесу є одним із сучасних 
теоретичних підходів у професійній 
педагогіці 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Особистісно-орієнтованому 
підходу завжди приділялось чільне місце у 
навчальному процесі. Так, з точки зору 
розкриття «парадигмальної формули» 
сучасного гуманістичного підходу 
особистісно-орієнтований досліджували 
І.Зязюн, А.Маслоу, С.Подмазін, С.Сисоєва та 
ін.; визначення засобів особистісно-
орієнтованого навчання і виховання учнів та 
студентів розкрито у працях І.Беха, 
О.Бондаревської, В.Євдокімова, М.Корця, 
О.Падалки та ін.; формування творчої 
особистості майбутнього вчителя (фахівця) 
знайшло своє відображення у наукових 
доробках В.Андрєєвої, Д.Богоявленської, 
Н.Гузій, В.Кан-Каліка, Н.Кічук, В.Моляко, 
Г Чередніченко та ін. 

Згідно класифікації моделей 
особистісно орієнтованої педагогіки на 
соціально-педагогічну, предметно-

дидактичну, психологічну, розробленою 
І.Якиманською, особистісно орієнтований 
підхід може розглядатися з психологічної, 
соціально-педагогічної, дидактичної точок 
зору моделі [17].  

Мета статті – розкрити сутність 
особистісно-орієнтованого підходу у 
навчанні майбутніх ветеринарів, показати 
його переваги на конкретних прикладах. 

Виклад основного матеріалу. Маючи 
безліч перетинань, ґенеза особистісно 
орієнтовано підходу складна і багатозначна. 
Звернення до понятійно-категоріального 
апарату, передбачає розкриття таких 
дефініцій як «особистість», «особистісно 
орієнтований підхід». 

Найскладнішою серед названих 
категорій виступає поняття «особистість». 
Складність та неоднозначність його 
трактувань – незаперечна, тому що виступає 
базовим для кількох галузей науки: 
філософії, соціології, психології, педагогіки. 
Категорійний аналіз особистості 
ускладнений ще й міждисциплінарним 
характером самого поняття, з одного боку, та 
складно структурованістю феноменології 
особистості – з іншого. Засновник відомої 
«теорії поля» К. Левін вважає, що поняття 
особистості не можна відділяти від поняття 
особистісних якостей, оскільки лише тоді 
можна претендувати на системний підхід до 
вивчення феномена особистості [7].  

Так, А.Бойко визначає особистість як 
«цілісність, що задана природною і певною 
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соціальною системою» [4]. На думку К. 
Платонова, особистість – це людина як носій 
свідомості [11]; за Ананьєвим, особистість – 
це суб’єкт суспільної поведінки й 
комунікацій [1]; К. Ясперс стверджував, що 
«індивіда називають особистістю в тому 
випадку, коли він наділений почуттям 
самодостатнього існування, почуттям 
власного, неподільного "Я"» [18].  

Вводячи поняття особистої концепції 
світу, яка розвивається способом аперцепції 
(суб’єктивного сприйняття оточуючої 
дійсності), А.Адлер розглядає особистість як 
частину соціальної системи, взаємопов’язану 
з іншими частинами-особистостями, в 
результаті чого формується її стиль (Lifestyle) 
[19]. 

Розвиток особистості на 
загальногуманістичних засадах досліджує 
персонологія, в якій існує кілька напрямів, а 
саме:  

‒ людинознавчий (Б.Ананьєв, 
С.Рубінштейн). У межах цього напряму 
особистість досліджується експериментально 
як індивід, накопичуючи сукупність 
соціальних рис, відповідних до свого 
біологічного статусу [1]; 

‒ етико-філософський (М.Бахтін) 
проголошує домінацію діалогічної форми 
особистісного розвитку й пізнавальної 
активності людини [2];  

‒ інтегральний (В.Мерлін, У.Джеймс) 
розглядає особистість у сукупності 
індивідуальних фізичних, соціальних, 
духовних характеристик [6; 8].  

У теорії виховання поняття 
«особистість» тлумачиться як суб’єкт і мета 
виховання [3]. Дуалістична природа 
особистості вивчена в науковому доробку Т. 
Парсонса [10].  

Зважаючи на двояку природу 
особистості людини, К. Юнг приходить до 
висновку про можливість формування 
цілісної особистості людини в процесі її 
соціалізації: «Не досконалості, а 
завершеності – ось те, чого чекають від вас» 
[14]. К.Хорні дуалістичність поняття 
особистості виражає в протистоянні й 
взаємозумовленості реального (the real self) й 
ідеального (the idealized self) «Я» [15]. 
Гуманістична теорія вперше поставила 
питання про розвиток особистості у процесі 
самореалізації здорових цілей і цінностей 
життя (Р. Фрейджер, Дж. Фейдимен, 
К. Хорні) [14]. 

Підсумовуючи вищевикладене 
зазначимо, що категорія особистості 
окреслює особливості, якості, стани індивіда, 
зумовлені його предметною діяльністю й 
особистісними комунікативними зв’язками 
та взаємодіями.  

Становлення та розвиток особистості 
розглядає професійна педагогіка. Як зазначає 
Л. Мітіна, «професійний розвиток 
невіддільний від особистісного – в основі і 
того, й іншого знаходиться принцип 
саморозвитку, який детермінує здатність 
особистості перетворювати власну 
життєдіяльність на предмет практичного 
перетворення, що приводить до вищої форми 
життєдіяльності особистості – творчої 
самореалізації» [9]. 

Таким чином, аналіз філософської та 
психолого-педагогічної наукової літератури 
дає можливість визначити особистість як 
цілісність соціально-професійних та 
індивідуально-психологічних характеристик 
майбутнього фахівця, що розвиваються під 
час навчання у ВНЗ. 

Особистісно орієнтований підхід займає 
чільне місце серед дослідників і 
окреслюється як методологічна орієнтація в 
педагогічній діяльності, тим самим 
забезпечуючи і підтримуючи процеси 
самопізнання й самореалізації особистості за 
допомогою взаємопов’язаних і 
взаємозумовлених понять, ідей і способів 
діяльності [5].  

О. Савченко, А. Хуторський, 
І. Якиманська та ін. виділяють три рівні 
забезпечення процесу особистісно 
орієнтованого навчання: методологічний – 
теоретична розробка навчального процесу, 
що ґрунтується на засадах особистісно 
орієнтованого підходу; організаційно-
педагогічний – створення відповідної 
нормативно-правової та організаційно-
управлінської основи для реалізації засад 
особистісно орієнтованого навчального 
процесу; психолого-педагогічний – 
підготовка викладацьких кадрів, які були б 
здатні працювати на засадах особистісно 
орієнтованого навчального процесу [12; 13; 
16].  

Вважаємо, що особистісно 
орієнтований підхід до навчання може бути 
реалізований, якщо майбутній фахівець має 
можливість: реально оцінити свої 
інтелектуальні особистісні якості й 
специфіку психічних процесів (пам’яті, уяви, 
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уявлення, волі); самостійно формулювати 
цілі власної життєдіяльності і пов’язані з цим 
цілі навчальної діяльності під час вивчення 
гуманітарних дисциплін; прогнозувати 
результати навчальної діяльності та її 
практичну значущість для саморозвитку; 
адекватно оцінювати й коригувати власну 
поведінку у навчальному середовищі.  

Особистісно-орієнтований підхід 
передбачає співпрацю та співтворчість 
студента та викладача. Головною дійовою 
особою навчального процесу виступає студент. 
Задача викладача – простежити динаміку його 
розвитку, визначити особисті переваги у роботі 
з навчальним матеріалом, тобто пізнати 
студента як особистість, розкрити та розвинути 
його індивідуальні здібності. 

Реалізація особистісно-орієнтованого 
підходу вимагає від викладача: 

‒ сприяння зацікавленості кожного 
студента в роботі за допомогою чітко, 
зрозуміло та доступно сформульованої 
мотиваційної установки; 

‒ використання різноманітних форм і 
методів організації навчальної діяльності, 
орієнтовані на конкретного студента; 

‒ стимулювання студентів до 
висловлювання, використання різних 
способів розв’язання, ситуативних завдань 
без страху помилитися чи отримати 
неправильне відповідь; 

‒ створення на заняттях таких 
педагогічних ситуацій, які дають можливість 
кожному студентові проявити ініціативу, 
самостійність; 

‒ підтримки прагнення студента 
знаходити власний спосіб роботи, 
аналізувати та оцінювати роботу інших; 

‒ використання різноманітних видів 
пізнавальної діяльності, а також 
мотиваційного, змістовно-операційного та 
вольового компонентів пізнавальної 
самостійності студентів. 

При цьому студенти отримують більше 
самостійності, краще осмислюють мету та 
результати власної праці, усвідомлюючи, що 
вони є не об’єктом, а суб’єктом навчальної 
діяльності; викладач при цьому же стає 
доброзичливим помічником, що 
зацікавлений у долі кожного студента. Таким 
чином, відбувається переорієнтація студентів 
від навчання («нехай мене навчать») до 
учіння («прагну все знати»). 

Вважаємо, що моніторинг результатів 
роботи з використанням особистісно-

орієнтовного підходу в навчанні полягає не 
тільки в кількості та якості оцінок, 
отриманих студентами, а насамперед в 
характеристиці їх інтелектуальних умінь, 
навичок, творчих здібностей. 

Отже, особистісно-орієнтований підхід 
виступає індивідуальним підходом до 
студентів. Це можна пояснити за допомогою 
такого факту. 

Відомий російський психолог Л. 
Виготський своє теорією доводить, що розум 
будь-якої людини має дві зони розвитку: А і 
Б. 

Перша зона А – це зона актуального 
розвитку. У цю зону потрапляють завдання, 
які людина може виконати сама без 
допомоги викладача. Наприклад, у процесі 
вивчення дисципліни «Акушерство, 
гінекологія, штучне осіменіння 
сільськогосподарських тварин», студенти на 
запитання «З яких частин складається 
рослина?» відповідають, що до таких 
частини належать корінь, стебло, листок. Я 
узагальнюю відповіді студентів, пояснюю, 
що ці частини називаються органами. 

Друга зона В – це зона найближчого 
розвитку. Сюди потрапляють завдання, які 
дитина сама виконати не може, але може з 
ними впоратися з допомогою викладача. 
Зона найближчого розвитку, – це зона 
«наступного дня». Те, що сьогодні є зона 
найближчого розвитку, завтра у процесі 
навчання повинно стати зоною актуального 
розвитку. Учитель не повинен давати готову 
інформацію, адже таке навчання може 
загальмувати мислення дитини. А за 
допомогою вміло підібраних запитань 
педагог підводить школяра до правильної 
відповіді, розв’язку. 

Наприклад, на заняттях при вивченні 
серця студентам задається таке питання: Чи 
може серце тварин мати різну будову? 
Студенти відповідають ні, а наприкінці даної 
теми легко виконують це завдання. 

Отже, як бачимо з цього прикладу, щоб 
відбулися розвиток і навчання студентів, 
завдання повинні потрапляти лише в зону 
найближчого розвитку (за Л.С. Виготським). 

Якщо навіть теоретично припустити, 
що два студенти навчались в одному ВНЗ, в 
одних і тих самих викладачів, закінчили 
зазначений заклад з відзнакою, рівень їхнього 
розвитку все одно буде різним. Ще більше 
відрізняється розвиток студентів групи, які 
згідно 100-бальної системи досягли 
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початкового і високого рівнів. Тому 
зрозуміло, до таких студентів треба 
підходити індивідуально, тобто ставити 
перед ними різні завдання. Якщо для цієї 
групи поставити одне завдання, то для одних 
студентів воно потрапить у зону актуального 
розвитку, для інших – у зону найближчого. 

Отже, одне завдання для всієї групи 
ставити не можна, а тому вимоги щодо 
особистісного орієнтованого навчання є 
науково обґрунтованим. Однак здійснити 
особистісно-орієнтований підхід на практиці, 
на нашу думку, заважає лекційно-
семінарська система. І ось із яких причин: 

‒ по-перше, щоб підійти 
індивідуально до кожного студента, 
необхідно знати його психологічні, 
фізіологічні та соціальні особливості. Лише 
психологія нараховує кілька десятків 
індивідуальних особливостей особистості. Це 
різні види уваги, мислення, сприйняття, уяви, 
темпераменту, характеру. Пам’ять 
поділяється більш ніж на 10 типів: 
короткочасна, довготривала, оперативна, 
рухова, зорова, слухова, емоційна, словесно-
логічна та ін; 

‒ по-друге виявити всі ці 
психологічні, фізіологічні та соціальні 
особливості викладач без допомоги 
психолога, лікаря, соціолога не може; 

‒ по-третє, навіть якщо теоретично 
припустити, що в кожної особистості 
виявили всі ці особливості, викладач не 
зможе запам’ятати їх у такій кількості 
студентів, оскільки одночасно навчає свого 
предмета не один десяток студентів, кожен з 
яких має не один десяток таких 
особливостей. 

Нарешті, якщо викладачу вдається 
запам’ятати всі особливості кожного 
студента, він не зможе підійти індивідуально 
тому, що заняття триває всього одну годину 
20 хвилин, протягом яких неможливо 
фізично попрацювати з кожним студентом 
групи індивідуально. Отже, існує 
суперечність: з одного боку, вимоги 
особистісно-орієнтованого навчання. а з 
іншого лекцінйо-семінарська система. 

Філософія вчить, що джерелом і 
рушійними силами будь-якого процесу (у 
тому числі й навчального) є розв’язання 
суперечностей. 

Отже, для того щоб навчальний процес 
розвивався, викладачеві необхідно вміти 
виявляти і розв’язати цю суперечність. 

У контексті нашого дослідження 
виявлена суперечність розв’язується шляхом 
диференційованого підходу до студентів. 
Диференціація (від лат. Differentia – різниця, 
відмінність) – розчленування цілого на якісно 
відмінні частини. Розв’язування таких 
суперечностей називається підходом до 
навчання. 

На заняттях це можна вирішити таким 
чином. 

Студентів розподіляють на групи за 
рівнем розвитку. Критерій, яким керуються 
при цьому –– рівень успішності. Отже, таких 
груп може бути чотири, а саме студенти 
низького, середнього, достатнього та 
високого рівнів. 

Зрозуміло, що такий поділ не 
аргументується для студентів, щоб у 
слабкого не сформувалася занижена 
самооцінка, а в сильного – завищена. Якщо 
студенти однієї з груп підвищують свій 
рівень, бажано переводити їх до наступної 
групи і навпаки. Для кожної групи пропоную 
різні за ступенем складності завдання. 

Диференційований підхід можна 
здійснювати при різних формах навчального 
процесу: під час лекції, практичного 
(лабораторного) заняття, екскурсії. 

Під час проведення лекції методом 
бесіди запитання орієнтуються на певну 
групу студентів. При цьому обов’язково 
необхідно враховувати, щоб запитання були 
точними, стислими, не мали елементів 
підказки. У конспекті бажано позначити 
викладачеві запитання для кожної групи 
певним кольором: 

І рівень – усно-вибіркові запитання, на 
рівні понять (зелений колір); 

ІІ рівень – багатовибіркові запитання 
(синій колір); 

ІІІ рівень – перехресні запитання 
(чорний колір); 

ІV рівень – найскладніші, запитання, які 
передбачають розв’язанні проблеми, тобто 
запитання на доповнення. 

Наприклад, під час вивчення 
дисципліни «Акушерство, гінекологія, 
штучне осіменіння сільськогосподарських 
тварин» запитання було поділено на чотири 
рівні складності. 

І рівень – елементарний (усно-вибіркові 
запитання). Наприклад, назвіть тварин 
найбільш сприйнятливих до кольок. 

а) собаки, коти; 
б) коні; 
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в) свині. 
ІІ рівень – початковий – передбачає 

багатовибіркові запитання. Наприклад, 
охарактеризуйте основні методи 
дослідження: 

а) рентгенологічні, УЗД; 
б) огляд, пальпація, перкусія, 

аускультація,термометрія; 
в) офтальмоскопія. 
ІІІ рівень – середній. В ньому, як, 

правило, викладач використовує перехресні 
запитання. Наприклад, назвіть види діагнозу: 

а) етіологічний, лікарський, 
морфологічний, фармакологічний; 

б) етіологічний, 
симптоматичний,патогенетичний, 
анатомічний, патолого-анатомічний; 

в) етіологічний, патогенетичний, 
симптоматичний, морфологічний. 

На ІV – високому – рівні 
застосовуються запитання на доповнення. 
Зазначимо, що питання цього рівня 
притаманні лише студентам, які опановують 
професійно-орієнтовані факультативи та 
здатні до самонавчання протягом всього 
життя. Як приклад, наведемо це запитання: 

закрите ушкодження суглобових тканин з 
частковим розривом зв’язок і суглобової 
капсули називається: 

а) ушибом суглобу; 
б) розтягом суглобу; 
в) вивихом суглобу. 
Під час проведення лекційного заняття 

методом розповіді диференційований підхід 
неможливий, оскільки викладач будує свою 
розповідь, орієнтуючись на середнього 
студента. Однак під час закріплення нового 
матеріалу чи перевірки домашнього завдання 
студентам можна запропонувати різні 
завдання. 

Висновок. Отже, особистісно 
орієнтовне навчання дає змогу без зниження 
складності сприймати новий матеріал. 
Спеціально підібрана допомога – це не пряма 
підказка, яка гальмує мислення студентів, а і 
інструмент, за допомогою якого вчитель 
підводить учня до правильного розв’язку, 
тим самим здійснює навчальний процес. 
Отже, щоб навчальний процес не стояв на 
місці, а розвивався учителю необхідно 
знаходити суперечності в ньому та вміти їх 
розв’язувати. 
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PERSONALLY ORIENTED APPROACH AS A COMPONENT OF TRAINING FUTURE VETS 
The article reveals the essence of a student-centered approach as a component of training future 

veterinarians, defines the fundamental definition of «person», «student-centered» approach, with specific 
examples highlighted four levels of difficulty of the questions (tests) in the teaching of the discipline «Obstetrics, 
Gynecology, artificial insemination of farm animals». 

Identify three levels of software process of individually oriented education: methodological – theoretical 
development of the educational process, based on the principles of personal-oriented approach , organizational 
and pedagogical – creating an appropriate legal and institutional framework for the implementation of 
management principles of personality-oriented educational process of Psychology and Education – training of 
teachers personnel who would be capable of operating on the basis of personality-oriented educational process. 

Implementation of student-centered approach requires the teacher: 
- Promoting interest in the work of each student through clearly understandable and accessible formulated 
motivational installation; 
- Use a variety of forms and methods of training activities focused on a particular student; 
- Encourage students to the statement, the use of various solutions, situational tasks without fear of mistake or 
get the wrong answer; 
- Creation of the classroom teaching situations that allow each student to take the initiative, independence; 
- Support for the aspirations of the student to find his way to work, analyze and evaluate the work of others; 
- The use of different types of cognitive activities, as well as motivational, meaningful and operational and 
volitional components of cognitive independence of students. 

At the same time, students receive more autonomy, better comprehend the purpose and results of their own 
labor, knowing that they are not the object but the subject of educational activity; teacher then becomes friendly 
assistant, is interested in the fate of each student. Thus, there is a reorientation of students from school («let me 
teach») to the doctrine (СI want to know everything»). 

Keywords: personality, personality-oriented approach, personality, level approach, future veterinarians. 
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ФАХІВЦІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 
У статті розглядаються різні наукові підходи до визначення сутності здоров’я. Акцентується 

увага на важливості валеологічної освіти, спрямованої на здоров’ятворення, збереження здоров’я, 
формування культури здорового способу життя майбутнього фахівця. Визначена валеологічна 
сутність здоров’язнавства, що набуло особливо бурхливого розвитку серед педагогічних наук. Окреслено 
вимоги до організації освітнього процесу у вищій школі з метою формування у майбутніх фахівців 
готовності до компетентного здорового способу життя.  

Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, валеологія, здоров’язберігаюча компетентність 
В статье рассматриваются различные научные подходы к определению сущности здоровья. 

Акцентируется внимание на важности валеологического образования студентов, направленного на 
формирование и сохранение здоровья, формирование культуры здорового образа жизни будущего 
специалиста. Определена валеологическая сущность здоровьеведения, особенно бурно развивающаяся 
среди педагогических наук. Определены требования к организации образовательного процесса в высшей 
школе с целью формирования у будущих специалистов здоровьесберегающей компетентности.  

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, валеология, здоровьесберегающая 
компетентность. 

Постановка задачі у загальному 
вигляді. Для створення теоретичного 
фундаменту дослідження процесів 
формування здоров’язберігаючої 
компетентності майбутніх фахівців 
актуалізується уточнення термінів і 
визначень, які є засадничими у галузі 
валеології, педагогіки, психології, медицини 
та інших суміжних наукових сфер, дотичних 
до проблем здоров’я та підготовки людини 
до ведення здорового способу життя з метою 
здоров’язбереження. Суттєвою перешкодою 
становлення вітчизняної health education 
(валеологічної освіти, спрямованої на 
здоров’ятворення, збереження здоров’я, 
формування культури здорового способу 
життя) виявилося неоднозначне трактування 
концептуальних основ інтегральної науки 
про здоров’я, яка зародилася на стику 
екології, біології, медицини, психології, 
педагогіки, фізичного виховання та ін. 
Наявність спільної науково-професійної 
мови значно полегшить взаємодію фахівців, 
котрі в освітній системі вищої школи 
знаходять підходи до взаєморозуміння та 
співробітництва в розвитку валеологічного 
світогляду студентської молоді, формування 
у них життєвого пріоритету здоров’я, 
культури здорового способу життя. 
Кінцевою метою такої освіти має стати 
формування здоров’язберігаючої 
компетентності як невід’ємної складової 
професійної компетентності майбутніх 
фахівців. 

Оскільки людина як глобальний 
феномен є предметом дослідження багатьох 

наукових сфер (філософії, історії, соціології, 
культурології, біології, медицини, 
антропології, валеології, педагогіки, 
психології та ін.), відтак одночасно із 
загальними питаннями вивчення динаміки 
антропогенезу й особистісного розвитку 
особливої уваги набувають проблеми, що 
стосуються здоров’я людини. Очевидними 
були передумови виникнення самостійної 
науки про шляхи та способи формування, 
збереження і зміцнення здоров’я людини. 
Але наявний багаж знань про здоровий 
спосіб життя, запозичений з народних 
традицій, укладів життя й народної 
медицини носив емпіричний характер і 
протягом тривалого часу не мав коректного 
наукового обґрунтування. Зокрема, 
орієнтація медицини на лікування та 
попередження патологічних станів сприяла 
розвитку науки про хвороби, залишаючи 
відкритим питання про сутність здоров’я. 
Тому загальноприйнятого трактування 
здоров’я людини як цілісної системи на 
сьогодні не існує 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Сучасна наука нараховує 
близько 300 визначень цього поняття [2, с. 
318]. Визначаючи філософсько-
методологічні аспекти вимірювання прямих 
характеристик здоров’я, Є. Кудрявцева 
тлумачить цей феномен як стан людини, 
завдяки якому уможливлюється повноцінне 
виконання соціальних функцій. Н. Башавець 
узагальнює філософське розуміння здоров’я і 
пропонує розглядати його як динамічний 
процес рівноваги організму з навколишньою 
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природою і соціальним середовищем, за 
якого всі закладені здатності в біологічній і 
соціальній сутності людини виявляються 
найбільш повно. О. Васильєва визначає 
еталони, уявлення й установки психології 
здоров’я людини. На думку В. Горащука, 
здоров’я є саме тим потенціалом, який 
забезпечує людині можливість 
пристосуватися до змін навколишнього 
середовища, здолати хворобу, відтягнути 
старіння. Дослідник розкриває зміст здоров’я 
як індивідуальну і соціальну цінність, 
динамічне явище системного характеру, що 
постійно взаємодіє з навколишнім 
середовищем і змінюється разом з ним.  

Метою статті обрано дослідження 
методологічних аспектів онтогенезу і теорії 
здоров’я у контексті формування 
здоров’язберігаючої компетентності 
майбутніх фахівців. 

Викладення основного матеріалу. 
Історичний розвиток суспільства демонструє 
динаміку трансформацій у розумінні 
здоров’я поряд з прогресивними змінами в 
науковій і культурній сфері цивілізаційного 
розвитку людства. Так, згідно з «Великим 
тлумачним словником сучасної української 
мови», здоров’я визначається як «стан 
організму, за якого нормально функціонують 
усі його органи; той чи інший стан 
самопочуття людини» [1, с. 455]. У новій 
концепції здоров’я робоча група ВООЗ 
пропонує таке визначення цього терміну: 
«Здоров’я – це ступінь здатності індивіда чи 
групи, з одного боку, реалізувати свої 
прагнення і задовольняти потреби, а з 
другого, змінювати середовище чи 
кооперуватися з ним. Тому здоров’я 
розглядається як ресурс, а не мета життя» [2, 
с. 318]. 

Конкретизуючи методологічні аспекти 
онтогенезу і теорії здоров’я, цей феномен 
слід розглядати як цілісний багатовимірний 
динамічний стан, що розвивається у процесі 
реалізації генетичного потенціалу в умовах 
конкретного соціального й економічного 
середовища і дає змогу людині різною мірою 
виконувати свої біологічні та соціальні 
функції. 

У психологічних дослідженнях здоров’я 
визначається як природний феномен, 
порівняно стійкий стан, за якого особистість 
добре адаптована, зберігає інтерес до життя 
та досягає самореалізації.  

Узагальнюючи визначення «здоров’я», 
подані, здебільшого, науковцями-медиками, 
В. Колбанов розширює сферу тлумачення 
цього поняття. Науковець розглядає здоров’я 

як стан динамічної рівноваги між оточуючим 
середовищем і силами організму; є 
відображенням досконалої саморегуляції 
останнього та гармонійної взаємодії усіх 
органів і систем; допускає найбільш 
повноцінну участь у різних видах суспільної 
та трудової діяльності; є процесом 
збереження і розвитку оптимальної 
працездатності та соціальної активності 
людини за умови максимальної тривалості її 
активного життя [6, с. 11-12].  

Конструктивний підхід до здоров’я 
людини дозволив уперше сформулювати 
активну стратегію його формування. Так, у 
1980 році І. Брехманом була започаткована 
«здоров’язнавча» наука з вивчення 
індивідуального здоров’я людини – 
валеологія. Семантика цього латинізму з 
самого спочатку не відповідала глобальному 
задуму створення всеохоплюючої науки по 
здоров’я, хоча і замисел, і становлення нової 
наукової галузі були діалектично та 
історично закономірними. Гносеологічне 
коріння валеології сягають крізь тисячоліття 
до емпіричних знахідок стародавніх народів, 
античних ритуалів, середньовічних єресей і 
схоластик, філософських, релігійних і 
наукових шкіл усіх континентів [6, с. 4]. 
Почала зароджуватися наука про здорове 
буття, або здоровий спосіб життя. 
Валеологічна сутність здоров’язнавства 
полягає у пошуках шляхів і способів 
формування індивідуального здоров’я, що 
набуло особливо бурхливого розвитку серед 
педагогічних наук. Так, у дисертаційному 
дослідженні В. Ірхіна висвітлено генезис і 
обґрунтовано принципи та закономірності 
розвитку педагогічної системи школи 
здоров’я [5]. 

Всесвітня Асамблея 
здоров’язбереження на ХІІІ сесії у 1977 році 
поставила перед урядами всіх країн основне 
соціальне завдання на період до кінця ХХ 
століття: досягнення людьми планети такого 
рівня здоров’я, який дозволить їм вести 
продуктивний у соціальному та 
економічному аспекті спосіб життя. Мета 
виявилася недосяжною у всесвітньому 
масштабі. Однією з причин було те, що 
розуміння терміну «здоров’язбереження» 
передбачало тільки охорону здоров’я 
населення. Примноження здоров’я здорових 
людей залишилося абстрактним поняттям і 
зводило всі програми до попередження та 
лікування хвороб. 

 Заслуговує уваги той факт, що в 
Національній програмі США «Здоров’я 
народу» виокремлені три підходи до 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 1 (38) /2014 190 

поліпшення статусу суспільного здоров’я, 
три організуючих принципи, наступних один 
за одним згідно рівня значущості: 1) 
забезпечення, «просування» здоров’я (health 
promotion); 2) захист здоров’я (health 
protection); 3) профілактичні медичні служби 
(preventive services) [6, с. 5]. Такі ж принципи 
могли б стати основою програми здоров’я в 
будь-якій країні. 

В Україні здоров’язбережувально-
валеологічні дослідження очолив 
Г. Апанасенко, котрий розглядає здоров’я як 
динамічний стан людини, що визначається 
резервами механізмів самоорганізації її системи 
(стійкістю до впливу патогенних чинників і 
здатністю компенсувати патологічний процес), 
характеризується енергетичним, пластичним та 
інформаційним (регуляторним) забезпеченням 
процесів самоорганізації, а також є основою 
прояву біологічних (виживання – збереження 
особи, репродукція – продовження роду) і 
соціальних функцій. Інтеграція усіх рівнів 
організації людини дає можливість індивідові 
виконувати свої біологічні й соціальні функції, 
що можна трактувати як прояв здоров’я. Чим 
вище здатність індивіда реалізувати свої 
біологічні й соціальні функції, тим вище рівень 
його здоров’я.  

І хоча термінологічний аналіз сутності 
валеології дає змогу визначити її як науку 
про закономірності й механізми формування, 
збереження, зміцнення та передачі за 
спадковістю здоров’я, аналіз педагогічної 
літератури свідчить про значні розбіжності у 
тлумаченні цього наукового напряму. 
Валеологію визначають як науку про: 

– надійні та доступні шляхи до 
нескінченого розвитку духовно-
енергетичного потенціалу людини, шляхи до 
управління її здоров’ям і підтримання його 
на творчо-активному рівні, шляхи, де за 
основу береться не лікування хвороб, а 
підтримання та нарощування захисних сил 
організму; 

– духовне і фізичне здоров’я окремої 
людини й усього людського суспільства на 
новому етапі його духовно-творчої еволюції, 
науку про здоровий спосіб життя, в основі 
якої лежить проста і мудра, перевірена 
досвідом багатьох століть ідея про те, що 
завдяки правильній світоорієнтації та 
відповідній поведінці людина спроможна 
забезпечити собі довге, радісне, безболісне 
життя; 

– здоров’я людини як об’єктивний стан 
і суб’єктивне почуття духовного, фізичного, 
психічного й соціального комфорту на різних 
рівнях екосистем, вікових стадій та умов; 

– керування здоров’ям, коли існують 
системи вдосконалення видів 
життєдіяльності людини, які створюють 
умови переходу від некерованої до керованої 
тривалості життя; 

 – культивування здорового способу 
життя людини, що є такою 
життєдіяльністю, яка при позитивному 
емоційно-вольовому настрої людини 
забезпечує дотримання екологічної рівноваги 
її з природою (гомеостаз) і невпинне 
зниження ентропії суспільних зв’язків у 
соціальному організмі країни, в яку вона 
входить як джерело інтелектуальної енергії, і 
тому є її основною рушійною силою; 

– вивчення умов, можливостей, 
закономірностей здорового (духовно, 
психічно, фізично) існування живої матерії 
на різних рівнях організації живого [2, с. 72]. 

Отже, узагальнення результатів аналізу 
наукової літератури дає змогу зазначити, що 
особлива увага в сучасних педагогічних 
дослідженнях приділяється проблемі 
здоров’я, де це поняття розглядається 
науковцями у таких аспектах: 

– як соціально-біологічна основа 
життя всієї нації та як результат політики 
держави, що створює у своїх громадян 
духовну потребу ставитися до свого здоров’я 
як до основної цінності;  

– як цілісний, гармонійний стан, що 
залежить від дотримання людиною 
оптимальної організації своєї 
життєдіяльності;  

– як стан постійної усвідомленості й 
відповідальності людини перед собою та 
довкіллям;  

– як природний психофізичний і 
духовний стан людини, який забезпечує її 
повне біосоціальне функціонування, фізичну 
та інтелектуальну працездатність, достатню 
адаптацію до природних впливів та 
мінливості зовнішнього середовища;  

– як показник якості навколишнього 
середовища, що характеризується повною 
рівновагою організму з біосферою та ін. 

Узагальнення різних підходів до 
трактування здоров’я відображено в 
«Енциклопедії освіти», де цей феномен 
тлумачиться як правильна, нормальна 
діяльність організму, розглядається як 
процесуальний, динамічний, функціональний 
стан, що характеризується морфологічною 
цілісністю, високим енергетичним 
потенціалом, оптимальними адаптаційними 
реакціями на зміни довкілля, що забезпечує 
гармонійний фізичний, психоемоційний і 
соціальний розвиток особистості, її активне 
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довголіття, повноцінне життя, ефективну 
протидію захворюванням [2, с. 318]. 
Гомеостаз, який на фізіологічному рівні 
складає основу здоров’я, є здатністю 
організму забезпечити постійність, сталість 
свого внутрішнього середовища.  

У цьому сенсі доцільно розглядати 
здоров’я мірилом життєвого виявлення 
людини, гармонійною єдністю фізичних, 
психічних, трудових функцій, які 
обумовлюють повноцінну участь людини в 
різних галузях суспільної діяльності, що 
потребує реалізації здорового (корисного для 
здоров’я [1, с. 455]) способу життя (що є 
системою прийомів, яка дає можливість 
зробити певний уклад, характер життя [1, с. 
1375]). 

Етимологічний аналіз слова «жити», яке 
має праслов’янське коріння, доводить його 
спорідненість із такими словами, як 
словацьке «лікувати» (тобто, спрямовувати 
до здоров’я), литовське «видужувати» (тобто, 
ставати здоровим), а в українській лексиці – 
вести той або інший спосіб життя [3, с. 
608].  

У дослідженні проблеми здорового 
способу життя умовно визначилися три 
основних напрями: 

1) філософсько-соціологічний, у якому 
здоровий спосіб життя розглядається 
науковцями як певна глобальна соціальна 
проблема, об’єктивна потреба сучасного 
соціального розвитку; 

2) медико-біологічний, що відображає 
сутність здоров’я в концепції людського 
потенціалу, а сенс здорового способу життя 
як комплекс профілактичних оздоровчих 
заходів, які забезпечують гармонійний 
розвиток і зміцнення здоров’я, підвищення 
працездатності людей, подовження їх 
творчого довголіття; 

3) психолого-педагогічний, 
представники якого вважають, що для 
збереження здоров’я дуже важливим є 
навчання здоров’ю; мотивація здорового 
способу життя; освіта з використанням 
здоров’язберігаючих технологій як засобу 
підвищення ефективності навчання та ін. 

Однак, на нашу думку, доцільним було 
б виокремити ще й компетентнісний підхід 
до формування здорового способу життя, 
згідно з яким необхідно конкретизувати 
основні компетенції здоров’язбереження, 
якими повинна володіти особистість, котра 
прагне зберегти і підтримувати належний 
рівень здоров’я протягом життя. Адже 
здоровий спосіб життя – це модель 
життєдіяльності людини, пов’язана з 

уявленнями про особистісну та соціальну 
цінність здоров’я, засоби, форми і способи 
його збереження [4]. 

На сучасному етапі розвитку 
суспільства висуваються специфічні вимоги 
до організації освітнього процесу у вищій 
школі з метою формування у майбутніх 
фахівців готовності до компетентного 
здорового способу життя. До таких вимог 
відносяться:  

– проведення всебічного аналізу 
нормативно-правових аспектів проблеми 
формування здорового способу життя, 
організовуючи взаємодію всіх соціальних 
інститутів суспільства у цьому напрямі; 

– з метою організації 
здоров’язберігаючого навчального процесу у 
ВНЗ у сучасних умовах необхідно 
досліджувати процеси становлення 
фізкультурної науки й організації навчальної 
дисципліни «Фізичне виховання» у вищих 
навчальних закладах України, проводити 
аналіз сучасного стану системи фізичного 
виховання студентів для визначення 
перспективних напрямів її проектування, 
розвитку й удосконалення з урахуванням 
особистісно-орієнтованої траєкторії 
навчання; 

– формування ціннісного ставлення 
особистості до здорового способу життя, 
культури здоров’я на основі формування 
загальних життєвих та ціннісних орієнтацій 
студентів ВНЗ;  

– сприяння всебічному фізичному 
розвитку і досягненню високого рівня 
загальної рухової підготовки індивіда на 
засадах ноосферної педагогічної парадигми 
як концептуальної основи фундаменталізації 
фізкультурно-оздоровчої освіти студентів та 
дотримання критеріїв управління якістю 
навчання дисципліни «Фізичне виховання» у 
ВНЗ;  

– необхідно аналізувати стан та 
особливості мотивації студентів до рухової 
активності оздоровчого спрямування на 
сучасному етапі реалізації фізичного 
навантаження у ВНЗ і досліджувати 
педагогічний аспект розвитку мотивації 
здоров’язбереження майбутніх фахівців; 

– навчати здоров’ю на засадах стратегії 
розвитку педагогіки здорового способу 
життя; педагогіки здоров’я, педагогіки 
оздоровлення в умовах полі функціонального 
вищого навчального закладу та організації 
процесу здоров’ятворчої освіти в сучасній 
вищій школі; 

– основою впливу на формування 
здорового способу життя вважати 
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перенесення відповідних знань, умінь і 
навичок, що формуються засобами 
оздоровчої фізкультури з однієї сфери 
діяльності в іншу на засадах інтеграції та 
гармонізації духовної і фізичної культури 
студентів; 

– застосовувати комплексний підхід до 
формування культури здоров’я на теоретико-
методичних засадах формування культури 
здоров’язбереження як світоглядної 
орієнтації студентів вищих навчальних 
закладів;  

– визначати здоров’язбереження як 
засіб підвищення ефективності навчання 
студентів у ВНЗ;  

– удосконалювати й розвивати сам 
процес формування основ здорового способу 
життя, використовуючи здоров’язберігаючі 
технології у підготовці фахівців, 
обґрунтовуючи теоретичні й методичні 
основи формування культури здоров’я, 
здорового способу життя, 
здоров’язберігаючої компетентності у 
процесі професійної підготовки майбутніх 
фахівців. 

Висновки. Таким чином, формування 
здорового способу життя розглядається 
науковцями як складова процесу освіти, а 
формування ціннісного ставлення до 
здоров’я є важливою педагогічною 
проблемою, яка досліджується науковцями в 
різних напрямах. Так, на основі інтеграції 
філософського, соціологічного, 
психологічного, медичного, валеологічного, 
педагогічного та інших підходів до 
розуміння здоров’я як людської цінності 
науковці розглядають цей феномен як 
саморозвивальну та самокеровану систему, 
нормальний психосоматичний стан людини 
для реалізації свого потенціалу тілесних і 
духовних сил та потреб, вважаючи здоров’я 
результатом самопізнання. Вирішення 
проблеми збереження здоров’я ґрунтується 
на формуванні пріоритету цінності здоров’я, 
гармонійного поєднання фізичного, 
духовного, психічного й соціального 
здоров’я, використанні здоров’язберігаючих 
педагогічних технологій у підготовці 
майбутніх фахівців. 
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The article discusses the various scientific approaches to determining the nature of health. Attention is 

focused on the importance of education students valeological aimed at health creation, the formation of a healthy 
lifestyle of future specialist. The valeological essence of health studies that became particularly rapid 
development among teachers of science is determined. The requirements for the organization of the educational 
process in higher education in order to form future specialists’ health-care competency are outlined. It was 
established that the study of problems of healthy lifestyle distinguishes the following areas: philosophical and 
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pedagogical area consider that it is important for maintaining health to study the health, motivate healthy 
lifestyle education using technology as a means of learning efficiency increase. It is summarized that a healthy 
lifestyle is regarded by scientists as part of the process of education, and the formation of values attitude to health 
is an important educational problem that is studied by scientists in different areas. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ВИКОРИСТАННЯ У ФІЗИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

 
На підставі аналізу наукових джерел встановлені сутність і переваги інноваційних педагогічних і 

фізкультурно-оздоровчих технологій, що дає можливість прогнозувати її результати, досягти 
проектований результат, економити час, сили і засоби. Багатовекторна спрямованість інноваційних 
технологій забезпечує перспективу їх використання в системі фізичної підготовки офіцерів. 

Ключові слова: фізична підготовка, військовослужбовці, інновація, педагогічні та фізкультурно-
оздоровчі технології. 

На основании анализа научных источников установлены сущность и преимущества 
инновационных педагогических и физкультурно-оздоровительных технологий, что дает возможность 
прогнозировать ее результаты, достичь проектируемый результат, экономить время, силы и 
средства. Многовекторная направленность инновационных технологий обеспечивает перспективу их 
использования в системе физической подготовки офицеров. 

Ключевые слова: физическая подготовка, военнослужащие, инновация, педагогические и 
физкультурно-оздоровительные технологии. 

Актуальність. Військова реформа, яка 
спрямована на створення сучасних Збройних 
сил України, спроможних надійно захистити 
Україну, нейтралізувати реальні та 
потенційні виклики й загрози її національній 
безпеці, підвищує вимоги до професійної 
підготовленості військових фахівців. Це, 
безумовно, потребує вдосконалення всіх 
ланок системи військової освіти, приведення 
змісту і рівня професійної підготовки 
військовослужбовців до вимог 
компетентнісного підходу, використання 
сучасних педагогічних технологій у процесі 
їх військово-професійної підготовки. 

У зв’язку з цим увага широкого кола 
фахівців з військової підготовки в останнє 
десятиліття була прикута до дослідження 
важливих аспектів теорії та методики 
навчання майбутніх офіцерів. Зокрема, таких: 

підвищенню якості професійної 
підготовки курсантів у ВВНЗ (В. Бачевський, 
І. Біжан, С. Будник, П. Дзюба, Г. Марченко 
та ін.); 

формуванню військово-професійної 
компетентності офіцерів (О. Євсюков, 
С. Кубицький, М. Нещадим, Є. Сарафанюк, 
та ін.); 

формуванню та розвитку професійно-
важливих якостей офіцерів (В. Балашов, 
О. Барабанщиков, Д. Іщенко, Б. Олексієнко, 
Л. Усальцева та ін.). 

Значно скромніше виглядає перелік 
педагогічних публікацій щодо 
вдосконалення методики та організації 
фізичної підготовки військовослужбовців, 

яка визнається ефективним засобом їх 
підготовки до військово-професійної 
діяльності, забезпечення їх фізичної 
готовності в структурі готовності до бойової 
діяльності. Її роль значно зростає в умовах 
військової реформи у результаті підвищення 
вимог до надійності озброєння та бойової 
техніки, а також до професійної та фізичної 
підготовленості військовослужбовців. Це 
також стосується основних аспектів фізичної 
підготовки майбутніх магістрів військового 
управління в системі післядипломної освіти, 
яка призначена для підготовки офіцерів на 
посади оперативної та оперативно-
стратегічної ланок управління у Збройних 
силах та інших військових формуваннях 
України. 

Актуальність і доцільність досліджень 
щодо проблеми вдосконалення організації та 
методики фізичної підготовки на різних 
етапах професійного становлення 
військовослужбовців обумовлені 
необхідністю подолання таких 
суперечностей між: 

зростаючими вимогами бойової 
(індивідуальної) підготовки в зв’язку з 
військовою реформою до рівня загальної та 
спеціальної фізичної підготовленості 
військовослужбовців і невідповідністю їх 
цим вимогам у результаті неефективності 
навчально-педагогічного процесу з фізичної 
підготовки в ВВНЗ;  

наявністю теоретико-методичних 
розробок сучасних педагогічних і 
фізкультурно-оздоровчих технологій, 
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практичного досвіду їх використання в 
підвищенні ефективності навчального, 
фізкультурно-оздоровчого процесу та 
спортивної діяльності та обмеженою увагою 
до них з боку фахівців з фізичної підготовки 
військовослужбовців; 

зростанням ролі післядипломної 
військової освіти в підвищенні професійної 
підготовленості офіцерів Збройних сил 
України та недостатньою розробленістю 
теоретичних, організаційних і методичних 
аспектів фізичної підготовки офіцерів з 
урахуванням специфіки оперативно-
тактичного та оперативно-стратегічного 
рівнів їх навчання. 

Це зумовило мету дослідження: 
визначення перспектив використання 
інноваційних педагогічних і фізкультурно-
оздоровчих технологій в умовах 
реформування фізичної підготовки офіцерів. 

Результати дослідження. Аналіз даних 
спеціальної літератури доводить про 
наявність у суміжних галузях наук – 
педагогіці, військовій педагогіці, фізичному 
вихованні і спорті, спортивній медицині – 
розробок, які можуть використовуватися з 
метою вдосконалення фізичної підготовки 
офіцерів у системі безперервної військової 
освіти. Це, передусім, стосується 
інноваційних педагогічних технологій. 

М.В. Кларін, розглядаючи сутність 
педагогічних технологій, звертає увагу на 
неоднозначність трактувань цього поняття. В 
цілому, це запрограмований 
(алгоритмований) процес взаємодії 
викладача та учнів, який гарантує досягнення 
мети [7]. 

Не маючи єдиної системоутворюючої 
ознаки, педагогічні технології 
класифікуються за такими основами: 

за джерелом виникнення (на підставі 
педагогічного досвіду, наукової концепції 
тощо); 

за метою і задачами (формування знань, 
виховання професійно важливих якостей, 
розвиток індивідуальності фахівця тощо); 

за можливостями педагогічних засобів 
(ті засоби, які дають найкращі результати); 

за функціями педагога, які він реалізує 
за допомогою різноманітних технологій 
(навчальні, виховні, діагностичні, 
управлінські тощо). 

Ознаками педагогічної технології 
науковці вважають: цілі; закономірності 
взаємодії педагога та тих, хто вчиться, які 

дозволяють моделювати, проектувати 
(програмувати) процес навчання; систему 
засобів та організаційно-педагогічних умов, 
що забезпечують досягнення поставленої 
педагогічної мети; засоби аналізу результатів 
педагогічної діяльності педагога та 
навчальної діяльності тих, хто вчиться; 
наявність діагностичних засобів результатів 
набуття професійних знань, навичок, умінь і 
формування відповідних здатностей. 

У зв’язку з цим основними 
властивостями, що притаманні сучасним 
педагогічним технологіям, є: цілісність, 
гарантованість досягнення мети; 
оптимальність; результативність; 
структурованість (алгоритмізація) процесу 
реалізації технології [1, 7, 9]. 

У педагогіці в останні роки 
популярності набувають інноваційні 
педагогічні технології, які спрямовані на 
покращення розвитку, виховання і навчання 
майбутніх фахівців. В їх структурі виділяють 
так і складові: 

мотиваційну (як активізувати діяльність 
тих, хто вчиться); 

змістовну (що вивчати); 
процесуальну (як вчити); 
організаційно-управлінську (як 

організувати та реалізувати діяльність 
педагога та тих, хто вчиться); 

оцінно-рефлексійна (оцінювання 
отриманих результатів та їх корекція). 

Інноваційні педагогічні технології 
мають такі переваги: 

можливість визначення чіткої мети та 
прогнозування ймовірних результатів 
процесу навчання та виховання; 

цілеспрямованість педагогічної дії 
педагога та навчальної діяльності тих, хто 
вчиться; 

дають можливість повторювати і 
відтворювати запроектовані результати; 

цілеспрямоване формування 
змодельованих навичок, вмінь і здатностей; 

сприяють досягненню прогнозованого 
результату в навчанні та вихованні; 

забезпечують економію часу, засобів, 
сил у процесі досягнення мети; 

сприяють розвитку творчого 
професійного практичного мислення. 

З величезної кількості педагогічних 
технологій, як свідчить аналіз наукових 
публікацій з проблем фізичної підготовки 
майбутніх офіцерів у ВВНЗ, 
використовуються, як правило, дві-три з них і 
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то переважно в експериментальних групах 
для перевірки їх ефективності в формуванні 
професійно важливих навичок і якостей [8, 
10, 12, 13]. 

Більшість розробок вітчизняних 
науковців присвячена розробці 
концептуальних засад моделювання (цілі, 
завдання, принципи) структури та специфіки 
моделей занять з фізичної підготовки 
курсантів ВВНЗ урахуванням специфіки їх 
майбутньої військово-професійної 
діяльності. Актуальність і своєчасність таких 
розробок обумовлюється реформою бойової 
підготовки військ, складовою частиною якої 
є фізична підготовка, зміст та організація якої 
має бути узгоджена з відповідними змінами в 
бойовій підготовці. Відповідно, перші 
дослідження з цієї проблеми, які присвячені 
окремим частковим проблемам, не мають 
чіткого погляду щодо структурування 
моделей занять з фізичної підготовки в 
навчальному процесі військовослужбовців 
різних видів і родів військ, окремих 
військових спеціальностей [8, 10, 13].  

Першу спробу дати узагальнений 
погляд на диференціацію моделювання 
занять з фізичної підготовки зроблено в 
окремих роботах Ю. А. Бородіна [2]. Цей 
науковий напрям дослідження слід вважати 
перспективним не тільки в моделюванні 
занять з фізичної підготовки, а й у розробці 
різних моделей фізичної підготовки, 
обґрунтуванні нормативів з загальної та 
спеціальної фізичної підготовленості 
(передусім, мінімального, порогового та 
належного рівнів) для військовослужбовців 
на різних етапах їх професійної підготовки. 
Це переконливо доведено в роботах 
Ю. С. Фіногенова [15, 16], 
С. М. Жембровського [5], О. В. Петрачкова 
[12] та ін. 

Деякі дослідники моделювання 
використовують як елемент програмування, 
частіше за умов застосування комп’ютерних 
технологій. Оскільки основною формою 
занять з фізичної підготовки для 
офіцерського складу є самостійна підготовка, 
розробка основ програмування 
індивідуальних занять різної спрямованості 
(загальної, профілактико-оздоровчої, 
кондиційної) набуває особливої актуальності. 
Це зумовлено необхідністю подолання 
протиріч між підвищеними вимогами 
сучасної системи бойової підготовки до рівня 
фізичної готовності військових фахівців, з 

одного боку, і негативною тенденцією 
здоров’я військовослужбовців [3] – з іншого. 
Перші спроби розробки основ 
комп’ютерного програмування 
індивідуальних занять з фізичної підготовки 
зроблено в дисертаційних дослідженнях 
О. Г. Шалепи (для військовослужбовців 
жінок [18]). О. Г. Піддубного (для 
військовослужбовців чоловіків [13]). 

На нашу думку, використання 
комп’ютерних інформаційних технологій у 
системі фізичної підготовки ще недооцінене. 
Аналізуючи роботи фахівців з 
інформаційних технологій, можна окреслити 
межі їх використання в системі фізичної 
підготовки військовослужбовців: 

в якості засобів навчання, що 
дозволяють удосконалювати навчально-
виховний, тренувальний процес; 

якості засобів для комп’ютерного 
тестування розумового, функціонального та 
фізичного стану військовослужбовців; 

в якості засобів автоматизації процесів 
обробки результатів тестування з загальної і 
спеціальної фізичної підготовки, оцінювання 
рівнів індивідуальної фізичної 
підготовленості військовослужбовців; 

в якості засобів автоматизації процесів 
розробки індивідуальних програм з загальної, 
спеціальної фізичної підготовки 
військовослужбовців для корекції їх 
навчально-тренувальної діяльності; 

занять кондиційної, профілактико-
оздоровчої спрямованості для корекції рівня 
здоров’я військовослужбовців; 

в якості засобів автоматизації процесів 
обробки результатів наукових досліджень з 
проблем фізичної підготовки 
військовослужбовців; 

в якості засобів для організації 
спостереження за фізичним станом і здоров’я 
військовослужбовців з недостатнім рівнем 
фізичного стану (система моніторингу) [11]. 

Інший вид інноваційних технологій – 
прогнозування, який отримав широке 
використання в спортивній практиці в 
прогнозуванні результатів у різних 
спортивних дисциплінах [6, 14], майже не 
привертає уваги з боку вітчизняних фахівців 
внаслідок необхідності виконання 
ґрунтованих досліджень залежності між 
фізичною і професійною підготовленістю 
військовослужбовців різних видів і родів 
військ, окремих військових спеціальностей. 

Наявність взаємозв’язку між рівнем 
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фізичної підготовленості і рівнем 
ефективності військово-професійної 
діяльності (виражений, слабкий, 
опосередкований) вимагає спеціальну 
діагностичну апаратуру, комплекс медико-
біологічних, психологічних і фізіологічних 
досліджень, спеціальних методів обробки 
результатів досліджень, що під силу тільки 
потужним науковим установам. У 
дисертаційних роботах прогнозування 
використовується частіше при розробці 
експрес-методів оцінювання рівнів фізичної 
підготовленості курсантів певної 
спеціальності [4]. 

Щодо спортивних і фізкультурно-
оздоровчих (здоров’язберегаючих) 
технологій, які отримали широку 
популярність у масовому спорті в зв’язку з 
високою їх ефективністю, позитивним 
впливом на фізичне і психічне здоров’я в 
системі фізичної підготовки вони мають, на 
жаль, обмежене застосування. За даними 
Ю. С. Фіногенова [16], це зумовлено 
недостатнім рівнем знань з методики занять з 
фітнес-технологій у фахівців з фізичної 
підготовки та недосконалістю навчально-
спортивних баз ВВНЗ, військових частин, та 
їх сучасним оснащенням спортивним 
обладнанням і тренажерами для таких занять. 
Хоча деякі елементи фізичного фітнесу 
(Physical fitness) і його різновидностей можна 
використовувати в системі фізичної 
підготовки. Зокрема, такі: 

– оздоровчий фітнес (Health related 
fitness), спрямованого на досягнення та 
підтримання високого рівня фізичного стану 
і зниження чинників ризику серцево-
судинних захворювань; 

– спортивно-орієнтований чи руховий 
фітнес (Performance related fitness, Skill fitness, 
Motor fitness), метою якого є розвиток 

спроможностей вирішення рухових і 
спортивних завдань на достатньо – високому 
рівні; 

– атлетичний фітнес (Athletic fitness), 
націленого на досягнення спеціальної 
підготовленості для успішного виступу на 
спортивних змаганнях. 

Ми вважаємо доцільним вводити в 
програму навчального процесу з фізичної 
підготовки як для вирішення загальних і 
спеціальних завдань, так і підвищення до них 
мотивації у курсантів і офіцерів окремі види 
фітнесу. 

Висновки 
1. Аналіз науково-педагогічної 

літератури довів доцільність використання в 
фізичній підготовці військовослужбовців та 
особливо офіцерів різноманітних 
інноваційних педагогічних і фізкультурно-
оздоровчих технологій, що дає можливість 
прогнозувати її результати, досягти 
проектований результат, економити час, сил і 
засоби. 

2. З широкого кола інноваційних 
педагогічних технологій у процесі фізичної 
підготовки використовуються з обмеженням 
не більш однієї-двох, що зумовлено 
недостатньою розробленістю засад їх 
застосування і відсутністю необхідних знань 
у фахівців з фізичної підготовки щодо 
переваг таких технологій для формування 
загальної та спеціальної фізичної 
підготовленості офіцерів, корекції їх 
здоров’я, підвищення мотивації до занять 
фізичною підготовкою, оволодіння знаннями 
та навичками здорового способу життя. 

3. Багатовекторна спрямованість 
інноваційних педагогічних і фізкультурно-
оздоровчих технологій забезпечує 
перспективу їх використання в системі 
фізичної підготовки офіцерів. 
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INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES:  

ADVANTAGES AND PROSPECTS IN THE PHYSICAL TRAINING OF MILITARY 
PERSONNEL 

Based on the analysis of scientific sources essence and advantages of innovative pedagogical and physical-
healthy technologies are established, that enables to predict the results, to achieve the projected result, saving 
time, efforts and money. Multi-vector orientation of innovative technologies offers the prospect of their 
application in the system of officer's physical training. From a wide range of innovative educational technologies 
in the process of physical training not more than one or two are used with limitations, due to insufficient 
development of the principles of their application and the lack of necessary knowledge among physical training 
experts in the use of such technologies for the formation of general and special officer's physical fitness, 
correction of their health, increasing the motivation to physical training, acquirement of knowledge and skills of 
a healthy life. 

Keywords: physical training, military personnel, innovation, educational and physical - healthy 
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ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ТА 

ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЇЇ ВИНИКНЕННЯ 
 

Стаття присвячена висвітленню психологічних механізмів виникнення і профілактики девіантної 
поведінки та професійної деформації працівників органів внутрішніх справ. Розглянуто основні чинники, 
які в найбільшій мірі сприяють розвитку девіантної поведінки і професійної деформації, пов'язані із 
специфікою діяльності підрозділів міліції та змістом професійної ролі співробітників органів 
внутрішніх справ, психологічні типи співробітників міліції, способи психологічного захисту, які можуть 
призвести до виникнення девіантної поведінки. 

Ключові слова: девіантна поведінка, професійна деформація, психологічні механізми і типи, 
психологічна профілактика. 

Статья посвящена рассмотрению психологических механизмов возникновения и профилактики 
девиантного поведения и профессиональной деформации сотрудников органов внутренних дел. 
Рассмотрены основные факторы, в наибольшей мере содействующие развитию девиантного поведения 
и профессиональной деформации, связанные со спецификой деятельности подразделений милиции и 
содержанием профессиональной роли сотрудников органов внутренних дел, психологические типы 
сотрудников милиции, способы психологической защиты, могущие привести к возникновению у 
работников милиции девиантного поведения. 

Ключевые слова: девиантное поведение, профессиональная деформация, психологические 
механизмы и типы, психологическая профилактика.  

За даними наукових досліджень 
кількість порушень службової дисципліни і 
законності співробітниками органів 
внутрішніх справ (ОВС) України упродовж 
останніх років продовжує лишатися значною 
[1, 2, 3]. Нерідко мають місце не лише 
протиправні дії співробітників ОВС і 
перевищення службових повноважень, але і 
несприятливі особистісні зміни, такі, як 
формування і закріплення у поведінці 
жорстких професійних стереотипів, 
перенесення професійної ролі у сферу 
позаслужбових стосунків тощо.  

Традиційно науковці називають 
девіантною поведінку, що відрізняється від 
норм або прийнятих в суспільстві стандартів 
і не відповідає соціальним очікуванням. У 
свою чергу, соціальні очікування обумовлені 
поняттями соціального статусу людини, її 
етнічної і культурної приналежності, віку, 
статі [4]. Проблемі профілактики і подолання 
наслідків девіантної поведінки серед 
особового складу ОВС присвятили наукові 
роботи вітчизняні і зарубіжні психологи − 
В.С. Медведєв, О.М. Бандурка, Л.М. 
Балабанова, Т.Ю. Ваврик, С.І. Яковенко, 
Л.М. Мороз, І.В. Клименко, Ю.В. Осіпова, 
О.М. Цильмак, О.М. Буданов, М.І. Мар’їн, 
М.І. Мягких, В.Є. Петров та інші. Проте 
психологічні чинники і механізми 
виникнення девіантної поведінки 

співробітників міліції у процесі професійної 
діяльності наразі є недостатньо з’ясованими, 
тому метою статті є їх розкриття і 
висвітлення, встановлення взаємозв’язку між 
індивідуально-психологічними якостями і 
особливостями девіантної поведінки і 
професійної деформації працівників ОВС.  

Для того, щоб оцінити типи, форми і 
структуру девіантної поведінки, необхідно 
чітко визначити, від яких саме норм 
суспільства вони можуть відхилятися. Термін 
«норма» (від латин. norma – зразок) має 
декілька значень. Поширеним є поняття 
«середньостатистична норма», під яким 
розуміють такий рівень психосоціального 
розвитку людини, який відповідає середнім 
якісно-кількісним показникам, отриманим 
під час обстеження представницької групи 
популяції людей такого самого віку, 
культури, статі тощо. Завичай 
середньостатистична норма являє собою 
певний діапазон значень розвитку будь-якої 
якості (інтелекту, самооцінки, інтернальності 
тощо), розташованих навколо середнього 
значення. Потрапляння в таку зону 
середньостатистичної норми означає рівень 
розвитку, притаманний не менш ніж 68% 
осіб цієї вікової категорії, культури, статі 
тощо. Використовується також поняття 
«соціальна норма», яка являє собою явище 
групової свідомості, що існує у вигляді 
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уявлень, найбільш поширених суджень 
членів групи щодо суспільних вимог до 
поведінки людини з урахуванням її 
соціальних ролей, які створюють оптимальні 
умови буття із якими ці норми взаємодіють і 
формуються у процесі відображення (серед 
соціальних виокремлюють правові, моральні, 
естетичні норми). Нарешті, у психології існує 
термін «функціональна (індивідуальна) 
норма», який означає певний неповторний 
рівень розвитку певної якості (якостей) 
кожної людини, а також те, що будь-яке 
відхилення можна вважати девіацією тільки 
зіставляючи його з індивідуальним шляхом 
розвитку кожної людини [3]. 

Таким чином, девіантною поведінкою 
вважається така, за якої спостерігаються 
відхилення від вищезазначених суспільних 
норм. Девіантну поведінку людини можна 
також визначити як систему вчинків (або 
окремі вчинки), що суперечать прийнятим в 
суспільстві нормам і проявляються у вигляді 
незбалансованості психічних процесів, 
неадаптивності, порушенні процесу 
самоактуалізації або у вигляді ухилення від 
морального і естетичного контролю над 
поведінкою. 

У сучасних психологічних 
дослідженнях виокремлюють наступні 
ознаки, що становлять зміст поняття 
девіантної поведінки: поведінка відхиляється 
від статистичної і соціальної норм; поведінка 
складно виправляється, коригується; 
поведінка потребує індивідуального підходу 
до співробітників з боку керівників, 
психологів, колективу. 

У науковій літературі факти девіантної 
поведінки часто відносять до проявів 
професійної деформації. Розвиток проявів 
даного феномену пояснюють дією 
різноманітних причин, пов'язаних не лише із 
специфікою службової діяльності, але і з 
недостатнім рівнем професійних умінь і 
навичок, особливостями процесу соціалізації 
та іншими чинниками [5, 6]. У психологічній 
літературі підкреслюється, що професійна 
деформація виступає явищем негативним, 
яке утруднює успішне здійснення службової 
діяльності. Водночас її прояви можуть бути 
обумовлені процесом адаптації до складних, 
екстремальних обставин самої служби і 
своєрідних умов її організації. Крім того, 
співробітникові іноді доводиться 
адаптуватися у професійно деформованому 
середовищі конкретної служби із її 

специфічними нормами і традиціями. Таким 
чином професійна деформація є зміною 
психічних і соціально-психологічних 
особливостей співробітника міліції, які 
відбуваються, передусім, під впливом 
специфіки професійної діяльності і 
професійної ролі. Чинники, які в найбільшій 
мірі сприяють розвитку девіантної поведінки 
і професійної деформації, пов'язані із 
специфікою діяльності підрозділів міліції та 
змістом професійної ролі співробітників. 

Розглянемо ці чинники більш детально, 
використовуючи головні їх характеристики, 
представлені у науковій літературі [6, 7, 8]. 

1. Детальна правова регламентація 
діяльності співробітників ОВС, яка визначає 
необхідність керуватися заздалегідь 
визначеними правилами (службовими 
інструкціями, наказами тощо). З одного боку, 
недотримання цих правил може 
перешкоджати успішному виконанню 
службових обов'язків і дотриманню 
принципу законності; з іншого боку, 
жорсткість приписів і необхідність їх точного 
виконання можуть викликати прагнення 
діяти за шаблоном, не вникати глибоко у 
зміст правової норми і сприяти, тим самим, 
виникненню проявів девіантної поведінки і 
професійної деформації.  

2. Владні повноваження, які надані 
співробітникам міліції для більш повної 
реалізації посадових обов'язків, спрямовані 
на забезпечення безпеки, благополуччя і 
спокою громадян. До подібних владних 
повноважень відносяться, наприклад, 
можливість застосування санкцій примусу, 
з'ясування детальних обставин особистого 
життя людей, обмеження свободи окремих 
громадян, застосування засобів фізичного 
впливу і зброї.  

3. Підвищена відповідальність за 
характер і результати своєї діяльності, коли 
успіхи можуть виявлятися непоміченими, але 
помилка стає об'єктом пильної уваги з боку 
громадськості і може бути покарана у 
встановленому законом порядку. 
Співробітник ОВС працює з громадянами, 
що звернулися по професійну допомогу і 
покладають на представників органів 
правопорядку свої надії; усвідомлення 
працівником міліції важливості рішень, що 
приймаються ним, і врахування можливих 
негативних наслідків цих рішень викликають 
у нього стан напруження і тривоги.  
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4. Психічні і фізичні перевантаження, 
які можуть бути викликані графіком роботи, 
тривалим позбавленням сну, різкими 
коливаннями активності або монотонністю 
діяльності, тривалими чергуваннями, а також 
роботою в незручний або наднормований 
час.  

5. Організаційний чинник; однією з 
організаційних причин виникнення 
девіантної поведінки і професійної 
деформації співробітників ОВС є наявність 
невизначених рольових обов'язків і 
відсутність точних посадових інструкцій. Це 
ставить співробітників в уразливу позицію, 
невтручання в ситуацію може бути розцінене 
як бездіяльність, прояв ініціативи іноді 
розцінюється як перевищення повноважень.  

6. Чинник екстремальності; служба в 
міліції часто пов'язана з певним ризиком і 
постійним очікуванням небезпеки. Вона 
характеризується інформаційною 
недостатністю для вирішення професійних 
завдань, невизначеністю і 
непередбачуваністю подій. Співробітник, 
виконуючи службові обов'язки, може 
загинути або отримати поранення, 
застосувати спеціальні засоби і зброю.  

7. Об'єкти професійної діяльності; 
співробітники міліції постійно спілкуються з 
різноманітним контингентом громадян, які 
різняться за соціальним статусом, 
культурним та інтелектуальним рівнем, 
життєвим досвідом і індивідуальними 
особливостями. Щоденна взаємодія з 
підозрюваними, звинувачуваними, свідками і 
потерпілими нерідко може привести не лише 
до набуття досвіду, але і уподібненню 
злочинцю і формуванню якостей 
деформованої особистості. 

Встановлено, що індивідуально-
психологічні особливості співробітників 
ОВС також впливають на схильність до 
порушень службової дисципліни. Упродовж 
2012-2013 років на базі УМВС України у 
Київській, Миколаївській і Черкаській 
областях серед співробітників органів 
внутрішніх справ, які характеризуються 
низьким рівнем ефективності професійної 
діяльності і схильні до дисциплінарних 
порушень (N=102 особи, підрозділи міліції 
громадської безпеки, чоловіки, вік 27 – 35 
років, стаж службової діяльності 6 – 15 
років), проведені психодіагностичні 
обстеження із використанням 
стандартизованого методу дослідження 

особистості (СМДО, адаптований Л. Собчик 
варіант опитувальника ММРІ). Дослідження 
показало, що за характером реагування серед 
таких працівників міліції можливо 
виокремити декілька психологічних типів: 
пасивно-залежні (психастенічні), 
імпульсивно-агресивні (експлозивні), 
ригідно-паранояльні (шизоїдні) і гіпертимно-
лабільні (істероїдні). 

Пасивно-залежні співробітники (26 осіб) 
характеризуються загальмованістю і зниженою 
загальною активністю (провідними у 
психологічному профілі СМДО є шкали №№ 
1, 2, 7, 0). Для них характерна пасивна 
особистісна позиція, схильність до постійних 
роздумів, інертність в ухваленні рішень, 
скептицизм, невпевненість в собі, 
конформність, прагнення виконувати в усьому 
приписи та інструкції. Основними рисами 
цього типу є хронічне почуття тривоги, 
боязкість, нерішучість і схильність до сумнівів. 
Можливі невдачі і небезпека, які постійно 
існують їх уяві, лякають їх більше, ніж події, 
що відбувається насправді. Підвищена 
тривожність поєднується з невірою у свої 
можливості, острахом, що в потрібний момент 
не вистачить сил для подолання життєвих 
труднощів. Співробітники цього типу завжди і 
в усьому сумніваються. Зміни і порушення 
звичного стереотипу життя вони переносять 
важко. В якості захисту від постійних тривог і 
тяжких сумнівів у них формуються педантизм, 
надмірна пунктуальність і дріб'язкова 
акуратність. Побоюючись за майбутнє, вони 
прагнуть усе заздалегідь передбачити, 
придумують спеціальні правила і інструкції, 
виконання яких має запобігти будь-яким 
несподіванкам. Таких осіб рекомендується не 
призначати на посади, пов'язані зі значними 
нервово-психічними навантаженнями, 
умовами протиборства, відповідальністю, 
необхідністю швидкого ухвалення рішень, 
гнучкістю поведінки. Корекція поведінки 
таких співробітників має бути пов'язана із 
спрямованістю заходів на підвищення 
самооцінки і упевненості в собі. Необхідно 
домагатися зниження гіпертрофованого 
почуття відповідальності, виховувати вольові 
якості, сміливість, наполегливість, рішучість, 
цілеспрямованість. 

Для імпульсивно-агресивних осіб (34 
особи) характерні постійна, сильно виражена 
зневага до суспільних норм і послаблений 
самоконтроль (у психологічному профілі 
провідні шкали №№ 4 і 9). Вони не уміють 
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регулювати свою поведінку і не можуть 
передбачати наслідки своїх вчинків. 
Відрізняються агресивністю, схильністю до 
дисфорій, часто надмірним споживанням 
алкоголю. Цей тип людей украй мінливий в 
настрої, який часто буває непередбачуваний. 
Приводи для несподіваної зміни настрою 
можуть бути дріб’язкові, наприклад, 
випадкове образливе слово, чийсь 
непривітний погляд і т. п. Від миттєвого 
настрою цих людей залежить багато що у їх 
психіці і поведінці. Осуд, засудження, нотації 
ними глибоко переживаються, здатні 
спровокувати на спалах агресії. Особливість 
цього типу характеру - афективна 
вибуховість, нестриманість вчинків. 
Вирішальною для способу життя і поведінки 
таких людей є не розсудливість, а потяги, 
інстинкти і імпульсивні спонукання. Вони 
часто вступають у конфлікти, затівають 
суперечки і сварки. Привід для цього буває 
будь-який, але особливо сильні напади гніву 
виникають при утиску особистих інтересів. З 
щонайменшого приводу вони демонструють 
експлозивні агресивні реакції. Фаза 
обдумування дії часто випадає з їх поведінки, 
у афекті проявляються нестримна лють, 
агресивність, байдужість до слабкості і 
безпорадності супротивника і, навпаки, 
нездатність врахувати його перевагу. 
Співробітників, що мають подібний психотип, 
необхідно вчити володіти собою в будь-якій 
ситуації і особливо - в екстремальній. Не слід 
вступати в суперечки, варто уникати 
категоричних заяв на їх адресу.  

Для ригідно-паранояльного типу 
особистості (25 осіб) характерні значна 
завзятість в обстоюванні власної думки, 
прямолінійність, відсутність психологічної 
гнучкості, низька лабільність поведінки при 
зміні ситуації; такі особи схильні до 
формування ригідних установок, які важко 
піддаються корекції (у профілі провідними є 
шкали №№ 6 і 8). У них легко може 
формуватися застрягаюча ворожість, 
злопам'ятність. У поведінці проявляються 
тенденції до самоствердження, підозрілості, 
ворожого ставлення до оточення, упертість і 
агресивність. Істотними рисами цього типу 
вважається замкненість, відгородженість від 
оточення, нездатність або небажання 
встановлювати контакти, понижена потреба 
в спілкуванні. До цього слід додати 
недорозвиток інтуїції, нездатність до 
співпереживання, невміння розділити радість 

і смуток іншої людини, зрозуміти образу, 
відчути чуже хвилювання і занепокоєння, 
невміння переконувати інших. Подібні особи 
іноді піддаються кепкуванням і навіть 
жорстким переслідуванням з боку інших 
людей; через прояви незалежності, холодної 
стриманості вони встановлюють значну 
дистанцію між собою і оточенням. Цьому 
типу співробітників необхідно засвоїти 
прийоми саморегуляції. У конфліктній 
ситуації з ними важливо виявити ініціативу, 
піти на поступки, бажано не доводити 
суперечки до конфліктів. Доцільно 
орієнтувати їх на розвиток зацікавленості в 
духовному житті оточення, доброзичливого 
ставлення до їхніх проблем. 

Четверту групу складають так звані 
гіпертимно-лабільні особи (17 
співробітників), (провідними у профілі є 
шкали №№ 3 і 9). У цієї категорії 
відзначається легкість в ухваленні рішень, 
поблажливе ставлення до своїх помилок і 
недоліків, завищена самооцінка, 
безцеремонність поведінки, непостійність в 
уподобаннях. Ці характеристики цілком 
природні для юнацького віку, але виступають 
як інфантилізм для дорослої людини, тому в 
даному випадку йдеться про емоційну 
незрілість подібних співробітників. У 
стресовій ситуації вони сміливі і рішучі, 
проявляють значну, але не завжди 
цілеспрямовану активність, часто не 
повністю розуміють складну ситуацію, що 
склалася. Для осіб цього типу характерно 
піднесений настрій незалежно від обставин. 
Вони завжди активно діяльні, енергійні і 
життєрадісні, проте їх міжособистісні 
стосунки нестійкі, легко переходять від 
гарячої прихильності до повної байдужості і 
нових захоплень. У зв'язку з підвищеною 
активністю ці люди нерозбірливі у виборі 
знайомств і тому нерідко опиняються в 
сумнівному оточенні. У стосунках з людьми 
прагнуть до лідерства, неодмінно бажають 
усіма керувати і в усе втручатися. Вони часто 
виявляються ініціаторами порушення 
дисципліни, не відрізняються акуратністю у 
виконанні як обіцянок, так і необхідних 
вимог. У ситуації контролю у цього типу 
співробітників частішають або посилюються 
спалахи роздратування і гніву. Алкоголь для 
них представляє серйозну небезпеку, вони 
легко стають на шлях частих і регулярних 
випивок, легко пускаються в сумнівні 
авантюри; незаконна угода, дрібна крадіжка 
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в їх очах не носять характеру серйозної 
провини. Невдачі здатні викликати бурхливу 
реакцію, але не вивести надовго з рівноваги. 
Суб'єктам цього типу бажано підбирати 
роботу, де вимагається винахідливість, 
упевненість, сміливість, розумний ризик, 
творчість і т. п., не варто доручати їм 
монотонну і одноманітну роботу. Необхідно 
учити їх управляти собою і контролювати 
свої вчинки, доцільний також постійний 
контроль за їх поведінкою і несенням 
служби. 

Загальною для усіх чотирьох 
психологічних типів є низька психоемоційна 
стійкість, конфліктність, невміння ефективно 
і швидко вирішувати конфліктні ситуації, 
схильність до стереотипних форм поведінки і 
професійної деформації. У зв'язку з цим 
завдання профілактичної і корекційної 
роботи мають бути спрямовані на 
формування оптимального морально-
психологічного клімату в колективі 
співробітників, уміле розв’язання службових 
конфліктів, корекцію неадекватних 
стереотипів поведінки, надання допомоги в 
подоланні психологічних бар'єрів. Досвід 
показує, що уміле використання принципів 
наставництва, оптимальна організація умов 
службової діяльності і підтримка традицій, 
що консолідують колектив, є важливою 
умовою профілактики негативних явищ. 
Багато негативних явищ, таких, як зниження 
професійної мотивації, зловживання 
алкоголем, некоректне поводження з 
громадянами тісно пов'язані з неадекватними 
формами психологічного захисту і 
надмірним психоемоційним напруженням. 

Психологами УМВС України в 
Миколаївській області у 2012–2013 роках 
проведено комплексне вивчення 
ефективності прогнозу дисциплінованості і 
успішності професійної діяльності у зв'язку з 
групою придатності кандидатів на службу в 
органи внутрішніх справ. Обсяг вибірки 
склав 489 осіб. Встановлено, що необхідність 
застосування заходів дисциплінарного 
впливу для представників різних груп 
психологічної придатності різна. Понад усе 
дисциплінарних впливів потребують 
представники низької групи придатності 
(77,5 % від загального числа співробітників 
цієї групи). Мінімальний цей показник (26,6 
%) у групі осіб із високим рівнем 
придатності, група з середнім рівнем 
придатності зі значенням 64,8% займає 

проміжне становище (відмінності 
статистично достовірні, р<0,01). Той же 
характер розподілу зберігається стосовно 
загальної кількості випадків дисциплінарних 
стягнень.  

Досліджено також механізми розвитку 
девіантної поведінки у співробітників ОВС 
під впливом професійній діяльності. 
Встановлено, що багато порушень 
працівників міліції відносяться до 
поведінкових (соціально-психологічних) 
проявів професійної деформації, у випадках 
поєднання несприятливих умов служби і 
негативних рис особистості вони можуть 
бути показником дії захисних механізмів, 
вироблених в процесі виконання професійної 
діяльності. 

У науковій літературі під захисними 
механізмами розуміють спеціальні форми 
психологічного захисту, що виробляються 
силами "Я" і використовуються особистістю в 
конфліктних ситуаціях. Прийнято 
підрозділяти психологічний захист на 
успішний і неуспішний. Результатом 
успішного психологічного захисту є 
припинення імпульсів, що провокують 
тривогу. Неуспішний виявляється у 
неспроможності припинити ці імпульси і тому 
викликає їх постійне повторення. Розглянемо 
захисні механізми, які співробітник органів 
внутрішніх справ застосовує в процесі 
адаптації до професійної діяльності і які 
сприяють розвитку професійної деформації на 
поведінковому рівні. 

Раціоналізація - процес, за допомогою 
якого неправомірні дії пояснюються 
реабілітуючими причинами, які приховують 
істинну мотивацію поведінки працівника.  

Виміщення є несвідомою 
переорієнтацією імпульсу або почуття з 
одного об'єкта на інший, доступніший. У 
представників ОВС виміщення може бути 
наслідком регулярної дії на особистість 
співробітника специфічних умов несення 
служби, наприклад, фізичних і психічних 
перевантажень, і результатом переживаних у 
зв'язку з цим негативних емоцій.  

Ще один захисний механізм полягає в 
ізоляції індивіда від якоїсь події, 
перешкоджанні тому, щоб ця подія стала 
частиною значущого для неї досвіду. У 
представників правоохоронних органів 
ізоляція може виражатися, наприклад, у 
зменшені спілкування з людьми інших 
професій, звуженні комунікативних зв'язків в 
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цілому і зниженні комунікативних 
здібностей.  

Заміщуюча ("помилково-
компенсаторна") діяльність. Одним з видів 
заміщуючої діяльності є прагнення до так 
званого "символічного самодоповнення", яке 
використовується з метою самоствердження. У 
основі самосимволізуючої поведінки лежить 
компенсаторний принцип: відчуття власної 
повноцінності і компетентності досягається за 
рахунок символів (словесних, поведінкових, 
матеріальних), які сигналізують суспільству, 
що людина заслужила на те, щоб її розглядали 
як хорошого фахівця.  

Таким чином, професійна діяльність у 
підрозділах ОВС характеризується 
складністю, екстремальністю і низкою інших 
специфічних особливостей. Особливості 
професійної діяльності чинять значний вплив 
на особистісні характеристики її 
представників і можуть згодом призводити 
до появи проявів девіантної поведінки і 
розвитку у співробітників явища професійної 
деформації. Наслідком розвитку цього 
феномену можуть бути поведінкові прояви, 

які спричиняють за собою небажані оцінки 
оточення і не співпадають з професійною 
етикою. 

Психологам і керівникам ОВС варто 
враховувати, що без врахування 
вищерозглянутих психотипів працівників 
міліції і правильного використання 
механізмів психологічного захисту у 
складних і екстремальних умовах діяльності 
неможлива ефективна саморегуляція 
особистості співробітника ОВС. Слід також 
зважати на те, що інтенсивне і постійне 
функціонування деяких вироблених в 
процесі несення служби захисних механізмів 
є проявом професійної деформації. З метою 
своєчасного встановлення проявів 
професійної деформації і проведення 
профілактичної роботи з особовим складом 
психологам доцільно використовувати 
психодіагностичний інструментарій: 
стандартизований метод дослідження 
особистості, опитувальники психологічного 
захисту і визначення рівня емоційного 
вигорання, проективні методи дослідження 
особистості [3, 5]. 
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DEVIANT BEHAVIOUR OF MILITIA PERSONNЕL AND PSYCHOLOGICAL 
MECHANISMS OF IT APPEARENCE 

The article is devoted to consideration of psychological mechanisms of appearence and prevention of 
deviant behaviour and professional deformation of employees of organs of internal affairs. Basic factors that 
make the biggest contribution to development of deviant behaviour and professional deformation and related to 
the specific of activity of subdivisions of militia and maintenance of professional role of employees of organs of 
internal affairs are considered, psychological types of employees of militia, methods of psychological defence 
that can lead to appearance of deviant behaviour of militia personnal are concidered as well. 
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ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА У 
ПРОЦЕСІ ПРОХОДЖЕННЯ ІНТЕРВІЗІЇ 

 
У статті описується специфіка діалогічної позиції психолога-консультанта та аргументується 

доцільність проходження інтервізії психологом-практиком з метою формування і розвитку його 
професійної діалогічної позиції. 

Ключові слова: психолог-консультант, діалог, діалогічна позиція, інтервізія, принципи 
психологічної допомоги, базові пресупозиції консультативного процесу. 

В статье описывается специфика диалогической позиции психолога-консультанта и 
аргументируется целесообразность прохождения интервизии психологом-практиком с целью 
формирования и развития его профессиональной диалогической позиции. 

Ключевые слова: психолог-консультант, диалог, диалогическая позиция, интервизия, принципы 
психологической помощи, базовые пресупозиции консультативного процесса. 

Постановка проблеми. Психологічна 
консультація – це «діалогічна зустріч двох 
свідомостей» (М.М. Бахтін). Діалогічне 
трактування психологічного консультування, 
з одного боку, визначається уявленням про 
особистість як учасника глобального діалогу 
(за філософсько-антропологічною концепцією 
М.М. Бахтіна), де фундаментальна свобода 
самовизначення особистості є провідним 
постулатом розуміння суті людської природи, 
і, таким чином, визнається принципова 
неможливість зведення сприйняття людини на 
рівень «діагнозів», коли особистість 
розглядається як зовнішній об’єкт. 

З іншого боку, у консультативному 
спілкуванні вбачається та конкретна 
ситуація, у якій має відбутися самовиявлення 
особистістю власних смислових позицій. І 
залежно від того, відбулося це чи ні, чи 
відбувся між клієнтом і консультантом цей 
«малий» діалог, і якщо відбувся, то якою 
мірою, можна говорити про наявність 
«зцілюючого» консультативного контакту 
або його відсутність, а також про різні його 
рівні [5].  

За словами О.Ф. Копьєва, діалогічний 
характер спілкування у процесі психотерапії 
створює деяку внутрішню – природну – 
передумову, яка робить феномен психотерапії 
можливим незалежно від спеціальної 
професійної оснащеності терапевта [4]. Те ж 
саме, на нашу думку, стосується і феномену 
психологічного консультування. 

Дослідженню питань діалогічного 
підходу до надання психологічної допомоги і 
діалогічної позиції психолога у цьому процесі 
присвячені роботи О. Бодальова, 
І. Васильєвої, Ф. Василюка, Н. Казарінової, 
Г. Ковальова, І. Колоскової, О. Копьєва, 
О. Орлова, О. Соколової, Л. Суровой, 
Т. Флоренської, С. Хараша та ін. 

Актуальність дослідження зумовлена 
необхідністю пошуків ефективних шляхів 

формування і розвитку діалогічної позиції 
психолога-консультанта, оскільки від міри 
сформованості діалогічної позиції психолога-
практика залежить міра глибини розуміння 
ним клієнта. 

Мета дослідження – охарактеризувати 
специфіку діалогічної позиції психолога-
консультанта та аргументувати важливість 
проходження інтервізії психологом-
практиком з метою формування і розвитку 
професійної діалогічної позиції. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Теоретичну базу діалогічного 
підходу у консультуванні складають 
фізіологічна концепція домінанти 
О. Ухтомського і онтологічна концепція 
діалогу М. Бахтіна. Серцевиною діалогічного 
підходу є уявлення про цілісність особистості, 
що проявляється у процесуальному збагненні 
сутності даної унікальної індивідуальності 
завдяки інтеграції багатогранних сторін і 
ракурсів буття цієї індивідуальності [1]. 

Діалогічна («суб’єкт-суб’єктна», 
інтерсуб’єктна) парадигма розглядає психіку 
як відкриту систему, що знаходиться у 
постійній взаємодії з навколишнім світом і 
людьми. Відповідно, психологія взаємодії 
базується на діалогічному світосприйнятті, 
діалогічному світорозумінні [1]. 

Оскільки ціле не може бути зведене до 
суми його частин, інтерпретація дослідника 
виявляється провідною по відношенню до 
сукупності отриманих показників. Таким 
чином, успішність усієї процедури 
дослідження залежить від уміння і здатності 
психолога зрозуміти людину у цілому, 
спираючись на окремі її ознаки (критерії). Це і 
є ключовою характеристикою практичного 
психолога. Відповідно, дане професійне 
уміння психолога – уміння зрозуміти 
особистість у цілому, зрозуміти її як окрему 
індивідуальність – є визначальним, а 
методичний арсенал – лише допоміжним 
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засобом, інструментом, потребу у якому 
відчуває швидше середній спеціаліст, аніж 
майстер високого класу (Р. Ассаджіолі, 
Г. Ковальов, О. Копьєв, О. Орлов, К. Роджерс, 
Т. Флоренська та ін.). 

Аналіз філософських, психологічних, 
соціологічних досліджень (Г. Андрєєва, 
О. Асмолов, М. Бердяєв, О. Леонтьєв, 
А. Петровський, С. Рубінштейн та ін.) показав, 
що позиція особистості визначається як стійка 
система ставлення особистості до певних 
сторін дійсності, що проявляється у 
відповідній поведінці і вчинках, як певні 
внутрішньоособистісні установки, що 
дозволяють регулювати ставлення людини до 
себе, до своєї діяльності та до інших людей, 
інтегральний спосіб реалізації особистістю 
власних цінностей, оскільки основу позиції, 
на думку М. Боритко, складає якраз система 
цінностей (сенсів). 

Діалогічна позиція − це професійна 
позиція психолога, утворена комплексом його 
настанов, внутрішніх постулатів, що 
базуються на його системі цінностей. 
Найважливішими серед таких постулатів, на 
думку О. Орлова, є наступні: постулат 
внутрішньої діалогічності будь-якої людини; 
постулат нерівності позицій консультанта і 
клієнта як наслідок особливої діалогічної, 
позаприсутньої позиції професіонала; 
постулат незавершеності й невизначеності 
суб’єктної природи клієнта; постулат свободи 
та відповідальності клієнта за своє життя [7]. 

Таким чином, діалогічна позиція 
психолога-консультанта є базовою 
характеристикою його буття у професії і являє 
собою систему позитивного ціннісно-
смислового ставлення до клієнта як носія 
багатоманітних «Я», носія різних статусів і 
ролей. Таке ставлення засноване на розуміння 
повноти людської реальності клієнта, що 
поєднує у собі наявні та потенційні «образи 
людини», і проявляється на рівнях емоційно-
емпатичного зв’язку з клієнтом, 
конструктивної комунікації і співтворчості [3]. 

У професійній діяльності психолога-
консультанта діалогічна позиція по 
відношенню до клієнта виконує функції: 
стимулюючо-фасилітаторську (на основі 
прийняття, підтримки і співпраці); 
комунікативно-конструктивну (на основі 
фундаментальних психологічних настанов); 
діяльнісно-перетворюючу (пов’язану з 
можливістю взаємодіяти у полі довірливих, 
«зцілюючих», перетворюючих стосунків).  

Психолог-консультант, будучи сам 
готовий до діалогу, спонукає до діалогу 
клієнта, але при цьому його позиція 
характеризується чітким відчуттям меж 
(кордонів) своєї активності і активності 

іншого (клієнта), розумінням об’єктивної 
обмеженості своїх можливостей, чуйною і 
диференційованою реакцією на вольові 
інтенції клієнта. У зв’язку з цим, для 
консультанта важливою є не стільки та 
конкретна форма, в якій виражається у даний 
момент самовизначення клієнта, значення 
сказаних слів, скільки загальний, сумарний 
вектор його волі у ситуації консультування 
(його діалогічна інтенція). Таким чином, 
діалогічна позиція консультанта передбачає 
деяку нову, додаткову «проекцію» образа 
клієнта, розширює коло соціально-
перцептивних завдань, обмежених, як 
правило, встановленням психологічного і 
клініко-психіатричного діагнозу [5]. 

Актуалізація інтенціональності і 
потенційності власного самобуття, вихід за 
межі власного «Я» відбувається перш за все і 
глибше за все у спілкуванні з іншою 
людиною, у діалозі з «Ти» (С. Франк, М. 
Бахтін). Відповідно, формування діалогічної 
позиції психолога-консультанта теж має 
здійснюватися у діалозі з «Ти». Діалогічність 
мислення і діалогічна позиція психолога-
консультанта розвивається у ході практики 
надання психологічної допомоги. Проте 
підґрунтя діалогічної позиції має бути 
закладене ще на етапі професійної підготовки 
психоконсультанта. Сприятливою для цього, 
на наш погляд, є інтервізія, проходження якої 
є однією з умов отримання сертифіката 
психолога-консультанта. 

У науково-методичній літературі 
інтервізію (англ. – intervision) розглядають як: 
«інтерколегіальний» метод роботи у групі 
рівних за досвідом і статусом спеціалістів, що 
здійснюється під керівництвом ведучого 
інтервізії; як взаємну консультацію або обмін 
досвідом між колегами [8]; як навчання, що 
відбувається у групі за відсутності викладача, 
шляхом створення сприятливого середовища 
для ефективної співпраці і активізації процесів 
пошуку варіантів розв’язання проблемних 
ситуацій, винесених на обговорення 
(Л. Сєрих); як метод кооперативного навчання 
або навчання один від одного і за допомогою 
один одного у процесі обміну думками, 
емоціями, досвідом [6]. 

Останнє десятиліття термін «інтервізія» 
використовується європейськими 
психотерапевтами для опису групових сесій, у 
ході яких проводиться обговорення процесу 
роботи у складних терапевтичних ситуаціях, 
особливостей надання психологічної 
допомоги «важким» клієнтам, можливості 
відновлення і збереження емоційних ресурсів 
психотерапевта. 

Метою проходження психологом-
консультантом інтервізії є розширення 
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розуміння існуючих психологічних і 
психотерапевтичних концепцій; 
удосконалення професійно-важливих 
навичок, розвиток професійно-важливих 
особистісних рис та якостей; підвищення 
рівня самоаналізу і проникнення в суть речей; 
вироблення власних способів оволодіння 
емоціями, що виникають у різних робочих 
ситуаціях; творча інтеграція власної 
поведінки, знань та навичок, їх подальший 
розвиток у навчанні і професійній діяльності. 

До завдань інтервізії можна віднести 
наступні: створення професійного поля, 
сприятливої атмосфери для обміну досвідом, 
для підтримки та підвищення професійного 
рівня членів групи; відпрацювання можливих 
шляхів реалізації консультативного запиту, 
що викликав труднощі у роботі психолога-
консультанта; пропрацювання «важких» 
випадків із консультативної практики членів 
групи, а також гіпотетично можливих 
складних випадків, одна думка про 
ймовірність виникнення яких уже тривожить 
консультанта; надання конструктивного 
зворотного зв’язку інтервізіанту тощо [6; 8]. 
Таким чином, інтервізія дозволяє психологам-
практикам дізнатися, чи виникають у колег 
подібні труднощі у професійній діяльності і як 
їм вдається впоратися з ними, а також 
з’ясувати, як члени групи підтримують свій 
ресурсний стан на достатньому, активному 
рівні, та перейняти досвід у колег. 

Робота психоконсультанта в 
інтервізійній групі також сприяє з’ясуванню 
ним сутності і значення діалогу як способу 
становлення людини і форми 
міжособистісних стосунків, розкриттю 
власних потенційних резервів діалогічності 
мислення і розвиткові професійної діалогічної 
позиції. 

У психотерапевтичному розумінні 
діалогічність позиції психолога-практика 
можна розглядати, у тому числі, і з точки зору 
відкритості різним консультативним і 
терапевтичним напрямкам. У зв’язку з цим 
важливим аспектом діалогічної позиції 
психолога-консультанта є його уміння 
запобігати стандартизації способів взаємодії з 
клієнтами, що мають тематично схожі 
проблемні ситуації. Даний небажаний 
феномен може виникати у практикуючого 
психолога при зниженні рівня рефлексії, появі 
ригідності мислення і свідчити про певну його 
професійну деформацію. У результаті 
прийняття інструкції за абсолютну істину 
психолог переходить на функціональний 
підхід до людини, тобто він не сприймає 
клієнта як «живу», цілісну особистість, що 
являє собою складну систему світобачення і 
зв’язків з оточуючим середовищем, а бачить 

перед собою сукупність окремих симптомів, 
або об’єкт маніпуляцій. Зіштовхуючись із 
двома реальностями: інструкціями (мертвий 
матеріал) і життям інших людей (жива 
реальність), психолог постає перед спокусою 
їхнього ототожнення. Ототожнюючи живе з 
неживим, він створює фантоми професійної 
діяльності (безособові форми готового 
знання) [9, с. 39-42]. 

Запобіганню даного феномену сприяє 
саме діалогічна позиція психолога-
консультанта, його уміння створити 
відповідний психологічний клімат, атмосферу 
стосунків з клієнтом, де буде проявлятися 
глибока повага до людини, віра у її здібності, і 
яка буде каталізатором, умовою позитивних 
особистісних змін клієнта (К. Роджерс).  

Формування такої професійної позиції 
психолога-консультанта у процесі 
проходження інтервізії відбувається шляхом 
засвоєння принципів психологічної допомоги 
та базових пресупозицій консультативного 
процесу. Існують різні підходи до виділення 
провідних принципів психологічної допомоги. 
Ми зупинимося більш детально на принципах 
надання психологічної допомоги з позиції 
«діаналізу» В. Завьялова, оскільки дана 
система інтегративної психотерапії і 
психологічного консультування, заснована на 
абсолютній діалектиці О. Лосєва, є 
максимально близькою до розуміння суті 
діалогічної позиції психолога-практика і 
пропагує активний процес засвоєння 
професійного знання шляхом формування у 
психолога-практика індивідуалізованої 
системи базових понять і вироблення 
особистісного стилю надання психологічної 
допомоги. 

В. Завьяловим у контексті «діаналізу», 
що є варіантом завершеної і цілісної 
методології, виділено 10 принципів 
психологічної допомоги: 1) діада – створення 
терапевтичних стосунків між психологом і 
клієнтом; 2) діагнозис – пізнання життєвої 
ситуації клієнта удвох, «об’єднаною 
свідомістю», створення терапевтичної / 
консультативної ідеї; 3) діалог – 
терапевтичний засіб персоналізації «рятівної» 
ідеї; 4) дилема – терапевтична процедура 
створення ситуації вибору, коли особистість 
клієнта проходить своєрідне «хрещення», 
психологічно дорослішає; 5) динаміка – 
терапевтична динаміка, реалізація ідеї, плану 
«зцілення»; 6) діалектика – терапевтична 
логіка, об’єднання щоденного буття у цілісну 
смислову картину необхідних перетворень, 
створення сюжету «зцілення, одужання»; 
7) диверсифікація – терапевтичне перенесення 
позитивного досвіду, отриманого у ході 
терапії / консультування, в інші сфери 
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особистісного буття клієнта; 8) дивергенція – 
терапевтичне розширення зв’язків з іншими 
людьми; 9) дієтетика – терапевтичне 
споживання, «здорова споживацька 
поведінка», раціональне споживання всього, 
що споживає людина як особистість; 
10) діатриба – терапевтичне виправдання і 
захист здорового способу життя [2]. 
Основним психотерапевтичним прийомом в 
діаналізі визнається синтез – синтез 
протилежностей, виявлення яких допомагає 
ідентифікувати сутність труднощів клієнта. 

Базові припущення (пресупозиції) – це 
сформульовані думки, які приймають за 
основу світобачення без зайвих доказів їхньої 
істинності. Використання базових 
пресупозицій є необхідною умовою побудови 
дієвої моделі консультативної допомоги. 
Цілим рядом авторів (А. Бакіров, 
Г. Бейтсон, Р. Бендлер, Дж. Гріндер, 
Е. Еріксон, Ф. Перлз, В. Сатір та ін.) були 
розроблені та описані загальні базові 

припущення, що на сучасному етапі розвитку 
консультативної теорії і практики беруться за 
основу у консультативній роботі. Серед них 
можна виділити такі ключові пресупозиції: 
уявлення про реальність не є цією реальністю 
(карта не територія); переконання само себе 
доводить; людина створена за законами 
контексту; особистість є більшою, ніж її 
поведінка; світ і особистість мають 
процесуальний характер та ін. 

Практичне освоєння перерахованих 
вище принципів психологічної допомоги та 
базових пресупозицій консультативної 
взаємодії у процесі проходження інтервізії 
сприяє формуванню професійного світогляду 
психолога-консультанта та розвиткові його 
діалогічної позиції. 

Перспективами подальших наукових 
розвідок є дослідження ефективності 
використання різних моделей інтервізії з 
метою формування і розвитку діалогічної 
позиції психолога-консультанта. 
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FORMING Of DIALOGIC POSITION Of PSYCHOLOGIST-CONSULTANT 

IN THE PROCESS OF PASSING OF INTERVIZIYA 
The specific of dialogic position of psychologist-consultant is described in the article and expedience of 

passing an interviziya by psychologist-consultant with the purpose of forming and development of his 
professional dialogic position is argued. Actuality of research conditioned by necessity to search of effective ways 
for forming and development of dialogic position of psychologist-consultant, because from the degree of formed 
of psychologist-consultant’s dialogic position the degree of depth of understanding a client depends. It is noted 
that the forming of such professional position of psychologist-consultant in the process of passing of interviziya 
takes place by mastering of psychological help’s principles and basic presuppositions of consultation process. 
Exactly they are forming mechanisms of psychologist-consultant’s professional view. 

Keywords: psychologist-consultant, dialog, dialogic position, interviziya, principles of psychological help, 
base suppositions of advising process. 
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ОРГАНІЗАТОРСЬКІ ЗДІБНОСТІ У СТРУКТУРІ МЕТАКОГНІТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 
У статті представлені психолого-педагогічні підходи до дослідження організаторських 

здібностей викладача вищої школи. Аналізується проблема діагностики самооцінки організаторських 
здібностей та її зв’язку із рольовою та метакогнітивною компетентністювикладача вищої школи як 
професійно важливих якостей у структурі педагогічної діяльності. Визначено, що для педагогів 
характерним є помірний рівень самооцінки організаторських здібностей.  

Ключові слова: педагогічна діяльність викладача вищої школи, організаторські здібності та 
професійно важливі якості викладача вищої школи, мета когнітивна та рольова компетентність 
викладача вищої школи. 

В статье представлены психолого- педагогические подходы к исследованию организаторских 
способностей преподавателя высшей школы. Анализируется проблема диагностики самооценки 
организаторских способностей и ее связи с ролевой и метакогнитивной компетентностью 
преподавателя высшей школы как профессионально важных качеств в структуре педагогической 
деятельности. Определено, что для педагогов характерен умеренный уровень самооценки 
организаторских способностей.  

Ключевыеслова: педагогическая деятельность преподавател явысшей школы, организаторские 
способностии профессиональноважные качества преподавателя высшей школы, метакогнитивная и 
ролевая компетентность преподавателя высшей школы. 

Актуальність дослідження. Зміна ролі 
викладача та характеру його педагогічної 
діяльності у впровадження інноваційних 
технологій навчання потребує нового 
розгляду проблеми розвитку особистості 
педагога, модернізації системи професійних 
знань та вдосконалення його 
організаторських здібностей. Сучасний 
підхід до психологічного аналізу професійної 
діяльності викладача вищої школи 
передбачає варіативність процесу 
формування та становлення суб’єкта 
навчальної діяльності, що обумовлено 
складністю системи впливів та умов 
формування особистості, а також 
можливостей її професійного розвитку. 
Однак, у сучасній психологічній науці 
особливості організаторських здібностей 
викладача вищої школи розглянуті 
недостатньо ретельно, що і визначило мету 
нашого дослідження, яка полягає у 
визначенні місця організаторських 
здібностей у структурі метакогнітивної 
компетентності викладача вищої школи.  

Аналіз публікацій з проблеми. 
Організаторські здібності як предмет 
психологічного дослідження були вперше 
виділені в працях (Л. І. Уманського, 
С. В. Саричева,О. С. Чернишова та ін.), у 
межах психології управління (Т. Ю. Базаров, 
Н. В. Бахарова, А. Д. Карнишев,Б. Б. Косов, 
Р. Л. Кричевський, Н. Д. Левітов, 
В. Ф. Рубахін, А. В. Філіпов, А. У. Хараш, 
Р. Х. Шакуров, А. Г. Шмельов), системного 

тадіяльнісного підходів (І. П. Волков, 
В. В. Давидов, Ю. Н. Ємельянов, 
Ю. Д. Красовський, Є. С. Кузьмін, 
В. С. Лазарєв, С. Д. Неверкович, 
А. Л. Свенцицький, А. А. Тюков). 

У педагогічній та віковій психології 
проблематика організаційних здібностей 
розглядається у контексті дослідження 
індивідуально-психологічних рис 
особистості менеджера освіти (Н.Л. 
Коломінський), розвитку організаційних 
здібностей у підлітковому віці 
(Т.Б. Хомуленко, А.В. Поденко). 

Модель структури організаторських 
здібностей особистості Л.І. Уманського 
включає організаторське чуття (психологічна 
кмітливість, практичний психологічний 
розум, психологічний такт), здатність до 
емоційно-вольового впливу (суспільна 
енергійність, вимогливість, критичність) та 
схильність до організації діяльності 
(здатність досамостійної організаторської 
діяльності, виконання функції організатора 
івідповідальність зароботу інших людей у 
важких і несприятливих умовах, потреба 
здійснювати організаторську діяльністьі 
постійну готовністьбратися за неї, отримання 
позитивних емоцій відїї здійснення) [7].  

Т.Б. Хомуленко і А.В. Поденко [8] 
визначено рівні розвитку організаторських 
здібностей. Перший рівень відзначається 
наявністю окремих здібностей, які 
забезпечують успішність у здійсненні 
типових управлінських ситуацій. Цей рівень 
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розвитку організаторських здібностей 
визначає середню ефективність, оскільки 
організатор є недостатньо успішним при 
роботі в більш складних умовах. На 
перешкоди і ускладнення він реагує 
негативними переживаннями, а при тривалій 
дії перешкод активізуються захисні 
механізми чи розвиваються психосоматичні 
захворювання. 

Другий рівень характеризується 
наявністю певних здібностей та 
компенсаторних механізмів, які нівелюють 
негативні ефекти в ординарних ситуаціях. На 
даному етапі розвитку організаторських 
здібностей починає проявлятись 
індивідуальний стиль. Але можна виділити ряд 
типових ситуацій, ефективність вирішення 
яких організатором недостатня. Організатор 
уникає постановки нових завдань і надає 
перевагу тим, які він може розв’язувати 
продуктивно. На цьому рівні він виявляється 
неготовим до ефективного виконання роботи в 
нових, більш складних умовах діяльності, 
оскільки не здатен відслідковувати виникнення 
принципово нових ситуацій. Негативні 
емоційні переживання, відчуття втоми, 
незадоволеності є характерними станами при 
роботі в особливих умовах. 

На третьому рівні в структурі 
організаторських здібностей присутні такі 
компоненти, які забезпечують ефективний їх 
розвиток саме в особливих умовах. У 
залежності від того, які психічні функції 
активізуються, можна говорити про 
ефективність організаторської діяльності в 
різних типах особливих умов. Якщо задіяні 
функції саморегуляції, то організатор буде 
успішним у складних умовах, які виникають 
в результаті перевантаження і несприятливих 
факторів. Багатопланове бачення 
організаторської ситуації супроводжується 
успішним вирішенням організаторських 
задач в умовах ризику, невизначеності, 
суперечливості ознак ситуації та в 
конфліктних ситуаціях. 

Найвищий, четвертий рівень розвитку 
організаторських здібностей відрізняється 
такими провідними їх компонентами, які 
забезпечують оптимальне вирішення 
організаторських задач будь-якого типу, а 
саме: саморегуляція, поліконтекстність 
розуміння ситуації, відсутність 
суперечливості розвитку окремих 
організаторських якостей.  

Зв'язок організаторських здібностей і 
компетентності особистості представлений у 
дослідженнях Н. Л. Коломінського, Дж. 
Равена.  

Н.Л. Коломінський виділяв 
компетентнісні здібності організатора як 
один з компонентів у 
характеристиціздібностей менеджераосвіти 
[5]. Дж. Равен, розглядаючи види 
компетентності, фактично виділяє серед них 
ряд таких, що пов’язані зі здатністю до 
організації: тенденція до більш чіткого 
розуміння цінностей і установок по 
відношенню до конкретної мети; тенденція 
контролювати свою діяльність; залучення 
емоцій в процес діяльності; готовність і 
здатність навчатися самостійно; пошук і 
використання зворотнього зв’язку; 
впевненість в собі; самоконтроль; 
адаптивність; відсутність почуття 
безпомічності; схильність до міркувань про 
майбутнє; звичка до абстрагування; увага до 
проблем, пов’язаних з досягенням мети; 
самостійність, оригінальність та критичність 
мислення; готовність вирішувати складні та 
суперечливі проблеми; дослідження 
середовища для виявлення його 
можливостей та ресурсів; готовність йти на 
помірний ризик та інновації; відсутність 
фаталізму; впевненість в позитивному 
ставленні суспільства до новацій та знання 
про особливості їх використання; установка 
на взаємний виграш і широту перспективи; 
наполегливість, довіра, ставлення до правил 
як вказівок бажаних способів поведінки; 
відповідальність; здатність до 
співробітництва заради мети; здатність до 
спонукання інших; здатність прислухатися 
до думки інших та розв’язувати конфлікти; 
готовність дозволяти іншим приймати 
самостійні рішення; здатність ефективно 
працювати в якості підлеглого; терпимість по 
відношенню до різних стилів життя; 
розуміння плюралістичної поведінки; 
готовність до організаційного і суспільного 
планування [6]. 

Методи дослідження. 
1. Методика діагностики самооцінки 

організаторських здібностей. 
Для діагностики організаторських 

здібностей ми використали перелік із 
сімнадцяти організаторських здібностей, 
представлений у дослідженні Т.Б. Хомуленко 
та А.В. Поденко[8], та запропонували 
викладачам проранжувати їх у відповідності 
до вираженості у структурах «Я-реальне» та 
«Я-ідеальне» (17 – найвищий рівень 
вираженості, 1 – найнижчий рівень 
вираженості організаторської здібності). 
Перелік організаторських здібностей 
наведено у додатку. 
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2. Методика діагностики 
метакогнітивної усвідомленості (G. Schraw, R. 
S. Dennison в адаптації О.В. Карпова)[2; 9].  

Метакогнітивна усвідомленість 
визначається зазначеними авторами як 
здатність осмислювати власну 
метакогнітивну активність та регулювати 
процеси метапізнання. 

3. Методика діагностики рольової 
компетентності П.П. Горностая [1]. 

Методика спрямована на визначення 
рівня розвитку показників рольової гнучкості 
та чуттєвості, рольової глибини, які 
виступають складовими рольової 
компетентності особистості. Рольова 

компетентність у нашому дослідженні 
виступає одним із компонентів рефлексивної 
сфери особистості викладача, яка є основою 
для розвитку метакогнітивної 
компетентності. 

Результати дослідження. 
За результатами дослідження 

самооцінки організаторських здібностей, 
було встановлено, що більшість викладачів 
характеризуються помірним рівнем розвитку 
такоїсамооцінки (χ2

Eмп = 13,37, p<0,01). Отже, 
розподіл досліджуванихза рівнем самооцінки 
організаторських здібностей є нерівномірним 
і близьким до нормального. Результати 
дослідження представлені на рис. 1. 

 
Рис. 1 Розподіл досліджуваних за рівнем розвитку самооцінки організаторських здібностей (n=57). 
Розглянемо результати кластеризації 

даних за самооцінками організаторських 
здібностей у викладачів, представлені на 
рис.2. 
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Рис. 2 Дендрограмаорганізаторськихздібностейвикладачіввищоїшколи. 
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З рис. 2 видно, що дендрограма 
організаторських здібностей викладачів 
представлена декількома кластерами. 
Кластер «1-2»об’єднав такі здібності, як 
«мотивування учасників спільної діяльності» 
(М=10,19, σ=5,97, Min=1, Max=17) та 
«планування процесу реалізації колективної 
діяльності» (М=10,98, σ=4,57, Min=2, 
Max=17) і може бути названий 
«Мотивування та 
плануванняорганізаційногопроцесу».Середні 
значення представлених показників свідчать 
про те, що майже усі досліджувані викладачі 
високо оцінювали себе за вираженістю цих 
організаторських здібностей. Таким чином, 
зазначені організаторські здібності є 
пов’язаними між собою та виступають як 
провідні у професійній діяльності викладачів. 

Кластер «7-8» представлений 
здібностями «контролю якості виконання 
учасників колективного процесу»(М=12,36, 
σ=4,60, Min=1, Max=17) та «оцінки якості 
виконання ролей і функцій учасників 
колективного процесу» (М=10,24, σ=5,38, 
Min=2, Max=17). Кластер може бути 
названий, як «Контроль та 
оцінкаорганізаційногопроцесу». 

Кластер «17-6» представлений 
наступнимиздібностями «мовнийвплив» 
(М=11,08, σ=4,24, Min=3, Max=17), 
«реалізація індивідуального підходу з 
урахуванням ситуації та індивідуальних 
особливостей учасників взаємодії» (М=10,59, 
σ=3,83, Min=3, Max=17), «орієнтація в 
ключових психологічних характеристиках 
колективу в цілому» (М=9,03, σ=3,11, Min=3, 
Max=15), «орієнтації в системі мотивів і 
цінностей суб'єктів взаємодії» (М=9,47, 
σ=3,66, Min=4, Max=15), «орієнтації в 
інтелектуальних особливостях суб'єктів 
взаємодії у спільній діяльності» (М=8,61, 
σ=4,27, Min=2, Max=16), «орієнтації в 
особливостях всіх ролей і функцій, які 
потрібні в колективної діяльності» (М=6,66, 
σ=4,08, Min=1, Max=13).Даний кластер може 
бути позначений як «Психологічна 
організаційна компетентність». 

До кластеру «10-5» увійшли здібності 
«орієнтації в індивідуальних можливостях 
суб'єктів колективного процесу» (М=8,87, 
σ=3,95, Min=2, Max=15), «оцінці емоційних 
станів суб'єктів колективної діяльності» 
(М=7,66, σ=4,20, Min=3, Max=17), «зміни 
ролей і функцій з урахуванням особливостей 
ситуації та перебігу колективного процесу і 

особливостей» (М=5,45, σ=4,01, Min=1, 
Max=14).Здібності, які увійшли до даного 
кластеру утворюють умовну групу 
організаційних здібностей «Ситуативна 
організаційна компетентність». 

Розглянемо результати діагностики 
рівня самооцінки організаторських 
здібностей викладачів вищої школи. Для 
співставлення результатів оцінки «Я-
реальне» та «Я-ідеальне» був використаний 
ранговий r-критерійСпірмена.  

Встановлено низький рівень самооцінки 
за показниками таких організаторських 
здібностей, як «планування процесу 
реалізації колективної діяльності» (r=-0,35, 
p<0,01), «зміни ролей і функцій з 
урахуванням особливостей ситуації та 
перебігу колективного процесу і 
особливостей» (r=-0,34 p<0,01), 
«використання соціально-психологічних 
технік впливу (переконання, навіювання та 
ін.)» (r=0,52 p<0,01). Негативні показники 
кореляцій свідчать про невідповідність 
реальної самооцінки певної організаторської 
здібності та її оцінки у структурі образу 
ідеального педагога. Отже, викладачі 
визначають організаторські здібності до 
планування процесу сумісної діяльності із 
студентами, реалізації технік педагогічного 
впливу,корегування ролей відповідно до 
ситуації як важливі у діяльності ідеального 
педагога, однак вважають недостатнім їх 
розвиток у себе.  

Встановлено високий рівень самооцінки 
за показниками таких організаторських 
здібностей, як «мотивування учасників 
спільної діяльності» (r=0,39, p<0,01), 
«контролю якості виконання учасників 
колективного процесу» (r=0,37, p<0,01), 
«орієнтації в інтелектуальних особливостях 
суб'єктів взаємодії у спільній діяльності» 
(r=0,45, p<0,01). Визначаючи важливість 
даних здібностей, педагоги високо оцінюють 
себе за представленістю даних здібностей. 
Чим вищою мірою значення у професійній 
діяльності наділені цінності мотивування, 
контролю та орієнтації в інтелектуальних 
здібностях студентів, тим більш виражені ці 
здібності у викладачів, що свідчить про їх 
високу самооцінку за даними параметрами. 

Розглянемо результати кореляційного 
аналізу показників самооцінки 
організаторських здібностей та рольової 
компетентності викладачів, представлені у 
таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Зв'язок показників самооцінки організаторських здібностей та рольової компетентності 

викладачів вищої школи 
Показники рольової 

компетентності Організаторські здібності до: Рольова 
гнучкість 

Рольова 
глибина 

- розподілу ролей і функцій у відповідності з цілями і структурою 
спільної діяльності, а також згідно індивідуальним можливостям 
учасників колективного процесу; 

0,23 0,34 

- зміни ролей і функцій з урахуванням особливостей ситуації та 
перебігу колективного процесу і особливостей; 0,41 0,32 
- орієнтації в особливостях всіх ролей і функцій, які потрібні в 
колективної діяльності; 0,46 0,42 
- оцінки якості виконання ролей і функцій учасників колективного 
процесу. 0,25 0,54 

Встановлено позитивний зв'язок між 
самооцінкою організаторської здібності до 
розподілу ролей та функцій у відповідності 
до задач сумісної діяльності та можливостей 
учасників колективного процесу і рольовою 
глибиною (p<0,01) та рольовою гнучкістю 
(p<0,05) викладачів вищої школи. Таким 
чином, високий рівень розвитку зазначеної 
здібності пов'язаний із високим рівнем 
рольової компетентності викладача. Чим у 
більшій мірі педагог здатний до занурення у 
професійні та соціальні ролі, чим більшим 
рольовим репертуаром він володіє, тим 
імовірніше, що він високо оцінюватиме себе 
за мірою здатності до розподілу ролей та 
функцій в академічній групі студентів під час 
здійснення навчально-виховного процесу. 

Існує позитивні зв’язки між 
показниками самооцінки такої здібності, як 
зміна ролей і функцій з урахуванням 
ситуативних факторів та показниками 
рольової компетентності (p<0,01). Викладачі, 
які характеризуються високою мірою 
розвитку рольової компетентності, 

виявляють високу самооцінку власної 
здатності до трансформації ролей у групі в 
залежності від ситуації.  

Встановлено зв’язки між показниками 
самооцінки обізнаності у необхідних ролях у 
колективі та рольової компетентності 
викладачів (p<0,01). Рольова обізнаність, яка 
сприяє високій мірі здатності керувати 
навчально-виховним процесом, 
взаємообумовлена із високою рольовою 
компетентністю викладача. 

Існують статистично значущі позитивні 
зв’язки між показниками самооцінки 
здатності до оцінки якості виконання ролей у 
групі та показниками рольової гнучкості 
(p<0,05) та глибини (p<0,01). Викладач, який 
володіє широким рольовим репертуаром, а 
також вміє «занурюватись» у роль 
контролера за якістю навчально-виховного 
процесу, високо оцінює власні здібності до 
оцінки якості виконання рольових функцій у 
робочому колективі та академічній групі 
студентів.  

Таблиця 2 
Зв'язок показників самооцінки організаторських здібностей та метакогнітивної 

усвідомленості викладачів вищої школи 

Організаторські здібності до: 
Показники 

метакогнітивної 
усвідомленості 

- орієнтації в інтелектуальних особливостях суб'єктів взаємодії у спільній 
діяльності; 0,23 
- оцінці емоційних станів суб'єктів колективної діяльності; 0,31 
- орієнтації в системі мотивів і цінностей суб'єктів взаємодії; 0,26 
- орієнтації в ключових психологічних характеристиках колективу в цілому; 0,22 
- реалізації індивідуального підходу з урахуванням ситуації та індивідуальних 
особливостей учасників взаємодії; 0,24 
- мовного впливу (розвинений мовний апарат, логіка і емоційність мови). 0,25 

Встановлено, що існує зв'язок між 
самооцінкою організаторських здібностей в 
орієнтації інтелектуальних особливостей 
учасників взаємодії у сумісній діяльності та 
метакогнітивною усвідомленістю викладачів 
(p<0,05).Отже, осмисленість власних 
метакогнітивних процесів, умов їх перебігу та 

саморегуляції пов’язана із умінням 
орієнтуватись не тільки у власних 
інтелектуальних особливостях, а й учасників 
педагогічного колективу чи академічної 
групи. Викладач, здатний свідомо регулювати 
метакогнітивну активність, виявляє 
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організаторські здібності у визначенні 
інтелектуального потенціалу студентів. 

Встановлено зв'язок між самооцінкою 
організаторських здібностей в оцінці 
емоційних станів суб'єктів колективної 
діяльності та метакогнітивною усвідомленістю 
викладачів (p<0,05).Метакогнітивна 
усвідомленість пов’язана із самооцінкою 
здатності до оцінювання емоційних станів 
учасників навчального процесу. Викладач, що 
виявляє здатності до свідомої регуляції 
метапізнання, має здібності до емпатії, 
рефлексії власних емоційних станів та 
психічних станів студентів у процесі сумісної 
навчальної діяльності. 

Існує зв'язок між показниками 
самооцінки орієнтації в системі мотивів і 
цінностей суб'єктів взаємодії та 
метакогнітивною усвідомленістю 
(p<0,05).Метакогнітивна усвідомленість 
взаємообумовлена із здатністю педагога до 
розуміння мотивів та цінностей студентів, їх 
інтересів, прагнень та сподівань від навчання. 
Усвідомлюючи те, яким чином отримувати 
нові знання і для чого, заради якої мети, що 
характерно для високого рівня 
метакогнітивної усвідомленості, викладач 
виявляє більшу емпатію та розуміння 
проблем, потреб та інтересів студентів. 

Існує зв'язок між показниками самооцінки 
орієнтації в ключових психологічних 
характеристиках колективу та метакогнітивною 
усвідомленістю (p<0,05).Метакогнітивна 
усвідомленість як інтегральна характеристика 
якості та рівня функціонування метапізнання 
особистості пов’язана із здатністю до розуміння 
психологічних характеристик цілого колективу, 
зокрема інтересів та потреб академічної групи, 
їх звичаїв та звичок, особливостей організації 
спілкування із викладачем, вимог до 
особистості викладача тощо. 

Встановлено зв'язок між самооцінкою 
організаторських здібностей в реалізації 
індивідуального підходу з урахуванням 
ситуації та індивідуальних особливостей 
учасників взаємодії та метакогнітивною 
усвідомленістю викладачів (p<0,05). Отже, 
метакогнітивна усвідомленість передбачає 
високу міру здатності до педагогічного такту, 
можливостей педагога реалізувати 
індивідуальний підхід до кожного студента. 

Встановлено зв'язок між самооцінкою 
організаторських здібностей в реалізації 
мовного впливу та метакогнітивною 
усвідомленістю викладачів (p<0,05). Таким 
чином, здатність до здійснення мовного 
впливу, володіння сугестивними засобами 
мовлення, високий рівень ораторської 
майстерності передбачає високу 
метакогнітивну осмисленість, здатність до 

активного застосування метакогнітивних 
стратегій у педагогічній діяльності викладача 
вищої школи. 

Таким чином, у цілому самооцінка 
організаторських здібностей позитивно 
пов’язана із рівнем розвитку метакогнітивної 
усвідомленості. Поєднання зазначених 
диспозицій у структурі метакогнітивної 
компетентності може бути визначено як 
професійно важливі якості особистості 
викладача вищої школи. 

Висновки. 
Організаторські здібності виступають 

професійно важливою рисою педагога вищої 
школи, злученого до організації навчально-
виховної, культурно-просвітницької, 
психолого-профілактичної роботи у вищій 
школі. Така поліфункціональність 
професійної діяльності педагога передбачає 
високий рівень розвитку його 
організаторських здібностей, рольової та 
метакогнітивної компетентності.  

У дослідженні показано, що викладачі 
вищої школи характеризуються помірним рівнем 
самооцінки власних організаторських здібностей, 
у структурі якої високі показники виявлено за 
такими окремими організаорськими здібностями, 
як «мотивування учасників спільної діяльності», 
«контролю якості виконання учасниками 
колективного процесу», «орієнтації в 
інтелектуальних особливостях суб'єктів взаємодії 
у спільній діяльності» та низькийрівеньздібностей 
до «планування процесу реалізації колективної 
діяльності», «зміни ролей і функцій з урахуванням 
особливостей ситуації та перебігу колективного 
процесу і особливостей», «використання 
соціально-психологічних технік впливу 
(переконання, навіювання та ін.)». 

Встановлено позитивні зв'язки між 
параметрами самооцінки організаторських 
здібностей(до «розподілу ролей та функцій у 
відповідності до задач сумісної діяльності та 
можливостей учасників колективного процесу»; 
«зміни ролей і функцій з урахуванням 
ситуативних факторів та показниками рольової 
компетентності»; «обізнаності у необхідних 
ролях у колективі»; «оцінки якості виконання 
ролей у групі») і рольовою компетентністю 
викладачів вищої школи. Таким чином, рівень 
розвитку зазначеної здібності передбачає 
відповідну міру сформованості рольової 
компетентності викладача, його здатності до 
поглиблення у професійні та соціальні ролі, 
оволодіння професійно-рольовим репертуаром.  

Визначено позитивний зв'язок між 
показниками метакогнітивної усвідомленості 
та параметрами самооцінки організаторських 
здібностей (до «орієнтації в інтелектуальних 
особливостях суб'єктів взаємодії у спільній 
діяльності», «оцінки емоційних станів 
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суб'єктів колективної діяльності», «орієнтації 
в системі мотивів і цінностей суб'єктів 
взаємодії», «орієнтації в ключових 
психологічних характеристиках колективу в 
цілому»; «реалізації індивідуального підходу з 

урахуванням ситуації та індивідуальних 
особливостей учасників взаємодії»; «мовного 
впливу (розвинений мовний апарат, логіка і 
емоційність мови)». 

ДОДАТОК 
Здібності до: 
-  мотивування учасників спільної 

діяльності; 
- планування процесу реалізації 

колективної діяльності; 
- прогнозування особливостей процесу 

здійснення колективної діяльності; 
- розподілу ролей і функцій у відповідності 

з цілями і структурою спільної діяльності, а також 
згідно індивідуальним можливостям учасників 
колективного процесу; 

- зміни ролей і функцій з урахуванням 
особливостей ситуації та перебігу колективного 
процесу і особливостей; 

- орієнтації в особливостях всіх ролей і 
функцій, які потрібні в колективній діяльності; 

- контролю якості виконання учасників 
колективного процесу; 

- оцінки якості виконання ролей і функцій 
учасників колективного процесу; 

- координації взаємодії в процесі реалізації 
колективної діяльності; 

- орієнтації в індивідуальних можливостях 
суб'єктів колективного процесу; 

- орієнтації в інтелектуальних 
особливостях суб'єктів взаємодії у спільній 
діяльності; 

- оцінці емоційних станів суб'єктів 
колективної діяльності; 

- орієнтації в системі мотивів і цінностей 
суб'єктів взаємодії; 

- орієнтації в ключових психологічних 
характеристиках колективу в цілому; 

- використання соціально-психологічних 
технік впливу (переконання, навіювання та ін.);  

- реалізації індивідуального підходу з 
урахуванням ситуації та індивідуальних 
особливостей учасників взаємодії; 

- мовного впливу (розвинений мовний 
апарат, логіка і емоційність мови). 
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ORGANІZATORSKІ ZDІBNOSTІ DO STRUKTURІ METAKOGNІTIVNOЇ 
KOMPETENTNOSTІ VIKLADACHA VISCHOЇ SCHOOL 

The paper presents the psychological and pedagogical approaches to the study of organizational skills of a 
high school teacher. The problem of research methods of organizational capabilities and its relation to the role 
and metacognitive competence of a high school teacher as professionally important qualities in the structure of 
educational activities are set. Determined that teachers has a middle level of self- organizing abilities. The 
connection parameters of esteem of organizational skills and metacognitive awareness, the role-depth and role-
flexibility of individual teachers of high school are shown. Organizational skills in the structure of metacognitive 
competence defined as professionally important qualities of the teacher to implement educational activities. 

Keywords: teaching activities of high school teacher, organizational skills and professional qualities of 
high school teacher, metacognitive and role competence of high school teacher. 

 



Питання психології 

Вісник Національного університету оборони України 1 (38) /2014 215 

УДК: 159.923.2 
Доценко В. В.,  кандидат психологічних наук, доцент  
кафедри психології та педагогіки факультету з підготовки 
фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та  
кримінальної міліції у справах дітей ХНУ ВС (м. Харків) 

 
 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ РОЛЬОВОЇ ПОВЕДІНКИ В  
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ 

 
У статті представлені результати теоретичному аналізу вивчення проблеми рольової поведінки 

особистості. Наведено визначення дефініцій «рольова поведінка» і «життєвий сценарій», розкрито їх 
структуру і класифікацію ролей. Описано вплив виконання професійної ролі на особистість. Визначено 
цілі використання професійних ролей працівниками міліції. Висвітлено психологічну структуру рольової 
поведінки та механізми її реалізації працівниками міліції. 

Ключові слова: рольова поведінка, життєвий сценарій, професійна роль, працівники міліції. 
В статье представлены результаты теоретического анализа изучения проблемы ролевого 

поведения личности. Приведены определения дефиниций «ролевое поведение» и «жизненный сценарий», 
раскрыто их структуру и классификацию ролей. Описано влияние выполнения профессиональной роли 
на личность. Определены цели использования профессиональных ролей работниками милиции. Освещена 
психологическая структура ролевого поведения и механизмы ее реализации работниками милиции. 

Ключевые слова: ролевое поведение, жизненный сценарий, профессиональная роль, работники милиции. 
Постановка проблеми. Поведінка 

людини починається з виконання певної 
психологічної ролі. Людина пізнає себе, оцінює 
свою роль, своє місце в соціальному середовищі 
і відповідно до цього спрямовує, контролює і 
коректує власну поведінку. Тому, актуальним є 
вивчення рольової поведінки особистості 
працівників міліції, яка дозволяє пристосуватися 
до складних життєвих і професійних ситуацій 
створюючи позитивний баланс психічних 
станів між особистістю і суспільством.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Рольову поведінку вивчали такі 
автори як Г. М. Андрєєва, О. О. Бодальов, П. П. 
Горностай, О. Л. Гройсман, А. О. Деркач, М. І. 
Єнікеєв, І. С. Кон, О. М. Столяренко, В. О. Ядов, 
Е. Аронсон, Е. Берн, Г. Блумер, Е. Гоффман, 
М. Кун, Г. Лейтц, Р. Лінтон, Д. Майерс, 
Дж. Мід, Дж. Морено, К. Рудестам та інші.  

Аналіз психологічної літератури з 
досліджень даної проблеми дав можливість 
зробити висновок, що рольова поведінка – це 
відповідний прийнятим нормам суспільства 
спосіб поведінки індивіда у залежності від його 
статусу або завдань і очікувань навколишніх.  

Стверджуючи, що людина стає 
особистістю коли знаходить навичку звикати 
до ролі іншої людини, Джордж Мід 
запропонував поняття соціальної ролі. Теорія 
ролей розглядає психологічні ролі особистості 
в трьох аспектах: 

1) як система рольових очікувань 
суспільства, що впливає на формування 
особистості людини і оволодіння нею 
соціальними ролями (соціологічний); 

2) як виконання ролі та реалізація 
міжособистісної взаємодії (соціально-
психологічний); 

3) як внутрішня роль, яка не завжди 
реалізується в рольовій поведінці, але певним 
чином впливає на неї (психологічний). 

Ролі мають певну структуру і 
складаються з:  

- моделі поведінки людини з точки зору 
суспільства;  

- системи уявлень людини про те як вона 
повинна себе вести у суспільстві;  

- реальної поведінки людини.  
При цьому А. Л. Свенцицький зазначав, 

що будь-яка роль не є чистою моделлю 
поведінки [7]. Головною сполучною ланкою 
між рольовими очікуваннями і рольовою 
поведінкою служить характер особистості. Це 
значить, що поведінка конкретної людини не 
укладається в чисту схему. Вона залежить від 
особистісних знань і умінь людини 
перебувати у даній ролі, від значущості ролі 
для неї, від прагнення відповідати 
очікуванням суспільства. Американський 
психолог Е. Аронсон визначає роль із точки 
зору здібностей особистості [1]. Він уважає, 
що рольова поведінка – це вміння індивіда 
здійснювати широкий спектр різних видів 
поведінки та поведінкових реакцій, 
обумовлених вимогами і характеристиками 
самої соціальної ролі а також особливостями 
соціальної групи і соціального оточення. На 
його думку, кожна людина є реальним 
виконавцем безлічі соціальних ролей і ці ролі 
не завжди явно виражені у поведінці. 
Відповідно, виконання, розрізнення і 
спостереження ролей вимагають певного 
досвіду та компетентності.  

Існує багато класифікацій психологічних 
ролей. Так, виділяють соціальні ролі 
приписані (наприклад, гендерні, 
демографічні) і досягнуті (директор, 
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професор); ролі специфічні (обумовлені 
видом діяльності – касир, офіціант, 
міліціонер) і дифузійні (мати, батько, друг, 
закоханий), психологічні або міжособистісні 
(лідери, аутсайдери); активні або актуальні, 
що виконуються в цей час; латентні 
(приховані), коли людина потенційно є носієм 
ролі, але не в даний момент; стихійні, 
спонтанні – не обумовлені вимогами і 
виникають у конкретній ситуації. 

У реальному житті кожний індивід 
виконує не одну, а кілька ролей: він може бути 
бухгалтером, батьком, братом і т.д. Набір 
психологічних ролей формує конкретні моделі 
рольової поведінки або так звані «життєві 
сценарії». На думку П. П. Горностая життєвий 
сценарій – це певний життєвий план людини, 
який формується в ранньому дитинстві і 
розгортається протягом всього її життя. 
Життєвий сценарій здебільшого 
неусвідомлений людиною і скоріше є 
системою установок, що впливають на її 
поведінку [3]. На формування сценарію 
впливає ряд факторів: психологічна модель 
сім’ї, особливості родинного виховання, 
міжособистісні стосунки з батьками, дитячі 
плани, мрії тощо. Так, Е. Берн вважає, що у 
більшості випадків життєві сценарії 
ґрунтуються на батьківському програмуванні. 
Батьки, програмуючи життя своїх дітей, 
передають їм свій досвід, усе те, чому вони 
навчилися. Якщо вони Невдахи, то передають 
свою програму невдах. Якщо ж вони 
Переможці, то відповідно програмують і долю 
своєї дитини. Проте, хоча результат уже 
визначений батьківським програмуванням, 
дитина може обрати свій власний сюжет. 
Аналізуючи різноманітні типи життєвих 
сценаріїв (Переможця, Невдахи, 
Безприданниці, Попелюшки та інші) Е. Берн 
пропонує і методи їх визначення. На думку 
Ч. Тойча, засновника віктимології, віктимні 
життєві сценарії, тобто сценарії життя жертви, 
закладені у генотип людини, але можуть бути 
скоригованими методами психотерапії. 
В. М. Дружинін описує вісім найбільш 
типових для сучасного суспільства варіантів 
життя: «життя як передмова», «життя за 
правилами», «життя як творчість», «життя є 
сон», «життя проти життя», «життя як 
досягнення», «екзистенціальний конструктор» 
(життя як предмет творчості), «життя як 
витрата часу». Для успішної адаптації в тій або 
іншій соціальній системі особистість змушена 
включатися в який-небудь із варіантів.  

Багатство і різноманітність 
використання психологічних ролей виступає 
запорукою і показником нормального 
психічного стану. Так, П. Лінвілл уважає, що 
складність особистості, багатогранність 

самосвідомості, до складу якої входять 
психологічні ролі, найкраще захищають 
людину від стресів [1]. Якщо індивід має 
всього лише одну або дві рольові 
ідентифікації, то будь-яка подія пов’язана з 
втратою ролі, здатна серйозно травмувати 
його свідомість (наприклад, вихід на пенсію у 
спортсменів або професійних військових). 
Якщо ж людина має більш складну 
самоідентифікацію, не лише спортсмена або 
військового, але і дружини, батька, музиканта, 
друга тощо, то втрата однієї ролі і однієї 
ідентифікації буде переживатися менш 
болісно, оскільки в неї є не менш значимі 
«запасні» ролі. У кожної людини існує 
оптимальна кількість соціальних ролей, 
перевищення якої веде до перевантаження 
психічних можливостей індивіда і, як 
наслідок, до кризи самоідентифікації. Тому, 
чим більше соціальних ролей здатний 
відтворити індивід, тим більш пристосованим 
до життя він є. Крім того, теорія ролей 
особистості може бути дуже корисною для 
підвищення ефективності професій типу 
«людина-людина», оскільки саме поняття ролі 
складається із двох частин, кожна з яких 
завжди людина: начальник – підлеглий, лікар 
– хворий тощо. 

Виклад основного матеріалу. Теорія 
ролей дає можливість детально розглядати 
такі соціально-психологічні процеси в 
професійній діяльності особистості, як: 
розуміння і прийняття ролі; входження в роль 
і вихід з неї; просторово-тимчасові межі 
існування професійної ролі; психологічний 
зміст ролей; якісні особливості програвання 
ролей; розходження в розумінні специфіки 
ролі різними представниками суспільства або 
професій; ідентифікація «Я» особистості носія 
і професійно-посадової ролі тощо.  

Вивчаючи вплив професій на людину 
P. M. Грановська зазначає, що професійна роль 
багатогранно впливає на особистість [4]. 
Рішення типових завдань протягом багатьох 
років удосконалює не лише професійні знання, 
але формує і професійні звички, визначає стиль 
мислення і стиль спілкування. Здійснення тієї 
або іншої соціальної або професійної ролі, 
особливо якщо вона особистісно значима для 
людини і виконується нею тривалий час, 
впливає на такі елементи структури її 
особистості, як установки, ціннісні орієнтації, 
мотиви діяльності, відношення до інших 
людей. Можна сказати, що кожна професія 
накладає специфічний відбиток на психічний 
вигляд людини. Так, підкреслюючи важливість 
і актуальність вивчення професійної 
деформації, А. Л. Свенцицький, визначає її 
через поняття «роль»: «… особливості 
трудової діяльності і сформованого 
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індивідуального стилю працівника, впливаючи 
на властивості його особистості, можуть іноді 
приводити до так званої професійної 
деформації». Мова йде про ті випадки, коли 
професійні стереотипи дій, відносин стають 
настільки характерними для людини, що вона 
ніяк не може і в інших соціальних ролях вийти 
за рамки сформованого стереотипу, 
перебудувати свою поведінку згідно умов, що 
змінилися» [7, с. 40].  

У Стенфордському тюремному 
експерименті з психологічного дослідження 
реакції людини на обмеження волі, умови 
тюремного життя і вплив нав’язаної 
соціальної ролі на поведінку, Ф. Зімбардо 
встановив, що роль досить суттєво впливає на 
поведінку людини [5]. Може виникати явище 
деіндивідуалізації – феномен поглинання 
особистості професійною роллю. Особистість 
втрачає контроль над своєю індивідуальністю 
(приклад – тюремники в експерименті 
Ф. Зімбардо), що є одним із проявів 
професійної деформації правоохоронців.  

С. П. Безносов вважає, що причинами 
розвитку професійної деформації 
правоохоронців можуть бути: неправильно 
зрозумілий зміст професійної ролі носієм, 
вплив ролі на особистість, розбіжність між 
суб’єктивним розумінням (або прийняттям) 
ролі виконавцями і оточуючими людьми [2]. 

У структурі МВС існує нормативне 
регулювання поведінки, у той же час 
успішність діяльності багато в чому 
визначається вмінням працівників ОВС 
володіти широким спектром професійно 
значимих ролей, які використовуються у 
наступних цілях:  

- з метою добування необхідної для 
розкриття або попередження злочинів 
інформації;  

- для маскування власних якостей, 
психічних станів і мети спілкування;  

- для вирішення соціально-рольових 
конфліктів; 

- для пояснення і розуміння поведінки 
людей через розпізнавання рольового 
репертуару їх особистості; 

- з метою профілактики професійної 
деформації. 

Рольова поведінка працівників міліції 
має складну психологічну структуру, зовнішні 
форми прояву і внутрішній зміст. 
П. Я. Пригунов визначає рольову поведінку 
оперативних працівників правоохоронних 
органів як сукупність способів, форм і методів 
взаємодії та уміння оперативного працівника 
перевтілюватися в процесі реалізації різних 
поведінкових програм, відповідно до умов і 
вимог тієї соціальної і професійної сфери у 
якій він перебуває [6].  

До зовнішніх форм рольової поведінки 
П. Я. Пригунов відносить специфіку прояву 
вербальних і невербальних засобів 
спілкування, мімічну виразність, 
жестикуляцію, особливості оформлення 
зовнішності (одяг, аксесуари), а також 
артистичність (ефективність використання 
акторської психотехніки в процесі розв'язку 
професійних завдань) [6]. Автор вважає, що у 
працівника ОВС повинні бути артистичні 
здібності і сформовані на їхній основі 
спеціальні уміння до рольового перевтілення. 

Внутрішній зміст рольової поведінки 
працівників міліції П. Я. Пригунов визначає їх 
індивідуально-особистісними особливостями, 
психотипом особистості, професійно-
психологічною підготовленістю, наявністю 
професійного і життєвого досвіду, моральних 
і професійних установок до демонстрації 
рольової поведінки [6]. 

У юридичні психології розрізняють три 
види рольової поведінки:  

1) конспіративно-рольова (працівник 
міліції маскує свою приналежність до органів 
внутрішніх справ і представляється 
мисливцем, відпочиваючим, учителем тощо 
відповідно до оперативно-службових завдань 
з метою добування необхідної інформації); 

2) особистісно-рольова (працівник міліції 
маскує власні якості, риси характеру і 
психічні стани. Працівник ОВС повинен 
вміти показати себе як довірливу, наївну, 
розгублену, веселу людину); 

3) цілерольова (працівник міліції маскує 
істині цілі та наміри). 

Реалізація рольової поведінки потребує 
як певних якостей особистості так і 
відпрацювання навичок. П.П. Горностаєм 
визначений ряд особистісних характеристик, 
що виступають детермінантами рольової 
поведінки. До них належать [3]: 

- локус рольового конфлікту – 
схильність особистості вибирати одну із двох 
стратегій поведінки в рольовому конфлікті 
(екстернальну або інтернальну); 

- рольове переживання – емоційний стан, 
що супроводжує рольову поведінку 
особистості; 

- потреба в рольовому переживанні – 
потреба в новому почуттєвому досвіді, 
отриманому особистістю в процесі виконання 
ролей; 

- рольова компетентність – здатність 
особистості володіти своїми психологічними 
ролями, виступати повноправним суб’єктом 
цих ролей, включати рольову поведінка в 
процес власної життєдіяльності і 
життєтворчості. 

Однією із складових психологічної 
підготовки працівника міліції до виконання 
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службово-професійних завдань є 
відпрацювання навичок рольової поведінки на 
трьох рівнях [2, 6]: 

- психофізіологічному – формується 
здатність викликати і демонструвати різні 
психофізіологічні реакції організму 
відповідно до демонстрованих психічних 
станів, обстановки і умов здійснення контакту 
з об’єктом. Виробляється максимально 
можливий контроль мимовільних реакцій; 

- психологічному – формується вміння 
викликати і входити в різні психічні стани, що 
відповідають демонстрованій оперативній 
ролі, обстановці, стану об’єкта і особливостям 
контакту; 

- соціально-психологічному – 
шліфується здатність до реалізації сукупності 
вмінь, демонстрації різних комунікативних 
форм поведінки з урахуванням психологічних 
особливостей як об’єкта і його оточення, так і 
обстановки, при цьому домагаються 
максимального узгодження його слів, жестів, 
реакцій, рухів, станів, які повинні бути 
властиві створеному образу оперативного 
працівника ОВС. 

Працівники міліції використовують різні 
психологічні механізми реалізації рольової 
поведінки. На стадії формування лінії 
рольової поведінки такими психологічними 
механізмами виступають: уява, ототожнення, 

наслідування, проектування самоподачі, 
фантазування, прогнозування і асоціативні 
уявлення. На стадії реалізації: ідентифікація, 
рефлексія, емпатія, механізми 
самопрезентації, пристосування, атракція, 
імітація та копіювання.  

Психодіагностика рольового репертуару 
особистості сприятиме прогнозуванню типу 
поведінки працівників міліції в різноманітних 
професійних ситуаціях, їх емоційно-вольової 
реакції та готовності до вирішення службово-
професійних завдань.  

Висновки. Отже, рольова поведінка 
працівників міліції – це уміння 
перевтілюватися в процесі реалізації 
поведінкових програм відповідно до умов і 
вимог того соціального і професійного 
середовища у якому вони перебувають. 
Розширюючи репертуар психологічних ролей 
працівники міліції засвоюють соціальні 
стандарти поведінки, вчаться оцінювати себе і 
здійснювати самоконтроль. Тому, навички 
рольової поведінки можуть бути використані 
працівниками міліції як інструмент адаптації 
до умов службової діяльності і формування 
професійної майстерності. 

Перспективою подальших досліджень 
буде підбір психодіагностичного 
інструментарію для визначення професійно-
рольового репертуару працівників міліції. 
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The article describes the results of the theoretical analysis of the role behavior of the personality problem 
studies. The author defines the “role behavior” and the “life scenario”; describes their structure and the 
classification of roles. The article contains the description of influence of the professional role performance. The 
author determines the aims of the professional roles usage by the law enforcement officers. The article covers the 
psychological structure of the role behavior and the mechanisms of its implementation. The author emphasizes 
that psychodiagnostics of the role repertoire of the personality will contribute to the forecasting of the behavior 
type of the law enforcement officers in different professional situations. 
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СПЕЦИФІКА САМОРЕГУЛЯЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У ПРАЦІВНИКІВ РІЗНИХ 
ВІДДІЛІВ МИТНИЦІ 

 
У статті висвітлено результати дослідження особливостей процесів саморегуляції особистості 

працівників вантажного і пасажирського відділів митниці. Визначено, що рівень вольової саморегуляції 
у професійно успішних митників вантажного відділу вищий ніж у їх колег з пасажирського відділу . 
Діагностовано, що поведінкова активність працівників митниці обох відділів раціональна, обережна, 
помірно активна. З’ясовані відмінності властивостей «предметно-орієнтовного» і «комунікативного» 
аспектів темпераменту митників вантажного і пасажирського відділів. 

Ключові слова: вольова саморегуляція, тип поведінкової активності, темперамент, працівники митниці. 
В статье отражены результаты исследования особенностей процессов саморегуляции личности 

работников грузового и пассажирского отделов таможни. Определено, что уровень волевой саморегуляции 
в профессионально успешных таможенников грузового отдела выше, чем у их коллег из пассажирского 
отдела. Диагностировано, что поведенческая активность работников таможни обоих отделов 
рациональна, осторожна, умеренно активна. Выяснены различия свойств «предметно-ориентированного» и 
«коммуникативного» аспектов темперамента таможенников грузового и пассажирского отделов. 

Ключевые слова: волевая саморегуляция, тип поведенческой активности, темперамент, 
работники таможни. 

Постановка проблеми. У процесі 
професійної діяльності працівники митниці, 
користуючись інструктивними вказівками, 
які регулюють їх права та обов’язки, 
спираючись на свій життєвий досвід і знання 
психології людей, а також на уміння і 
навички набуті ними в процесі роботи на 
митниці, виконують операціональні дії, що 
забезпечують самоорганізацію різних видів 
психічної активності людини, причому від 
взаємодії названих чинників і особистих 
якостей буде залежати успішність їх 
професійної діяльності. У зв’язку з цим 
необхідно розглянути особливості процесів 
саморегуляції особистості у службовців 
різних відділів митних органів. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Аналіз наукової літератури 
свідчить, що дослідження соціально-
психологічних особливостей професійної 
діяльності органів митної служби поодинокі 
та фрагментарні [1, 7]. Так, існують 
дослідження, в яких розглядались питання 
соціально-психологічної компетентності 
фахівців і, зокрема, митників 
(О. В. Сафронова), їх психологічного 
консультування (І. Н. Колоба) або психології 
митної служби (А. В. Аграшенков, 
В. В. Немирович, А. І. Пальцев). Існують 
дослідження присвячені проблемі підбору 
кадрів для митниці (А. Г. Гурінович, 
Е. І. Юн), але в цій роботі психологічні 
критерії підбору аналізуються фрагментарно.  

Таким чином, виявлення якостей 
особистості, необхідних для професійної 
діяльності митників, розробка системи 
психологічного забезпечення кадрів митної 

служби та пошук шляхів і методів впливу на 
підвищення ефективності їх професійної 
діяльності є актуальними і до сьогодні не 
вирішеними проблемами. 

Метою нашої статті є дослідження 
специфіки процесів саморегуляції 
особистості у працівників митниці 
вантажного і пасажирського відділів. 

Виклад основного матеріалу. У 
нашому досліджені взяли участь 97 
працівників митних постів «Автомобільний» 
(«Гоптівка») і «Товарний» («Козача Лопань») 
чоловічої статі віком від 31 до 45 років, зі 
стажем роботи на митниці 7-10 років. Усі 
учасники дослідження були розділені 
відповідно до відділу, де вони працювали, 
тому фахівців пасажирського відділу 
митниці було 48 осіб, а вантажного – 49 осіб.  

З метою виявлення успішності 
працівників у професійній діяльності 
керівниками митниці було виконано експертну 
оцінку усіх учасників дослідження. Крім того, 
у поділі митників за рівнем успішності 
застосовувався метод контрастних груп. У 
результаті було сформовано групу з низькою 
професійною успішністю (1 група) і групу з 
високою професійною успішністю (2 група) 
митників вантажного і відповідно 
пасажирського відділів. 

Ступінь агресивності та конфліктності 
митника є чинником детермінуючим 
результативність митно-правових відносин. 
Прояв даних якостей залежить від здатності 
інспектора до вольової саморегуляції свого 
психічного стану. Чим меншою мірою 
митник притримується виконання своїх 
обов’язків, а в більше демонструє свої права 
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та владність, тим гірші результати його 
професійної діяльності.  

Використання методики дослідження 
вольової саморегуляції О. В. Звєркова, 

Є. В. Ейдмана дозволило виявити рівень 
опанування працівниками митниці різних 
підрозділів власною поведінкою у 
різноманітних ситуаціях (див. табл. 1 і табл. 2). 

Таблиця 1 
Показники вольової саморегуляції митників вантажного відділу з  

різним рівнем професійної успішності, (хср±σ) 
Шкали 1 група* 2 група** t p 

Саморегуляція (В) 12,14±1,48 18,45±1,76 2,8 <0,01 
Наполегливість (Н) 10,88±0,52 12,75±0,56 2,4 <0,05 
Самовладання (С) 8,30±0,31 9,46±0,36 2,5 <0,05 

*1 група – низька професійна успішність; **2 група – висока професійна успішність 
Як видно з таблиці 1, митники з 

вантажного відділу першої і другої груп 
дослідження мають високий рівень розвитку 
вольової саморегуляції за усіма шкалами. У 
професійно успішних митників вантажного 
відділу показники рівня саморегуляції 
(18,45±1,76), наполегливості (12,75±0,56) і 
самовладання (9,46±0,36) статистично значимо 
(p≤0,05) вищі ніж у митників з низькою 
професійною успішністю (шкала В – 12,14±1,48; 
Н – 10,88±0,52; С – 8,30±0,31). Тобто, саме для 
професійно успішних митників вантажного 
відділу властиві наступні риси: діяльність, 
активність, повага до соціальних норм, уміння 
контролювати свої емоційні реакції та стани, що 
можливе в результаті добре розвиненого 
самовладання і саморегуляції поведінки. 

Аналіз показників вольової 
саморегуляції митників з пасажирського 

відділу обох груп дослідження показав, що у 
їх рівень більшою мірою низький (показники 
не досягають половини максимально 
можливої суми балів). Такі результати 
можуть означати, що митники 
пасажирського відділу нестійкі у намірах, 
невпевнені у собі та імпульсивні, а дані риси 
ведуть до непослідовності у поведінці, 
зниження активності, працездатності і 
вільного трактування соціальних норм 
поведінки. Попри це, показники усіх шкал 
професійно успішних митників статистично 
значимо вищі (p≤0,05) порівняно з 
показниками професійно неуспішних 
митників, тобто у них можливе наростання 
внутрішньої напруженості у зв’язку із 
прагненням контролювати власну поведінку, 
однак, їм досить важко розподіляти зусилля і 
контролювати свої вчинки (див. табл. 2).  

Таблиця 2 
Показники вольової саморегуляції митників пасажирського відділу з  

різним рівнем професійної успішності, (хср±σ) 
Шкали 1 група* 2 група** t p 

Саморегуляція (В) 9,76±0,37 11,17±0,45 2,4 <0,05 
Наполегливість (Н) 7,06±0,25 7,88±0,28 1,3 - 
Самовладання (С) 5,84±0,84 6,10±0,91 2,2 <0,05 

*1 група – низька професійна успішність; **2 група – висока професійна успішність 
Порівняння показників усіх шкал першої 

і другої таблиці дало можливість з’ясувати, що 
рівень вольової саморегуляції успішних 
митників вантажного відділу вищий (В – 
18,45 ± 1,76; Н – 12,75 ± 0,56; С – 9,46 ± 0,36) 
ніж у їх професійно успішних колег з 
пасажирського відділу (В – 11,17 ± 0,45; Н – 
7,88 ± 0,28; С – 6,10 ± 0,91). Тобто, професійно 
успішним працівникам вантажного відділу 
митниці більше властива емоційна зрілість, 
активність і самостійність. Для них 

притаманний спокій, упевненість у собі, 
стійкість намірів, реалістичність поглядів, 
розвинене почуття особистого обов’язку. У 
напружених обставинах вони здатні 
контролювати свою поведінку і дотримуватись 
вимог митно-правових відносин.  

Використання методики 
Л. І. Васермана, М. В. Гуменюка дозволило 
діагностувати притаманні для митників 
різних відділів типи поведінкової активності 
(див. табл. 3 і табл. 4). 

Таблиця 3 
Тип поведінкової активності митників вантажного відділу з  

різним рівнем професійної успішності, (хср±σ) 
Шкали 1 група* 2 група** t p 

Виражений тип ПА (А) 3,02±0,34 2,09±0,27 2,2 <0,05 
Тенденція до ПА (А1) 7,06±0,42 6,03±0,38 2,2 <0,05 
Проміжний тип ПА (АБ) 38,48±0,43 40,01±0,51 2,3 <0,05 
Тенденція до ПА типу Б (Б1) 49,04±0,28 49,87±0,25 2,3 <0,05 
Виражений тип ПА (Б) 2,40±0,10 2,00±0,09 1,0 - 

*1 група – низька професійна успішність; **2 група – висока професійна успішність 
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Як видно з таблиці 3, у митників з 
низькою професійною успішністю 
найбільший показник зафіксовано за шкалою 
«Тенденція до поведінкової активності типу 
Б» (49,04 ± 0,28) і найменший – за шкалою 
«Виражений тип особистісної активності Б» 
(2,40 ± 0,10). Такі ж рейтингові місця 
зафіксовано і в групі успішних митників: 
перше місце – «Тенденція до поведінкової 
активності типу Б» (49,87 ± 0,25) і останнє 
місце – за шкалою «Виражений тип 
особистісної активності Б» (2,00 ± 0,09). Це 
свідчить, що поведінка працівників митниці 
вантажного відділу з низькою професійною 
успішністю характеризуються 
раціональністю, обережністю, 
неквапливістю, помірною активністю. 

Статистично значимо (p≤0,05) частіше 

професійно успішні митники вантажного 
відділу (40,01 ± 0,51) використовують 
проміжний тип особистісної активності 
порівняно з професійно неуспішними 
колегами (38,48±0,43). Тобто, їм притаманна 
збалансована, упевнена, емоційно-стабільна 
поведінкова активність (див. табл. 3). 

У митників пасажирського відділу з 
низькою професійною успішністю 
статистично значимо (p≤0,05) частіше 
переважає проміжний тип особистісної 
активності (44,19±1,76) ніж у професійно 
успішних митників (37,66±1,48). Такі дані 
характеризують поведінкову активність 
менш успішних працівників вантажного 
відділу митниці як: активну, цілеспрямовану, 
стійку до змін умов діяльності (див. табл. 4).  

Таблиця 4 
Тип поведінкової активності митників пасажирського відділу з  

різним рівнем професійної успішності, (хср±σ) 
Шкали 1 група* 2 група** t p 

Виражений тип ПА (А) 5,23±0,36 4,18±0,31 2,3 <0,05 
Тенденція до ПА (А1) 7,50±0,04 7,35±0,04 1,5 - 
Проміжний тип ПА (АБ) 44,19±1,76 37,66±1,48 2,9 <0,05 
Тенденція до ПА типу Б (Б1) 41,00±2,21 49,18±2,45 2,5 <0,05 
Виражений тип ПА (Б) 2,08±0,15 1,63±0,13 2,4 <0,05 

*1 група – низька професійна успішність; **2 група – висока професійна успішність 
У професійно успішних митників 

пасажирського відділу найбільший показник 
зафіксовано за шкалою «Тенденція до 
поведінкової активності типу Б» (49,18±2,45), 
що характеризує їх поведінкову активність 
великим вмістом раціональності та помірної 
активності. На другому рейтинговому місці 
зафіксовано показник проміжного типу 
особистісної активності (37,66±1,48). Це 
свідчить про те, що професійно успішні 
митники пасажирського відділу не 
показують явної схильності до домінування, 
але в певних ситуаціях і обставинах упевнено 

беруть на себе роль лідера; характерна 
емоційна стабільність у поведінці та відносна 
стійкість до дії стресогених факторів (див. 
табл. 4). 

Для діагностики властивостей 
«предметно-орієнтовного» і «комуніка-
тивного» аспектів темпераменту, як 
складових процесу саморегуляції особистості 
працівників митниці вантажного і 
пасажирського відділів нами була 
використана методика виявлення структури 
темпераменту В. М. Русалова (див. табл. 5). 

 
Таблиця 5 

Особливості темпераменту митників вантажного відділу  
з різним рівнем професійної успішності, (хср±σ) 

Шкали 1 група* 2 група** t p 
Предметна ергічність 7,70±0,73 10,32±0,81 2,5 <0,05 
Соціальна ергічність 9,31±0,12 9,27±0,14 1,2 - 
Пластичність 8,49±0,38 9,81±0,42 2,4 <0,05 
Соціальна пластичність 8,58±0,66 10,64±0,68 2,2 <0,05 
Темп або швидкість 9,40±0,37 10,54±0,45 2,1 <0,05 
Соціальний темп 7,14±0,43 8,45±0,37 2,3 <0,05 
Емоційність 8,86±0,51 7,13±0,43 2,6 <0,05 
Соціальна емоційність 8,73±0,44 7,22±0,46 2,5 <0,05 

*1 група – низька професійна успішність; **2 група – висока професійна успішність 
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Визначено, що у митників вантажного 
відділу з низькою професійною успішністю 
високий темп поведінки і швидкості 
виконання операцій при здійсненні 
предметної діяльності (9,40 ± 0,37). Крім 
того, митники першої групи можуть бути 
надійними товаришами, потребують 
соціальних контактів і прагнуть до лідерства 
та заняття високого рангу (9,31 ± 0,12). І, 
разом з цим, митники з низькою 
професійною успішністю статистично 
значимо більше невпевнені у собі, 
занепокоєні з приводу роботи 
(8,86 ± 0,51 > 7,13±0,43; p≤0,05) та чутливі до 
невдач у спілкуванні і оцінках товаришів 
(8,73 ± 0,44 > 7,22±0,46; p≤0,05) порівняно з 
професійно успішними колегами вантажного 
відділу (див. табл. 5). 

Діагностовано високий показник 
соціальної пластичності (10,64 ± 0,68), темпу 

(10,54 ± 0,45) і предметної ергічності 
(10,32 ± 0,81) у митників вантажного відділу 
з високою професійною успішністю (див. 
табл. 5). Усі вищезазначені показники 
статистично значимо (p≤0,05) більші 
порівняно з відповідними шкалами у групі 
митників з низькою професійною 
успішністю. Тобто, професійно успішні 
митники вантажного відділу мають широкий 
набір комунікативних програм, автоматичне 
включення в соціальні контакти, легкість 
перемикання в процесі спілкування, високу 
швидкість виконання операцій при 
здійсненні предметної діяльності, прагнення 
до активної і напруженої розумової та 
фізичної праці (див. табл. 5). 

Аналіз показників особливостей 
темпераменту працівників пасажирського 
відділу митниці показав наступне (див. табл. 
6). 

Таблиця 6 
Особливості темпераменту митників пасажирського відділу з  

різним рівнем професійної успішності, (хср±σ) 
Шкали 1 група* 2 група** t p 

Предметна ергічність 5,83±0,12 6,38±0,14 2,8 <0,01 
Соціальна ергічність 10,17±0,08 10,39±0,07 1,2 - 
Пластичність 7,11±0,39 8,50±0,43 2,5 <0,05 
Соціальна пластичність 10,33±0,43 11,88±0,51 2,3 <0,05 
Темп або швидкість 9,60±0,18 10,21±0,21 2,3 <0,05 
Соціальний темп 9,53±0,67 12,22±0,72 2,8 <0,01 
Емоційність 9,37±0,19 8,70±0,18 2,6 <0,05 
Соціальна емоційність 11,76±0,45 10,32±0,37 2,5 <0,05 

*1 група – низька професійна успішність  
**2 група – висока професійна успішність  
Митники з низькою професійною 

успішністю пасажирського відділу 
статистично значимо більше емоційні у 
комунікативній сфері та чутливі до оцінок 
оточуючих людей і невдач у спілкуванні 
порівняно з професійно успішними колегами 
(11,76 ± 0,45 > 10,32 ± 0,37; p≤0,05). Однак, 
митники з низькою професійною успішністю 
статистично значимо менше відчувають 
легкість під час вступу в соціальні контакти і 
спілкування ніж більш професійно успішні 
колеги (10,33±0,43 < 11,88±0,51; p≤0,05). 
Мабуть тому вони відчувають потребу в 
освоєні соціальних форм діяльності, прагнуть 
до підвищення професійного рівня і освоєння 
нових форм діяльності через комунікацію 
(10,17 ± 0,08). Слід зазначити, що у митників 
з низькою професійною успішністю 
пасажирського відділу діагностовано 
низький показник за шкалою предметна 
ергічність (5,83 ± 0,12). Це свідчить про 

пасивність, низький рівень тонусу і активації 
та небажання залучатися в процес діяльності 
(див. табл. 6). 

У митників з високою професійною 
успішністю пасажирського відділу 
зафіксовано високі показники за шкалами 
соціальний темп (12,22 ± 0,72), соціальна 
пластичність (11,88 ± 0,51) та соціальна 
ергічність (10,39±0,07). На основі цих даних 
ми можемо стверджувати, що професійно 
успішні митники пасажирського відділу 
мають швидкісні характеристики мовно-
рухових актів у процесі спілкування. Без 
сумніву ця властивість необхідна як 
комунікативна якість у процесі перевірки 
підконтрольних осіб, тобто для успішної 
професійної діяльності у пасажирському 
відділі митних органів. Високий рівень 
соціальної пластичності (11,88 ± 0,51) вказує 
на легкості переключення уваги в процесі 
спілкування з однієї людини на іншу, 
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демонструє схильність до різноманітних 
комунікативних програм і форм соціального 
контакту. А прагнення до соціальних 
контактів, домінування в колективі і 
товариськість лише допомагають у роботі 
(10,39 ± 0,07). Тобто це якраз ті вимоги до 
професійної діяльності, що пред’являються 
інспектору з пасажирського відділу.  

Висновки.  
1. Рівень вольової саморегуляції 

професійно успішних митників вантажного 
відділу вищий ніж у їх колег з пасажирського 
відділу. Тобто, у напружених обставинах 
вони здатні контролювати свою поведінку і 
дотримуватись вимог митно-правових 
відносин. Професійно успішні митники 
пасажирського відділу нестійкі у намірах та 
імпульсивні, а дані риси ведуть до 
непослідовності у поведінці, зниження 
працездатності і вільного трактування 
соціальних норм поведінки.  

2. Поведінка професійно успішних 
працівників митниці вантажного і 
пасажирського відділів характеризуються 
раціональністю, обережністю, 
неквапливістю, помірною активністю. У 

митників пасажирського відділу з низькою 
професійною успішністю поведінкова 
активність цілеспрямована, стійка до змін 
умов діяльності.  

3. Митники вантажного відділу з 
низькою професійною успішністю 
потребують соціальних контактів і прагнуть 
до лідерства та заняття високого рангу. 
Професійно успішні митники вантажного 
відділу мають широкий набір 
комунікативних програм і легкість 
перемикання в процесі спілкування. 
Митники з низькою професійною 
успішністю пасажирського відділу чутливі 
до оцінок оточуючих людей і невдач у 
спілкуванні. Професійно успішні митники 
пасажирського відділу мають швидкісні 
характеристики мовно-рухових актів у 
процесі спілкування, легкість переключення 
уваги з однієї людини на іншу в процесі 
спілкування. 

Перспективою подальших 
досліджень має бути пошук шляхів розвитку 
усвідомленої саморегуляції довільної 
активності особистості працівників митниці. 
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FEATURES OF SELF-REGULATION OF PERSONALITY  
OF WORKERS OF DIFFERENT DEPARTMENTS OF CUSTOM 

The results of research of features of processes of self-regulation of personality of workers of freight and 
passenger departments of custom are reflected in the article. Certainly, that the level of volitional self-regulation 
for the professionally successful customs officials of freight department is higher than for their colleagues from a 
passenger department. The customs officials of freight department with low professional success require social 
contacts and aspire to leadership and employment of high grade. Professionally the successful customs officials 
of freight department have a wide set of the communicative programs and switching lightness in the process of 
communication. Customs officials with low professional success of passenger department are sensible to the 
estimations of surrounding people and failures in a communication. Professionally the successful customs 
officials of passenger department have speed descriptions of lingually-motive acts in the process of 
communication, lightness of switching of attention from one man on other in the process of communication. 

Keywords: volitional self-regulation, type of behavioral activity, temperament, workers of custom. 
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Стаття присвячена проблемі психологічної готовності працівників міліції до забезпечення 

громадської безпеки при проведенні масових заходів. Проаналізовано наукові підходи до визначення 
сутності поняття, різновиди психологічної готовності. Показана структура психологічної готовності. 
Проаналізовано результати опитування керівного складу ОВС щодо значимості особистісних 
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проведенні масових заходів.  

Ключові слова: психологічна готовність, охорона громадського порядку, працівники міліції 
громадської безпеки, масові заходи. 

Статья посвящена проблеме психологической готовности сотрудников милиции к обеспечению 
общественного порядка при проведении массовых мероприятий. Проанализированы научные подходы к 
определению сущности понятия, разновидности психологической готовности. Показана структура 
психологической готовности. Проанализированы результаты опроса руководящего состава ОВД 
относительно значимости личностных компонентов в состоянии психологической готовности 
сотрудников милиции к обеспечению общественного порядка при проведении массовых мероприятий. 

Ключевые слова: психологическая готовность, охрана общественного порядка, сотрудники 
милиции общественной безопасности, массовые мероприятия. 

Актуальність теми дослідження. 
Забезпечення громадської безпеки під час 
проведення масових заходів є важливим 
державним завданням, виконання якого 
покладено, у першу чергу, на відповідні 
підрозділи міліції. Останні події у країні 
демонструють, що в умовах силового 
протистояння окремих груп населення 
загострюється актуальність проблеми 
психологічної готовності працівників міліції 
до забезпечення громадської безпеки. 

Виклад основного матеріалу. 
Основою психологічного забезпечення 
охорони громадського порядку під час 
проведення масових заходів є психологічна 
підготовка працівників міліції, яка 
дослідниками розглядається як процес 
формування у них високого рівня готовності 
до такої діяльності. Готовність – це первинна 
фундаментальна умова успішного виконання 
будь-якої діяльності. Поняття «готовність до 
діяльності» в психології традиційно 
трактується як «стан мобілізації всіх 
психофізіологічних систем людини, що 
забезпечують ефективне виконання певних 
дій» [1]. 

Існують різноманітні підходи до 
визначення сутності поняття «психологічна 
готовність до діяльності», остання 
трактується як наявність відповідних 
здібностей (Б.Г. Ананьєв, С.Л. Рубінштейн), 
як якість особистості (К.К. Платонов, 
В.І. Ширинський), як сполучення якостей 

особистості (В.А. Крутецький, С.М. Лиіін), 
як особливий психічний стан особистості 
(Л.А. Кандибович, М.І. Дьяченко), як цілісне 
особистісне утворення (А.Ф. Линенко), як 
тимчасовий ситуативний стан (П.А. Рудик) 
тощо [2].  

Дослідники проблеми розглядають її з 
точки зору різних концепцій. Більшість 
авторів виділяють два основних підходи для 
визначення змісту та структури 
психологічної готовності: функціональний та 
особистісний. З точки зору функціонального 
підходу, психологічна готовність вивчається 
як певний стан психічних функцій, який 
обумовлює високий рівень досягнень в тій чи 
іншій діяльності (О.О. Ухтомський, 
А.Ц. Пуні, М.Д. Левітов, Г.М. Гаєва, 
В.С. Нерсесян, В.М. Пушкін, Є.П. Ільїн та 
ін.). Вивчаючи психологічну готовність на 
функціональному рівні дослідники наводять 
наступні її ознаки: передстартова активізація 
психічних функцій, максимальне 
функціонування системи, наявність у 
суб’єкта образу дії, можливість своєчасного 
прийняття оптимального рішення в 
конкретній ситуації, психічний стан, що 
характеризується оптимальним рівнем 
працездатності [3].  

Прибічники особистісного підходу 
розглядають готовність як сукупність 
якостей особистості, так зване особистісне 
утворення, що виникає в результаті 
підготовленості особистості до певної 
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діяльності (Е.А. Антипов, А.Г. Ковальов, 
К.К. Платонов, К.М. Дурай-Новакова, 
М.І. Дьяченко, Л.А. Кандибович, 
Л.М. Карамушка, В.О. Моляко, 
В.А. Сластенін, А.О. Смирнов та ін.). 
Розглядаючи ознаки психологічної 
готовності на особистісному рівні ми 
можемо побачити наступні характеристики: 
впевненість в своїх силах, установка на 
участь у змаганні, здібність до мобілізації 
сил, стресостійкість, особистісні намагання 
досягнути високих результатів, оптимальний 
рівень емоційного збудження, здібність 
керувати своїми діями, мисленням, 
почуттями. Отже всі ці ознаки є надбанням 
безпосередньо особистості, результатом 
підготовленості до наступної діяльності [4].  

Л.М. Карамушка особистісну готовність 
трактує як стійке, багатоаспектне, 
структуроване утворення, яке включає в себе 
мотиваційний, когнітивний, операційний та 
особистісний компоненти, адекватні 
вимогам, змісту та умовам діяльності, що в 
сукупності дозволяє суб’єкту більш чи менш 
успішно здійснювати діяльність.  

Л.А. Кандибович і М.І. Дьяченко 
психологічну готовність розглядають як 
цілісне утворення і визначають її як 
цілеспрямоване вираження особистості, що 
включає в себе її переконання, погляди, 
відношення, мотиви, почуття, вольові і 
інтелектуальні якості, знання, навички, 
уміння, установки, настрой на певну 
поведінку. Стан психологічної готовності 
розуміють як складну динамічну структуру, 
що виражає сукупність інтелектуальних, 
емоційних, мотиваційних та вольових сторін 
психіки людини у їх співвідношенні із 
зовнішніми умовами та завданнями, що 
необхідно розв’язати.  

С.К. Делікатний, Ж.Ю. Половнікова 
психологічну готовність до служби 
визначають як систему сформованих 
професійно значущих індивідуально-
психологічних якостей особистості, яка 
володіє необхідними професійними 
знаннями, уміннями та навичками, що 
проявляються в стані змобілізованості 
особистості до виконання професійних 
завдань [5].  

Подібне визначення поняттю 
психологічна готовність до служби дає 
В.Г.Андросюк. Психологічну готовність 
співробітника міліції він визначає як 
сукупність якостей і властивостей 
особистості, що зумовлює стан 

змобілізованості психіки, настроєність на 
найбільш доцільні, активні та рішучі дії в 
складних чи небезпечних умовах виконання 
службових обов’язків. Він виділяє також 
мотиваційний, орієнтаційний, операційний, 
вольовий та оціночний компоненти 
структури психологічної готовності 
працівника ОВС. 

На думку В.І. Барка готовність являє 
собою довготривалий психічний стан, що 
структурно складається з комплексу 
суб'єктивних і об’єктивних компонентів і 
включає в себе мотиви. інтереси, здібності, 
темпераментні і характерологічні 
особливості, знання і уміння, які в комплексі 
забезпечують здатність до успішної 
діяльності. Психологічна готовність визначає 
ступінь придатності людини до вимог 
професійної діяльності, її основою є 
об’єктивний компонент загальних здібностей 
(рівень та структура інтелекту, показники 
креативності, активності), а також 
професійно важливі темпераментні і 
характерологічні властивості.  

Стан готовності структурно включає: а) 
мотиваційні компоненти (потреба успішно 
вирішувати завдання, інтерес до процесу їх 
вирішення, намагання досягти успіху і 
показати себе з кращого боку); б) пізнавальні 
компоненти (розуміння професійних задач, 
оцінка їх значимості, знання засобів 
вирішення, уявлення про імовірні зміни 
трудової обстановки); в) емоційні 
компоненти (почуття професійної гідності, 
відповідальності, впевненості в успіху, 
запалення); г) вольові компоненти 
(керування собою, мобілізація сил, 
зосередження на задачі, відволікання від 
впливів, що заважають, переборювання 
сумнівів, побоювань) [6].  

Більшість авторів наголошує на тому, 
що готовність є необхідною і обов’язковою 
умовою для виконання будь-якої діяльності, 
її регуляції, стійкості та ефективності. 
Готовність являє собою цілеспрямовану 
змобілізованість психічних процесів для 
подолання труднощів і досягнення 
позитивного результату. Формування 
психологічної готовності починається з 
постановки мети, на основі потреб і мотивів, 
а також, в результаті осмислення людиною 
посталих перед нею завдань. В.М. 
Бесчастний відзначає, що саме потреби і 
мотиви створюють готовність до дії. Автор 
розподіляє потреби на: потреби циклічного 
характеру, які пов’язані безпосередньо з 
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обмінними процесами в організмі, і потреби 
так званої «постійної дії» (потреба в 
самозбереженні, підтримки необхідної 
температури тіла, дослідницької активності), 
які створюють постійну готовність до дії. Як 
відмічають дослідники, будь-який різновид 
готовності, обумовлений наявністю у 
суб’єкта образа структури певної дії і 
постійної інтенції на його виконання [3].  

В психологічній літературі окрім 
функціонального і особистісного підходів, 
готовність розподіляють також на загальну і 
спеціальну (Б.Г. Ананьєв), психологічну і 
практичну (Ю.К. Васильєв), готовність до 
розумової і фізичної діяльності 
(О.Г. Ковальов), особистісну і процесуальну 
(А.Ф. Линенко), довготривалу і ситуативну 
(Л.С. Нерсесян, М.І. Дьяченко, 
Л.О. Кандибович). Останню диференціацію 
готовності запропонував М.Д. Левітов, саме 
він визначив готовність до діяльності, як 
стан, який може бути довготривалим чи 
короткотривалим («передстартовий стан»). 
Ситуативна (локальна, тимчасова чи 
короткотривала) готовність є активно-дієвим 
станом особистості, функціональною 
структурою, яка виникає в тісному зв’язку із 
структурою зовнішньої взаємодії 
(конкретною ситуацією і завданнями, які 
потрібно розв’язати) [9]. Це динамічний стан 
особистості, внутрішній настрой на певну 
поведінку, змобілізованість всіх сил на 
активні і цілеспрямовані дії, його виникнення 
визначаються розумінням задачі, 
усвідомленням відповідальності, бажанням 
добитись успіху. Тимчасовий стан готовності 
– це актуалізація, пристосування всіх сил, 
створення психологічних можливостей для 
успішних дій на даний момент.  

Довготривала готовність визначається 
як стійкий комплекс особистісних, 
професійно важливих якостей, необхідних 
для ефективної діяльності, раніше набутих 
установок, знань, умінь, досвіду, 
властивостей і мотивації до діяльності. Ця 
форма готовності є провідною передумовою 
регуляції діяльності, ґрунтується на 
попередньому досвіді, легко актуалізується, є 
незмінною при зміні навколишніх умов. 
Суттєвою ознакою цього виду готовності є її 
усталеність) [7]. До структури довготривалої 
готовності входять: позитивне відношення до 
діяльності; адекватні вимогам діяльності 
риси характеру, здібності, темперамент, 
мотивація; необхідні знання, вміння, 
навички, стійки професійно важливі 

особливості сприйняття, уваги, мислення, 
емоційних і вольових процесів. До того ж, до 
структури готовності входять не будь-які 
знання, а «фонд дієвих знань», не будь-які 
властивості особистості, а лише ті, «які 
забезпечують відповідній діяльності 
найбільшу продуктивність». Структура 
довготривалої готовності, на думку 
М.І. Дьяченко, відповідає структурі і умовам 
професійної діяльності.  

Загальна психологічна готовність – це 
комплекс психологічних характеристик, які 
необхідні для успішного здійснення 
діяльності в цілому. Спеціальна психологічна 
готовність – це психологічні характеристики, 
які забезпечують успішне функціонування 
особистості в окремих специфічних 
ситуаціях, характерних для обраної 
діяльності (готовність діяти в екстремальних 
ситуаціях і т.і.). 

А.Ф. Линенко та В.І. Барко розглядаючи 
готовність до професійної діяльності як цілісне 
утворення, виділяє в ній особистісну та 
процесуальну складову, зазначаючи при цьому, 
що це перше і найбільше її членування. 
Особистісну готовність автор характеризує як 
емоційно-інтелектуальну, вольову, 
мобілізаційну, таку що містить інтерес, 
позитивне ставлення до професійної діяльності, 
почуття відповідальності, упевненість в успіху, 
наявність натхнення, потребу у виконанні 
поставлених задач на високому рівні, керування 
своїми почуттями, мобілізація сил, подолання 
боязні та сумнівів тощо. Тобто, все, що складає 
особистісну структуру психологічної 
готовності. До процесуальної складової він 
відносить операціонально-технічний 
інструментарій спеціаліста: його професійні 
знання, уміння, навички [2].  

Традиційно у структурі психологічної 
готовності до професійної діяльності 
дослідники виділяють наступні 
функціонально взаємозалежні компоненти: 
мотиваційний – перелік мотивів до вибору і 
виконання професійних обов’язків та 
завдань, когнітивний – система знань, 
необхідних для успішного виконання 
професійної діяльності, операційний – 
наявність вмінь і навичок, відповідних 
вимогам професійної діяльності, 
особистісний – комплекс професійно 
важливих та необхідних якостей для 
виконання професійної діяльності [4]. 

Схематично структуру психологічної 
готовності можна відобразити наступним 
чином (рис. 1): 
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Рис. 1. Структура психологічної готовності особистості до діяльності. 

Під готовністю працівників підрозділів 
міліції до охорони громадського порядку і 
забезпечення громадської безпеки розуміється 
системна якість особистості, яка 
характеризується комплексом структурних 
компонентів (знань, умінь, мотивів, 
індивідуально-психологічних властивостей 
особистості), що у поєднанні зумовлюють 
змобілізованість психіки, налаштованість 
працівника міліції громадської безпеки на 
найбільш доцільні, активні і рішучі дії у 
складних чи небезпечних для життя і здоров’я 
умовах виконання службових обов’язків [8].  

Таким чином, готовність до діяльності 
розглядається як особливий стійкий 
психічний стан, який характеризується 
оптимальною мобілізацією всіх ресурсів 
організму і утворюється шляхом розвитку 
сукупності особистісних якостей та завдяки 
цілеспрямованій підготовці особистості до 
виникнення цього стану в залежності від 
ступеню мотивації на виконання дії. 
Структура готовності особистості є складним 
системним утворенням і містить в собі такі 
необхідні компоненти, як система знань, 
необхідних для успішного виконання 
професійної діяльності; наявність умінь та 
навичок, що відповідають вимогам 

службової діяльності; мотивація вибору 
майбутньої спеціальності і виконання 
професійних обов’язків та завдань; комплекс 
професійно важливих якостей, необхідних 
для обраного виду службової діяльності; 
особливості світогляду, ціннісні орієнтації, 
самосвідомість та правосвідомість. 

Компоненти структури особистості 
працівника міліції громадської безпеки, які 
ймовірно впливають на стан його 
психологічної готовності до забезпечення 
громадського порядку, отримані нами з 
психограми (табл. 1). 

Для підтвердження обраної теоретичної 
моделі психологічної готовності нами було 
проведено опитування 98 працівників 
апаратів управління міліції громадської 
безпеки ГУМВС України в м. Києві та 
Київській області, Департаменту громадської 
безпеки МВС України, з досвідом роботи від 
5 до 20 років, за рівнем посадових категорій 
від начальника відділу до заступника 
начальника управління. Опитувані 
оцінювали значимість різних компонентів 
особистості працівника міліції громадської 
безпеки щодо психологічної готовності до 
забезпечення громадського порядку під час 
масових заходів.  

Морально-
психологічна 

підготовка 

Готовність до служби 

Професійна 
підготовка 

Когнітивний 
компонент 

Операційний 
компонент 

знання 

Мотиваційний 
компонент 

Особистісний 
компонент 

професійно 
важливі 
якості 

уміння і 
навички 

мотиви 

Установка на 
професійну 
діяльність 
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Таблиця 1 
Структурні компоненти особистості працівника міліції ГБ 

Діяльнісні компоненти особистості 
працівника підрозділу громадської безпеки 

Особистість 
працівника 
підрозділу 

громадської 
безпеки 

Потребово-
мотиваційний 

Інформаційно-
пізнавальний 

Ціле-
утворюючий 

Операційно-
результативни

й 
Емоційно-

почуттєвий 

Здатність до 
професійного 
спілкування 

Потреби і 
мотиви 

спілкування 
(афіліація) 

Обмін 
інформацією 
(комунікація) 

Розуміння 
партнера по 
спілкуванню 
(перцепція) 

Міжособистісн
а взаємодія 

(інтреакція) 

Емоційно-
почуттєві 

компоненти 
спілкування 
(атракція) 

Професійна 
спрямованість 

Основні 
бажання і 
мотиви 

поведінки 

Головні 
пізнавальні 

процеси 

Цілі, 
ідеали та 

переконання 

Прагнення 
і воля у 

досягненні 
мети 

Емоційно-
вольова 

спрямованість 

Характерологічні 
особливості 

Мотиваційні 
риси 

характеру 

Інформаційно-
пізнавальні 

риси 
характеру 

Риси 
цілеспрямовано

сті 
характеру 

Риси 
продуктивності 

характеру 

Емоційно-
чуттєві 
риси 

характеру 

Високий рівень 
самосвідомості 

Потреба у 
самоусвідомлен

ні власної 
особистості 

Самопізнання 
та самооцінка 
особистості 

Саморегуляція 
та 

самоконтроль 

Самореалізація 
та 

самовдосконал
ення 

Емоційно-
почуттєві 

компоненти 
самосвідомості 

Особистий та 
професійний 

досвід 
Мотиваційний 

досвід 

Система 
загальних 

іпрофесійних 
знань, 

професійний 
світогляд 

Система 
професійних 

вмінь 

Система 
звичок і 

професійних 
навичок 

Емоційно-
почуттєвий 

досвід 

Атенційні 
настановлення 

Обсяг і 
переключення 

уваги 

Спрямованість 
і концентрація 

уваги 
Розподіл уваги 

Атенційні 
емоції 

(здивування) 

Інтелектуальні 
настановлення 

Сенсорно-
перцептивні 

процеси 

Мислительні 
та імажиативні 

процеси 

Сенсорні, 
перцептивно-

рухові, 
мислительно-
дійові операції 

Інтелектуальні 
емоції 

(сумнів, 
натхнення) 

Достатній рівень 
інтелекту 

Мнемічні 
настановлення 

Образна і 
понятійно-

логічна пам’ять 

Пам’ять у 
футурогенній 

функції 
Рухова 
пам’ять 

Емоційна 
пам’ять 

Психофізіологічні 
якості 

Психофізіологі
чні 

настановлення 

Сенситивність, 
ергічність 
нервової 
системи 

Рухомість, 
темп, 

пластичність 
нервової 
системи 

Працездатність 
нервової 
системи 

Емоційність 

Висновки. В узагальненому вигляді 
ієрархія професійно важливих якостей за 
ступенем значимості для забезпечення 
психологічної готовності під час проведення 
масових заходів розподілилася наступним 
чином: комунікативні особливості; емоційно-
вольова сфера; дисципліна та ставлення до 
праці; мотиваційна сфера та спрямованість 
особистості; інтелектуальні властивості; 
характерологічні особливості; професійна 
увага; професійна пам’ять; професійне 
мислення; психомоторні якості; професійна 
спостережливість; темпераментні 
особливості; тип вищої нервової діяльності. 

Рейтинг несприятливих професійно 
важливих індивідуально-психологічних 
якостей працівників міліції громадської 
безпеки під час проведення масових заходів в 
порядку зростання значення: несприятливі 
соціально-середовищні фактори; 
мотиваційно-ціннісні протипоказання; 
комунікативні протипоказання; емоційно-
вольові протипоказання; характерологічні 
протипоказання; несприятлива спадковість; 
інтелектуальні протипоказання; наявність 
ознак психологічної дезадаптації; 
особистісно-моральні протипоказання; 
особистісні протипоказання; аутоагресивні 
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форми поводження; екзогенні фактори; 
психофізіологічні протипоказання. 

Рейтинг професійно важливих 
індивідуально-психологічних якостей, яких 
бракує у працівників міліції громадської 
безпеки для успішного виконання ними своїх 
посадових повноважень під час проведення 

масових заходів: комунікативні особливості; 
мотиваційна сфера та спрямованість 
особистості; інтелектуальні особливості; 
емоційно-вольова сфера; професійна увага; 
професійна пам’ять; професійне мислення; 
професійна спостережливість; психомоторні 
якості; дисципліна. 
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Lapchuk V. S.,  researcher of the Department of Psychology and Pedagogy 

PERSONALITY CONDITIONS OF PSYCHOLOGICAL READINESS POLICEMEN TO 
ENSURE PUBLIC SAFETY DURING MASS EVENTS 

The article is devoted to the problem of the psychological readiness of the police to ensure public safety 
during mass events. There are presented the results of analysis of scientific approaches to defining the essence of 
the concept of "psychological readiness activities": functional and personality, and types of psychological 
readiness. The structure of the state of psychological readiness for work is showed. Components of the structure 
of the individual of police officer, which are likely to affect his state of psychological readiness to ensure public 
order are obtained from psychogram. The results of the survey managers of police on the importance of the 
personal component in the formation of the state of psychological readiness of the police to ensure public safety 
during mass events are presented. There is ascertained, that the basis for the formation of the state of 
psychological readiness of police officers are professional and psychological preparation. 

Keywords: psychological preparedness, protection of public order, public security police, public events. 
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ПСИХІЧНІ СТАНИ ЛЮДИНИ  
ЯК ПРЕДМЕТ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У ПСИХОЛОГІЇ 

 
Стаття присвячена теоретичному аналізу психологічної категорії «психічний стан». Визначені 

основні напрямки вивчення психічних станів людини у психологічній науці. Узагальнені підходи до 
визначення сутності, структури та функцій психічних станів людини. Проаналізовані дослідницькі 
парадигми та основні шляхи емпіричного вивчення психічних станів людини. 

Ключові слова: психічний стан людини, емпіричне дослідження. 
Статья посвящена теоретическому анализу психологической категории «психическое 

состояние». Определены основные направления изучения психических состояний человека в 
психологической науке. Обобщены подходы к определению сущности, структуры и функций психических 
состояний человека. Проанализированы исследовательские парадигмы и основные пути эмпирического 
изучения психических состояний человека. 

Ключевые слова: психическое состояние человека, эмпирическое исследование. 
Постановка проблеми. 

Характеризуючи стан розробки проблеми 
психічних станів в сучасній психологічній 
науці, В. Дружинін влучно назвав психологію 
станів «Попелюшкою» в сім’ї інших 
психологічних наук [1, с. 7]. Прикладні 
аспекти проблеми психічних станів 
досліджуються в різних галузях психології, 
відповідно до їх потреб та цілей, а у виданнях 
із загальної психології вони описуються в 
основному в розділах про емоції та почуття, 
що не відповідає величезному обсягу та 
складності цього класу психічних явищ.  

Виклад основного матеріалу. 
Результатам досліджень загальних питань 
проблеми психічних станів особистості 
присвячені чисельні роботи в галузях: 
психофізіології (Г. Аракелов, Ф. Березін, Л. 
Гримак, Н. Данілова, Є. Ільїн, М. Корольчук, 
В. Крайнюк, А. Карпухіна, Г. Леонова, К. 
Платонов та ін.), психології спорту (В. 
Васильєва, А. Лехтман, А. Пуні, О. Чернікова, 
В. Сафонов та ін.), психології праці та 
інженерної психології (В. Асєєв, Г. Габдреєва, 
Л. Дикая, А. Занковський, Г. Зараковський, 
Є. Ільїн, В. Маріщук, В. Медведєв, П. Шлаєн, 
та ін.), медичної та клінічної психології (Ю. 
Антропов, У. Белінг, Г Бєляєв, Р. Лурія, І. 
Малкіна-Пих, А. Меграбян, К. Ясперс та ін.), 
екстремальної та кризової психології (С. 
Яковенко, С. Миронець, О. Тімченко, В. 
Осьодло, Ю. Олександровський та ін.). 
Відмітимо, що в закордонній психологічній 
науці відсутній напрямок теоретичного 
аналізу психічних станів як окремої 

психологічної категорії, а дослідження 
здебільшого спрямовані на вирішення 
проблем окремих психічних станів. 

В роботах російського дослідника О. 
Прохорова проаналізовано стан теоретичної 
розробки категорії психічних станів. Автор 
вказує, що у порівнянні із іншими дана 
категорія розроблена недостатньою мірою: не 
визначені співвідношення психічних станів із 
психічними процесами та властивостями, їх 
місце, роль і функції в цілісному психічному 
та ін. В прикладному плані поле вивчення 
психічних станів являє собою хаотичне 
накопичення різноманітних фактів, методик, 
підходів та положень, які розроблені в різних 
галузях науки. Різноплановість та 
фрагментарність досліджень обумовлює 
неузгодженість поглядів різних авторів щодо 
складу, структури, механізмів, детермінації та 
функцій психічних станів, та проявляється в 
недостатній обґрунтованості способів 
оптимізації психічних станів, що 
пропонуються в чисельних публікаціях. В. 
Ганзен дійшов висновку, що такий стан справ 
не сприяє розвиткові досліджень проблеми 
психічних станів, та свідчить про те, що 
спроби розв’язання загальних та прикладних 
питань проблеми психічних станів поки що не 
призвели до створення єдиної теорії [2, с. 87]. 

Академік Є. Ільїн, у спробі узагальнити 
погляди різних дослідників щодо сутності 
психічних станів пише, що існують два 
основних підходи до їх розуміння: як 
сукупність психічних процесів, властивостей 
та ін. в даний момент часу (статус-кво 
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психіки) і як сукупність змін функціонування 
систем організму і психіки при дії певних 
факторів чи ситуацій. Він зазначає, що 
розуміння психічних станів у межах першого 
підходу не дозволяє їх аналізувати як процес, 
що динамічно розвивається, і не дозволяє 
з’ясувати його причини та механізми [4, с. 7]. 

Сучасний український науковець М. 
Варій зробив вдалу, на нашу думку, спробу 
ретроспективного аналізу публікацій, у яких 
розглянуто визначення поняття психічного 
стану, та виділив напрямки їх досліджень [5, 
с. 354-357]: 

1. Як сукупність показників психічної 
сфери людини, які характерні для особистості 
у цей момент. У рамках цього напрямку 
психічний стан трактується як інтегральна 
характеристика психіки в конкретний момент. 
Це історично перший напрямок, який 
дозволяє найбільшою мірою описати психічні 
стани на різних структурних рівнях, однак не 
дає змоги розкрити механізми їх мінливості. 

2. Як тло, на якому розгортається 
психічна діяльність і спрямованість психічної 
активності особистості. Функціональний 
підхід до сутності психічних станів базується 
на уявленні про психічний тонус (рівень 
активності нервово-психічної діяльності), і 
дозволяє виділяти в психічному стані дві 
площини: об’єктивну (рівень активації 
центральної нервової системи) та суб’єктивну 
(ставлення суб’єкта до оточення, яке 
виражається у переживаннях та оцінках 
ситуацій). Напрямок пов’язаний із роботами 
дослідників радянської школи 
(С. Рубінштейн, В. Небиліцин, Т. Нємчин, Б. 
Тєплов та ін.), які ґрунтувались на вченні І. 
Павлова про вищу нервову діяльність. Даний 
підхід дозволяє виявити структурно-
функціональну організацію тих складових 
психіки, які задіяні у активному 
пристосуванні суб’єкта до ситуації, однак не 
дає відповіді про спрямованість цього 
пристосування. Проблеми проактивності 
психічних станів (забезпечення 
«надситуативної активності» в термінах 
В. Петровського) більшою мірою вивчені у 
наступному напрямку досліджень. 

3. Як системна реакція психіки людини 
на зміни умов. В межах цього підходу О. 
Прохоров найбільш повною мірою 
систематизував та узагальнив теоретичні 
положення щодо психічних станів та провів 
низку практичних досліджень, які 
підтверджують ці узагальнення [6, 7 та ін.]. В 
роботах автора вперше у вітчизняній 
літературі робиться спроба залучення до 
аналізу проблеми психічних станів нових 

підходів та методологій, і перш за все, 
системного підходу, який успішно 
застосовується у вирішенні різних 
теоретичних та практичних питань психології.  

З позицій системного підходу психічні 
стани розглядаються як компонент великої 
системи – психіки. В цій системі функції 
станів полягають у специфічному впливі на 
формування психічних властивостей, а також 
у організації психологічної структури 
особистості в цілому. Завдяки регуляторній 
функції психічних станів досягається 
адаптаційний ефект, тобто приведення 
психологічних особливостей суб’єкта у 
відповідність до вимог предметно-
професійної діяльності. 

О. Прохоров так визначає поняття 
психічного стану: «Психічний стан – це 
відображення особистістю ситуації у вигляді 
цілісного синдрому в динаміці психічної 
діяльності, який виражається в єдності 
переживання та поведінки у деякому 
континуумі часу» [6]. У цьому визначенні 
містяться положення, які слід вважати 
ключовими для розуміння сутності психічних 
станів: 1) до визначення введено поняття 
ситуації, яке найбільш повною мірою 
відображає різноманіття обставин, зовнішніх 
та внутрішніх причин, що в конкретний 
момент складають весь оточуючий світ для 
суб’єкта. Саме в контексті взаємодії 
особистості та ситуації можна знайти причини 
виникнення психічних станів, крім того, до 
класу ситуацій можуть бути віднесені і 
переважно внутрішні характеристики самого 
суб’єкта (наприклад ситуація оцінки і 
переживання власного психічного стану), і 
ситуації діяльності; 2) визнання синдромного 
характеру психічних станів, та визначення їх 
структури, що дозволяє розробляти моделі 
функціональних структур психічних станів. 
Автор вважає, що періодичне (або 
багатократне) повторення діяльності протягом 
тривалого часу призводить до розвитку 
психічних процесів, центрування психічних 
станів та формування властивостей 
особистості. Основними часовими 
інтервалами, в яких відбуваються такий 
розвиток є часові періоди від часу до дня, і 
вони співпадають з основними формами 
виконання соціальних функцій та різних видів 
діяльності (робочий день, навчальне заняття, 
спортивний матч тощо).  

В якості ключових ланцюгів виникнення 
психічного стану як системного утворення О. 
Прохоровим виділені: 1) ситуація, яка 
виражає ступінь збалансованості 
(урівноваженості) психічних властивостей 
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індивіда та зовнішніх умов їх прояву в 
життєдіяльності; 2) сам суб’єкт, який виражає 
особистісні особливості індивіда як 
сукупність внутрішніх умов (досвід, навички, 
знання та ін.); 3) системоутворювальний 
фактор, який дозволяє об’єднати в цілісну 
систему різні психологічні особливості 
особистості, механізми та підсистеми [7, с.29]. 

Він наводить структурно-функціональну 
структуру психічного стану, яка у загальному 
вигляді має три рівні: 1) перший рівень 
(секунди – хвилини) характеризується 
адекватним відображенням ситуації 
реактивним (оперативним) психічним станом. 
Основна функція – поєднання психічних 
процесів та властивостей для забезпечення 
адекватної реакції на ситуацію. Сюди 
віднесені так звані моностани: гнів, лінь, 
страх, злість, рішимість та ін. Адекватність 
відображення на цьому рівні забезпечується 
перцептивним та семантичним рівнем 
досвіду; 2) другий рівень (часи – дні). Основна 
функція – інтегрування, формування та 
закріплення психологічних структур 
особистості через повторення психічного 
стану, досягнення саморегуляції для 
забезпечення ефективності та продуктивності 
діяльності (радість, апатія, натхнення, 
заклопотаність та ін.); 3) на третьому рівні 
(місяці – роки) відбувається регуляція 
психічних процесів та властивостей, 
організація поведінки та діяльності. На цьому 
рівні структури психічні стани відображають 
сформовані та трансформовані в ході тривалої 
діяльності риси особистості, характеру, 
акцентуації (захопленість, надія, 
відповідальність, втома та ін.). 

В дослідженнях низки авторів показано, 
що складність компонентного складу 
психічного стану зростає паралельно 
підвищенню складності діяльності. Було 
встановлено, що функціональні структури 
станів характеризуються високим рівнем 
цілісності та сталості. Завдяки такому рівню 
цілісності забезпечується якісна своєрідність 
структури, автономність її від інших систем 
психічного [6]. Г. Льдокова слушно зауважує, 
що вказана функція може виконуватись 
психічним станом на різних рівнях 
оптимальності. Тому слід розрізняти стани, 
різною мірою адекватні та неадекватні 
вимогам ситуації. В залежності від 
спрямованості суб’єктів, в однаковій ситуації 
однаковий стан можна вважати адекватним 
для одного, та неадекватним для іншого. В 
той же час, адекватність психічного стану до 
ситуації не обов’язково співпадає з його 

коректністю по відношенню до норм моралі 
[8, с. 25]. 

На думку О. Прохорова функціональна 
характеристика психічних станів 
розкривається через характеристики їх 
адекватності ситуації, коректності по 
відношенню до норм моралі, та ступінь 
усвідомленості ситуації і самого психічного 
стану суб’єктом. Він описує і основні функції 
станів [7]: 

1. Інтегруюча, яка сприяє стабільній 
взаємозалежності психічних процесів та 
властивостей, а також формуванню єдності 
психічного, його цілісності. Внаслідок цього 
утворюється відповідна психологічна 
структура, яка включає властивості – стани – 
процеси, які необхідні для ефективного 
функціонування суб’єкта. Вона проявляється 
на рівні загального (цілісна структура), 
особливого (комплекси станів) та одиничного 
(окремі стани).  

2. Диференціації психічних станів. Вона 
визначає величину, частоту, стабільність, 
вибірковість та інші параметри зв’язків станів 
із процесами та властивостями особистості. 

3. Регуляторна, яка формується протягом 
особистісного розвитку, і виражається перш за 
все у розширенні спектру прийомів та 
способів довільної регуляції психічних станів. 
Підґрунтям для розвитку системи регуляції є 
інтегруюча функція стану, а механізмом – 
зв’язки між станами всередині 
функціональної структури. Через регуляторну 
функцію забезпечується урівноваженість 
суб’єкта з предметним та соціальним 
середовищем. У функціональному відношенні 
вона створює синхронізацію усіх функцій 
станів в цілісному психічному акті. Завдяки 
цьому усі функції психічного стану в цілісній 
психічній діяльності представлені єдино та 
одночасно.  

4. Відображення, яка пов’язана із 
детермінацією психічного стану. В стані 
проявляється єдність відображення суб’єктом 
ситуації і ставлення до неї.  

5. Формуюча, яка в умовах 
повторюваної діяльності при подібних у 
особистості психічних станах сприяє 
розвиткові психологічних її властивостей.  

6. Специфічні функції конкретних 
станів. Наприклад, захисна функція стану 
втоми, антиципуюча – стану тривоги, 
охоронна функція страху тощо. 

Не викликає сумнівів наявність тісних 
взаємозв’язків між психічними станами та 
індивідуальними особливостями особистості 
(властивостями або рисами). Нам найбільш 
вдалою здається думка М. Левітова про те, що 
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на момент дослідження психічні процеси та 
властивості особистості виявляються різною 
мірою актуалізованими в тому чи іншому 
стані. Набір індивідуально-психологічних 
характеристик (властивостей чи рис 
особистості) виявляється субстратом для 
протікання стану, а сам він виявляється 
інтегральним зрізом усіх процесів, що 
відбуваються в даний момент. Це знаходить 
відображення в першу чергу у термінології, 
адже більшість видів індивідуальних 
особливостей та процесів можуть бути 
актуалізовані у вигляді назв для психічних 
станів (наприклад, «дратівливість» та 
«роздратування», або «увага» та 
«уважливість»). 

Психічні стани являються основним 
механізмом в перетворенні психологічних 
властивостей та зміненні психічних процесів, 
а також організації якісно нової психологічної 
структури особистості, яка необхідна для 
ефективного функціонування суб’єкта. 
Завдяки станам досягається адаптаційний 
ефект, тобто приведення психологічних 
особливостей суб’єкта у відповідність до 
вимог предметно-професійного характеру 
діяльності. Внаслідок цього формуються 
адекватні властивості особистості суб’єкта та 
розвиваються психічні процеси. Такі зміни 
стають можливими завдяки інтегруючій 
функції станів, яка зв’язує особливості 
оточення (ситуації, предметна діяльність, 
соціальна функція та ін.) з психічними 
процесами та особливостями, утворюючи 
відповідні функціональні структури [6].  

Враховуючи викладене, компонентна 
структура психічних станів не може бути 
жорстко встановлена: вона утворюється як 
функціональна структура у відповідності до 
конкретної ситуації життя. 

У 1990 році Н. Данілова констатувала 
наявність двох груп методик вивчення 
психічних станів: методи першої групи 
включають реєстрацію різних фізіологічних 
показників, а другі базуються на оцінці 
суб’єктивних переживань та особливостей 
поведінкових реакцій [9]. Дотепер не подолані 
недоліки кожної групи методів: реєстрація 
фізіологічних показників в основному вимагає 
наявності складного обладнання, а 
інтерпретація таких показників (ЕЕГ, 
вегетативні реакції тощо) як вичерпних для 
опису психічного стану виявляється 
сумнівним.  

Виникає питання щодо адекватності 
самооцінювання людиною особливостей 
психічного стану. Є. Ільїн наводить дані про 
те, що досліджувані здатні вірно оцінити 

модальність свого стану, однак виникає 
значна кількість помилок по відношенню до 
оцінки глибини стану. Проте він приводить 
результати досліджень лише простих станів – 
емоційного збудження, стану спокою та ін. [4, 
с. 161]. На нашу думку, самооцінка 
виявляється більш корисною в ситуації 
невизначеності виду психічного стану, коли за 
об’єктивними критеріями важко 
діагностувати його особливості.  

Щодо групи методів психологічного 
дослідження, існує ціла низка чинників 
викривлення самозвітів, які були 
проаналізовані О. Шмельовим і є спільними 
практично для усіх психодіагностичних 
методик (тестів та опитувальників): 
1) суб’єктивність інтерпретації показників 
методик дослідниками (так званий «клінічний 
підхід»); 2) наявність компенсаторних стилів 
діяльності (наприклад високий рівень 
тривожності, отриманий за результатами 
проведеної методики не може свідчити про 
негативність психічного стану, можемо 
припускати наявність механізмів, які роблять 
його прийнятним або навіть бажаним для 
суб’єкта); 3) соціальна бажаність відповідей; 
4) «ситуаціонізм» поведінки людини (дані, 
отримані за особистісними опитувальниками 
лише на 4-9% пояснюють дисперсію 
показників реальної поведінки людей в 
реальній ситуації. Те саме можна казати і про 
психічні стани навіть більшою мірою, адже 
риси особистості за своїм характером мають 
бути диспозиційними (надситуативними), а 
стани «прив’язані» до конкретних ситуацій); 
5) помилки ймовірнісної логіки (наприклад, 
позитивна відповідь на твердження «Останнім 
часом я втрачаю вагу» оцінюється як складова 
показнику стану депресії, тоді як може мати 
зовсім різні причини) [10, с. 41-54].  

Шляхом до вирішення проблеми 
отримання та інтерпретації даних в 
дослідженнях особистості О. Шмельов бачить 
у переході від об’єктивних дослідницьких 
парадигм (біхевіористської, когнітивістської, 
компетентнісної та ін.) до частково-
суб’єктних (ситуаційна, та надситуаційна 
парадигма відносин особистості) та цілком 
суб’єктних, які спрямовують на дослідження 
моделей структури та змісту індивідуального 
досвіду суб’єкта (психосемантична 
парадигма) [10, с. 68-75].  

Переживання психічних станів 
впливають на індивідуальний досвід людини, 
функціонування її індивідуальної системи 
значень (картина світу), яка опосередковує 
процеси сприйняття, мислення, пам’яті, 
прийняття рішень та ін. Вивченням системи 
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індивідуального досвіду людини займається 
семантика свідомості (психосемантика). 
Одним із завдань психосемантики є вивчення 
різних форм існування значень в 
індивідуальній свідомості (словесні поняття, 
символи, образи) та аналіз впливу 
мотиваційних факторів та емоційних станів 
суб’єкта на систему значень, яка у нього 
формується [11, с. 5]. 

Поняття «переживання» є ключовим 
моментом в розумінні психічних станів, що 
знаходить відображення в розумінні сутності 
психічних станів різними дослідниками. 
Наприклад, М. Левітов вважав, що всякий 
психічний стан являє собою як переживання, так 
і діяльність, яка має певне зовнішнє вираження. 
О. Прохоров визначав психічні стани як єдність 
переживання та поведінки суб’єкта в сукупності 
з ситуацією діяльності – основною причиною, 
яка викликає психічний стан [7, с. 14]. 

Не всі автори дотримуються такої точки 
зору, наприклад Є. Ільїн вважає, що 

переживання – лише одна з поверхневих 
ознак станів, яка мало говорить про глибинні 
зміни в організмі, про те, що відбувається в 
різних фізіологічних системах, на різних 
рівнях управління поведінкою та діяльністю 
людини [4, с. 161]. Однак нам саме аналіз 
переживання людиною психічного стану 
здається найбільш перспективним щодо 
диференціальної діагностики різних станів, 
адже суб’єктивне тлумачення стану частіше 
випереджає якісь видимі фізіологічні або 
поведінкові ознаки, і може виявитись більш 
корисним у випадку, коли людина переживає 
декілька станів одночасно. 

Висновки. Наведені вище міркування 
щодо вивчення психічних станів вказують на 
те, що дана проблема ще далека від свого 
остаточного вирішення. Найбільш 
прийнятним здається обрання тих методів 
діагностики психічних станів, які мають 
найбільшу «пояснювальну здатність» у 
відповідності до завдань дослідження. 
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MENTAL STATE OF HUMAN AS A SUBJECT OF  
EMPIRICAL RESEARCH IN PSYCHOLOGY 

The article is devoted to the theoretical analysis of psychological category "mental state". There are 
identified the basic directions of the exploring of human mental states in psychological science. In the article 
summarizes the approaches to the definition of the structure and function of human mental states. There is 
showed the relation between mental processes, states and personality traits. Attention is accented to the role of 
experiencing in the process of differential diagnosis of mental states. There is analyzed the typical errors of self-
esteem person's mental state and the adequacy of psychodiagnostic methods of its study. There are analyzed 
research paradigms and basic ways of empirical study of human mental states. 
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КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 

 
Стаття присвячена аналізу копінг-стратегій працівників ДКВСУ, в залежності від стажу їх 

професійної діяльності. З’ясовано, що адаптивна модель копінгу переважно притаманна фахівцям зі 
стажем більше 10 років та до 5 років, дезадаптивна – фіксується у працівників зі стажем від 5 до 10 
років. Просоціальний та активний типи стратегій подолання стресових ситуацій є домінуючими в 
загальній структурі копінг-активності пенітенціарістів.  

Ключові слова: копінг-поведінка, копінг-моделі, копінг-стратегії, стрес, працівник кримінально-
виконавчої служби, професійна діяльність, стаж діяльності. 

Статья посвящена анализу копинг-стратегий работников УИС Украины, в зависимости от стажа 
их профессиональной деятельности. Выяснено, что адаптивная модель копинга преимущественно 
характерна для специалистов со стажем более 10 лет и до 5 лет, дезадаптивная - фиксируется у 
работников со стажем от 5 до 10 лет. Просоциальный и активный типы стратегий совладания со 
стрессом являются доминирующими в общей структуре копинг-активности пенитенциаристов. 

Ключевые слова: копинг-поведение, копинг-модели, копинг-стратегии, стресс, работник уголовно-
исполнительной службы, профессиональная деятельность, стаж работы. 

Працівники Державної кримінально-
виконавчої служби України (далі -ДКВСУ) в 
силу особливостей професійної діяльності 
практично постійно стикаються з дією стрес-
факторів, зазнають деривацію від 
екстремальних умов своєї діяльності. 
Передусім, сама повсякденна служба 
співробітників пенітенціарної служби, в силу 
надзвичайної зарегламентованості, 
представляється як украй напружена [2]. Це й 
можливе виникнення таких робочих 
екстремальних ситуацій як захоплення 
заручників, масові безлади і т.п. [1]. Проте, 
згідно більшості наукових досліджень, 
основним чинником професійного стресу є 
контингент засуджених, з яким доводиться 
працювати, й серед яких велика питома вага 
морально деградованих особистостей, а 
також осіб з різноманітними психічними 
аномаліями. 

Поняття «coping» визначається 
якіндивідуальний спосіб подолання 
суб’єктом скрутної життєвої, стресової 
ситуації у відповідності з її значущістю в 
житті індивіда та його особистісно-
середовищними ресурсами, що визначають 
поведінку людини. Копінг-поведінка 
реалізується завдяки застосуванню певної 
стратегії дій, яку здійснює людина в 
ситуаціях психологічної загрози фізичному, 
особистісному та соціальному 
благополуччю. Стрес-долаюча поведінка 
спрямована на усунення чи зменшення сили 
стресового фактору на особистість й 
призводить до більш-менш успішної 
адаптації. Копінг-стратегії виробляються 
людиною на підставі особистісного досвіду, 
наявних копінг-ресурсів.  

У психологічній літературі представлені 
різноманітні класифікації, які розглядають 
копінг-стратегії як специфічні поведінкові 
конкретизації процесів довільного контролю 
над дією, а саме, як плановані поведінкові 
стратегії, що служать для того, щоб 
підтримувати або відновлювати контроль над 
загрозливими ситуаціями, зокрема: ефективні 
та неефективні; функціональні та 
дисфункціональні; адаптивні, дезадаптивні та 
псевдоадаптивні базові стратегії ті ін. На 
думку Стівена Хобфолла, змістовий план 
копінг-поведінки повинен визначатися за 
допомогою, як мінімум, трьох координат: 
двох основних - просоціальна / асоціальна 
спрямованість, активна / пасивна поведінка, а 
також однієї додаткової - пряма / непряма 
поведінка. Активно-пасивна вісь 
характеризує міру активності людини в 
пошуку шляхів вирішення важких життєвих 
ситуацій або прояву пасивності по 
відношенню до виникаючих труднощів. 
Соціально-асоціальна вісь відбиває міру і 
характер соціальної взаємодії при вирішенні 
життєвих проблем. Вісь прямої – непрямої 
активності є дещо складнішим конструктом, 
тому що прояв йогоможе залежати від 
особливостей культурного менталітету нації 
(східна – західна культура). 

Моделі та стратегії поведінки, що 
застосовує суб’єкт життєдіяльності, залежно 
від ступеню конструктивності можуть 
сприяти чи заважати успішності подолання 
професійних стресів, кризових явищ, 
впливати на збереження психологічного та 
фізичного здоров’я. 

Матеріали та методи. Метою роботи 
було з’ясування: 1) рівнів виразності копінг-
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стратегій працівників кримінально-
виконавчої служби з різним стажем 
професійної роботи; 2) частоти 
використанняузагальнених моделей 
подолання стресу працівниками ДКВСУ з 
різним стажем професійної діяльності; 3) 
типів стратегій подолання стресових 
ситуацій працівниками ДКВСУ з різним 
стажем професійної діяльності та визначення 
їх рангу в загальній структурі копінг-
активності у досліджуваних груп. 

Учасники. В представленому дослідженні 
взяли участь 147 працівників кримінально-
виконавчої служби 32 установ (персонал 
виправних колоній, виправних центрів, слідчих 
ізоляторів) у віці від 22 до 61 року, зі стажем 
роботи від 1 до 25 років. Оскільки саме 
спілкування, взаємодія з засудженими є одним 
з провідних стресових факторів в діяльності 
працівників пенітенціарної системи, то вибірка 
дослідження представлена працівниками, що 
мають високу частоту взаємодії з засудженими 
(начальники відділень соціально-психологічної 
служби, оперуповноважені, інспектори відділу 
нагляду та безпеки).  

Досліджувані працівники ДКВСУ були 
розподілені на три групи в залежності від 

стажу професійної діяльності в органах, 
установах виконання покарань (УВП) та 
слідчих ізоляторах (СІЗО). До першої групи 
увійшли працівники зі стажем роботи до 5 
років у кількості – 71 особа, до другої групи 
увійшли фахівці зі стажем роботи від 5 до 10 
років у кількості – 47 осіб, до третьої групи 
увійшли працівники зі стажем роботи від 10 
до 25 років у кількості – 29 осіб. 

Методики дослідження. Для 
діагностики особливостей моделей копінгу 
працівників ДКВСУ використовувались 
методика «Стратегії подолання стресових 
ситуацій (SACS)» С.Хобфолла, 1994 (в 
адаптації Н. Водопьянової, О. Старченкової, 
1998) , що дозволяє у рамках трьохосьової 
концепції активності подолання життєвих 
труднощів автора методики надійно 
діагностувати дев'ять моделей стрес-
долаючої поведінки особистості.  

Виклад основного матеріалу 
дослідження і отриманих наукових 
результатів. На першому етапі визначався 
рівень виразності моделей подолання 
стресових ситуацій працівників ДКВСУ, що 
дозволило отримати наступні результати 
(див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Рівень виразності моделей подолання стресових ситуацій працівниками ДКВСУ з різним 

стажем професійної діяльності 
Рівень виразності моделей 

стрес-подолання  
1 група 

(%) 
2 група 

(%) 
3 група 

(%) 
φ 

(1, 2) 
φ 

(1, 3) 
φ 

(2, 3) 
Високий  33,80 27,65 27,59 0,70 0,61 0,01 
Середній  49,29 57,44 44,82 0,87 0,40 1,07 Асертивні дії 
Низький  16,91 14,89 27,59 0,29 1,17 1,32 
Високий  26,76 19,15 37,93 1,08 0,76 1,78* 
Середній  42,25 48,94 24,14 0,71 1,40 2,21* 

Вступ в 
соціальний 

контакт Низький  30,98 31,91 37,93 0,10 0,66 0,53 
Високий  38,02 27,66 41,38 1,17 0,31 1,22 
Середній  36,61 29,79 34,48 0,77 0,20 0,43 

Пошук 
соціальної 
підтримки Низький  25,35 42,55 24,14 1,94* 0,13 1,67* 

Високий  23,94 42,55 34,48 2,12* 1,05 0,70 
Середній  67,60 46,81 34,48  2,25* 3,06** 1,06 Обережні дії 
Низький  8,45 10,64 31,03 0,39 2,68** 2,19* 
Високий  28,16 34,04 27,59 0,67 0,06 0,59 
Середній  49,29 36,17 55,17 1,41 0,53 1,62 Імпульсивні 

дії Низький  22,53 29,79 17,24 1,36 0,60 1,45 
Високий  39,43 40,42 37,93 0,10 0,14 0,21 
Середній  35,21 29,79 31,03 0,61 0,40 0,11 Уникання 
Низький  25,35 29,79 31,03 0,52 0,57 0,11 
Високий  14,08 19,15 10,34 0,72 0,52 1,06 
Середній  54,92 38,30 34,48 1,78* 1,88* 0,33 Маніпуля-

тивні дії Низький  30,98 42,55 55,17 1,27 2,24* 1,07 
Високий  39,43 38,30 20,69 0,12 1,87* 1,65* 
Середній  40,84 38,30 44,83 0,28 0,36 0,27 Асоціальні 

дії Низький  19,71 23,40 34,48 0,48 1,52 1,03 
Високий  43,66 46,80 17,24 0,34 2,66** 2,75** 
Середній  40,84 29,79 68,97 1,23 2,60** 3,40** Агресивні дії 
Низький  15,49 23,40 13,79 1,06 0,22 1,05 

*р ≤0,05, **р ≤0,01 
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Асертивні дії характеризують модель 
стрес-долаючої поведінки, що виражається в 
активних когнітивних і поведінкових 
зусиллях людини, спрямованих на 
самостійне і вільне від стороннього впливу 
вирішення важких життєвих ситуацій. 
Асертивність є настановою особистості 
поважати інтереси, права та волю іншої 
людини, не діяти в ситуації стресу проти неї, 
водночас, відстоювати свої інтереси і 
добиватися власних цілей. Згідно отриманих 
даних з табл.1, визначено, що дана модель 
поведінки переважно представлена середнім 
рівнем виразності у всіх 3-х досліджуваних 
групах працівників кримінально-виконавчої 
служби з різним стажем професійної роботи, 
значущих відмінностей у використанні типу 
копінгу «асертивні дії» не зафіксовано. 

Згідно даних шкали «вступ у соціальний 
контакт»,що характеризує соціальну 
взаємодію, зусилля людини в напряму 
кооперації і спільної діяльності з іншими 
людьми з метою вирішення життєвих 
труднощів, можна виснувати, що високий 
рівень виразності даної моделі копінгу 
притаманний працівникам ДКВСУ, стаж 
професійної роботи яких перевищує 10 років 
(37,93%). Результати достовірні на рівні 
р≤0,05 у порівнянні з 2-ю (19,15%) групою 
випробуваних. Водночас, встановлена 
закономірність, що серед пенітенціарних 
працівників 3 групи, з найбільшим досвідом 
професійної роботи, однаково представлені 
підгрупи з високою та низькою схильністю 
вступати в соціальний контакт в ситуації 
професійного стресу (по 37,93%). 

Наступна досліджувана модель копінгу 
– «пошук соціальної підтримки» представляє 
тип поведінки, у рамках якого визначається 
орієнтація людини на практичну взаємодію з 
іншими людьми в цілях збору необхідної 
інформації або отримання емоційної 
підтримки при вирішенні життєвих 
труднощів. Згідно отриманих даних, 
з'ясовано, що серед 3-х досліджуваних груп 
працівників ДКВСУ з різним стажем 
професійної роботи, значущих відмінностей 
в використанні даної копінг-поведінки майже 
не виявлено, окрім факту, що серед 
працівників 2 групи, зі стажем професійної 
роботи від 5 до 10 років,переважають 
робітники з низьким рівнем виразності даної 
копінг-моделі (42,55%)(р ≤0,05 у порівнянні з 
1 групою – 25,35% та 3 групою – 24,14%). 
Імовірно, звернення до соціальної підтримки 

фахівцями цієї групи розглядається ними як 
прояв слабкості та невпевненості особистості 
в своїх силах, а може, це й репрезентація 
дезадаптаційної впевненості у неможливості 
що-небудь змінити через звернення до 
соціуму. 

З’ясовано, що така модель копінг-
поведінки як «обережні дії» в ситуації 
професійного стресу найбільш притаманна 
фахівцям 2 групи на високому рівні 
виразності - 42,55% (р ≤0,05 у порівнянні з 1 
групою – 23,94%) та працівникам з 1 групи 
на середньому рівні виразності - 67,60% (р 
≤0,01 у порівнянні з 3 групою – 34,48% та р 
≤0,05 у порівнянні з 2 групою – 46,81%). Цей 
тип копінгу можна трактувати як бажання 
фахівця уникати ризику, нічого не приймати 
на віру, прагнення ретельно обмірковувати і 
зважувати всі можливі варіанти рішень, 
довго готуватися, намагання огородити себе 
від небажаних наслідків в професійно 
складних ситуаціях, що є однією з 
характерних ознак діяльності 
пенітенціарного працівника, повсякденно 
взаємодіючого з засудженими за здійснення 
кримінальних злочинів. Низький рівень 
виразності даної моделі копінгу переважно 
представлений у пенітенціарістів з 3 групи, 
що пояснюється їх набутим професійним 
досвідом (більше 10 років) та антиципацією 
всіх можливих загрозливих наслідків 
професійно складних ситуацій - 31,03% (р 
≤0,01 у порівнянні з 1 групою – 8,45% та р 
≤0,05 у порівнянні з 2 групою – 10,64%). 

За рівнями виразності моделей копінгу 
«імпульсивні дії» та «уникання» серед 
досліджуваних пенітенціарних працівників з 
різним досвідом роботи достовірних 
значущих відмінностей не виявлено.  

До «маніпулятивних дій» як копінгу в 
ситуації професійного стресу найменшим 
чином схильні фахівці 3 групи з досвідом 
роботи від 10 років. У них переважає низький 
рівень представленості даної стрес-долаючої 
моделі поведінки - 55,17% (р ≤0,05 у 
порівнянні з 1 групою – 30,98%). Даний 
показник свідчить про позицію мудрої, 
психологічно здорової, спрямованої на 
самореалізацію особистості, прагнення 
«дати», а не щось отримати від інших. Попри 
незначну представленість високого рівня 
«маніпулятивного» копінгу у фахівців 3-х 
досліджуваних груп, необхідно зазначити 
розповсюджену представленість середнього 
рівня маніпулятивної стратегії подолання 
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професійного стресу в фахівців 1 групи, зі 
стажем до 5 років - 54,92% (р ≤0,05 у 
порівнянні з 2 групою – 38,30% та у 
порівнянні з 3 групою – 34,48%). Ці дані 
засвідчують прагнення молодих працівників 
з найменшими особистими зусиллями 
досягати бажаних результатів, можливе 
ставлення до інших людей як засобів 
реалізації особистісних цілей, для 
демонстрації «наявного» професійного 
потенціалу. 

Ще одна низка достовірних 
відмінностей виявлена у виразності такої 
копінг-моделі як «асоціальні дії». З’ясовано, 
що найменшим чином виходити за соціально 
допустимі рамки і обмеження 
характеризуються досвідчені працівники 3 
групи, де високий рівень представлений 
лише у 20,69% (р ≤0,05 у порівнянні з 1 
групою – 39,43% та у порівнянні з 2 групою – 
38,30%), що перекликається з попередньо 
набутими показниками несхильності їх до 
маніпулятивної стрес-долаючої поведінки. 

Модель копінгу «агресивні дії» 
визначає схильність людини при вирішенні 
складних ситуацій проявляти запальність, 
дратівливість й здійснювати агресивні 
вчинки, у тому числі, і відносно інших 
людей. Згідно даних табл. 1, відмічено, що в 

стресових ситуаціях до «агресивних дій»на 
високому рівні схильні 43,66% фахівців з 
досвідом до 5 років і 46,80% фахівців з 
досвідом від 5 до 10 років, на відміну від 
найбільш досвідчених працівників зі стажем 
професійної роботи більше 10 років – лише 
17,24%, які прагнуть користуватись іншими 
стратегіями подолання професійних стресів 
(результати є достовірними на рівні р ≤0,01 у 
порівнянні з 1 та 2 групами). 

Другим етапом нашого дослідження 
було з’ясування представленості у 
досліджуваних працівників кримінально-
виконавчої служби трьох основних базових 
моделей копінг-поведінки: адаптивної, 
псевдоадаптивної та дезадаптивної, які були 
виділені в роботах Н.А.Сироти (1995) [3]. 

До адаптивної базової моделі копінг-
поведінки були віднесені такі моделі копінг-
поведінки: асертивні дії, пошук соціальної 
підтримки і вступ у соціальний контакт.  

До псевдоадаптивної базової моделі 
копінг-поведінки були віднесені моделі: 
обережні, маніпулятивні та імпульсивні дії.  

Асоціальні, агресивні та дії уникання 
визначають дезадаптивну базову модель 
копінг-поведінки. Результати використання 
даних узагальнених моделей у нашому 
дослідженні приведені в табл.2. 

Таблиця 2 
Частота використанняузагальнених моделей подолання стресу  
працівниками ДКВСУ з різним стажем професійної діяльності 

Узагальнена модель 
подолання стресової ситуації 

1 група 
(%) 

2 група 
(%) 

3 група 
(%) 

φ 
(1, 2) 

φ 
(1, 3) 

φ 
(2, 3) 

Адаптивна  42,25 23,40 44,83 2,15* 0,23 1,94* 
Псевдоадаптивна 21,13 36,17 34,48 1,78* 1,36 0,15 
Дезадаптивна 36,62 40,43 20,69 0,41 1,61 1,84* 
*р ≤0,05 

Згідно даних табл. 2, було встановлено, 
що адаптивна модель стрес-долаючої 
поведінки є властивою 42,25% 
пенітенціарних працівників зі стажем роботи 
до 5 років та майже половині фахівців 
ДКВСУ зі стажем роботи більше 10 років 
(44,83%). Значно меншим є показник 
співробітників пенітенціарної системи, що 
застосовують цей тип копінгу, стаж служби 
яких становить від 5 до 10 років – лише 
23,40%, (при р≤0,05 у порівнянні з 1 та 3 
групами). 

При розгляді отриманих результатів 
були отримані достовірні відмінності 
стосовно виразності псевдоадаптивної 
моделі копінг-поведінки. Було встановлено, 
що даний тип стрес-долаючої поведінки в 

ситуації професійного стресу є властивим 
для третини фахівців зі стажем служби від 5 
до 10 років – 36,17% (р≤0,05 у порівнянні з 1 
групою, у якої даний тип базової копінг-
моделі представлений лише у 21,13%) та для 
34,48% фахівців 3 групи з досвідом роботи 
більше 10 років (р≤0,05 у порівнянні з 1 
групою, див. табл. 2). 

Дезадаптивна модель копінгу 
притаманна лише для п’ятої частини фахівців 
зі стажем професійної роботи більше 10 років 
(20,69%), а найбільшу кількість таких осіб 
зафіксовано серед працівників кримінально-
виконавчої служби з досвідом роботи від 5 до 
10 років - 40,43% (р≤0,05 у порівнянні з 3 
групою), що може бути репрезентацією 
процесів професійного вигорання та 
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професійної деформації. Також відзначимо, 
що третині досліджуваних зі стажем від 5 до 
10 років також притаманна дезадаптивна 
модель копінгу, яка становить 36,62%. 
Результат є достовірним на рівні р ≤0,05 у 
порівнянні з 3 групою. Отже, отримані нами 
дані дозволяють прийти до висновку, що 
найбільш ефективні та раціональні шляхи 
подолання стресової ситуації обирають 

найдосвідченіші фахівці кримінально-
виконавчої служби. 

Наступним кроком в межах вивчення 
особливостей копінг-поведінки 
пенітенціарних працівників став розгляд 
типів стратегій подолання стресових 
ситуацій, виділених С.Хобфоллом, з 
визначенням їх рангу в загальній структурі 
копінг-активності кожної з груп опитаних 
(див. табл. 3). 

Таблиця 3 
Типи стратегій подолання стресових ситуацій працівниками ДКВСУ  

з різним стажем професійної діяльності 
Стратегії 

подолання 
стресової ситуації 

1 гр. 
(x ±σ) R 2 гр. 

(x ±σ) R 3 гр. 
(x ±σ) R t 

(1, 2) 
t 

(1, 3) 
t 

(2,3) 

Активна 21,01±3,54 2 21,16±3,46 2 20,17±2,57 2 0,21 0,74 0,67 
Просоціальна 23,15±3,88 1 22,31±4,08 1 22,45±4,71 1 0,83 0,54 0,18 
Пасивна 19,13±3,99 3 19,18±4,39 4 18,45±5,00 3 0,13 0,43 0,89 
Пряма 17,84±3,26 6 17,02±4,04 6 18,09±3,34 4 0,65 0,88 1,20 
Непряма 18,99±4,09 4 19,30±4,59 3 17,17±4,27 5 0,38 2,18* 2,32* 
Асоціальна 18,10±4,80 5 18,19±4,65 5 16,39±3,68 6 0,14 2,14* 2,29* 

*р ≤0,05 
Згідно отриманих даних з табл. 3, було 

встановлено, що у працівників 
пенітенціарної служби, незалежно від 
тривалості професійного стажу, на першому 
місці рейтингу загальної копінгової 
активності знаходиться просоціальний копінг 
(що представлений моделями «вступ в 
соціальний контакт» та «пошук соціальної 
підтримки»в ситуації стресу). Виокремлений 
Стівеном Хобфоллом просоціальний тип 
активності копінг поведінки визначає дії, 
орієнтовані на благо іншого, соціальної 
групи, соціальної користі, оскільки більшість 
дій подолання часто вимагає взаємодії з 
іншими людьми, й багато життєвих стресорів 
є міжособистісними або мають 
міжособистісний компонент. На другому 
місці загальної копінгової активності 
фахівців ДКВСУ - активний копінг 
(«асертивні дії»). Активна форма копінг-
поведінки або активне подолання є 
цілеспрямованим усуненням або зміною 
впливу стресової ситуації, послабленням 
стресового зв'язку особи з її довкіллям. За 
наступними шкалами рейтингу серед груп 
досліджуваних з різним стажем професійної 
роботи зафіксовані суттєві відмінності.  

Так в групі фахівців, професійний стаж 
роботи яких не перевищує 5 років, на третій 
сходинці знаходиться пасивний тип копінгу 
(«обережні дії» та «уникання»). Пасивна 
копінг-поведінка або пасивне подолання 

визначається як інтрапсихічні засоби долання 
стресової напруги з використанням різного 
арсеналу механізмів психологічного захисту, 
які спрямовані на редукцію емоційної 
напруги, а не на зміну стресової ситуації. 
Вважається, що використання моделі 
«уникання» обумовлене недостатністю 
розвитку особистісно-середовищних копінг-
ресурсів і навичок активного вирішення 
проблем. Це уникнення неуспіху, прагнення 
залишитися усередині соціальної ситуації, 
що змінюється, пасивно сприймаючи її і 
пристосовуючись до неї. Це несприйняття 
довкілля як можливого джерела ресурсів для 
ухвалення рішення при виникненні проблем. 
Проте, ця копінг-стратегія може носити 
адекватний або неадекватний характер 
залежно від конкретної стресової ситуації, 
віку індивіда і актуального стану ресурсної 
системи особиcтості [3]. На четвертій – 
непрямий («маніпулятивний») тип копінгу, 
далі – асоціальний («асоціальні та агресивні 
дії»), і на останньому місці – прямій тип 
копінгу подолання стресу.  

В групі фахівців зі стажем від 5 до 10 
років, на третій сходинці знаходиться 
непрямий тип копінгу, що визначається 
схильністю до макіавеллізму, на четвертій - 
пасивний тип долання стресу, на п’ятій – 
асоціальний, на останньому місці – прямий.  

В групі найбільш досвідчених фахівців 
зі стажем професійної роботи більше 10 років 
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на третьому місці – пасивний тип 
копінгу.Загалом можна припустити, що 
високий рейтинг пасивного типу копінгу у 
всіх досліджуваних групах працівників 
ДКВС визначається специфікою професійної 
діяльності, зарегламентованістю активності, 
пов’язаною з несенням військової служби. На 
четвертому рейтинговому місці у 
найдосвідчених працівників - прямий тип 
копінгу (визначається інстинктивною, 
імпульсивною, зорієнтованою на інтуїцію 
активністю), на останніх – непрямий 
маніпулятивний та асоціальний типи копінгу. 
Зазначимо, що у фахівців 3 групи найменш 
представлені непрямий маніпулятивний тип 
стратегій подолання стресових ситуацій 
(результат є достовірним на рівні р ≤0,05 у 
порівнянні з 1 та 2 групами) та асоціальний 
тип копінг-стратегій (результат є 
достовірним на рівні р ≤0,05 у порівнянні з 1 
та 2 групами). 

Оцінюючи загалом отримані результати 
можна припустити, що зростання показників 
застосування адаптивних копінг-стратегій 
фахівцями 3 групи, на відміну від 1 та 2 груп, 
пояснюється як їх набутим професійним 
досвідом, так й сучасними широкими 
можливостями перекваліфікації та 
професійного переорієнтування працівників 
кримінально-виконавчої служби, що 
зазнають деформуючий вплив на особистість 
професійних стрес - факторів й вважають за 
краще змінити професійне середовище через 
обрання інших напрямів подальшої 
життєдіяльності. Цим самим ми можемо 
пояснити й зафіксований невеликий відсоток 
досліджуваних працівників зі стажем 
професійної роботи більше 10 років. 

Висновками представленої роботи є: 
1.Дослідження рівнів виразності 

моделей копінгу працівників кримінально-
виконавчої служби з різним стажем 
професійної роботи дозволило встановити, 
що працівникам з професійним досвідом 
більше 10 років притаманний в ситуації 
стресу високий рівень вступу в соціальний 

контакт, низький рівень застосування 
маніпулятивних дій; працівникам зі стажем 
від 5 до 10 років – низький рівень пошуку 
соціальної підтримки та високий рівень 
використання обережних дій в ситуації 
стресу; у третини працівників зі стажем до 5 
років та від 5 до 10 років в ситуації стресу 
може проявлятись високий рівень 
асоціальної та агресивної моделей копінгу.  

2. За частотою використання базових 
моделей подолання стресу працівниками 
ДКВСУ з’ясовано, що адаптивна модель 
притаманна майже половині працівників зі 
стажем більше 10 років та до 5 років; 
дезадаптивна модель переважно фіксується у 
працівників зі стажем від 5 до 10 років, 
найменш – у працівників з професійним 
досвідом більше 10 років. Застосування 
дезадаптивних непродуктивних стратегій є 
підґрунтям розвитку процесів професійного 
вигорання та професійної деформації. 

3. В загальній структурі копінг-
активності працівників ДКВСУ незалежно 
від стажу професійної діяльності 
домінуючими є просоціальний та активний 
типи стратегій подолання стресових 
ситуацій. За іншими показниками рейтингу, з 
визначенням достовірних відмінностей, 
з’ясовано,що фахівцям з досвідом роботи 
більше 10 років притаманна найменша 
схильність до використовування непрямого 
(маніпулятивного) та асоціального типів 
стратегій поведінки в подоланні стресових 
ситуацій серед досліджуваних груп, що 
свідчить про психологічну зрілість та 
набутий життєвий досвід подолання стресу 
досліджуваних. 

Перспективи дослідження вбачаються 
нами у визначенні зв’язку застосування 
різних моделей копінг-поведінки з 
особистісними характеристиками 
працівників ДКВСУ з різним стажем 
професійної роботи та розробка тренінгових 
програм формування стрес-долаючої 
поведінки для співробітників пенітенціарної 
системи. 
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COPING STRATEGIES OF EMPLOYEES OF THE STATE PENAL SERVICE 

The article is devoted to the analysis of coping models and coping strategies for workers of the 
State penal service of Ukraine, depending on the experience of their professional activities. In the study 
of levels of expressiveness models coping determined that for specialists with professional experience 
in the prison system more than 10 years were characterized by a high level of coping “introduction to 
social contact” and low use of coping “manipulative actions”; a staff with experience from 5 to 10 
years – low level of coping “search of social support” and a high level of use “prudent actions” in a 
situation of stress; a third of employees with the experience of service up to 5 years and from 5 to 10 
years in a situation of stress can manifest a high level of antisocial and aggressive types of coping. 
Determining the frequency of use of the basic models of coping with stress employees of penal service 
found that the model of adaptive coping is typical for almost half of the experts with experience of more 
than 10 years and up to 5 years; non-adaptable model mainly detected in employees with experience 
from 5 to 10 years, and the least – employees with professional experience more than 10 years. The 
using of non-adaptable and unproductive models is the basic for the development of processes of 
professional burnout and professional deformation. 

In the general structure of coping-activity of the employees of the penal service of Ukraine is the 
dominant and active types of strategies of coping with stressful situations. According to a statistically 
significant differences determined that the experts with an operational experience more than 10 years 
are characterized by the least inclination to use indirect manipulator and asocial types of strategies in 
coping with stressful situations among the studied groups, which testifies that the psychological 
maturity and acquired life, professional experience of coping with stress studied. 

Key words: coping behavior, coping models, coping strategies, stress, employee of the penal 
service, professional activity, work experience. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
КОМАНДИРА 

 
(за матеріалами зарубіжних джерел) 

У статті розглянуто психологічний зміст управлінської діяльності командира в сучасних умовах 
ведення збройної боротьби, надано психологічну характеристику складного процесу командування, його 
етапів та функцій. Наведено психологічні особливості ключових компетенцій командира, які 
визначають феномен його лідерства.  

Ключові слова: командир, збройна боротьба, управлінська діяльність, командування, особливі 
умови, лідер. 

В статье рассмотрено психологическое содержание управленческой деятельности командира в 
современных условиях ведения вооруженной борьбы, предоставлена психологическая характеристика 
сложного процесса командования, его этапов и функций. Показаны психологические особенности 
ключевых компетенций командира, которые определяют феномен его лидерства. 

Ключевые слова: командир, вооруженная борьба, управленческая деятельность, командование, 
особые условия, лидер.  

Постановка проблеми. Психологічні 
особливості сучасного бою зумовлюють 
специфічність вимог, пов’язаних з 
командуванням в умовах збройної боротьби, 
з якими командир повинен упоратися. Він 
повинен керувати діями 
військовослужбовців, які, виконуючи накази, 
перебувають під тиском страху, чинників 
психологічної війни, синдрому виснаження, і 
можуть не встояти перед панікою. Командир 
постійно ухвалює рішення, що стосуються 
всіх аспектів бойової діяльності й несе за них 
особисту службову й моральну 
відповідальність [2, c.169–170]. 

Розуміючи всю складність діяльності 
військового командування, неможливо 
визначити прості й надійні правила його 
здійснення. У цьому контексті доцільно 
розглянути основні правила ефективного 
управління військовим підрозділом в мирних 
умовах й умовах збройного конфлікту, 
сформованих на сучасних психологічних, 
загальних і військових знаннях. 

Враховуючи зазначене, метою статті є 
з’ясування психологічного змісту 
управлінської діяльності командира та 
визначення психологічої характеристики 
командування, як складного та 
багатоаспектного явища. 

Теоретичний аналіз проблеми. 
Актуальним правилом у мирний та воєнний 
час в умовах збройного конфлікту є 
ситуаційність командування. При цьому 
розуміння ефективності командування часто 

зводиться до теорії управлінських якостей, 
яка грунтується на положеннях про те, що 
ефективні керівники й командири 
відрізняються певними особистісними 
властивостями, які забезпечують успіх в 
управлінні особовим складом та персоналом 
[8]. 

Багато наукових досліджень привнесли 
нові дані, що вказують, якими особистісними 
властивостями повинен володіти командир 
(начальник). Їх групували в певні здатності й 
уміння, формулювали кваліфікаційні вимоги 
для кадрів, встановлювали методи 
оцінювання, а також перевірки 
управлінських кадрів в окремих галузях 
професійної діяльності. Однак, точний і 
критичний аналіз отриманих у дослідженнях 
даних привів до висновку, що не існує 
окремого і єдиного типу особистості 
керівника [2]. 

Не занурюючись у подробиці 
ситуаційних теорій управління, враховуючи 
загальновідомий розподіл стилів керівництва 
на авторитарний і демократичний можна 
встановити, що елементи авторитарного 
стилю ефективні в крайніх ситуаціях – дуже 
сприятливих і несприятливих, а 
демократичного – у ситуаціях середньої 
сприятливості, наприклад у навчанні військ. 
Під високою сприятливістю ситуації в 
управлінні розуміється: 

– гарні відносини між начальником і 
підлеглим, засновані на формальному й 
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професійному авторитеті, його сильній й 
незаперечній позиції; 

– виконання простих або складних 
завдань, якими військовослужбовці добре 
опанували, при ясних цілях дій й умовах 
досягнення й відомих способах виконання 
цих завдань [там само]. 

З. Петрасиньски представляє повчальні 
історичні приклади, що свідчать про 
ситуаційне відношення до командування, от 
один з них: “Готаріо Нельсон, майбутній 
адмірал, як командир ар’єргарду в морській 
битві з іспанським флотом при Сен Венсан у 
1797 р., замість слухняно дотримуватися 
правил боротьби і йти у фарватерному 
строю, перепливаючи між двома 
угрупованнями кораблів супротивника, 
помітив можливість досягнення перемоги 
через відхилення від нього, тому він 
повернув разом із кораблями за ним і напав 
на передових іспанських кораблів. Нельсон 
відмінно здійснив цю ідею й став головним 
автором великої перемоги. Його маневр 
відкрив нову сторінку в історії морських боїв, 
хоча він порушив обов’язкові правила й діяв 
без наказу. Обов’язковість лінійного строю в 
морській боротьбі слідувала з колишнього 
військового досвіду, який указував на 
легкість передачі команд із командуючого 
корабля в такому строю й можливість 
запобігання розділення загонів, що 
унеможливлювало яке-небудь командування 
всіма загонами. Отже, це був прогресивний 
маневр. На півстоліття раніше англійський 
військовий суд судив адмірала Матьюса за 
те, що він не формував кораблі у лінійний 
стрій, хоча, переслідуючи супротивника, він 
не зміг зробити це, не втрачаючи 
дорогоцінного в такій ситуації часу. Під 
враженням вироку адмірал Бінг, який був 
суддею в процесі Матьюса, так ретельно 
встановлював кораблі в запропонований 
стрій, що, врешті, він не приступив до бою із 
супротивником, який міг скінчитися успіхом. 
Військовий суд засудив Бінга до розстрілу, 
тому що він не насмілився ігнорувати 
обговорюваний припис з міркувань більш 
високого значення!” [9, c. 25]. 

Командування – це також управління 
людьми, а через них – устаткуванням 
(танками, літаками, кораблями та ін.), а 
також процесами (навчанням, збройною 
боротьбою тощо). “Командування – 
суспільний процес. Усі основні функції 
командування здійснюються в суспільній 
системі командир – підлеглі ..., у певних 
особливих умовах” [1, c. 150–151]. 

Командування – складний процес, що 
виконує одночасно багато функцій, серед 
яких найголовніші [2]: 

– формулювання, повідомлення й 
роз’яснення підлеглим цілей дій; 

– отримання, оброблення й передача 
інформації; 

– передбачення (прогнозування) 
розвитку подій і наслідків власних дій; 

– прийняття рішень і доручення завдань 
(віддавання наказів); 

– планування; 
– організація й координація; 
– спонукання до дії; 
– контролювання [там само]. 
Жодною з цих функцій командир не 

може зневажати. Коротко розглянемо їх 
сутність і психологічний зміст, виявлений в 
практичному командуванні. 

Формулювання, повідомлення й 
роз’яснення цілей: особливо важливо, коли 
військовослужбовці виконують нові й 
складні завдання. При цьому можуть 
виникати сумніви й неясності, а цілі дій 
можна тлумачити по-різному. Командир 
повинен наказувати зрозуміло, коротко й 
чітко. Для досягнення цієї мети командири 
використовують відомі правила віддавання 
наказів. Із психологічної точки зору 
важливий також вплив на свідомість 
військовослужбовця, тобто певна глибина 
повідомлення, переконання в правоті й 
необхідності цілей дії, що веде не тільки до 
кращого розуміння, але й спонукує до 
їхнього досягнення. Командир повинен 
доручати підлеглим такі завдання, здійснення 
яких є реальним. 

Отримання, оброблення й передача 
інформації: кожна із цих дій пов’язана з 
управлінням. Інформація про ситуацію, про 
можливість планування дій, інформація про 
супротивника, його збройні сили й 
моральний стан, положення власних військ, 
можливості сприяння й одержання 
підтримки є підставою всіх процесів 
прийняття рішень, пов’язаних з 
командуванням на будь-якому рівні його 
ієрархії. У сучасній армії командирів 
підтримує інформація, що дає військова 
розвідка, у тому числі супутникова, де вони 
одержують дані з військових штабів і 
збирають дані з підлеглих їм підрозділів, а 
також від власних військовослужбовців. 
Вони користуються також роботою 
комп’ютерного обладнання, що обробляє 
доставлену інформацію, задля прийняття 
оптимального рішення. На сучасному полі 
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бою обробляється величезна кількість 
інформації в будь-яку секунду воєнних дій. 
Обмежені можливості людини збагачуються 
мікропроцесорними обладнаннями навіть в 
області наведення зброї на ціль, якщо вона 
наділена відповідними елементами 
керування, наприклад лазерного і 
термосенсорного, які вказують цю ціль. Чим 
вище рівень командування, тим більше обсяг 
дій, пов’язаний із придбанням, обробленням 
й передачею інформації підлеглим частинам. 
Командири мають пам’ятати, що остаточне 
рішення завжди ухвалює людина, а 
трапляються ситуації, у яких найсучасніші 
технології, інформаційні системи 
виявляються ненадійними й неспроможними. 

Передбачення розвитку подій і наслідків 
власних дій: це найбільш недооцінена 
функція управління. Вона полягає в 
обмеженні невпевненості й ризику в бойових 
діях. Повне їхнє усунення неможливе, однак 
їх слід обмежити до мінімуму через 
правильне придбання й оброблення 
інформації й визначення варіантів дій за 
допомогою інформаційних засобів, а також 
власної уяви. Помилки, допущені 
командирами, пов’язані з психологічним 
опором перед пошуком чергових рішень 
проблеми після знаходження першого 
рішення, яке супроводжується “ефектом 
батьківства” – надання більшого значення 
власній ідеї перед рішенням, що вказується 
іншим, і “ефектом першості” – ми схильні 
вважати перше рішення, першу думку 
найкращими. Наглядна ще одна характерна 
властивість мислення в процесі передбачення 
наслідків: у нас є схильність до урахування 
позитивної інформації, яка підтверджує наші 
погляди, і до недооцінювання суперечливої 
їм інформації. 

Прийняття рішень і віддання наказів: 
це ключова, найважча й найбільш 
відповідальна функція командування. Вона 
становить кінцевий ефект усіх процесів, що 
передують ухваленню рішення, остаточним 
результатом яких є наказ. Ухваленню 
рішення передує отримання інформації, її 
всебічне й багатоаспектне оброблення 
(осмислення, розв’язання проблем), у тому 
числі: оцінювання ситуації, аналіз завдання, 
підготовка проекту і його виконання. На 
нижчих рівнях командування командир 
повинен сам виконати ці дії, а на більш 
високих рівнях начальник, обсяг завдань 
якого ширший, а кількість оброблюваних 
даних набагато більша, має у своєму 
розпорядженні штаб, що готує необхідні для 

ухвалення рішення дані. У такому випадку 
ухвалення рішення, а також віддання наказу 
також належить до його обов’язків. 
Проблематика прийняття рішення настільки 
складна й багатогоаспектна, що нею 
займаються різні науки: математика, 
економіка, логіка, кібернетика й насамперед 
– психологія. Сучасна психологія прийняття 
рішень, на відміну від інших дисциплін, 
займається не проблемою, як має чинити 
людина, щоб прийняти раціональне рішення, 
а тим, як вона чинить у дійсності: яким 
чином психіка, незалежно від її бажань, 
впливає на спосіб прийняття рішень, і як 
можна захищатися від помилок, що 
найчастіше з’являються в цьому процесі. 

Організація й координація дій: 
організація може відбуватися двояким 
чином. В основному значенні вона полягає в 
створенні нових структур, наприклад у 
випадку формування не існуючих дотепер 
військових підрозділів і частин, або у 
введенні організаційних змін у вже існуючих 
структурах, які найчастіше полягають у 
раціоналізації, пристосуванні до нових 
приписів або видів технічного встаткування. 
Командири повинні прикласти багато зусиль 
до функцій координації. У міру виконання 
військовослужбовцями, як підлеглими, усе 
більше спеціалізованих завдань, вони легко 
можуть втратити загальні цілі або призвести 
до виникнення конфліктних ситуацій, 
наприклад через суперництво щодо 
одержуваних матеріальних засобів. 
Організація й координація дій – 
багатоетапний процес, який становлять: 

– докладне визначення роботи, яку слід 
виконати для досягнення цілей військової 
організації; 

– розподіл роботи на дії, виконувані 
офіцерами й підрозділами; 

– комбінація діяльності таким чином, 
щоб забезпечити ефективні дії всіх 
військовослужбовців; 

– координація дій; 
– перевірка ефективності організації і її 

вдосконалювання для збільшення 
ефективності у виконанні доручених завдань 
[2]. 

Спонукання до дій: це функція, що 
полягає насамперед у вивільненні в 
військовослужбовців бажаної мотивації для 
виконання завдань у навчанні й бою через 
активізацію їхньої фізичної й психічної 
енергії, вивільнення спритності, а також 
спонукання ентузіазму, необхідного для 
стійких й мужніх дій в умовах небезпеки для 
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здоров’я й життя. Спонукання інших до дії 
вимагає гарної підготовки, практичного 
досвіду й особистого прикладу високої 
мотивації й самовідданої військової служби. 
У мотиваційних факторах закладене основне 
джерело сили людини. Спонукання 
підлеглих до дії – важке мистецтво й вимагає 
від командира (офіцера) повного 
використання управлінських здатностей і 
вмінь. 

Урахування командиром 
обговорюваних психологічних чинників 
повинна слідувати гарна підготовка 
військовослужбовців до збройної боротьби. 
Може навіть виявитися, що більші зусилля, 
прикладені до військового виховання й 
навчання, не гарантують успіху в боротьбі. 
Відповідна здатність або вміння полягає в 
доповненні бойового наказу закликом до 
боротьби, що мають більшу силу впливу, яка 
сприяє мобілізації підлеглих до боротьби [2]. 

Мобілізуючим чинником для 
військовослужбовців є також сказані 
командиром кілька добрих слів, що 
підбадьорюють: “Іноді короткий заклик 
командира, дружелюбна поведінка, кілька 
теплих слів, що попадають прямо в 
солдатські серця дає в сто раз більше, ніж 
можна було б очікувати. Добре слово 
командира, потиск руки, похлопування по 
плечу, підтримування під руку – нібито 
незначні жести, а як багато енергії 
вивільняють” [2, с.184;]. 

Психолог повинен ураховувати 
інформацію, що слідує із психологічних 
досліджень, проведених за допомогою 
стандартизованого інструментарію, і з 
психологічного змісту ключових 
компетенцій командира. Т. Маєвський у 
своїй статті наводить обсяг цих компетенцій: 
“За пізнавальними і практичними міркування 
важливо визначити властивості й види 
поведінки, що дискредитують командира. У 
відкритих питаннях досліджувані називали: 
відсутність професійних умінь, турботи про 
підлеглих, уміння організувати роботу, 
нерішучість, гордовитість, 
безвідповідальність, нечесність, 
несправедливість, мстивість, відсутність 
вірності даному слову, недовіра до людей, 
нестриманість, невпевненість у собі, 
поступливість перед тиском начальників і 
підлеглих. Ці результати частково 
підтверджують велике значення 
компетенцій, визначених як ключові. Це 
стосується таких компетенцій, як: професійні 
уміння, рішучість, відповідальність, 

справедливість, повага. В армії традиційно 
надається велике значення таким 
властивостям як: вірність своєму слову, 
чесність, стриманість. Тому відсутність цих 
властивостей дискредитує командирів – так 
вважали теж досліджувані офіцери. 
Командирами не повинні бути також ті, хто 
відрізняється невпевненістю в собі й 
піддається необґрунтованому тиску 
начальників і підлеглих. Ідентифіковані 
компетенції є функцією досвіду 
досліджуваних офіцерів, закріплених 
позитивних і негативних зразків поведінки їх 
начальників, переваг, що слідують із 
особистісних якостей і досвіду, винесеного із 
сімейного середовища, середньої й 
офіцерської шкіл. Вони є також вираженням 
того, що в цей час визнається в армії 
підходящим і правильним, тобто 
організаційної культури” [6, c. 103]. 

Враховуючи справжніх командирів, ми 
часто намагаємося наслідувати їх. Часто 
звертаємо увагу на наявні риси особистості, 
уміння й стиль роботи в групі. Лідерство 
може здійснюватися при сприянні групи, а її 
члени повинні ухвалювати лідера. Ефективне 
лідерство відіграє значну роль у різного роду 
групах і організаціях. Загалом, ми можемо 
визначити лідерство як здатність такого 
впливу на групу, щоб вона досягла певних, 
значущих цілей. Може статися, що 
ключовим тут є ознайомлення з її членами, 
визначення цілей [7]. 

Справжнє лідерство полягає в 
одночасній побудові колективу людей, 
визначенні завдань і розвитку працівників. У 
сучасному світі усе ще можна помітити роль, 
яку відіграють люди, які надихають інших, 
створюють бачення й керують іншими [там 
само]. 

Значення суспільних умінь у лідерів 
підкреслює В. Бенніс. Серед них він звертає 
увагу на: 

– прийняття людей такими, які вони є, 
не осуд, а розуміння; 

– побудова відносин на тому, що 
відбувається в дану хвилину, без звертання 
до минулого й розглядання помилок; 

– уважне ставлення до працівників і 
постійне навчання в інших; 

– довіра до інших; 
– уміння обійтися без постійного 

схвалення з боку підлеглих і навколишніх 
[4]. 

Лідерство асоціюється найчастіше з 
подвигами й діями у важких обставинах. 
Подвиги не повсюдні, але дії у важких 
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обставинах, особливо в армії, не рідкість. 
Більшим викликом для лідера є допомога 
групі людей у кожній ситуації, що вимагає 
цього, а також спільне досягнення цілей [3]. 

Таким чином, психологічний аналіз 
складності діяльності військового 
командування дає підстави для визначення 
таких базових правил його здійснення: 

1. Ефективне управління військовими 
підрозділами в мирних та бойових умовах 
має здійснюватися на сучасних 
психологічних, загальних і військових 
знаннях. 

2. Командування – складний процес, що 
одночасно виконує низку функцій, серед 
яких найголовнішими є такі: формулювання, 
повідомлення й роз’яснення підлеглим цілей 

дій; отримання, оброблення й передача 
інформації; передбачення (прогнозування) 
розвитку подій і наслідків власних дій; 
прийняття рішень і доручення завдань 
(віддавання наказів); планування; організація 
й координація; спонукання до дії; контроль. 

3. Командирами мають бути справжні 
керівники-лідери, які можуть надихати 
підлеглих, мотивувати їх, визначати 
напрямок особистісного та професійного 
зростання. Під їхнім керівництвом 
військовослужбовці досягають визначених 
резуьтатів і посилюють почуття власної 
гідності. Лідер мотивує підлеглих через 
власний приклад, ефективне спілкування, 
довіру, повагу й визнання досягнень 
особового складу. 
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THE PSYCHOLOGICAL SENSE OF THE MANAGEMENT ACTIVITY OF THE 
COMMANDER  

The article deals with psychological content management of the commander in today’s driving armed struggle, 
given the psychological characteristics of the complex process of command, its stages and functions. The psychological 
characteristics of commander competencies that define the phenomenon of his leadership are shown. 

The author considers the psychological sense of the management activity of the leader in the modern 
conditions of the combat. The author gives the psychological characteristic of the complicated command process, 
its stages and functions. The article contains the key psychological competences of the officer, which define his 
leadership phenomenon. 

The research tells that the effective military units  ̀management in peacetime and during combat conditions has 
to be performed on the basis of the modern psychological and military knowledge. It is outlined, that the command is a 
complicated process which performs the following functions: definition, notification and clarification of aims; 
gathering, processing and transmission of information; foresight of the events and consequences of activities; decision-
making and orders; planning; organization and coordination; action tendency; control. 

The successful command requires the real managers-leaders, which can inspire subordinates, motivate 
them and define their further development. Under their command military personnel reaches the desired goals 
and results and strengthen their sense of dignity. The leader motivates them using his own example, effective 
communication, trust, respect and the acknowledgement of the achievements of the staff. 

Keywords: commander, armed struggle, management activity, command, specific conditions, leader. 
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МАНІПУЛЮВАННЯ МАСОВОЮ СВІДОМІСТЮ В СУЧАСНОМУ  
СВІТІ ЯК ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ КУЛЬТУ 

 
Стаття присвячена впливу засобів масової інформації на свідомість людини. Створений засобами 

масової інформації імідж впливає на уявлення, думки людей та їх поведінку Засоби масової інформації 
надають людині можливість аналізу різних за напрямком ідей, думок, поглядів, але, якщо інформаційна 
свобода людини штучно обмежується, з причин браку інформації вона не може сформувати адекватне 
уявлення про подію. Метою наступної статті є теоретично дослідити зв'язок між маніпулюванням 
масовою свідомістю та політичними, особистісними та релігійними культами. 

Ключові слова: свідомість, імідж, ідентичність, маніпулювання, селебриті.  
Статья посвящена влиянию средств массовой информации на сознание человека. Созданный 

средствами массовой информации имидж влияет на представления, мнения и поведение людей. 
Средства массовой информации дают людям возможность анализа разных по направлению идей, 
мыслей, взглядов, но, если информационная свобода человека искусственно ограничивается, по причине 
недостатка информации, он не может сформировать адекватное представление о событии. Целью 
данной статьи является исследование связей между манипулированием массовым сознанием и 
политическими, личностными и религиозными культами. 

Ключевые слова: сознание, имидж, идентичность, манипулирование, селебрити. 
Постановка проблеми. Сьогодні вплив 

засобів масової інформації на свідомість 
людини зростає час за часом. Свідомість 
певної людини стає полем бійки в 
політичній, економічній, етнічній або 
релігійній грі. Засоби масової інформації з 
одного боку надають людині можливість 
аналізу різних за напрямком ідей, думок, 
поглядів. З іншого боку, якщо інформаційна 
свобода людини штучно обмежується, з 
причин браку інформації вона не може 
сформувати адекватне уявлення про подію, 
сприйняття стає занадто вузьким. Коли 
засоби інформування спрямовано формують 
певну думку у пересічного громадянина, як 
це часто відбувається в сучасному світі 
можна казати про маніпулювання свідомістю 
людей. Саме тому, що в сучасному світі 
маніпулювання стає все більш масовим 
явищем, ми вважаємо тему статті 
актуальною з наукової точки зору. 

Метою статті є теоретично дослідити 
зв'язок між маніпулюванням масовою 
свідомістю та політичними, особистісними та 
релігійними культами. 

Об’єктом дослідження є вплив засобів 
масової інформації на розум людини. 

Предметом дослідження є 
психологічні зв’язки між маніпулюванням 
свідомістю та культовими проявами. 

У сучасному світі політичні партії, 
державні діячі й цілі державні установи 
маніпулюють або намагаються маніпулювати 

мультімедійними засобами поширення 
інформації, впливаючи на формування 
суспільної думки. Маніпулювання 
свідомістю громадян відбувається завдяки 
обмежуванню інформації, її перекривленню 
або однобокому тлумаченню, завдяки 
створенню певного іміджу кого-небудь, чого-
небудь. 

Природу іміджу варто шукати в системі 
«людина - особистість – група - суспільство». 
Ця система розглядається з погляду етики, 
культури і психології. Причому імідж буде 
виявляти зовнішні сторони етичної, 
культурної і психічної характеристики 
людини, це свого роду зовнішній абрис 
особистості, вмістище і виявлена 
самосвідомість особистості 1, с. 150. Саме з 
цим зіштовхуються люди при контакті один з 
одним, при знайомстві з образом , який 
створює ЗМІ та у тому числі і при діловому 
контакті, спілкуванні. 

Створення привабливого іміджу 
складає частину культури комунікативних 
процесів. Без цього наївно розраховувати на 
гідну репутацію в суспільстві. Поняття 
іміджу близько до поняття персоніфікації, 
але включає не тільки природні властивості 
особистості, але і спеціально створені.  

Принципи створення іміджу. В основу 
формування іміджу можуть бути покладені 
наступні принципи: принцип повторення; 
принцип безперервного посилення впливу; 
принцип «подвійного виклику». 
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Принцип повторення спирається на 
властивості людської пам'яті: добре 
запам'ятовується та інформація, що 
повторюється. Людям потрібен час, щоб 
зробити сприйняте повідомлення своїм. А 
багаторазове повторення адаптує психіку 
людини. Принцип безперервного посилення 
впливу обґрунтовує нарощування 
аргументованого й емоційного звертання, 
наприклад: «Це тільки для Вас» або «Я – для 
Вас» і т.д. Принцип «подвійного виклику» 
означає, що повідомлення сприймається не 
тільки і не стільки розумом. Найважливішу 
роль грають підсвідомі психічні процеси, 
емоційна сфера психіки людини. Секрет 
впливу іміджу, як і реклами, - у звертанні до 
несвідомого – недоступного, але реального. 
Щоб зіграти свою роль, імідж повинний 
залучити до себе увага людей, направити їх 
активність у потрібному напрямку, а потім 
здійснити керування поведінкою людини. 

Формула впливу іміджу. Вплив іміджу 
на людей відбувається по формулі AIDA, де 
А (attention від англ. «увага») – залучення 
уваги, I (interest) – пробудження інтересу до 
іміджу; D (demand – від англ. «вимога», 
«потреба») – порушення потреби здійснити 
дія; A (action) – спонукання до здійснення 
дій. 

Схема поетапного керування 
поведінкою людей за допомогою 
демонстрації іміджу: залучення уваги – 
пробудження інтересу – створення потреби 
– спровокована дія. 

На етапі залучення уваги користуються 
тим, що реакція людини сильніше на: 
новизну, контрастність, інтенсивність чого-
небудь. Дослідники затверджують, що 92% 
створеного враження залежить від того, як 
людина виглядає і «звучить». Тому багато 
політиків, менеджерів, представників шоу-
бізнесу та інших освоюють акторський 
«лікнег» (ліквідація неграмотності), 
вивчаючи: мистецтво посміхатися; 
постановку голосу; технікові жестів, міміки і 
поз. 

В деяких країнах влада встановлює 
контроль за матеріалами ЗМІ, за тим, як 
представляються події, люди, установи та їх 
іміджі. Представляти матеріали можна лише, 
задовольняючим владу, потрібним образом. 
Наприклад, влада Білорусії із січня 2012 року 
вживає адміністративну відповідальність за 
правопорушення при використанні 

позанаціонального сегменту Інтернету, 
зокрема, законодавством встановлюється 
відповідальність юридичних осіб і 
індивідуальних підприємців за здійснення 
діяльності по реалізації товарів, виконанню 
робіт, наданню послуг на території Білорусії 
з використанням інформаційних мереж, 
систем і ресурсів, що мають підключення до 
мережі Інтернет, не розміщених на території 
Білорусії й (або) не зареєстрованих у 
встановленому порядку [2]. Фактично 
переслідується мета, щоб для надання 
Інтернет-послуг, у тому числі 
інформаційних, були використані лише 
ресурси, розташовані на території країни. В 
умовах авторитарного білоруського режиму, 
безумовно, це веде до обмеження права на 
інформацію. Приклад того, як відбувається 
маніпулювання свідомістю в сучасному світі, 
дає Китайська Народна Республіка. Влади 
КНР показали студентів, що атакують танки, 
але не поліцію, що стріляє в студентів під час 
подій на площі Тяньаньмэнь у червні 1989 р.  

Уілсон називає чотири основні теорії 
преси, згідно яким медіа контроль 
здійснюється різним образом: авторитарна 
(функція преси - транслювати мудрість і 
істину, у розумінні держави або церкви); 
лібертарианська (держава повинне всього 
лише служити інтересам суспільства, а не 
визначати політику й зміст ЗМІ відносно 
цього суспільства); прихильниками такого 
підходу були Дж. Мільтон, Дж. Локк, И. 
Ньютон, А. Сміт і ін.; радянська 
комуністична (медіа повинні бути 
інструментом держави й сприяти єдності й 
соціальній злагодженості); концепція 
соціальної відповідальності, призиває до 
відповідальності журналістів перед 
суспільством, проголошує волю преси, але 
жадає від журналістів акуратності й 
відповідальності [8]. 

Як відзначають С. Бест і Д. Келлнер, 
сучасні політики залучені до спектаклю, 
починаючи від щоденного позування перед 
телекамерами для створення певного іміджу, 
до ретельно підготовлених спеціальних 
заходів, що надають елемент драматизму 
спектаклю державного керування [5].  

Виборні кампанії перетворюють 
суперництво політиків у битви імеджей і 
репрезентацій, виставу, що супроводжуваний 
постановками в голлівудському стилі, що 
презентують кандидатів, які продають себе 
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публіці (виборцям) більшою мірою, чим 
передвиборні програми й політичні 
платформи. Засоби масової інформації 
просувають цей політичний спектакль, щоб 
залучити аудиторію й підвищити доходи, 
відомо як публіка перебувала під постійним 
пресом новин із фронту секс-скандалу 
Клінтона, особистої драми й смерті принцеси 
Діани, і інше.  

Сьогодні недооцінка впливу медіа на 
думку пересічного виборця може привести 
до політичного краху. В 1980 р. президент 
Дж. Картер вважав, що є більше важливі 
справи, чим американські заручники в Ірані. 
Протягом року це питання було в центрі 
уваги мас-медіа, і в результаті Картер 
програв перевибори. Щоб привернути увагу 
громадян до певної проблеми уряд прямо не 
звертається до народу із приводу тих або 
інших політичних рішень, змін у внутрішній 
і зовнішній політиці, а подає інформацію 
журналістам, скликаючи прес-конференції, 
розсилаючи прес-релізи, а потім вже 
вирішується, у якому виді подавати 
інформацію які акценти розставити, що є 
більше важливим, щоб привернути до події 
більше уваги. 

Якщо протягом десятиліть певний 
соціальний простір постійно є своєрідним 
«полігоном» для застосування різних 
психологічних технологій по «обробці 
мозків», то об'єкти цього застосування й 
одночасно суб'єкти «законослухняної» у 
тоталітарному відношенні свідомості й 
поведінки легко піддаються маніпуляції, 
переймаються щирою й глибокою вірою в 
ідеали, що насаджуються.  

Цей процес стає майже необоротним 
там, де інтелектуальним і емоційним ґрунтом 
для вкидання «насінь» маніпуляції й 
пропаганди є не ліберальна демократична 
свідомість, а традиційна культура, заснована 
на шануванні предків і вождів, виявляє 
спільні риси з відповідними релігійно-
філософськими традиціями, як у багатьох 
країнах Східної й Південно-Східної Азії, або 
багатовіковим патріархальним укладом, 
помноженим на трагічний досвід тотального 
примуса й репресій, як у радянській Росії. 

Певні елементи культу в традиційному 
сприйнятті можна знайти в культурі та 
політиці сучасних держав. Наслідком 
маніпулювання свідомістю з боку державних 
установ та мас-медіа стає культ політичний. 

Після недавньої смерті Кім Чен Іра 
тисячі людей, що були шикуванні у шеренги, 
віддавалися скорботі організовано. Багато 
хто плакав ридма, падав на коліна. 
Центральне й місцеве телебачення широко 
висвітлювало цей бурхливий прояв почуттів, 
навіть диктор вибухнула плачем під час 
читання інформації про «непоправну 
втрату». Ці ж кадри у світового 
співтовариства викликали скоріше 
здивування й питання, наскільки щирою є ця 
маніфестація фанатичної любові. У дні 
жалоби по національному телебаченні й 
радіо передавали сумну музику, військові 
марші й патріотичні пісні. У розповсюдженій 
інформаційним агентством спільній заяві 
центральних органів влади Кім Чен Ір 
названий «великою людиною», «видатним 
мислителем і теоретиком», що «вела країну 
по переможному шляху розвитку й 
революції» і перетворив КНДР «у 
непереможну політичну й ідеологічну 
державу, що володіє ядерною зброєю» [3]. 
Більше того, північне корейські ЗМІ 
передавали про те, що навіть природа 
вболіває про смерть вождя. Згідно із цими 
повідомленнями, «смерть товариша Кіма 
викликала сніжну буру, а льодовик недалеко 
від місця його народження на горі Пектусан 
тріснув» [4].  

Вплив мас-медіа є напряму пов’язаним 
з культурою споживання. Людина призвана 
купувати якнайбільше. Щоб купувати більше 
треба більше заробляти. Життєвий успіх 
людини сьогодні пов’язують не з 
особистісними рисами або професійними 
якостями, а з певним рівнем доходу. Можна 
звернутися до аналізу такого явища, як 
персональний але не політичний культ.  

Це феномен, що поки ще не став 
об'єктом уважного аналізу й оцінки у 
сучасній психологічній науці, а саме 
феномен «селебриті» (англ. celebrity образи– 
«відомість особистості, знаменитість»). Це 
культ заможних або відомих. Приклади 
цього явища можна знайти не тільки в 
американській поп-культурі, а й в 
українській і радянській культурній історії 
минулого й сьогодення, де рангу селебриті 
набували такі вітчизняні зірки, як Любов 
Орлова, Володимир Висоцький і ін. 

А. Хендерсон у статті «Медіа й 
виникнення культури селебриті» заявляє про 
те, що виникнення останньої зв'язане саме з 
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переходом Америки від суспільства 
виробництва до суспільства споживання [7]. 
Перемагаюча американська революція 
прагнула знайти міфічний національний 
характер, зосередившись на військових 
героях, романтичних вигаданих героях і 
видатних державних діячах, які втілили 
ідеали добра й впевненості в собі.  

Герої революційної епохи повинні були 
дати нації почуття історичної легітимності. 
Джордж Вашингтон був втіленням 
національної чесноти, символом істотних 
достоїнств молодих націй. Герої цієї епохи 
були джентльмени, учені й патріоти - 
традиційні представники таких основних 
соціальних інститутів, як держава, військо, 
церква, і своїм життям служили як приклади. 
Коли революційне покоління пішло, 
з'явилася потреба в новій моделі героїзму, 
зімкнення навколо чогось, концентрації своїх 
прихильностей.  

До середини двадцятого століття 
п'єдестал належав уже не політикам і 
генералам, а бейсболістам і кінозіркам. Це 
зрушення відбиває великі культурне зміни, 
викликані революцією комунікацій кінця 
дев'ятнадцятого й початку двадцятого 
століть, і ростом імміграції й урбанізації між 
1890 і 1920-х роками, говорить про те, що в 
країні продовжувала відчуватися 
необхідність самовизначення, а також про 
культуру, що перебувала в пошуку. Хроніка 
цього перетворення може бути 
репрезентована метаморфозою від 
традиційних «більш-ніж-життя» героїв, 
культурних ікон до «знаменитих 
особистостей», популярних не в силу своїх 
досягнень, а просто широкої популярності. 

Наприкінці дев'ятнадцятого століття, з 
революцією в області комунікаційних 
технологій ситуація змінилося завдяки 
механічним засобам відтворення зображень і 
об'єктів для масового поширення інформації. 
Поява фотографії й хромолітографії привело 
до вибухового росту масових видань, 
журналів і газет. Нові журнали, які з'явилися 
в 1890-х років, також зіграли свою роль у 
розширенні популярної фантазії, тим самим 
перегляду ідеалів слави, успіху й 
національного героїзму. Наприкінці століття 
персонажами, що викликають найбільше 
зацікавлення в Америці, стали герої-
винахідники, такі як Томас Эдисон, Генрі 
Форд, італійський емігрант Дж. Марконі, а 

також люди, що піднялися на хвилі 
комерційного успіху, в фокусі уваги 
появилися фінансові гіганти, персони складу 
Дж. П. Моргана й Джона Д. Рокфеллера, так 
звані «капітани індустрії». 

Починаючи з 1870-х років американська 
громадськість виявила особливу цікавість до 
миру артистів, вимагаючи статті про них у 
журналах і газетах. Бродвей перетворюється 
в потужний розважальний центр. У пік 
сезону 1927-1928 тут були дані 254 вистави. 
Те, що розігрувалося на театральних 
підмостках, стимулювало подальший ріст 
інтересу публіки до життя зірок, у тому числі 
приватного. У цей же час Голівуд 
перетворюється в імперію кіновиробництва, 
що тиражує знайомі образи знаменитостей у 
величезній кількості копій і на величезні 
відстані. 

Важливим фактором збільшення 
інтересу до знаменитостей була 
централізація індустрії розваг у Нью-Йорку в 
період між 1900 і 1929 р. Для всіх видів 
розваг - опери й оперети, водевілю, 
сучасного й класичного театру, музичних 
записів, радіо й кіно - Нью-Йорк 
перетворився в центральний ринок у ці 
десятиліття. Зоряні особистості живили 
енергією цієї комерційної культури й ставали 
культурними іконами, «упакованими» і 
просуваються індустрією розваг. Нового 
типу менеджери, такі як театральні агенти й 
експерти суспільних відносин, наприкінці 
1920-х років створили те, що хтось назвав 
«приголомшуюча машина бажання», 
зосереджена на знаменитостях. Генерована 
засобами медіа слава стала популярною 
модою. 

Поява індустрії віщання в 1920-х 
ознаменувало собою ще один стрибок у 
росту популярності знаменитостей. У той час 
як кіноіндустрия розширювалася у відповідь 
на зростаючий попит населення, 
звукозаписна індустрія збільшувала продаж в 
рази в 1930-і роки. І, на відміну від записів, 
радіо було саме життя: розваги й інформація 
з'являлися там одним натисканням на 
циферблаті.  

В той час як артисти домінували в ефірі, 
віщання також створювало політичних 
знаменитостей. Вибори Франкліна Д. 
Рузвельта в 1932 році збіглися з закінченням 
епохи радіомовлення, і він освоїв це медіа 
середовище протягом декількох тижнів після 
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вступу на посаду. Телебачення стало схожою 
площадкою для політиків у післявоєнний 
час, хоча не для всіх з них «телевізійна 
кар'єра» складалася вдало. Так, протягом 
тридцяти шести днів камери безжалісно 
зруйнували імідж сенатора Джозефа 
Маккарти, що, по іронії долі, став раніше 
добре відомим, саме маніпулюючи засобами 
масової інформації. День за днем 
телебачення не залишало каменю на камені 
від первісного іміджу Маккарти. До нього 
стали відчувати страх і неприйняття. 

Треба відмітити, що медіа та культура 
сприяли виникненню інтересу не тільки до 
заможних та відомих. В фокусі уваги могли 
опинитися більш незвичайні персони. Медіа 
сприяли в значній мірі виникненню майже 
релігійного поклоніння стосовно таких фігур, 
як Элвис Пресли, Эва Перон, Че Гевара. 
Культ навколо них створюється засобами 
мистецтва, у т.ч. медійного.  

Спостерігається вплив засобів масової 
інформації і на розвиток традиційних 
релігійних культів. Ні для кого не є секретом, 
що незалежно від номінації, церква напряму 
зацікавлена впливати на розум громадян, 
щоб утримувати їх або привертати неофітів. 

Протягом ХХ в. відбувається втрата 
віри в прогрес, зростає недовіра до сучасних 
соціальних інститутів; наростає почуття 
соціальної безглуздості, втрати 
антропологічних підстав буття. Це не значить 
відкидання науки або технології. Скоріше, у 
використанні технології, у тому числі 
медійної, відбувається відмова від чистого 
раціоналізму й актуалізація різних аспектів 
людського досвіду й суспільства, включаючи 
міф, ритуал, релігію. 

Інтерес до взаємодії релігії й медіа 
пробудився в середині ХХ століття, у зв'язку 
з появою теле-, радіомовлення, не 
санкціонованого релігійною й світською 
владою. В 1970-х телевізійний євангелизм ще 
більше підігрів інтерес до цієї проблематики. 
Відносини між релігією й медіа залучають 
різного рівня взаємозв'язки між релігійними 
символами, інтересами, значеннями й 
сучасної медійною сферою, усередині якої 
функціонує сучасна культура. Релігія 
сьогодні публична й «медійна» як ніколи. З 
одного боку, медіа репрезентують різні 
концепції самості й ідентичності, у т.ч. 
релігійної.  

З іншої сторони преса в галузі 

релігійних питань забезпечила засіб для 
розвитку альтернативних центрів впливу, 
заснованих на ідеологічних аргументах 
більше чим на військовій, політичній або 
духовній владі.  

М. Лютер, Галилей активно використали 
печатне слово для відстоювання своїх поглядів. 
Починаючи з «епохи Гутенберга» видання й 
поширення Біблії розглядається як важливий 
інструмент загальної євангелизации, а преса як 
важливий символ, емблема сучасного періоду 
історії. З поширенням же телебачення багато 
хто зв'язували його виникнення й успіх з 
моральним занепадом у суспільстві. У той же 
час не тільки протестантський євангелічний 
рух, але й римо-католики починають бачити у 
телебаченні потенціал для переконання, 
звернення до віри, збереження віри й 
використання її можливостей відповідним 
чином.  

С.М. Гувер і Дж.К. Парк думають, що 
сучасний релігійний проект виглядає як 
проект формування власного «Я» і 
ідентичності, як інші соціальні проекти [6]. 
На думку Адана М. Медрано, той хто 
відповідає за медіа в церковних громадах, - 
конструктор символів і моделей уяви, його 
завдання - «упакувати» медіаконтекст у 
сучасну й привабливу оболонку [6, p. 149]. 
Вони створюють простір, у якому індивіди 
спілкуються, одержують інформацію, 
вишиковують змісти, формують ідентичність 
і світогляд.  

Характер релігії й релігійної практики в 
західних країнах значно змінився при 
переході, по-перше, від традиційних 
релігійних інститутів до інститутів 
комерційного медійного ринку; по-друге, від 
концепцій релігійної істини до розуміння 
істини, навіть релігійної, як конструкта, що 
відбиває боротьбу між різними позиціями й 
інтересами.  

На відміну від наукового підходу, для 
якого є об'єктивна реальність, 
культурологічний підхід виходить із 
наявності безлічі «реальностей», адже медіа 
не просто є засобом комунікації, а 
формуються в культурному середовищі. 
Через різні культурні процеси й з різними 
культурними упередженнями, вони 
функціонують як засіб збереження культури 
й тих культурних просторів, у яких 
конструювання реальності відбувається 
постійно. 
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MANIPULATION WITH THE MASS CONSCIOUSNESS IN 

THE MODERN WORLD AS A FACTOR OF THE OCCURRENCE OF CULTS 
The article is concerned with the influence of the media on the human consciousness. Images of somebody 

or something created with mass-media have influence on the impression, opinion and behavior of people. This 
influence on consciousness of people is performed regarding the formula AIDA, where А (from English word 
attention) – attraction of attention; I (from English word interest) - awakening of interest to image; D (from 
English word demand) - genesis of demand; A (action) – awakening of activity to implementation of. So phased 
scheme of managing of behavior of people using demonstration of images has the following structure: attraction 
of attention- awakening of interest –creation of demand – initiation of activity. The media on the one hand give 
people the ability to analyze different in their ideas, thoughts and opinions. On the other hand, if the 
informational freedom of the person is limited artificially, he can not form an adequate idea of the event due to 
lack of information, , the perception is too narrow. The purpose of this paper is to study the links between the 
manipulation with the mass consciousness and the political, personal and religious cults. 

Keywords: consciousness, image, identity, manipulation, celebrity 
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Стаття присвячена висвітленню взаємозв’язку емоційного інтелекту і моделей поведінки 

керівників органів внутрішніх справ у стресових ситуаціях.  
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руководителей органов внутренних дел в стрессовых ситуациях.  
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модели. 
Проблемі вивчення впливу 

інтелектуальних чинників на ефективність 
управлінської діяльності присвячено чимало 
наукових досліджень, проте в останнє 
десятиліття усе більша увага психологів 
приділяється поглибленому вивченню 
емоційно-інтелектуальних детермінантів 
управлінської діяльності. Це пов'язано із 
знаходженням західними дослідниками 
інтелектуальної сфери особистості 
особливого конструкта, названого у 80-х 
роках минулого століття "емоційним 
інтелектом" (ЕІ, Д. Гоулмен, Д. Майєр, Р. 
Бар-Он). Більшість дослідників пов'язують 
емоційний інтелект (на відміну від 
традиційного) з некогнітивною здатністю 
індивіда розуміти власні емоції і емоції 
інших людей, а також управляти власними 
емоціями і емоціями оточення, що, на думку 
психологів, має істотне значення для 
успішного керівництва [1, 2, 3, 7]. 

Проблема емоційного інтелекту і 
ефективності різних видів професійної 
діяльності останніми роками все частіше стає 
предметом психологічних досліджень у 
Російській Федерації і країнах СНД 
(І. Андреєва, С. Дерев’янко, М. Манойлова, 
А. Петровська тощо). Проте питання 
значення емоційного інтелекту для 
управлінської правоохоронної діяльності все 
ще залишається недостатньо вивченим.  

З метою дослідження взаємозв'язку 
рівня емоційного інтелекту і істотних 
характеристик управлінської правоохоронної 
діяльності в органах внутрішніх справ (ОВС) 
проведено дослідження взаємозв'язку рівня 
ЕІ і моделей (стратегій) поведінки керівників 
органів внутрішніх справ у стресових 
ситуаціях. Ми виходили з припущення про 
те, що адекватна і ефективна поведінка 
керівника - це усвідомлена стратегія дій, 

спрямована на усунення загрози, перешкоди, 
на кращу його адаптацію до вимог стресової 
ситуації, яка допомагає запобігти 
несприятливим обставинам або витримувати 
їх при неможливості зміни. 

Відомо, що в стресових ситуаціях 
керівникові ОВС потрібно приймати 
неординарні рішення, докладати значних 
зусиль для того, щоб впоратися із загрозою, 
викликом або втратою. Сьогодні поширеним 
став термін "коупінг", що походить від 
англійського "cope" (справлятися, 
залагоджувати, знаходити рішення). 
Більшість вітчизняних і зарубіжних 
дослідників розуміють "коупінг" як процес 
вирішення проблеми, подолання труднощів. 
Коупінг є індивідуальним способом взаємодії 
з ситуацією відповідно до її власної логіки, 
значущості в житті людини і психологічних 
можливостей. Становлення повноцінного і 
ефективного стилю коупінг-поведінки не 
може відбуватися при пасивній позиції 
людини і включає не лише пристосовану 
активність, але і активність, яка змінює 
навколишній світ. На основі теорії 
багаторівневої системи організації і 
множинної детерміації психічного розвитку 
стає зрозумілим, що суб'єкта коупінг-
поведінки визначає, передусім, здатність до 
регуляції і самоорганізації [4, 5]. 

Психологічне призначення коупінг-
поведінки полягає в тому, щоб якнайкраще 
адаптувати людину до вимог ситуації 
шляхом оволодіння нею, послаблення або 
пом'якшення її вимог, редукції стресового 
впливу. Нині не існує загальноприйнятої 
класифікації типів подолання, проте 
більшість з них побудована на основі двох 
традиційних стратегій психологічного 
подолання, до яких відносяться: проблемно-
орієнтований коупінг (зусилля спрямовані на 
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вирішення проблеми) і емоційно-
орієнтований (зміна власних установок 
відносно ситуації). С. Хобфолл (1994) 
запропонував багатовимірну модель 
"поведінки подолання" і опитувальник 
стратегій коупінг-поведінки (SACS), 
побудований на її основі. На відміну від 
попередніх моделей коупінг розглядається як 
моделі (стратегії) поведінки, а не як окремі її 
типи [6]. 

Введення просоціальної і асоціальної 
вісей ґрунтується на тому, що життєві 
стресори зазвичай є міжособистісними або 
мають міжособистісний компонент; навіть 
індивідуальні засоби подолання мають 
потенційні соціальні наслідки; дія подолання 
вимагає взаємодії з іншими людьми. 

У зарубіжній психології коупінг-
поведінки виявлено, що чоловіки частіше 
направляють свої зусилля безпосередньо на 
проблему, що викликала стрес (проблемно-
орієнтована стратегія подолання), тоді як 
жінки з більшою вірогідністю спрямовують 
свої зусилля на управління власними 
емоційними реакціями на стрес (емоційно-
орієнтована стратегія подолання) або 
використовують стратегію уникнення. 
Можна припустити, що емоційно-
сфокусоване подолання є менш ефективним і 
частіше пов'язано з психологічним 
дистрессом, ніж проблемно-сфокусоване. 
Проте вибір чоловіками рішення проблем 
може бути результатом проблемно-
орієнтованих вимог, з якими вони 
стикаються, на противагу емоційно-
орієнтованим вимогам, з якими 
зустрічаються жінки. Тобто гендерні 
відмінності в подоланні можуть бути 
продуктом оточення, в якому знаходяться 
чоловіки і жінки, ніж функцією гендеру. 
Традиційно вважається, що чоловіки 
справляються із стресом активно, але 
активний підхід може в деяких випадках 
бути асоціальним, а проблемно-орієнтований 
- пасивним (наприклад, пассивно-
агресивним). Також вважається, що жінки 
справляються з труднощами пасивніше, ніж 
чоловіки. Проте пошук соціальної підтримки 
і надання такої підтримки іншим є 
активними і просоціальними формами 
подолання, і жінки використовують їх 
частіше, ніж чоловіки. До того ж якщо не 
брати в розрахунок асоціальні форми 
активного подолання, то жінки і чоловіки 
сильно не відрізнятимуться. 

При огляді загальних принципів 
боротьби зі стресом корисно виділити три 
рівні взаємодії: 1) біологічний, у якому 
присутній механізми імунного захисту і 
механізми відновлення від ушкоджень; 2) 
психологічний та інтерперсональний, що 
включає засвоєні патерни коупінгу, захист Я 
і підтримку з боку сім'ї і друзів; 3) 
соціокультурний, який припускає групові 
ресурси, такі як профспілки, релігійні 
організації і правоохоронні органи. 

Неспроможність коупінгу на будь-
якому з цих рівнів може серйозно підвищити 
уразливість людини на інших рівнях. У 
процесі боротьби із стресом людина 
стикається з двома проблемами: вона 
повинна задовольнити вимоги стресора і 
захистити себе від психологічного збитку і 
дезінтеграції. Коли людина відчуває себе в 
силах впоратися із стресовою ситуацією, 
типовою виявляється реакція, орієнтована на 
вирішення задачі, поведінка спрямована в 
першу чергу на задоволення вимог стресора. 
Як правило, така реакція означає, що людина 
об'єктивно оцінює ситуацію, виробляє 
альтернативні рішення, вибирає певну 
стратегію, робить конкретні кроки і оцінює 
зворотний зв'язок. Ці етапи реакції, 
орієнтованої на виконання завдання 
незалежно від ефективності або 
неефективності зроблених дій, в цілому 
досить гнучкі, щоб дозволити індивідові 
змінити курс. 

Коли стресор серйозно погрожує 
відчуттю адекватності, починає переважати в 
першу чергу реакція, орієнтована на захист, 
поведінка спрямовується на захист Я від 
дезінтеграції. Як правило, людина, що 
удається до орієнтованих на захист реакцій, 
жертвує продуктивнішими, спрямованими на 
вирішення завдання діями на користь 
турботи про підтримку цілісності свого Я, 
якою б необачною і помилковою вона не 
була [2, 6]. 

В управлінській діяльності керівника 
ОВС число стресорів дуже велике, за своїм 
змістом вони специфічні. До основних 
чинників стресу управлінської діяльності в 
ОВС необхідно віднести наступні: 
інформаційного навантаження (обсяг 
інформації, вимоги до її переробки входять у 
протиріччя з психічними можливостями 
суб’єкта); інформаційної невизначеності (з 
одного боку інформації надмірно багато, але 
з іншої - потрібної і найбільш важливої для 
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конкретної ситуації інформації часто не 
вистачає); відповідальності (не лише 
"відповідальність за результат" і "за себе", 
але і "відповідальність за інших"); дефіциту 
часу (велика кількість завдань і функцій, які 
необхідно здійснювати в жорстких часових 
рамках); міжособистісних конфліктів; 
внутрішньоособистісних (рольових) 
конфліктів (через необхідність виконання 
однією і тією ж людиною двох і більше 
функціональних ролей одночасно); 
поліфокусності управлінської діяльності 
(необхідність одночасного вирішення 
багатьох завдань, виконання багатьох 
функцій і обов'язків); система зовнішніх 
чинників (чинники впливу кримінального 
середовища, чинники нестабільності 
макросоціальної динаміки) [4]. 

Висока стресогенність управлінської 
діяльності в ОВС призводить до необхідності 
вироблення ефективних стратегій подолання. 
Для визначення рівня ЕІ у дослідженні 
використано опитувальник Бар-Он-ЕІ. Ця 
методика якнайкраще підходить для 
дослідження, тому, що згідно концепції Р. 
Бар-Она, ЕІ являє собою набір некогнітивних 
здібностей і навичок, що впливають на 
здатність людини впоратись з вимогами і 
тиском оточення. Отже, в цій концепції 
закладено розуміння ЕІ як чинника впливу на 
успішну коупінг-поведінку. 

Для виявлення моделі копінг-поведінки 
використана методика "Стратегії подолання 
стресових ситуацій" SACS (С. Хобфолл, 
1994). Модель Хобфолла має дві основні вісі: 
просоціальна-асоцільну, активну-пасивну і 
додаткову вісь: пряму-непряму. Ці вісі є 
вимірами загальних стратегій подолання. 
Введення просоціальної і асоціальної вісей 
ґрунтується на тому, що: а) життєві стресори 
зазвичай є міжособистісними або мають 
міжособистісний компонент; б) індивідуальні 
засоби подолання мають потенційні 
соціальні наслідки; в) дія подолання вимагає 
взаємодії з іншими людьми. Пряма-непряма 
вісь долаючої поведінки, запропонована С. 
Хобфоллом, збільшує міжкультурну 
придатність опитувальника SACS. Ця вісь 
дозволяє диференціювати коупінг з точки 
зору поведінкових стратегій як проблемно-
орієнтованих зусиль (прямих або 
маніпулятивних). Можна побачити, що 
поведінкові стратегії подолання більш 
ефективні, вони знімають деякі обмеження, 
які супроводжують проблемно - і емоційно -

орієнтовані поведінки подолання. 
Поведінковий підхід дозволяє більш 
диференційовано підійти до відмінностей в 
подоланні і, отже, є перспективним з точки 
зору можливості психологічного втручання у 
процес корекції негативних наслідків 
професійних стресів [3]. 

При огляді загальних принципів 
боротьби із стресом корисно виділити три 
рівні взаємодії: 1) біологічний, у якому 
присутній механізми імунного захисту і 
механізми відновлення від ушкоджень; б) 
психологічний та інтерперсональний, що 
включає засвоєні патерни коупінгу, захист Я 
і підтримку з боку сім'ї і друзів; в) 
соціокультурний, який припускає групові 
ресурси, такі як профспілки, релігійні 
організації і правоохоронні органи. 

Опитувальник Хобфола передбачає 
виявлення дев'яти моделей коупінг-
поведінки: асертивні дії (активна стратегія 
подолання); вступ в соціальний контакт 
(просоціальна стратегія); пошук соціальної 
підтримки (просоціальна стратегія); обережні 
дії (пасивна стратегія); імпульсивні дії (пряма 
стратегія); уникнення (пасивна стратегія); 
маніпулятивні дії (непряма стратегія); 
асоціальні дії (асоціальна стратегія); 
агресивні дії (асоціальна стратегія). 

У дослідженні взяли участь 120 
керівників ОВС середньої ланки (104 
чоловіки, 16 жінок) віком від 28 до 35 років. 
Стаж управлінської діяльності обстежуваних 
складає не менше трьох років, середній стаж 
становить 5,5 років. Для обробки результатів 
проведений статистичний аналіз отриманих 
змінних і побудована матриця інтеркореляцій 
результатів. 

Встановлено, що загальний бал 
опитувальника Бар-Она негативно корелює з 
"агресивними діями" (r=-0,50; р≤0,01); і 
позитивно корелює з "уникненням" (r=0,35; 
р≤0,05). 

Нижче перераховані статистично 
значущі кореляції між субшкалами 
опитувальника Бар-Она і моделями 
подолання. 

"асертивні дії" (активна стратегія 
подолання) позитивно корелюють з 
"емпатією" (r=0,41; р≤0,01), негативно 
корелює з "самоповагою" (r= - 0,45; р≤0,01), з 
"незалежністю" (r=-0, 35; р≤0,05), з 
"гнучкістю" (r=-0, 44; р≤0,01); 

"обережні дії" (пасивна стратегія) 
негативно корелює з "емоційним 
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усвідомленням" (r=-0,49; р≤0,01), 
"незалежністю" (r=-0,42 р≤0,01), 
"міжособистісними стосунками" (r=-0,33 
р≤0,05) і "гнучкістю" (r=-0,60; р≤0,01); 

"уникнення" позитивно корелює з 
"самоповагою" (r=0,59; р≤0,01) з 
"незалежністю" (r=0,31; р≤0,05), з 
"самоактуалізацією" (r=0,44; р≤0,01), з 
"асертивністю" (r=0,52; р≤0,01), зі "здатністю 
до вирішення проблем" (r=0,46; р≤0,01). 

"імпульсивність" негативно корелює з 
гнучкістю (r=-0,53; р≤0,01) і позитивно - з 
"асертивністю" (r=0,46; р≤0,01); 

"маніпулятивні дії" (непряма копупінг-
стратегія) позитивно корелює з самоповагою 
(r=0,39, р≤0,05), проте зафіксована негативна 
кореляція з міжособистісними стосунками 
(r=-0,40; р≤0,01); 

"асоціальні дії" негативно корелює з 
"емоційним усвідомленням" (r=- 0,41; 
р≤0,01), з "емпатією" (r=-0,34 р≤0,05), з 
"міжособистісними стосунками" (r=-0,48; 
р≤0,01); позитивно корелює з "асертивністю" 
(r=0,38; р≤0,05). 

"агресивні дії" негативно корелює з 
"емоційним усвідомленням" (r=-0,55; р≤0,01), 
"незалежністю" (r=-0,39; р≤0,05), 
"міжособистісними стосунками" (r=-0,58; 
р≤0,01), "гнучкістю" (r=- 0, 34; р≤0,05), 
"реалістичністю" (r=-0,35; р≤0,05), 
"стресостійкістю" (r=- 0,50; р≤0,01), 
"контролем імпульсів" (r=-0,43; р≤0,01). 

Як видно, повністю відсутні кореляції 
ЕІ з просоціальними стратегіями. Найбільша 
кількість взаємозв'язків зафіксована між 
окремими субшкалами опитувальника і 
коупінг-моделями "уникнення" (позитивні 
кореляції) і "агресивність" (негативні 
кореляції); саме ці моделі корелюють із 
загальним балом опитувальника Бар-Она. 
Кореляційний аналіз підтвердив гіпотезу про 
існування взаємозв’язку між ЕІ і моделями 
поведінки керівників ОВС, яким надається 
перевага. ЕІ мінімізує можливість вибору 
найменш ефективного стилю (потурання), 
при цьому, не обмежуючи вибір 
оптимального стилю на даний момент 
(демократичного, партисипативного або 
авторитарного). Емоційний інтелект виступає 
в даному випадку як детермінанта невибору: 
одночасно "оберігає" від вибору 
неефективних стилів, але не зменшує 
свободу вибору інших. Це обумовлено 
генералізованим характером емоційного 
відношення до дійсності, саме так 

проявляється специфіка емоційно-
інтелектуальних чинників по відношенню до 
когнітивних.  

Вплив ЕІ на стратегії подолання має 
подібний характер. Негативні кореляції EІ з 
агресивними діями вказують на те, що 
керівники з високим рівнем ЕІ вважають за 
краще не використовувати деструктивні, 
асоціальні стратегії, проте вони необмежені у 
виборі активних, просоціальних стратегій 
коупінг-поведінки.  

Для подальшого аналізу результатів 
використаний метод "полярних груп", що 
дозволяє вивчати структури індивідуальних 
якостей суб’єктів, що значущо розрізняються 
за зовнішнім критерієм. В даному випадку як 
критерій використовувався внутрішній 
показник (рівень EІ) як особистісна якість 
керівника. Досліджувана вибірка (120 осіб) 
була поділена на три приблизно рівні групи 
відповідно до ЕІ: з низьким рівнем (393-446 
балів, 39 осіб), з середнім рівнем (448-462 
бали, 41 особа) і з високим рівнем (463-492 
бали, 40 осіб). Підраховувалась значущість 
відмінностей за результатами опитувальника 
SACS між групами з високим і низьким EІ за 
допомогою t-критерію Стьюдента для малих 
вибірок. Виявлено, що значення двох 
моделей коупінг-поведінки "уникнення" і 
"агресивні дії" мають відмінності в групах з 
низьким і високим EІ, що підтверджує 
вищенаведені дані кореляційного аналізу. 

У керівників в кожній з груп (з низьким, 
середнім і високим рівнем ЕІ) проаналізовані 
переважаючі моделі поведінки. Не виявлено 
істотних відмінностей в перевазі 
конструктивних коупінг-моделей ("асертивні 
дії", "вступ в соціальний контакт", "пошук 
соціальної підтримки", "обережні дії") в 
групах з різним рівнем ЕІ. Найбільші 
відмінності між групами проявляється у 
виборі непродуктивних моделей коупінг-
поведінки: керівники з середнім і високим 
рівнем ЕІ менш схильні вибирати 
"маніпулятивні", "асоціальні" і "агресивні 
дії". Максимальний розрив спостерігається у 
випадку з моделлю - "агресивні дії". Таким 
чином, підтверджується закономірність, 
згідно з якою рівень розвитку емоційного 
інтелекту позитивно пов’язаний з 
продуктивністю моделей коупінг-поведінки, 
яку обирає керівник. Це дозволяє емоційно-
інтелектуальним керівникам ефективніше 
долати стресові ситуації. 
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На завершальному етапі обробки 
результатів проведений аналіз взаємозв'язку 
рівня ЕІ і стратегій подолання. Опитувальник 
SACS дозволяє визначити 6 основних 
стратегій подолання: активну, пасивну, 
просоціальну, асоціальну, пряму, непряму. 
Підраховано кількість керівників, що 
набрали високі бали по кожній стратегії в 
трьох групах, зафіксовано відмінності між 
групами керівників з різним рівнем ЕІ; 
обстежувані з середнім і високим рівнем ЕІ 
не схильні вибирати асоціальні стратегії, на 
відміну від керівників з низьким EІ, віддаючи 
перевагу просоціальним стратегіям. 

Отже, чим вищим є емоційний інтелект 
керівника ОВС, тим багатшим може бути 

його поведінковий репертуар, тим менше він 
залежить від імпульсивних дій; керівник 
може долати стресові ситуації за допомогою 
соціально прийнятних дій і уникати 
використання асоціальних, агресивних 
моделей коупінг-поведінки. Високий ЕІ 
дозволяє застосовувати конструктивні, 
продуктивні, позитивні моделі поведінки в 
ситуації стресу. Внаслідок недостатньо 
розвиненого ЕІ керівник не здатен адекватно 
оцінювати, розуміти і управляти своїми і 
чужими емоціями, результатом чого є 
віддання перваги примітивнішим 
деструктивним коупінг-стратегіям. 
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EMOTIONAL INTELLECT AND BEHAVIORAL MODELS OF POLICE MANAGERES IN 
THE SITUATIONS OF STRESS 

The article is devoted to description of interconnection between human emotional intelligence and 
behavioral coping models (strategies) of Police managers in the situations of stress. For leaders with low, middle 
and high level of ЕІ the prevailing models of behaviour are analysed. It is not educed substantial differences in 
advantage of structural coping strategies in groups with the different level of ЕІ, most differences show up in the 
choice of unproductive models of coping behaviour. The higher is an emotional intellect of Police leade, the 
richer is behavioral repertoire, the less it depends on impulsive actions; a leader can overcome stress situations 
by means of socially acceptable actions and avoid the use of asocial, aggressive models of coping behaviour. 
High ЕІ allows to apply the structural, productive, positive behavioral models in the situation of stress. As a 
result of not enough ЕІ a Police leader is not able to adequately estimate, understand and manage with his own 
emotions and emotions of other’s and give advantage to more primitive destructive coping-strategies. 

Key words: emotional intelligence, police manageres, behavioral models (strategies). 
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ФОРМУВАННЯ ПСИХІКИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: ГЕОГРАФІЧНИЙ 
ЧИННИК 

 
У статті розглядається проблема формування психіки українського народу у працях 

О. Кульчицького. Зокрема, наголос робиться на геопсихічному або географічному чиннику формування 
психіки українського народу. 

Ключові слова: геопсихічний (географічний) чинник, переживання, психіка. 
В статье рассматривается проблема формирования психики украинского народа в работах А. 

Кульчицкого. В частности, упор делается на геопсихическом или географическом факторе 
формирования психики украинского народа. 

Ключевые слова: геопсихичний (географический) фактор, переживания, психика. 
Постановка проблеми. Формування 

психіки особистості є однією з 
найскладніших теоретико-методологічних 
проблем сучасної психології. Недарма 
більшість вчених намагається уникнути 
цього проблемного поля психологічної 
науки. Зрозуміти власну психіку, як окремої 
особистості, а тим більше психіку цілого 
народу, то надважка задача, як для одного 
дослідника, так і для наукового колективу. 
Проте людина, як вінець природи, прагне до 
вивчення становлення і розвитку психіки 
людини: Г. О. Балл, Л. С. Виготський, 
О. М. Леонтьєв, С. Д. Максименко, 
С. Л. Рубінштейн та ін.; психіки українського 
народу: О. Т. Губко, О. Кульчицький, М.-
Л. А. Чепа, В. Янів та ін. 

У своїх працях, О. Кульчицький 
виокремлює географічний аспект, як один із 
чинників, що впливає на психологію 
українців. Таким чином, розуміння 
відображення специфіки взаємодії 
української психіки з природними умовами 
співіснування дозволить розкрити проблему 
формування психіки українського народу, 
так і окремої особистості, зокрема.  

Мета статті – з’ясувати особливості 
поглядів О. Кульчицького, щодо впливу 
географічного чинника на формування 
психіки українського народу. 

Викладення основного матеріалу. 
Цікавий погляд щодо існування і розвитку 
психіки знаходимо у С. Д. Максименка: «Ми 
можемо говорити зараз про те, що «психіка 
взагалі» є схематичною абстракцією і 
вивчатися як реальний предмет дослідження 
може лише як цілісна система…»[9, с. 3]. І 
далі продовжує: «Жива істота, яка 
починається в материнському лоні, є 
відпочатково «плоть від плоті» твором двох 

людських істот. Соціальне (весь неосяжний 
досвід поколінь, привласнений і 
сконцентрований у двох люблячих істотах – 
батьках) опредметнюється і втілюється в 
дивне створіння – нову біологічну істоту, 
але… не лише біологічну, а саме – 
біосоціальну. Нужда двох, біосоціальна за 
природою, нужда їх один в одному і нужда у 
власному продовженні – творінні, породжує 
це творіння і продовжується в ньому, 
реалізуючись у різних потребах, і забезпечує, 
в тому числі, і те, що називається 
«вростанням в культуру» [там само]. 

Отже, психіка, за Сергієм Дмитровичем, 
є цілісною системою, яка, очевидно, поєднує 
біологічне та соціальне, і забезпечує 
«вростання в культуру». 

Інший підхід стосовно формування 
психіки знаходимо у роботах психологів 
української діаспори минулого століття, 
зокрема О. Кульчицький зазначає про своє 
розуміння української психіки: 
«… «ідеальний», тобто тільки в «ідеї»», в 
«мислі» існуючий тип «структури», 
пов’язаности прикметностей розуму, волі і 
серця, до якого то типу в меншій або більшій 
мірі наближається більшість дійсних психік 
українців» [8, с. 13]. 

Проаналізувавши значний обсяг 
джерел, вчений виділяє основні чинники, що 
формували національні психіки, отже, і 
психіку української людини: расові, 
географічні (геопсихічні), історичні, 
соціопсихічні (суспільні), культуроморфічні, 
глибинно-психічний чинник.  

Метою нашої наукової розвідки є 
з’ясування особливостей впливу 
географічного чинника на формування 
психіки українського народу. Наприклад, дія 
середовища відображається не тільки на 
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психіці людини, а й у назвах залежно від 
способу їхнього життя. Так, у «Історії Русів» 
Східних Слов’ян називали Скіфами або 
Скіттами, оскільки вони часто переселялися з 
місця на місце; Південних – Сарматами, за 
гострі ящурні очі; Русами – за волоссям; 
Північних приморськими Варягами – за 
хижацтво і засідки. Печенігами – за те, що 
живилися печеною їжею; Полянами і 
Половцями – за те, що жили на полях або в 
степах безлісих; Древлянами – мешканців 
полісних [4].  

М. Костомаров у праці «Две русские 
народности» (1861 р.) аналізує головним 
чином минуле народів, називає принципові 
відмінності між українцями й росіянами: 
росіянин мало любить природу, «має якусь 
ненависть до рослин»; українець любить 
природу, тому й «українська поезія 
невіддільна від природи, вона оживляє її, 
робить учасницею радощів і горя людської 
душі» [6].  

Російський філософ Г. Гачев зазначає 
про те, що людина ніби насичує собою 
оточуючу природу, своїми цілями освоює її і 
одночасно насичує себе, своє життя, побут, 
все своє тіло і, опосередковано, душу і думки 
– нею [1].  

О. Кульчицький розглядає психіку 
людини як структуру, що складається з трьох 
шарів: соматопсихічний (відчуття), 
тимопсихічний (почуття) та пойопсихічний 
(мислення та воля). 

Олександр Юліанович вказує на те, що 
на найнижчий шар психічної структури 
соматопсихічний (відчуття) впливає сонце. 
Більше чи менше сонячне освітлення 
викликає або життєрадісність, або 
пригніченість настрою. Наприклад, гарячий і 
вогкий клімат ослаблює життєву енергію, 
гарячий і вітряний клімат подразнює нервову 
систему тощо. 

На інший підхід, щодо дії сонця на 
сучасну людину, вказує Т. П. Висковата: «До 
природних факторів навколишнього 
середовища можна віднести, наприклад, 
підвищену активність сонця, що завжди 
викликала відхилення в стані здоров’я 

людини. Однак у сучасному світі це явище 
природи найбільш негативне у своїх проявах: 
працівники сфери охорони здоров’я 
відзначають значний ріст саме в цей період 
числа інфарктів в осіб з порушеннями 
серцево-судинної системи, підвищення 
збудливості в психічно хворих і схильних до 
цих захворювань людей» [9, с. 256–257]. На 
нашу думку, такий підхід стосовно впливу 
сонця на людину по-перше, стосується 
людей хворих або схильних до хвороб, а по-
друге, людей сучасних, тобто така дія сонця в 
тривалому впливі недостатньо вивчена. На 
цій підставі, не відкидаючи цікавої думки Т. 
П. Висковатої, ми розділяємо погляди щодо 
дії сонця на людину О. Кульчицького. 

На середній шар психічної структури – 
тимопсихічний (почуття) впливає 
сприймання краєвиду, тобто сприймання всіх 
форм географічного рельєфу. Прикладом 
перенесення, проекції в форми рельєфу 
життєвих, психічних, формуючих сил і 
тенденцій є такі мовні звороти «гора 
піднімається, струмок в’ється, долина 
розлягається» [7].  

Переживання психічних станів і 
тенденцій «вчування», тобто внутрішнього 
сприйняття, в об’єкти не може залишитися 
без сліду і не впливати на психіку людини. В 
наслідок сублімальності (підсвідомого 
характеру), а з іншої сторони – постійності 
цих геопсихічних процесів, беззаперечним є 
факт перебудови психіки. 

На найвищий шар психічної структури 
– пойопсихічний (мислення та воля) впливає 
якісна й кількісна своєрідність географічного 
середовища в його відношенні до потреб, 
схильностей і настанов людини, впливаючи 
на її світосприймання, отже, на її ставлення 
до світу. Наприклад, країни з гарним 
пейзажем, як Греція або Італія, дали багато 
індивідуальностей з естетичною настановою, 
а містичну настанову так часто знаходимо в 
Тібеті «даху світу» – тібетське плато є 
найбільшим високогірним плато на Землі 
(5000 метрів над рівнем моря). Ми зробили 
спробу узагальнення концепції 
О. Кульчицького (див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Вплив географічного чинника на структуру психіки людини 

(за О. Кульчицьким) 
Рівень Назва шару психіки Здійснює вплив 

найвищий пойопсихічний (мислення та воля) якісна й кількісна своєрідність географічного 
середовища 

середній тимопсихічний (почуття) сприймання краєвиду 
нижчий соматопсихічний (відчуття) сонце 
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І далі О. Кульчицький аналізує 
географічний чинник за смугами серед яких 
виділяє: 

1. Північну низовину, яка покрита 
густими лісами, в основному сосновими, з 
долинами річок, болотами, озерами, з 
слабким розчленуванням рельєфу й малими 
різницями висот (40 м на 1000 кв. км); 

2. Лісостепову височину Поділля, 
Опілля, Росточчя, Холмсько-Волинська, 
Покутсько-Басарабська, Придніпровська (40–
80 м на 1000 кв. км); 

3. Степову низовину Припонтійську та 
Придніпровську. 

Отже, на найнижчий шар психічної 
структури соматопсихічний (відчуття) сонце 
північної низовини впливає менше через 
наявність лісової смуги, більшу хмарність і 
кількість опадів, що у підсумку зменшує 
життєрадісність людини. 

На тимопсихічний (почуття) шар 
впливає поєднання лісу із трясовиною, що 
концентрується у «вчуванні» людини до 
краєвидного мотиву як «загрозливої 
обмеженості». Темна зелень лісу та його шум 
викликає настрій, якщо не суму, то 
принаймні поваги. Статична форма лісу 
своєю гущавиною й таємничою похмурістю 
прогалин, створює в своїх процесах 
переживання типу «стриманої рухової 
форми», почуття обачності, обережності й 
підозрілості, стриманого вичікування, 
терпеливості. Інколи загрозлива таємничість 
лісу може викликати «панічні» (Пан – божок 
лісу) почуття. На думку автора, гущавина 
лісу сприймається людиною як змагання за 
життєвий простір, як постійна жорстока 
боротьба за існування без виразного 
завершення в остаточній перемозі, із 
схильністю до лінії «пристосування» 
(особливо виразного в формі таких дерев, як 
сосна, береза, верба). 

Від найвищого шару психічної 
структури – пойопсихічного (мислення та 
воля) північне лісове середовище вимагає від 
людини активної світосприймальної 
настанови. Для категорії причинності воно 
дає багато прикладів, що підкреслюють 
повільність, але й протяжність каузальної дії. 
Для категорії якості й індивідуальності, 
наскільки остання знаходить свій 
відповідник у різноманітності рослинних 
організмів, достатньо належного досвідного 
матеріалу. З іншого боку, не розчленованість 
вкритого лісом низинного середовища не 

сприяє наголошенню категорії цілісності. 
Властиві лісові, як театрові боротьби, форми 
співіснування надають світоглядові 
мешканця низової лісової смуги, зокрема, 
поліщука, як «лісової людини», 
песимістично-позитивного забарвлення в 
сенсі врахування виразної мови фактів.  

Стосовно географічного впливу 
лісостепу, то О. Кульчицький у своїй 
концепції українського персоналізму вказує 
на те, що завдяки впливу значної сили 
сонячного світла на соматопсихічний рівень 
психіки відбувається приплив життєвої 
енергії, самопочуття й життєвий настрій 
людини спрямовується в напрямі 
життєрадісності й оптимізму. Досить велика 
амплітуда найвищих і найнижчих 
температур не досягає таких ступенів, що 
можуть періодично порушувати систему 
людської психічної енергетики. 
Характеристичний аспект краєвиду цієї 
смуги, що найкраще й найповніше може 
викликати процеси внутрішнього сприйняття 
і ними найповніше пройнятий, – це аспект 
«хвилястості» та «м’якості» (м’які плоскі 
хвилі чорнозему, які розділені в’юнкими 
ріками), податливої на ерозійні дії сонця, 
вітру й води. Це спонукає людину до стану 
обачності, обережності, компромісу, тобто 
відсутня пряма дія. З іншої сторони, хвиляста 
лінія інколи відповідає станам 
безтурботності, ігрової, естетичної чи 
споглядальної настанови, як і м’якої 
поступливості й погодження на противагу 
чужому опору й чужих впливів, аж до 
самозречення, толерантності та схильності 
піддаватися.  

Внутрішнє сприйняття природи 
чорнозему для хліборобської спільноти – це 
перш за все плодючість землі, її лагідність, 
щедрість і доброта. Таким станам 
відповідають почуття довіри та релігійної 
вдячності. Спостереження людиною м’яких 
форм рельєфу (м’якість та лагідність) як 
вираження формотворчих сил, що діють на 
землю, але і в постійність діяння сил води, 
вітру, сонця, тобто ерозії.  

На пойопсихічний рівень психіки 
людини впливає лісостеп, як поле вияву в 
основному сприятливих людині сил, про те 
він не викликає суцільністю своїх даностей 
активної настанови в світовідчуванні. 
Хвиляста м’якість не відповідає також 
настанові раціональній і естетичній. Автор 
наголошує на м’якості лісостепу, який 
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викликає інтуїтивну настанову (переживання 
щасливого почуття безмежності, відданості). 

Категорії причинності і сили базуються 
на досвіді й розумінні повільних і постійних 
дій, що не виявляють тенденцій до 
перестрибування. Категорія якості – це 
поглиблення розуміння індивідуального 
людини. Інші категорії кількості і 
«величини» (наприклад, аспект 
лісостепового простору, який є вільним, але 
не безмежним, що дає людині пристосовані 
субстратні змісти, посередні між 
обмеженістю лісового і необмеженістю 
степового краєвиду). Категорія цілості часто 
досить виразна. Таким чином, 
світосприймання, що виникає з цих 
передумов – це гармонія людини та землі. 

Остання географічна смуга – степова 
низовина, на думку автора, на тимопсихічний 
рівень психіки людини діє безмежжям 
степової рівнини, що кристалізується 
навколо краєвидного аспекту «безкрайньої 
далечини».  

В таких умовах можливі два 
спрямування людини: до почуття любові, що 
шукає свого об’єкта, «безпредметної туги» та 
до байдужості, а інколи до повної «апатії», 
включно до розпачу – це «рух в нікуди», 
заперечує сам себе і саму потребу руху. 
Внутрішнє сприйняття процесів природи, 
властиві степовому середовищу, наскільки 
вони нерідко відзначаються частими 
коливаннями й зламним характером 
переходів, схиляє до непостійності й 
контрасту чуттєвого життя. Цікаво автор 
характеризує такі прояви степової природи, 
як степові буревії, або «чорні бурі», які 
пов’язує з «руховою постаттю» актів 
нищення, властивих почуттям ворожнечі, 
гніву і люті.  

І далі Олександр Юліанович приходить 
до висновку, що світогляд людини 
українського степу наближається до 
ентузіастичної настанови, коли панує стан 
душі, як сп’янілість, розмріяність, любов. 
Однак можлива інколи і нігілістична 
настанова, тобто «радикальне заперечення 
всякої цінності й бажаності». Стосовно 
впливу гірського краєвиду та моря на психіку 
української людини, то автор відзначає 
несуттєве значення цих географічних 
чинників. 

Про те існує ряд досліджень, які або 
доповнюють погляди Олександра 
Юліановича, або спростовують вплив того чи 

іншого географічного чинника. Так, І. 
Рибчин, у своїх працях, послідовно аналізує 
вплив основних зон України (степового, 
лісостепового та гористого ландшафту) на 
особливості емоційної сфери та особливості 
емоційної сфери та мотиваційних установок 
корінного населення України, тобто автор 
доповнює погляди О. Кульчицького [10].  

В унісон з Олександром Юліановичем 
здійснює свою наукову розвідку щодо 
геопсихічних чинників і О. Киричук 
виділяючи «психіку верховинця», «людини 
лісу», «сина степу» та ін.» [5].  

Що стосується психології «сина степу», 
то як зазначає М.-Л. А. Чепа у праці 
«Психологема степу» в українському 
національному дискурсі», то роль 
географічного чинника у формуванні 
української нації розглядається крізь призму 
двох основних антропологічних чинників: 
осілості та переміщення. «Якщо перша 
трактується загалом позитивно, то в другій, 
під тиском двох століть російської 
історіографії, переважають семантичні 
категорії з яскраво негативним 
забарвленням» [3, с. 366]. Наприклад, був 
сформований образ «степу-ворога» 
витісняючи із свідомості народу образ 
«степу-батьківщини» і це також впливало на 
формування психіки. 

О. Кульчицький стверджує про те, що 
гірський краєвид на психіку української 
людини вплинув несуттєво. Ми не поділяємо 
цієї думки, адже на наш погляд, середовище 
перебування людини впливає на її поведінку, 
а довготривала дія формує психіку. Адже 
степ на психіку вплинув, а чому ж тоді не 
вплинули гірські краєвиди? 

О. Хрущ досліджуючи особливості 
психологічного складу різних груп 
Прикарпаття, відзначила про їхню 
нетерпимість щодо будь-яких форм насилля. 
Автор виділяє такі риси характеру гірських 
жителів, як сміливість, волелюбність, 
почуття власної гідності, хоробрість і 
наполегливість [11]. Сприяли виробленню 
таких рис в поколіннях саме природні умови. 
Адже боротьба з силами природи, 
специфічна система виховання, народні 
звичаї сформували почуття незалежності 
людської гідності. 

Що стосується впливу чорнозему на 
формування психіки українців, то О. 
Кульчицький, повторимося, вказує на те, що 
ґрунти українські давали значну віддачу, а це 
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не сприяло додатковій активності людини. 
Протилежна думка у М. Гримич. Вона 
зазначає про те, що врожай сприймався в 
народі як величина, що залежить, в 
основному, від метеорологічних чинників, 
які, у свою чергу, на думку селян, залежали 
від волі Всевишнього, а також могли 
змінюватися від бажання й волі їх самих. 
Інакше кажучи, особливість українських 
ґрунтів сприяла розвиткові магічного 
мислення у корінного населення України, 
переважанню його над радикальним 
мисленням [2].  

Наприклад, в українських піснях часто 
зустрічається мотив приворожування. Отже, 
переважання магічного мислення 
позначилося на психології народу, внаслідок 
чого розвинулися такі якості як обережність, 
передбачливість, зволікання з прийняттям 
рішень і реалізацією задуманого, позаяк 
українці зважали на можливі магічні впливи, 
хотіли їх урахувати й, по можливості, 
відвернути. Безумовно, магічне мислення 
присутнє у житті і побуті українців, але воно 
значно нівелюється християнством українців, 
тому відіграє незначну роль. 

Явища навколишнього середовища 
сприймаються й усвідомлюються українцями 
за допомогою певних «посередників», якими 
нерідко є сонце, земля, дощ, дерева, рослини, 
вода, річка, ставок, тварини тощо. 
Український фольклор має багато усталених 
тваринних і рослинних образів, які 
символізують певні людські якості: барвінок 
– символ молодості, явір – символ краси і 
кохання та ін. Таким чином, природа впливає 
на формування психіки українців, що 
виражається у господарському 
індивідуалізмі, загостреному почутті 
власності, інтроверсії, працьовитості, 
доброзичливості, чуйності, м’якості, 
сентиментальності. 

Щоб доповнити цілісне бачення 
геопсихічного впливу на людину, на нашу 
думку, слід з’ясувати деякі особливості 
впливу природи на сучасну людину. 
Переважну більшість населення України 
складають міські жителі і ця тенденція 
поступово продовжується. Що бачить 
людина зі свого вікна багатоповерхівки? Такі 
ж будинки навколо. Враховуючи той факт, 
що при СРСР забудова була одно типовою, 
тобто безликою сірою масою, то і вплив 
такого «краєвиду» сприятиме, на наш погляд, 
негативному сприйняттю. Адже потяг до 

краси насичує усе життя українця і в житлі, і 
в любові до природи... Нажаль українцям 
тепер нечасто випадає нагода милуватися 
безкраїми степами та квітучими садами. 
Здебільшого їм доводиться споглядати 
одноманітну та незграбну архітектуру 
типових масивів. Деякі психологи навіть 
вважають, що людина, яка весь час споглядає 
архітектуру «спальних масивів» поступово 
деградує. Так, сучасна типова забудова 
майже викоренила національний 
архітектурний колорит. 

Інше питання, яке виникає у зв’язку з 
сучасною урбанізацією. Це роль фізичного 
простору в становленні «Я» людини. 
Проблема з житлом спостерігається у 
переважної більшості жителів міст. Тоді яка 
мова про первинну територію, як простір, 
особисте використання якого людиною чи 
певною групою людей беззаперечно 
визнається іншими. До цього простору 
людина ставиться як до самої себе, 
прикрашає та зберігає його, ідентифікується з 
ним, що сприяє усвідомленню себе як 
автономної особистості. Отже, первинний 
простір – не тільки фізична, а й психологічна 
реальність. Наявність чи відсутність 
первинної території значною мірою впливає 
на ставлення людини не тільки до себе, а й до 
інших людей. А це і є, на наш погляд, 
складовою трансформованого сучасного 
географічного чинника, що впливає на 
більшу частину населення України, і який, 
потребує подальшого вивчення. 

Висновок. Встановлено, що під 
українською психікою О. Кульчицький 
розуміє ідеальний тип структури, який 
об’єднує прикметності розуму, волі та серця, 
до якого наближається більшість дійсних 
психік українців. До основних чинників, що 
формували психіку української людини 
вчений відносить: расові, географічні 
(геопсихічні), історичні, соціопсихічні 
(суспільні), культуроморфічні, глибинно-
психічний чинник. 

Уточнено визначальну роль 
географічного (геопсихічного) чинника у 
формуванні психіки українського народу. 
Так, світогляд людини українського степу 
наближається до ентузіастичної настанови, 
коли панує стан душі, як сп’янілість, 
розмріяність, любов. Однак можлива інколи і 
нігілістична настанова, тобто «радикальне 
заперечення всякої цінності й бажаності». 
Стосовно впливу гірського краєвиду та моря 
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на психіку української людини, то автор 
відзначає несуттєве значення цих 
географічних чинників. Внутрішнє 
сприйняття природи чорнозему для 
хліборобської спільноти – це перш за все 
плодючість землі, її лагідність, щедрість і 
доброта. Таким станам відповідають почуття 
довіри та релігійної вдячності. Статична 
форма лісу своєю гущавиною й таємничою 
похмурістю прогалин, створює в своїх 
процесах переживання типу «стриманої 
рухової форми», почуття обачності, 

обережності й підозрілості, стриманого 
вичікування, терпеливості. Таким чином, у 
персоналістичній концепції О. Кульчицького, 
щодо формування психіки українців, 
географічний чинник відіграє вирішальну 
роль. Однак, попередні наукові розвідки 
стосувалися саме сільського населення, а 
оскільки спостерігається протилежний рух з 
села в місто, то відповідно і психологія 
людини буде іншою, а отже існує потреба 
подальшого вивчення проблеми формування 
психіки українців. 
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FORMATION OF MIND UKRAINIAN PEOPLE: GEOGRAPHICAL FACTORS 
This paper addresses the problem of formation of the psyche of the Ukrainian people in the works of A. 

Kulchytsky. In particular, the emphasis is on heopsyhichnomu or geographical factors forming mental Ukrainian 
people. Clarified the crucial role of geographical ( heopsyhichnoho ) factor in shaping the psyche of the 
Ukrainian people . Thus, a person's world Ukrainian steppe approaching enthusiastic guidance, while there is a 
state of mind as sp'yanilist , rozmriyanist love. But can sometimes nihilistic attitude that is «radical denial of any 
value and desirability». Regarding the impact of the mountain landscape and the sea on the psyche Ukrainian 
man , the author notes the minor importance of geographic factors. The internal perception of the nature of black 
soil for tilling community - above all the fecundity of the earth , her kindness, generosity and kindness. This state 
corresponds to the religious feelings of trust and gratitude. Static shape his thicket of the forest and the 
mysterious gloom gaps in their processes creates feelings such as «restrained motor form» sense of prudence , 
caution and suspicion, cautious waiting, patience. Thus, the personalist conception O. Kulchytsky on the 
formation of Ukrainian mentality , the geographical factor plays a crucial role. However , previous research 
related to exploration exactly the rural population, and because there is an opposite movement from rural to 
urban , respectively, and human psychology is different, and therefore there is a need for further study of the 
problem of formation of Ukrainian mentality . 

Keywords: heopsyhichnyy (geographical) factors, emotions, psyche. 
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АНАЛІЗ ФЕНОМЕНА САМОМОНІТОРИНГА ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З 
ОКРЕМИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОСОБИСТОСТІ 

 
У статті зроблено теоретичний аналіз та проаналізовано емпіричні дослідження феномена 

самомоніторингу. Численні дослідження само моніторингу можна умовно поділити на два основних 
напрями – дослідження структури конструкта цього феномену та виявлення зв’язку само моніторингу 
з різними зовнішніми поведінковими характеристиками. У сучасних дослідженнях визначено, що 
самомоніторинг виявляє себе, також, як здатність до прогнозування реальної поведінки людей у різних 
соціальних ситуаціях, що впливає на особистісну й професійну успішність. Неоднозначність і 
багатогранність цього поняття обумовлює потребу його більш глибокого вивчення.  

Ключові слова: самомоніторинг, поведінкові характеристики, експресивний контроль, 
самопрезентація. 

В статье представлен теоретический анализ и проанализированы эмпирические исследования 
феномена самомониторинга. Многочисленные исследования самомониторинга можно условно 
разделить на два основных направления – исследование структуры конструкта этого феномена и 
выявления связи самомониторинга с разными внешними поведенческими характеристиками. В 
современных исследованиях установлено, что самомониторинг проявляет себя, также, как 
способность к прогнозированию реального поведения людей в разных социальных ситуациях, что влияет 
на личностную и профессиональную успешность. Неоднозначность и многогранность этого понятия 
обуславливает потребность в более глубоком его изучении. 

Ключевые слова: самомониторинг, поведенческие характеристики, экспрессивный контроль, 
самопрезентация. 

Постановка проблеми. Останнім 
часом психологами активно обговорюється 
не стільки проблема вибору єдиної 
найкращої парадигми в аналізі структури 
особистості, скільки створення нової, яка б 
увібрала в себе все найкраще й пропонувала 
б варіанти розв’язання проблем на новому 
якісному рівні. 

Під час вивчення поведінки людини в 
ситуаціях соціальної взаємодії в 
психологічній науці виникло й поширилося 
поняття «самомоніторинг» (self-monitoring), 
запроваджене американським психологом 
Марком Снайдером у 1974 році [10]. Це 
поняття містить два взаємопов’язані процеси: 
самоспостереження й самоконтроль, метою 
яких є досягнення соціальної 
пристосованості. У деяких джерелах 
самоконтроль замінюється самоуправлінням 
і самооцінкою, таким чином, self-monitoring 
містить три компоненти. 

«Самомоніторинг» (СМ) було описано 
як характеристику індивідуальних 
відмінностей, що визначає, по-перше, 
здатність і прагнення відстежувати через 
самоспостереження й самоконтроль свою 
експресивну поведінку та самопрезентацію в 
соціальних ситуаціях і, по-друге, реалізацію 
цієї здатності в дійсності. Іншими словами, 
ця характеристика свідчить про наявність або 
відсутність у суб’єкта тенденцій до 
тактичного управління враженням, яке 

містить конструювання та удосконалення 
свого соціального образу [5, 9, 11]. 

Так дослідженням структури 
особистісних властивостей займалися 
(Akrami N., Asendorpf B., Ackerman P., та ін.), 
аналізом співвідношення між 
самомоніторингом, мотивацією й 
цінностями, що ґрунтувався на уявленнях, 
розроблених в руслі теорії діяльності 
(ЛеонтьєвД.А.; Вілюнас В.К.; Асмолов А.Г., 
та ін.), а також на підходах до дослідження 
самопрезентації та її мотивації (Джонс E. і 
Піттман T.; Аркін Д., та ін.) та моделі 
ціннісних орієнтацій Шварц С.  

Водночас акцент на прикладних 
дослідженнях самомоніторингу не заповнює 
прогалин у дослідженні його змісту. Так, 
практично не розглянуто питання щодо місця 
самомоніторингу в структурі особистості, 
його співвідношення з основними 
особистісними змінними – базовими рисами, 
механізмами особистісного контролю, 
мотиваційною та емоційною сферами, що 
звужує можливості інтерпретації результатів 
досліджень і ускладнює дослідження його 
формування.[2] Важливо відзначити також, 
що при всій популярності високо 
прогностичного конструкта самомоніторингу 
в зарубіжній психології, він практично не 
відомий вітчизняним психологам, що робить 
актуальним опис галузі використання 
самомоніторингу. 
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Таким чином, мета статті – 
проаналізувати компоненти 
самомоніторингу, його співвідношення з 
окремими властивостями особистості. 

Завдання:  
– зробити теоретичний аналіз 

досліджень феномена самомоніторингу; 
– проаналізувати емпіричні 

дослідження самомоніторингу; 
Стаття написана в межах роботи 

наукової школи „Формування особистості в 
умовах соціальних трансформацій” (ГР № 
0112U000664) Харківського гуманітарного 
університету „Народна українська академія”.  

У статті використовуються методи 
теоретичного дослідження. Теоретичний 
огляд літератури, який є аналізом, 
зіставленням і узагальненням даних з 
проблеми, що вивчається.  

Аналіз останніх досліджень. Розгляд 
феномена самомоніторингу як комплексної 
характеристики не лише підвищує 
можливості діагностики цієї характеристики, 
але й створює умови для її формування. 

Теорія М. Снайдера сприяла появі 
величезної кількості досліджень, 
присвячених ролі процесів керування 
враженням у різних галузях індивідуального 
й соціального функціонування. Сам автор, з 
одного боку, пов’язав ідею феномена СМ з 
проблемою витоків «акторської майстерності 
в житті», з іншого боку, класифікував її як 
теорію індивідуальних відмінностей в 
експресивному контролі, а з третього – 
назвав центральний феномен своєї теорії 
терміном «self-monitoring», що українською 
мовою перекладається як 
«самовідстежування». Це поєднання разом з 
комплексністю й багатогранністю самого 
феномена викликало запеклі суперечки 
навколо центрального поняття даної теорії, 
психологічного конструкта самомоніторингу 
та методу його вимірювання. 

Згідно з основним постулатом теорії 
люди значно розрізняються за ступенем того, 
як вони можуть і хочуть залучати 
експресивний контроль. Ця теорія багато в 
чому відштовхувалася від відомої концепції 
«ролевої драматургії» І. Гофмана, у якій 
автор порівнює соціальну взаємодію з 
театральною виставою або «ланцюгом» 
вербальних і невербальних експресивних 
актів, якими людина керує з метою 
збереження відповідності ситуації та своєї 
поведінки [1]. Таке керування собою вимагає 
певного репертуару мімічних засобів, 
усвідомлення того, як оточуючі 
інтерпретують ту або іншу дію, а також 

прагнення керувати соціальною атмосферою 
й використанням певного репертуару 
експресивних тактик. 

Сам М. Снайдер неодноразово 
користувався метафорою театру для 
пояснення суті запропонованого їм 
феномена. Певною мірою експресивний 
контроль може бути задіяний «у 
нешкідливих спробах змастити скрипучий 
механізм соціальних контактів» [6, р. 7]. Але 
експресивний контроль може бути також 
невід’ємною частиною недозволених 
соціальних дій, таких як брехня, 
приховування своїх справжніх намірів або 
подання свого несправжнього «Я». 

Виникає низка питань, а саме: чому одні 
люди більшою мірою здатні контролювати 
свою експресивну поведінку, ніж інші; які 
генетичні й середовищні передумови 
розвитку експресивного контролю; які риси 
особистості взаємопов’язані з експресивним 
контролем, і як можна пояснити цей 
взаємозв’язок.  

Теорія індивідуальних відмінностей в 
експресивному контролі могла прояснити 
важливі нюанси в загальному контексті 
розуміння того, як соціальна взаємодія та 
міжособистісні відносини регулюються 
експресивною поведінкою.  

Деякою мірою появу конструкта 
самомоніторингу можна віднести на рахунок 
актуальності звернення до експресивного 
контролю як такого та виклику, який він 
кидав все ще поширеному на той момент 
переконанню, що невербальна поведінка не 
може бути підпорядкована довільному 
контролю [4]. Популярність, якої набула 
теорія самомоніторингу в психології 
особистості та соціальній психології, можна 
значною мірою пояснити тим історичним 
контекстом, в якому вона з’явилася. 

Поведінку лише частини людей можна 
досить точно прогнозувати, спираючись на їх 
особистісні настанови та інші характеристики. 
У іншої частини, навпаки, поведінка 
визначається вимогами ситуації та мінімально 
відповідає особистісним настановам і 
цінностям. М.Снайдер припустив, що ці 
індивідуальні відмінності обумовлено різним 
ступенем вираження самомоніторингу, і 
описав особливості осіб з високим і низьким 
рівнем розвитку цієї якості. 

З одного боку, рівень самомоніторингу, 
згідно зі М.Снайдером, визначається тим 
джерелом інформації, яке індивід 
використовує для керування своєю 
поведінкою. Особи з високим рівнем 
самомоніторингу (ВСМ) спираються на 
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інформацію про адекватність тієї чи іншої 
поведінки в даній ситуації. Беручи до уваги 
ситуативну доцільність своєї експресивної 
самопрезентації, люди з високим 
самомоніторингом відстежують свою 
експресивну поведінку та відповідно до цього 
прагнуть створити бажаний образ публічного 
«Я». Таким чином, їх поведінка достатньо 
чутлива до соціальних і міжособистісних 
натяків про ситуативну адекватність 
самопрезентації. Люди з низьким рівнем 
самомоніторингу (НСМ) меншою мірою 
використовують експресивний контроль, не 
виявляють зацікавленості до ситуативної 
адекватності своєї експресивної поведінки, 
тобто їх експресивна поведінка не 
контролюється, а відображає їх дійсні 
внутрішні настанови, емоції та почуття. 

З іншого боку, теорія самомоніторингу 
стосується відмінностей людей у тому, 
наскільки вони цінують, створюють, 
розробляють та удосконалюють соціальні 
образи та публічну самопрезентацію. На 
думку М.Снайдера, людей з високим 
самомоніторингом можна порівняти з 
віртуозними соціальними прагматиками, які 
здатні й прагнуть створювати образи, 
призначені, для того, щоб справляти враження 
на інших. Крім того, здається, що вони навіть 
вірять у ті образи, які самі створюють, і 
надають значення тому факту, що ці образи 
можуть стати й навіть стають соціальною 
реальністю. Навпаки, люди з низьким 
самомоніторингом справляють враження тих, 
хто не лише не хоче, але й не може зробити 
свій образ привабливішим. [11] 

На початку своїх досліджень автор 
представив самомоніторинг як одновимірний 
конструкт із вищим й нижчим рівнями. 
Виглядало це так, нібито низький 
самомоніторинг – це недолік, і людям з 
низьким самомоніторингом не вистачає тих 
здібностей, які мають люди з високим. У 
пізніших розробках Снайдер говорить про 
двопрототипову модель [9]. Ці прототипи 
можуть бути концептуалізовані як два 
зіставні стратегічно-мотиваційні процеси, що 
впливають на інтерпретацію ситуації. 
Прототип людини з високим 
самомоніторингом ставить наступне 
стратегічне запитання: «Чого вимагає дана 
ситуація від мене та як я можу їй 
відповідати?». Навпаки, експресивна 
поведінка людини з низьким 
самомоніторингом генерується з його 
афективних станів та настанов, він 
висловлює те, що відчуває. Стратегічне 
запитання людини з низьким 

самомоніторингом звучить так: «Хто я є, і як 
я можу залишатися собою в цій ситуації?». 
Таким чином, відмінності із 
самомоніторингу можуть бути 
багатовимірними конфігураціями. 

У загальних рисах теорія 
самомоніторингу запропонувала певною 
мірою варіант вирішення розбіжностей, що 
стосуються відносної ролі особистості й 
ситуації в детермінації соціальної поведінки. 
Теорія самомоніторингу стала стимулом до 
подальших досліджень у цьому напрямі. 

Емпіричні перевірки гіпотез, що 
виникли з появою теорії самомоніторингу, 
сприяли появі великої кількості наукових 
робіт. З цього з’явилося доволі багато статей, 
у яких йшлося про те, що «це важливий 
конструкт, що відкриває нові перспективи 
щодо вдосконалення пояснювальних 
механізмів соціально-психологічних явищ» 
[7, p.135], і що Шкала самомоніторингу – 
«один із найбільш популярних інструментів 
вимірювання, представлених останнім 
часом» [3, p 663]. 

Серед численних досліджень СМ, 
можна умовно виділити два основні 
напрями: дослідження структури конструкта 
СМ і виявлення зв’язку СМ із різними 
зовнішніми поведінковими корелятами.  

Дослідження самомоніторингу 
звичайно проводилися з використанням 
шкал, що складаються з певної кількості 
характеристик самоопису, за допомогою 
яких виявлялися люди з високим і низьким 
самомоніторингом. Найбільш часто 
використовуваними інструментами є 
біполярна (з відповідями 
«правильно/неправильно») Шкала 
самомоніторингу, що складається з 25 
пунктів, і її модифікований удосконалений 
варіант із 18 пунктів. Не зважаючи на те, що 
в цих методиках представлено багатогранний 
за змістом конструкт, прояви експресивного 
контролю мають особливе положення. 
Дійсно, пунктом, що найбільшою мірою 
корелює з усім опитувальником Шкала 
самомоніторингу, є пункт «Я міг би стати 
гарним актором». [12, 11, 7] 

Актуальним є питання про сам факт 
існування індивідуальних відмінностей у 
самомоніторингу. Тобто, поняття СМ 
стосується мотивації індивідів і способів 
реалізації цих мотивів, теорія СМ припускає, 
що різноспрямовані прояви самомоніторингу 
демонструються одними й тими самими 
людьми і, отже, відображають одні й ті самі 
індивідуальні відмінності. М. Снайдером 
ніколи не піддавалася сумніву 
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багатофакторна природа пунктів Шкали 
самомоніторингу (крім того, фактори 
виділилися в його власному факторному 
аналізі). [12, 11] 

Питання про те, що в самомоніторингу 
забезпечує його цілісність, а що впливає на 
його негомогенність, – стало одним з 
основних у подальших дослідженнях СМ. 
Існування неоднорідних типів 
самомоніторингу – тип високого й низького – 
ще одна тема для досліджень. Наступники 
Снайдера внаслідок того, що типологічний 
підхід усе більше критикувався в психології 
загалом, поступово стали сумніватися, а 
потім й критикувати типологічний підхід до 
самомоніторингу, визнаючи його в корені 
неправильним, і обґрунтовувати 
безперервність і гомогенність Шкали 
самомоніторингу. [8] 

Наступне питання досліджень 
стосувалося унікальності конструкта СМ. 
Стаття Снайдера і Гангестада про існування 
латентної змінної, що відображає основний 
зміст феномена самомоніторингу, стала 
причиною критики стосовно положень теорії 
самомоніторингу.  

Такий напрям досліджень СМ, як аналіз 
його взаємозв'язків із найширшим колом 
зовнішніх змінних, є другим основним 
напрямком у дослідженнях проблематики 
СМ. Спочатку конструкт зіставлявся з тими 
змінними, вірогідність зв’язку з якими прямо 
виходила з положень теорії СМ (наприклад, 
настанови, чутливість до очікувань інших 
тощо). 

Із самих положень теорії СМ виходило, 
що поведінка тих, хто використовує 
експресивний контроль, має бути особливо 
чутливою до тих змін соціального контексту, 
у якому створюється самоподання; тому в 
тих галузях, де ситуація передбачає значної 
мінливості стилю поведінки, люди з високим 
самомоніторингом мають виявляти більшу 
міжситуативну варіативність своїх 
самопрезентацій, ніж люди з низьким 
самомоніторингом. Крім того, основні 
положення теорії самомоніторингу є 
підставою для того щоб з великою 
ймовірністю стверджувати, що люди з 
низьким самомоніторингом мають виявляти 
більшу послідовність у поведінкових проявах 
своїх відчуттів, їх думки мають бути 
стійкішими, і, таким чином, у них має 
спостерігатися міцний зв’язок між їх 
аттитюдами й перевагами з їх справжніми 
поведінковими проявами.  

Упродовж першого десятиліття 
існування теорії й досліджень 

самомоніторингу літературні огляди та 
критичні коментарі щодо самого поняття та 
його вимірювання зазвичай концентрувалися 
навколо вищезгаданих проблем (Briggs S. & 
Cheek J.; Cheek J; John O/ & Block J.; Snyder 
M. ; Wolfe R., Lennox R. & Hudiburg R.). 

Лише в другому десятилітті з’явилися 
самостійні програми, що пов’язані з 
дослідженням проблем особистісної та 
ситуативної обумовленості поведінки. У 
фокусі зацікавленості дослідників виявилися 
змінні, пов’язані із соціальною, професійною 
та особистісною успішністю. 

Література з проблематики СМ 
дозволяє виділити найбільш популярні 
напрями досліджень щодо взаємозв’язку 
цього феномена з такими характеристиками: 

1) експресивним контролем (Riggio & 
Friedman; Siegman& Reynolds, Snyder); 

2) здатністю точно сприймати 
ключову інформацію в соціальних ситуаціях 
(Costanzo & Archer, ; Funder & Harris,; Hosch, 
Leippe, Marchioni & Cooper; Mill,); 

3) доступністю індивідуальних 
настанов, змістом образу «Я», 
взаємозв’язками між настановами й 
цінностями (DeBono, Green, Shair & Benson; 
DeBono & Snyder; Kardes Sanbonmatsu,Voss, 
& Fazio,; Mellema & Bassili; Snyder & Cantor); 

4) відповідністю між особистісними 
настановами й публічнимидіями ( Ajzen, 
Timko & White,; DeBono & Omoto,; DeBono 
& Snyder, ; Kraus, ; Maio & Olson; Snyder & 
Kendzierski; Snyder & Swarm; Snyder & 
Tanke; Wymer & Penner; Zanna, Olson & 
Fazio; Zuckerman & Reis,); 

5) схильністю пристосовувати 
поведінку до базових особистісних 
диспозицій і спеціальної ключової інформації 
про соціальну ситуацію (Danheiser & 
Graziano, ; Dardenne & Leyens,; Fiske & Von 
Hendy,; Friedman & Miller-Herringer,; Lippa & 
Donaldson; McCann &.Hancock,; Snyder & 
Monson,; Wong & Watldns); 

6) чутливістю до ключової інформації 
про ситуацію, характеристику свого «Я» та 
прояві настанов (Chen, Schechter & Chaiken; 
Fritz, Lavine & Huff; Graziano & Biyant; Jones, 
Brenner & Knight; Krosnick & Sedikides); 

7) сприйнятливістю до впливу 
реклами, яка апелює до образів, що 
асоціюються з продуктом, порівняно з тією 
рекламою, яка повідомляє про реальну якість 
рекламованих продуктів (DeBono & Packer; 
Shavitt, Lowrey & Han; Snyder & DeBono); 

8) оцінками якості продукту 
споживачами (DeBono & Krim; DeBono & 
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Leavitt; DeBono & Packer; DeBono & Rubin; 
DeBono & Snyder); 

9) сприйнятливістю до мотивуючих 
послань, які викликають функціональні 
вирішення, пов’язані з проявом соціальних 
образів порівняно з тими, що обґрунтовують 
причини вираження індивідуальних настанов 
і цінностей (DeBono; DeBono & Hamish; 
Kristiansen & Zanna; Lavine & Snyder); 

10) орієнтацією на зовнішність як 
критерій оцінки інших людей (Snyder 
Berscheid,& Glick; Snyder, Berscheid & 
Matwychuk; Terkildsen); 

11) орієнтацією на соціальну взаємодію, 
дружбу й романтичні стосунки (Berscheid, 
Graziano, Monson & Dermer; Broderick & 
Beltz; Ickes & Barnes; Ickes, Reidhead & 
Patterson; Jones & Baumeister,; Simpson,; 
Simpson, Gangestad & Biek; Snyder, Gangestad 
& Simpson; Snyder & Simpson; Snyder, 
Simpson & Gangestad); 

12) появою лідерства в групі (Anderson 
& Tolson,; Cronshaw & Ellis; Dobbins, Long, 
Dedrick & demons; Ellis; Garland & Beard; 
Zaccaro, Foil & Kenny); 

13) організаційною поведінкою та 
управлінськими результатами (Baron; 
Caldwell & O'Reilly,; Deluga,; Fandt & Farris; 
Jenkins; Kilduff,; KildufF & Day, ); 

14) експресивним контролем і 
міжособистісними орієнтаціями, які 
виявляють себе в дружбі, романтичних та 
інтимних стосунках (Snyder et al.; Snyder & 
Simpson,). 

У свою чергу, дослідження 
міжособистісних орієнтацій виявили, що 
люди з високим СМ обирають партнерами 
щодо взаємодії в тій чи іншій ситуації друзів, 
які сприяють їм у конструюванні відповідних 
щодо цієї ситуації образів самопрезентації 
[12]. Більше того, люди із ВСМ особливо 
віддають перевагу в романтичних стосунках 
партнерам із привабливою зовнішністю, 
тобто тим, що мають характеристику, яка 
підвищує їх власний статус в очах 
оточуючих. Керуючись зовнішніми 
параметрами, люди із ВСМ мають 
романтичні стосунки, що характеризуються 
меншою близькістю, порівняно з людьми, що 
мають низький самомоніторинг; крім того, 
вони з більшим бажанням використовують 
хитрість, обман при «завоюванні» партнера 
для романтичних стосунків. Навпаки, вибір 
друга в людей із НСМ звичайно відображає 
схожість ідентичностей та однакових 
цінностей. Їх романтичні стосунки є відносно 
стабільними й характеризуються близькістю 
та пріоритетом інтимних стосунків.  

Можна відзначити також дослідження, 
що стосуються реклами, механізмів 
переконання й споживчої поведінки (DeBono 
& Snyder; Snyder & DeBono); відбору 
персоналу (Snyder et al.,); поведінки в 
організації (Caldwell & Burger; Caldwell & 
O'Reilly; Fandt & Farris; Jenkins; Kilduff; 
Kilduff & Day; Mehra & KildufF); процесів 
соціалізації й розвитку (Eder; Eisenberg et al; 
Graziano et al.,); а також крос-культурні 
дослідження (Gudykunst; Gudykunst & 
Nishida; Gudykunst, Yang & Nishida). 

Наприклад, дослідження споживчих 
настанов і поведінки виявили, що люди із ВСМ 
цінують товари за їх стратегічну цінність в 
удосконаленні їх соціального образу й 
публічного самоподання, позитивно реагуючи, 
наприклад, на рекламні слогани, які асоціюють 
продукт зі статусом. Навпаки, люди з НСМ 
судять про товари за термінами їх якості, не 
розглядаючи зовнішні характеристики, що 
створюють образ й підвищують статус, тобто 
обирають товари, яким можна довіряти щодо 
виконання призначених їм функцій (DeBono; 
DeBono & Harnish,; DeBono & Packer; DeBono 
& Rubin; DeBono & Snyder; DeBono & Telesca; 
Snyder & DeBono). 

Схожі тенденції виявляються і в 
поведінці людей у професійній галузі. Люди з 
ВСМ віддають перевагу посадам, що 
вимагають відпрацювання навиків 
самопрезентації, а люди з НСМ віддають 
перевагу посадам, які дозволяють їм виявляти 
своє справжнє «Я» (Snyder & Gangestad). Крім 
того, люди з ВСМ особливо успішні в тій 
діяльності, яка вимагає гнучкості й 
адаптивності при взаємодії з різною 
клієнтурою (Caldwell & O'Reilly), тоді як люди 
з НСМ функціонують краще при взаємодії з 
відносно однорідними робочими групами 
(Anderson). Аналогічно, рівень СМ, як 
свідоцтво орієнтації на публічне самоподання 
чи особистісні настанови, може стати 
важливою інформацією для фахівців у сфері 
відбору персоналу. При моделюванні ситуацій 
відбору персоналу виявляється, що люди з 
ВСМ більшим чином налаштовуються на 
необхідний зовнішній вигляд кандидатів на 
посаду, тоді як люди з НСМ налаштовуються 
на необхідних особистісних характеристиках 
кандидатів (Snyder et al). 

Важливо відзначити, що дослідження 
другого-третього десятиліття феномена СМ 
сягають далі, ніж проста демонстрація того, 
що індивідуальні відмінності в 
удосконаленні свого публічного образу 
впливають на поведінку в ситуації 
самопрезентації.  
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Узагальнюючи огляд проблематики 
СМ, можна зробити такі висновки: 

1. Поняття «самомоніторинг» було 
запроваджене М. Снайдером як варіант 
вирішення протистояння «межа – ситуація» в 
психології. В останніх дослідженнях 
установлено, що СМ впливає на здатність 
передбачати реальну поведінку людей у 
різних соціальних ситуаціях, і як наслідок 
цього, на успішність у різних сферах життя. 

2. СМ – це складне й багатогранне 
поняття, що обумовлює потребу в його 
глибшому дослідженні з метою розуміння 
механізмів функціонування даного 
феномена. 

3. Слід зазначити, що стосовно СМ 
дотепер відкрито питання, якими термінами 
оперувати при його розгляді, тобто 
відноситься феномен до рис чи є 

типоутворюючою характеристикою. 
Суперечливі, також, думки про стильовий 
характер феномена. 

4. У визначенні самомоніторингу 
міститься вказівка на два якісно різних 
компоненти: «здатність» і «бажання», тобто 
те, що забезпечують диспозиція й мотивація.  

5. Феномен СМ – галузь психологічної 
проблематики з багатою багаторічною 
традицією дослідження за кордоном. У 
вітчизняних літературних джерелах 
інформації про СМ надто мало. 

З нашої точки зору, у перспективі 
доцільно провести дослідження 
взаємозв’язку складових СМ із складовими 
емоційного та соціального інтелекту, що 
дозволить розширити уявлення про сам 
феномен самомоніторингу та механізми його 
функціонування. 
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ANALYSIS OF THE PHENOMENON OF SELF - MONITORING AND ITS RELATIONSHIP 

WITH INDIVIDUAL PERSONALITY 'S CHARACTERISTICS 
The paper presents the theoretical analysis and the analysis of empirical studies of the phenomenon of 

selfmonitoring. Numerous studies of selfmonitoring can be divided into two main areas - the study of the structure of 
construct of this phenomenon and identify intercorellations between selfmonitoring and different external behavioral 
characteristics. Selfmonitoring (SM ) is defined as a characteristic of individual differences , which reflects , at first , the 
ability and the wish of people to track through introspection and self-control their expressive behavior and self-
presentation in social situations and , at second , the implementation of this ability in reality. In the current studies 
determined that selfmonitoring reveals itself , as well as the ability to predict actual behavior in different social situations 
that affects the personal and professional success. The ambiguity and complexity of this concept defines the need of more 
detailed study. Outlining prospects for further research , the author points to the feasibility of a study of the corellation 
berwwen the components of SM and components of emotional and social intelligence, which will expand the 
understanding of the phenomenon of selfmonitoring and mechanisms of its functioning. 

Keywords: behavioral characteristics, expressive control, selfmonitoring, self-presentation 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
У статті розглядаються психологічні аспекти військово-професійного відбору в арміях провідних 

країн в сучасних умовах. Цей відбір здійснюється за уніфікованою, диверсифікованою або змішаною 
процедурами. Основу увагу пріділено розгляду професійно- психологічного відбору, як основної частини 
військово-професійного відбору. Процедури відбору кандидатів в офіцери та кандидатів в сержанти 
мають свої певні відмінності, зокрема стосовно визначення наявності лідерського потенціалу.  

Ключові слова: військово-професійний відбір, професійно- психологічний відбір, процедури та 
інструментарій відбору. 

В статье рассматриваются психологические аспекты военно-професссионального отбора в 
армиях ведущих стран в современных условиях. Этот отбор осуществляется по унифицированной, 
диверсификованной или смешанной процедурам. Основное внимание уделено рассмотрению 
профессионально-психологического отбора, как основной части военно- профессионального отбора. 
Процедуры отбора кандидатов в офицеры и кандидатов в сержанты имеют свои определенные 
отличия, в частности, относительно определения лидерского потенциала. 

Ключевые слова: военно-професссиональный отбор, профессионально-психологический отбор, 
процедуры и инструментарий отбора. 

Важливим елементом військово-
професійного відбору є професійно-
психологічний відбір. На здійснення 
процедур відбору в сучасних умовах значно 
вплинули два моменти: військово-історичні 
події та зміни у суспільстві. Так, під час 
першої та другої світових війн, виникла 
необхідність відбору, в дуже стислі терміни, 
великої кількості кандидатів на службу в 
армії з метою призначення їх на посади, на 
яких вони повинні були діяти найбільш 
ефективно. До першої світової війни відбір 
полягав в тривалому індивідуальному 
психологічному тестуванні за окремими 
тестами. Цей вид тестування був не дуже 
практичним і трудомістким для відбору 
великої кількості кандидатів. У зв’язку з цим, 
були розроблені групові тести, що дозволяли 
тестувати, за той же самий час, більшу 
кількість осіб. Під час другої світової війни 
групове психологічне обстеження стає 
складовою частиною процедури військово-
професійного відбору. Зміни в суспільстві 
полягали у використанні досягнень 
технічного прогресу, зокрема комп’ютерних 
технологій, для підвищення ефективності 
цього відбору. Крім цього, великі соціальні 
зміни викликали зміну поглядів на відповідні 
компетенції військових фахівців. Далі, після 
закінчення “холодної” війни та падіння 
Берлінської стіни, почався період 
гуманітарних операцій (операцій з підтримки 
миру). Також, скорочення чисельності 
збройних сил, припинення призову на 
строкову службу в багатьох 
західноєвропейських країнах, здійснення 
терористичних актів, вплинули на те, яким 

чином військовиків відбирають, навчають і 
застосовують в операціях [2, 3, 4].  

Метою статті є розгляд психологічних 
аспектів військово-професійного відбору в 
арміях провідних країн в сучасних умовах. 
Завданнями є висвітлення сутності та 
загальних підходів до: організації військово-
професійного відбору; інструментарію для 
оцінки придатності до служби у війську (для 
таких країн, як Бельгія, Велика Британія, 
Канада, Нідерланди, США, ФРН, Швейцарія). 
Основну увагу пріділено розгляду професійно- 
психологічного відбору. 

Розглянемо особливості військово-
професійного відбору, зокрема з 
урахуванням основних військових 
компетенцій та мети цього відбору. Для того, 
щоб отримати достатнє уявлення про мету 
необхідно відповісти на два питання: 1.“Які 
компетенції та здібності повинен мати 
новобранець, щоб досягти успіху у 
військовій діяльності?” 2. “Якими є основні 
відмінності між військовослужбовцями і 
цивільними особами?”. Відповіді на ці 
питання здійснюються за наступним 
профілем компетентностей 
військовослужбовця: 

- військовослужбовець повинен бути в 
змозі фізично подолатити інших людей; 

- військовослужбовець повинен бути 
спроможним діяти в умовах існування 
постійної загрози бути вбитим, пораненим 
або потрапити у полон; 

- військовослужбовець повинен вміти 
беззастережно підкорятися наказам 
командира; 

- військовослужбовець повинен бути 
готовим до того, що в будь-який час він 
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повинен бути діяти згідно наказу або до того, 
що він може бути негайно відправлений за 
кордон. 

Це є основним профілем для трьох 
основних категорій в збройних силах: офіцер, 
сержант, солдат. 

Військово-професійний відбір, за своїм 
спектром, є більш ширшим ніж у цивільному 
житті. У цивільному житті цей відбір 
орієнтований на чітко визначену функцію. 
Військові кандидати відбираються за 
категорією і видом діяльності та будуть 
займати ряд посад у перебігу своєї кар’єри. 
Отже, вибір цілей не так вже відрізняється 
від вибору цілей цивільних осіб [1,2, 4]. 

Стосовно загальної політики 
військового відбору можна зазначити, що в 
арміях провідних держав переважно існує 
три способи організації військово-
професійного відбору. Згідно першого, всі 
кандидати на службу проходять через 
однакові випробування, незалежно від того, 
на яку посаду вони претендують. Він має 
назву уніфікованої процедури. Другий 
полягає у тестуванні кандидатів за різними 
рівнями в залежності від виду діяльності, на 
яку вони претендують. Він отримав назву 
диверсифікованої процедури відбору. Третім 
є поєднання попередніх двох процедур.  

Уніфікована процедура відбору. Всі 
кандидати на службу, незалежно від 
категорії, тестуються за однією батареєю 
тестів. Наприклад, батарея когнітивних тестів 
складається з декількох субтестів 
вимірювання різних когнітивних якостей, 
таких як математичне мислення, вербальне 
мислення та обсяг пам’яті. Всі кандидати 
проходять через ту ж базову батарею 
когнітивних тестів та базову батарею тестів 
особистості, ті ж самі медичні та фізичні 
тести. Зокрема, у США всі кандидати 
опрацьовують Кваліфікаційний тест 
збройних сил (AFQT), за яким визначається 
індекс навченості. Передбачається те, що всі 
новобранці починають з тієї ж базової 
підготовки і, всі вони повинні володіти тими 
ж основними якостями. 

Диверсифікована процедура відбору. 
Кожен кандидат на проходження служби в 
якості солдата тестується за батареєю тестів 
для солдатів, кожен кандидат на 
проходження служби в якості сержантів 
тестується за батареєю тестів для сержантів, 
кожен кандидат на підготовку в якості 
офіцера тестується за батареєю тестів для 
офіцерів. Передбачається, що в межах однієї 
категорій кандидати мають ті ж якості, але 
між різними категоріями ці якості 

відрізняються. Раніше, наприклад, в 
Нідерландах і Бельгії, відбір було 
організовані саме таким чином. 

Змішана процедура відбору. На практиці 
багато процедур військового відбору є 
частково уніфікованими і частково 
диверсифікованим. Зокрема, у збройних силах 
Бельгії використовують таку систему. 
Уніфікована частина відбору складається з 
двох етапів. У місцевих центрах тестування по 
всій країні всі кандидати проходять перший 
етап відбору, який здійснюється за допомогою 
комп’ютерів з використанням батареї 
когнітивних тестів. У місцевих центрах 
тестування кандидати отримують інформацію 
про роботу та інформацію про майбутню 
кар’єру. Після цього наступає другий етап 
процедури відбору. Цей етап відбувається у 
національному центрі відбору. Кандидати 
повинні пройти медичні та фізичні тести, 
відпрацювати особистісні тести і заповнити 
ряд автобіографічних документів. Крім того, 
вони проходять інтерв’ю в офіцера з відбору. 
Психолог вивчає всі відомості, зібрані під час 
двох етапів, і надає остаточний висновок по 
кожному кандидату. День завершується 
орієнтувальним інтерв’ю, під час якого 
кандидат отримує інформацію про його 
кар’єрні перспективи і подальші кроки у 
відборі. Диверсифікована частина 
здійснюється з врахуванням категорії 
військовослужбовців або особливостей 
діяльності. Кандидати в сержанти та офіцери 
в окремий день повинні відпрацювати ряд 
додаткових тестів. Кандидати у сержанти 
оцінюються за батареєю технічних тестів (для 
визначення рівня розуміння знань з механіки, 
техніки та електрики) і тесту на знання 
англійської як другої мови. Зі свого боку, 
кандидати в офіцери виконують батарею 
тестів для офіцерів, що складається з 
багаторівневих когнітивних тестів і групи 
спеціальних вправ на другий день тестування.  

Розглянемо інструментарій для оцінки 
всіх категорій військовослужбовців (на 
прикладі збройних сил Бельгії). 
Виокремлюється три види військово-
професійного відбору: адміністративний, 
медичний (фізичний) та психологічний відбір. 

Адміністративні відбір. Для всіх 
процедур відбору кандидати повинні 
відповідати певним правовим критеріям. Це: 
мінімальний і максимальний вік, рівень 
освіти та національність. Стосовно 
національності, то цей критерій змінюється. 
У Бельгії, громадянам країн Європейського 
Союзу, дозволено вступати у збройні сили. 
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Медичний (фізичний) відбір. Кандидати 
повинні також відповідати критеріям з точки 
зору фізичних показників, як-то зріст, 
відсутність дальтонізму і проблем з спинним 
хребтом. Наприклад, військовий водій 
(механік-водій) повинен бути в змозі 
керувати своїм автомобілем або танком без 
будь-яких фізичних проблем. Кандидати з 
дуже довгими або короткими ногами не буде 
відповідати цьому критерію. 
Відповідальність за медичний та фізичний 
відбір полягає, в основному, на лікарях і 
фахівцях з фізичної підготовки. Психологи, 
тут є корисними при проведенні 
нейропсихологічних і психопатологічних 
обстежень. При відборі, в багатьох країнах, 
спостерігається погіршення рівня фізичної 
підготовки новобранців. Це пов’язано, 
зокрема, з сучасним способом життя. 
Відповідно, це викликає необхідність 
перегляду критеріїв в бік їх послаблення. У 
цій області, також, виникає питання стосовно 
врахування особливостей статі та того, чи 
повинні бути ці критерії однаковими як для 
чоловіків, так і для жінок. 

Психологічний відбір. Цей відбір 
оцінює придатність кандидата за 
інтелектуальним, соціальним та 
мотиваційним критеріями. Крім того, 
оцінюється придатність кандидата до 
організаційного клімату або організаційної 
культури військово-професійної діяльності. 
Психологічний відбір здійснюється 
підготовленими офіцерами по відбору; 
психологами; військовими фахівцями, що 
мають досвід роботи в певній діяльності та 
офіцерами (членами або головами комісій по 
відбору), які приймають рішення щодо 
прийняття кандидатів на службу. Для цього 
використовується шість категорій 
інструментарію оцінки: 

1. Тести здібностей. Одним з широко 
використовуваних інструментів 
психологічного тестування є тест на 
придатність, який іноді називають 
когнітивним, тестом на розумові здібності 
або тестом інтелекту. Для цілей військово-
професійного відбору використовуються 
варіанти тестів з умовами обмеження часу на 
виконання. Важливими при цьому є 
швидкість і час реакції. Батарея тестів 
здібностей, як правило, містить субтести по 
визначенню когнітивних якостей, таких як 
числові, словесні та просторові здібності, 
технічні і загальні здібності. Для того, щоб 
класифікувати кандидатів, оцінки можуть 
бути розраховані за окремими частинами 
тестування або результати можуть бути 

згруповані у загальній оцінці. Така оцінка 
називається сумарною оцінкою, що 
відображає загальний рівень когнітивних 
функцій і здібності до навчання. Замість того, 
щоб зосередитися на фактичних знаннях, ці 
види тестів грунтуються на факторах 
здібностей, відносно незалежних від 
суміжних школьних дисциплін і знань. Тести 
знань, або академічні тести, традиційно 
використовуються для вивчення когнітивних 
здібностей і краще підходять для визначення 
рівня шкільних знань. Батарея тестів 
здібностей може використовуватись для всіх 
категорій військовиків (уніфікована 
процедура). Разом з цим, за думкою 
європейських фахівців з відбору, доцільним є 
введення додаткових тестів здібностей як для 
кандидатів в офіцери, так і кандидатів в 
сержанти (диверсифікована процедура), 
оскільки їх підготовка містить в собі, в 
більшості випадків, академічну освіту, що 
потребує певного рівня абстрактного 
мислення. Іншими причинами, для 
додаткових тестів, є необхідність 
вимірювання лідерського потенціалу та 
спеціальних технічних здібностей. 

2. Заходи з визначення пізнавальних 
здібностей. На відміну від тестів здібностей, 
академічних тестів та академічних 
кваліфікацій, вони здійснюються, щоб 
отримати відомості про знання в конкретних 
галузях. Тому академічні тести іноді 
називають тестами знань. Ці тести можна 
розглядати як традиційні іспити, такі як есе 
або відкриті тести. В Бельгії використовують 
такі види випробувань протягом іспиту на 
знання рідної мови кандидатів в офіцери 
(тестування як рідна мова і друга мова). 
Академічні тести також можуть бути 
побудовані як батарея тестів множинного 
вибору. Академічна тести (на основі освіти) 
широко застосовуються в якості критеріїв 
військового відбору в (наприклад, в США, 
Нідерландах і Бельгії), а деякі збройні сили 
використовують їх в якості додаткового 
джерела інформації (наприклад, збройні сили 
США використовують це для відбору 
кандидатів в офіцери). 

3. Біографічні дані. Ця група методів, за 
допомогою анкет, дає інформацію про 
минуле кандидата, досвід та особисті дані. 
Прикладами інформації є: вік, стать, місце 
народження, домашня адреса, рівень освіти 
батька і вік матері тощо. Дослідники 
намагаються робити прогнози на основі 
цього типу інформації. Процедура отримання 
біографічних даних більше використовується 
у умовах війська, ніж у цивільній сфері, і це в 
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основному застосовується для скринінгу або 
як частина центру оцінки. 

4. Інтерв’ю. Можуть бути використані 
три типи інтерв’ю; неструктуровані, слабко 
структуровані і структуровані. В літературі 
наголошується про доцільність використання 
добре структурованого інтерв’ю. 

Під час неструктурованого інтерв’ю 
інтерв’юер не має ясного і чітко визначеного 
плану, не знає які питання задавати, в той час 
як структуроване інтерв’ю характеризується 
стандартною формою оцінки та наявністю 
оцінних шкал. Використання структурованого 
підходу до інтерв’ю гарантує, що інтерв’юер 
буде питати кожного кандидата за тими ж 
самими питаннями. Це робить можливим 
порівняння результатів співбесіди між 
кандидатами. Інтерв’ювання займає 
центральне місце у більшості процедур 
військово-професійного відбору. Цей 
безпосередній контакт є важливим моментом 
для зворотного зв’язку, як для інтерв’юера так 
і для кандидата. Європейськими фахівцями 
визнається наявність проблем стосовно 
контролю та нагляду за використанням 
інтерв’ю у військово-професійному відборі. 
Кращий стан справ спостерігається у 
британських королівських військово-
повітряних силах (ВПС), де застосовується 
власна система моніторингу. 

5. Шкали оцінки або опитувальники. 
Інформація шкал оцінки може бути отримана 
з трьох різних точок зору. Кандидати можуть 
оцінити прямо, або побічно, свої здібності 
(самооцінка). Прикладом прямого способу 
самооцінки є відповідь на завдання: “Дайте 
собі характеристику за допомогою десяти 
прикметників”. Непряма самооцінка 
використовується, коли кандидат описує себе 
очима друга або очима ворога. Люди можуть 
бути оцінені їх керівниками (оцінка 
керівника). В збройних силах багатьох 
держав здійснюється оцінка з метою відбору 
кандидатів на заохочення. У таких випадках, 
це залежить від особистих досягнень і 
рейтингів за думкою керівників. Це є 
ілюстрацією оцінки з боку керівника. Крім 
того, військовики можуть бути оцінені їхніми 
колегами (оцінка колег). Під час інтерв’ю або 
підведення підсумків після серії групових 
вправ, кандидатам може бути запропоновано 
описати найбільш впливову людину під час 
їх перебігу. Це приклад того, що називають 
“оцінкою колег” і може надати суттєву 
інформацію, тому що робота в команді є 
важливим питанням у військово-професійній 
діяльності. 

6. Особистісні тести та опитувальники. 
Маючи інформацію про природу і структуру 
особистості кандидата доречно враховувати 
його показники для прогнозування адаптації 
до військово-професійної діяльності та 
успішності засвоєння військової 
спеціальності. Іншими словами, особистістий 
видбір спрямований на те, щоб визначити 
рівень відповідності кандидатів військовій 
організаційній культурі. Для дослідження 
питань особистості та лідерства у 
військовому середовищі широко 
використовуються тести NEO-Personality 
Inventory Revised (NEO-PI-R), California 
Psychological Inventory (CPI), Inwald 
Personality Inventory (IPI) та Minnessota 
Multiphasic Personality Inventory (MMPI). 

Тести NEO і CPI розроблені для оцінки 
осіб в межах психічної норми, і можуть бути 
використані в основних процедурах відбору. 
Тести IPI і MMPI розроблені з метою 
виявлення психопатологічних випадків і 
можуть бути використані в медичних 
батареях тестів або для більш глибокого 
вивчення на основі першого дослідження за 
NEO і CPI. 

Тест CPI широко використовується у 
військових дослідженнях і відборі. Тест CPI є 
частиною базової батареї тестів бельгійської 
армії і використовується у ВМС США для 
відбору спеціальних агентів. NEO 
користується популярністю у ВПС для 
відбору екіпажів (наприклад, у США і 
Бельгії). У середині 50-х років минулого 
століття дослідниками, що працюють для 
ВПС США, були виявлені п’ять 
повторюваних факторів особистості. Ці 
фактори стали відомі як “велика п’ятірка”, 
які є п’ятьма факторами, що 
використовуються в NEO. 

У збройних силах Швеції 
використовують тест CTI (Commander Trait 
Inventory - опитувальник рис командира). 
CTI є тестом для кандидатів в офіцери, для 
визначення когнітивного стилю, і базується 
на теорії особистості К. Юнга [2, 4, 5]. 

Розглянемо процедуру відбору 
кандидатів в офіцери. Офіцери повинні 
володіти високим рівнем абстрактного 
мислення і вміти вести за собою людей у 
важких умовах. Тому вони оцінюються 
більш ретельно в цих областях, ніж 
кандидати в сержанти.  

В цілому, є п’ять основних способів 
вступити в збройні сили в якості кандидата в 
офіцери: 

1. Військова академія. У більшості країн 
існує декілька військових академій, 
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наприклад, одна для сухопутних військ, одна 
для військово-морських сил та одна для 
військово-повітряних сил. 

2. Кандидати можуть вступити через 
контракт. У разі нестачі випускників 
військової академії, яка є основним закладом 
для підготовки офіцерів, іноді надається 
можливість вступу на контрактній основі в 
перебігу обмеженого періоду часу. 

3. За допомогою набору фахівців деяких 
спеціальностей. Якщо збройним силам 
потрібні такі фахівці як юристи, психологи, 
медики, стоматологи - особи, що мають 
необхідну освіту, вони можуть бути набрані з 
придатних кандидатів і, в подальшому, за 
рахунок військового відомства, навчатися в 
цивільних ВНЗ. 

4. Підготовка офіцерів запасу. Більшість 
країн мають збройні сили і військовий 
резерв. Резерв складається з осіб, які не є 
професійними військовими, але які 
готуються для підтримки військ в разі 
конфлікту. У США критеріями відбору 
офіцерів запасу є фізична придатність, 
академічна успішність і рівень моральних 
якостей. Центральним питанням є 
пізнавальні здібності, які оцінюються за 
двома рівнями тестами Scholastic Aptitudes 
Test (SAT) і American College Test (ACT).  

5. П’ятий шлях, щоб стати офіцером є 
можливим через відбір з числа сержантів.  

Підготовка кандидатів в офіцери (на 
прикладі Бельгії). Кандидати можуть 
підготовлені шляхом навчання у підготовчих 
військово-навчальних закладах державної 
або приватної форми власності. У Бельгії, в 
Королівській військовій академії урядом 
організоване однорічне підготовче 
відділення, в якому вивчається математика, 
кілька іноземних мов, географія, історія, 
основи військової та фізичної підготовки. У 
США підготовку майбутніх офіцерів 
здійснють різні приватні і державні 
підготовчі військово-навчальні заклади. 

Вивчення академічного потенціалу. 
Часто використовуваними інструментами 
для виявлення академічного потенціалу є 
традиційні іспити та процедури тестування. 
У Бельгії, як частина процедури відбору, 
кандидати в офіцери повинні пройти іспити з 
мови та математики, що організовані в 
Королівській військовій академії. Крім того, 
у національному військовому центрі 
вербування, вони повинні пройти батарею 
багаторівневих когнітивних тестів. У США, 
випускники шкіл при прийомі у військові 
академії, зобов’язані проходити SAT або 
ACT і повинно бути в хорошій фізичній 
формі, щоб пройти фізичні тести. Існує 

також система рекомендацій. Крім того, в 
США, відбір кандидатів у школи кандидатів 
в офіцери (OCS) базується на батареях тестів 
Officer Selection Battery (OSB), Air Force 
Qualifying Test (AFQT) або ASVAB. У 
школах кандидатів в офіцери (OCS) 
випускників готують до того, що у кар’єрі 
офіцера, поруч з когнітивними здібності, 
великого значення набуває продуктивність 
діяльності.  

Вивчення лідерського потенціалу 
кандидатів в офіцери здійснюється за 
допомогою різних підходів [2]. 

Підхід центрів оцінки. Для виявлення 
лідерського потенціалу використовуються: 
особистісні опитувальники, процедури групи 
спостереження (Великобританія, Бельгія, Данія 
і Німеччина); інтерв’ю, показники 
позашкільних інтересів та лідерські якості 
(США). У деяких країнах окремі з цих 
інструментів поєднуються (тести, анкети, 
інтерв’ю, групи спостереження) і, в результаті, 
отримується загальна оцінка та сумарний бал. 
Це так званий підхід центрів оцінки. 

Підхід груп спостережень. Суть полягає 
у наданні завдання невеликій групі 
кандидатів і спостереженні підготовлених 
спостерігачів за тим, як кандидати 
взаємодіють у процесі прийняття рішення. 
Таких спостерігачів також можна назвати 
засідателями (assessors). Групові вправи 
потребують великих матеріальних витрат, 
через потребу у великій кількості часу і 
великих трудозатратах. Почнемо з того, що 
спостерігачі потребують певної підготовки. 
Також, всі вправи займають кілька годин, 
протягом яких повинні бути зроблені 
спостереження, оцінки, рішення та доповіді. 
І, в ідеальних умовах, кожна вправа потребує 
залучення двох спостерігачів. Ось чому, такі 
групові вправи, в основному, 
використовуються для відбору кандидатів в 
офіцери. Цей вид вправ є надзвичайно 
корисним з двох причин. Перша причина в 
тому, що такі вправи дають цінну 
інформацію про соціальну поведінку і 
лідерські якості, які є двома основними 
компетенціями необхідними для офіцерів. 
Крім того, отримана інформація дуже 
доповнює бланкові або комп’ютерні 
результати тестування тому, що кандидати 
повинні продемонструвати відповідні 
поведінки при розробці конкретних 
результатів. Тестові технології і метод 
інтерв’ю дозволяють кандидатам думати про 
відповіді і відповідати соціально бажаним 
чином. Кандидати можуть сказати, як вони 
будуть себе вести, але це не є доказом того, 
що вони насправді будуть вести себе так. 
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Вірогідність появи соціальних бажаних 
результатів знижується при виконанні 
групових вправ, тому що кандидати роблять 
те, що вони говорять.  

В збройних силах Швейцарії, Великої 
Британії, ФРН та Бельгії, з метою військового 
відбору, організуються групові вправи. 
Залежно від компетенцій, які повинні бути 
проаналізовані, комплекси вправ можна 
варіювати. Прикладом може служити групова 
дискусія з питань лідерства, в ході якої група 
вирішувала проблему на чолі з лідером, що 
був призначений спостерігачем у цій вправі. 
Це абсолютно неструктуровані вправи, 
призначені для з’ясування того, як один з 
кандидатів буде виступати в якості лідера. 

Розглянемо процедуру оцінки 
кандидатів в сержанти. Для відбору 
кандидатів використовуються два підходи. 

Внутрішній відбір. Оцінка кандидатів, 
переважно грунтується на показниках їх 
служби в якості солдата. Члени комісії по 
відбору оцінють кандидатів за великою 
кількістю факторів, наприклад: термін вислуги, 
службова характеристика і наявність нагород. 
В процедурі оцінки використовуються також 
результати тестів на знання, в контексті 
військового фаху, і визначення рівня 
лідерських та соціальних якостей. Кандидати 
готуються з питань кар’єрного розвитку під час 
навчання в школі сержантів. 

Зовнішній відбір. Після завершення 
основної процедури відбору, перед початком 

навчання в школі сержантів, кандидати 
проходять додаткове тестування, спрямоване 
на оцінку їх потенціалу. Особливість складає 
врахування технічного або нетехнічного 
характеру фаху таких фахівців. Це потребує 
визначення спроможності кандидата засвоїти 
технічні знання. У цьому випадку результати 
батареї технічних тестів допомогають 
визначити, чи підходить кандидат для 
навчання за цим профілем.  

Таким чином, професійно-
психологічний відбір, як частина військово-
професійного відбору в сучасних умовах в 
арміях провідних країн є дієвим засобом 
оцінки придатності кандидатів до 
проходження військової служби та навчання 
у військово-навчальних закладах. Його 
результаты розглядаються нарівні з іншими 
показниками при прийнятті рішення про 
прийом на військову службу. Аналіз джерел 
показує, що кількість і складність вибору 
інструментарію, що використовується, 
збільшується зі зростанням ієрархічного 
рівня: солдати працюють з простим 
психологічним інструментарієм; кандидати в 
офіцери, з іншого боку, перевіряються більш 
складними вправами та інструментарієм. 
Система професійно-психологічного відбору, 
створена у ціх країнах активно розвивається і 
удосконалюється на основі сучасних 
досягнень військової психології 
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF MILITARY OCCUPATIONAL SELECTION IN MODERN 

CONDITIONS 
The article deals with the psychological aspects of military professional qualification in modern conditions in 

the armies of the leading countries. This selection is carried out by unified, diversified or mixed procedures. To 
toolkit to assess the suitability for service in the army include aptitude tests, academic tests or tests of knowledge, 
study of biographical data, interviews, rating scales and personality tests. Procedures for assessing candidates for 
officers and sergeants candidates have defined their differences, in particular with respect to determining the 
presence of leadership potential. Studying leadership potential candidates officers by means of the evaluation teams 
and groups of observations. For this purpose, as well organized group exercises or discussions on leadership. For 
the selection of candidates for sergeants are two approaches: internal and external selection selection.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ УЧАСНИКІВ 
ДИПЛОМАТИЧНИХ ПЕРЕГОВОРНИХ ПРОЦЕСІВ 

 
Розглянуто актуальні проблемні питання організації процесу психологічного вивчення офіцерами 

апарату військового аташе України учасників дипломатичних переговорних процесів. Визначено найбільш 
доцільні джерела, методи і принципи вивчення учасників дипломатичних переговорних процесів. 

Ключові слова: психологічне вивчення, офіцери апарату військового аташе, учасники 
дипломатичних переговорних процесів. 

Рассмотрено актуальные проблемные вопросы организации процесса психологического изучения 
офицерами аппарата военного атташе Украины участников дипломатических переговорных 
процессов. Определены наиболее целесообразные источники, методы и принципы изучения участников 
дипломатических переговорных процессов. 

Ключевые слова: психологическое изучение, офицеры аппарата военного атташе, участники 
дипломатических переговорных процессов. 

Постановка проблеми. На сучасному 
етапі розвитку міжнародного співробітництва 
у військовій сфері, важко визначити ті 
питання міждержавного спілкування, які б не 
вирішувались за допомогою дипломатичних 
переговорів. Сам дипломатичний 
переговорний процес, підготовка до нього, 
його ведення і завершення у вигляді 
міжвідомчих а іноді і міждержавних 
договорів, угод є дуже складним 
процедурним механізмом. Він вимагає 
величезної за обсягом та напруженістю 
роботи, високого професіоналізму, великих 
знань, умінь, майстерності значних зусиль 
інтелектуального, морального і 
організаційного характеру.  

Одним з стрижневих напрямів діяльності 
офіцерів апарату військового аташе (ВАТ) 
України з підготовки до дипломатичних 
переговорних процесів є всебічне вивчення їх 
потенційних учасників. Особливо важливе 
місце в цій діяльності займає процес 
безпосереднього психологічного вивчення 
учасників дипломатичних переговорних 
процесів (УДПП) на всіх етапах взаємодії з 
ними. За результатами їх вивчення, офіцери 
апарату ВАТ мають науково-обґрунтовано та 
винятково об’єктивного дослідити їх основні 
морально-ділові та комунікативні якості, 
найбільш характерні стилі ведення 
переговорних процесів, індивідуально-
психологічні особливості тощо. 

Аналіз сучасної діяльності офіцери 
апарату ВАТ України свідчить про те, що 
недостатня розробленість прикладних 
наукових знань і психологічних інструментів з 
ведення даного виду діяльності не дозволяє 
повною мірою забезпечити бажаний рівень 
ефективності виконання широкого спектра їх 
фахових завдань зі встановлення та 
закріплення особистих контактів з УДПП, 

формування у них необхідного рівня 
порозуміння та кредиту довіри. Зокрема 
сьогодні не вистачає науково обґрунтованих 
та офіційно затверджених методичних засад з 
психологічного забезпечення процесу 
всебічного вивчення цих суб’єктів 
дипломатичних переговорних процесів, не 
визначено весь спектр найбільш доцільних 
джерел, наукових методів і принципів цієї 
діяльності. Такий стан справ і зумовлює 
активізацію наукового пошуку шляхів 
розв’язання зазначених проблем. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Нині в Міністерстві оборони 
України бракує таких спеціалізованих видань, 
в яких було б ґрунтовно викладено науково-
методичні основи психологічного вивчення 
учасників дипломатичних переговорних 
процесів, практично немає наукових 
напрацювань щодо документального 
оформлення його результатів. Окремі аспекти 
досліджуваної проблематики частково 
розглядали науково-педагогічні працівники 
І.В. Аблазов, О.М. Гущин, С.П. Мокляк у 
навчально-методичних виданнях Воєнно-
дипломатичної академії [1, 2] та науковці Э. 
Дені, Ч. Каррас, Д. Колб, С.Б. Комінко, М.М. 
Лебедева, Е. Міра-і-Лопес, Р.І. Мокшанцев, 
П.Я. Пригунов, Ф. Роджер, Д. Рубін, К.В. 
Селеченок, А.Е. Тарас, Б.А. Херсонський, Г.В. 
Щекін [3-12]. Однак вони не досліджували 
сучасні наукові підходи до обґрунтованого 
психологічного вивчення учасників 
дипломатичних переговорних процесів, а 
лише фрагментарно охарактеризували окремі 
типологічні особливості особистості. У [2, 10] 
тезисно подано основні джерела і методи 
вивчення вказаних суб’єктів. 

Мета статті  визначити найбільш 
доцільні джерела, методи і принципи 
психологічного вивчення офіцерами апарату 
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військового аташе України учасників 
дипломатичних переговорних процесів. 

Виклад основного матеріалу. Заходи з 
психологічного вивчення офіцерами апарату 
ВАТ України майбутніх учасників 
дипломатичних переговорних процесів 
здійснюється в рамках заходів загальної 
підготовки до їх проведення. Як правило, 
процес вивчення розпочинається задовго до 
встановлення офіцерами апарату ВАТ 
особистих комунікативних контактів з УДПП. 
Така специфіка воєнно-дипломатичної 
діяльності вимагає від офіцерів апарату ВАТ 
застосування всього потенційного арсеналу як 
контактних, так і безконтактних джерел, 
методів вивчення учасників дипломатичних 
переговорних процесів.  

На етапі попереднього вивчення УДПП 
офіцери апарату ВАТ мають чітко усвідомити 
стратегію і тактику першої зустрічі, для цього 
їм вкрай необхідно відповісти на такі ключові 
запитання: 

яка інформація потрібна про УДПП; 
де саме (в якому вигляді) можна знайти 

потрібну інформацію про УДПП; 
хто може володіти інформацією про 

УДПП (сприяти її отриманню); 
яким чином (в якому вигляді) її можна 

отримати; 
як перевірити об’єктивність інформації 

про УДПП. 
На всіх етапах дипломатичних 

переговорних процесів основними джерелами 
вивчення УДПП можуть бути такі: 

автобіографії, анкети, резюме, бланкові 
форми, які заповнені УДПП власноручно; 

фото -, аудіо - і відеоматеріали з участю 
УДПП; 

матеріали письмового та електронного 
листування УДПП з різними організаціями 
(установами); 

матеріали електронних сторінок УДПП у 
соціальних мережах, на офіційних сайтах та 
інтернет-блогах; 

усні і письмові експертні оцінки 
(особисті враження) осіб із соціального 
оточення УДПП; 

документи про освіту, кваліфікацію 
УДПП (дипломи, сертифікати, ліцензії, 
оціночні листи, додатки до дипломів тощо); 

наукові і журналістські статті, в яких 
згадується УДПП; 

матеріали інтерв’ю та публічних 
виступів УДПП; 

наукові і журналістські статті, автором 
(співавтором) яких є УДПП; 

продукти та результати службової 
діяльності УДПП; 

особисті речі, елементи гардеробу 
УДПП; 

матеріали особистого спілкування 
офіцерів апарату ВАТ з УДПП тощо.  

Визначивши конкретні джерела 
вивчення офіцери апарату ВАТ, офіцери 
апарату ВАТ мають докладно продумати їх 
потенційну корисність, допустимі межі їх 
використання.  

Результати аналізу особливостей 
ведення воєнно-дипломатичної діяльності 
свідчать про те, що широта спектра 
джерельної бази щодо потенційних учасників 
дипломатичних переговорних процесів 
безпосередньо залежить від: 

рівня їх політичної, соціальної і 
службової (професійної) активності; 

рівня розвитку науково-технічного 
прогресу (телекомунікаційних систем тощо) в 
країнах, громадянами яких вони є; 

етнопсихологічних особливостей 
населення країн, громадянами яких вони є; 

ступеня жорсткості законодавчої 
системи та цензури в країнах, громадянами 
яких вони є тощо. 

Ефективність використання потенційної 
джерельної бази також залежить від 
активності, цілеспрямованості і професійного 
застосування офіцерами апарату ВАТ України 
відповідних наукових методів вивчення 
учасників дипломатичних переговорних 
процесів.  

До моменту встановлення особистого 
комунікативного контакту з учасниками 
дипломатичних переговорних процесів 
найбільш доцільними методами вивчення 
можуть бути такі:  

біографічний метод;  
вивчення документальних джерел;  
аналіз відповідної літератури; 
вивчення пріоритетних стосунків;  
вивчення стосунків які є переважними у 

зв’язку зі службовим і соціальним статусом, 
життєвими обставинами; 

вивчення продуктів діяльності; 
метод опитування; 
узагальнення незалежних характеристик; 
спостереження (за поведінкою, 

розмовами, результатами діяльності УДПП); 
дослідження почерку (графологічний 

аналіз); 
візуальна психодіагностика; 
морфологічний метод (аналіз типу 

обличчя); 
проективні методи; 
моделювання [4, 6, 9, 11, 12]. 
У разі встановлення особистих контактів 

з учасниками дипломатичних переговорних 
процесів найбільш ефективним методом 
вивчення є бесіда. А за умов високого рівня 
професійної підготовки та достатнього 
ступеня довірливості в стосунках з 
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учасниками дипломатичних переговорних 
процесів офіцери апарату ВАТ України 
можуть використовувати такі нехарактерні 
для воєнно-дипломатичної діяльності наукові 
методи, як анкетування та експеримент. 
Також у практиці фахової діяльності як 
цивільних так і військових дипломатів 
провідних країн світу дедалі частіше 
спостерігаються випадки застосування таких 
суперечливих методів вивчення учасників 
дипломатичних переговорних процесів як: 
соціонічний, нумерологічний, астрологічний, 
вивчення індивідуально-психологічних 
особливостей шляхом аналізу тембру голосу, 
кольору радужної оболонки ока, структури 
волосся тощо. 

Усі наведені методи вивчення учасників 
дипломатичних переговорних процесів 
доцільно поділяти на такі групи: 

методи збирання інформації про УДПП; 
методи перевірки (верифікації) та 

уточнення зібраної інформації про УДПП; 
методи аналізу зібраної інформації про 

УДПП.  
Треба зазначити, що деякі методи – 

спостереження, бесіда, вивчення 
документальних джерел – доцільно 
використовувати як на етапі збирання 
інформації про УДПП, так і на етапі її 
перевірки та уточнення. Отримавши за 
допомогою конкретних джерел і методів 
вивчення УДПП необхідну інформацію, 
офіцери апарату ВАТ мають: 

всебічно її проаналізувати та 
проінтерпретувати; 

визначити, чи потрібна додаткова 
інформація (яка саме); 

оцінити її за рівнем об’єктивності, 
важливості, конфіденційності, можливості 
використання під час встановлення особистих 
контактів; 

визначити коли ефективніше 
використати її – під час безпосередньої 
зустрічі чи в ході подальших зустрічей [10]. 

Під час збирання інформації про УДПП 
через третіх осіб та за допомогою 
документальних джерел офіцери апарату ВАТ 
України можуть стикнутися з фактами 
навмисної (за різних мотивів) дезінформації. 
Найбільш поширеними прийомами 
дезінформації можуть бути такі: 

безпосереднє приховування даних 
(фактів) про УДПП; 

тенденційний підбір даних (фактів) про 
УДПП; 

порушення логічних та часових зв’язків 
між подіями (фактами); 

подання правдивої інформації в такому 
контексті, щоб вона сприймалась як брехня 
(додавання хибного факту або натяку тощо); 

 викладення важливої інформації на 
яскравому фоні відомостей, які відволікають 
увагу; 

змішування різнорідних думок і фактів; 
повідомлення інформації словами, які 

можна по-різному інтерпретувати; 
замовчування ключових фактів (деталей) 

тощо [9]. 
Викривлення інформації про учасників 

дипломатичних переговорних процесів 
частіше за все відбуваються внаслідок: 

повідомлення лише частини інформації; 
переказування почутого своїми словами 

(ефект зіпсованого телефону); 
пропускання фактів через призму 

суб’єктивних міжособистісних відносин. 
Тому для ефективної нейтралізації 

ймовірної дезінформації офіцери апарату ВАТ 
України мають: 

розрізняти факти і думки; 
аналізувати, чи здатна третя особа за 

своїм статусом мати доступ до конкретної 
інформації про УДПП; 

враховувати суб’єктивні характеристики 
третьої особи та її реальне (імовірне) 
відношення до інформації, яку вона 
повідомляє (зарозумілість, схильність до 
фантазування); 

застосовувати дублюючі (перевірочні) 
канали інформації; 

виключати всі зайві та проміжні суб’єкти 
передачі інформації; 

пам’ятати про те, що особливо легко 
сприймається та інформація, яку вони 
передбачають, або бажають почути. 

Практика воєнно-дипломатичної 
діяльності свідчить про те, що опрацювання 
та аналіз результатів психологічного вивчення 
УДПП мають передбачати: 

систематизацію даних (фактів) за 
ступенем їх відношення до того чи іншого 
аспекту вивчення УДПП; 

визначення (на основі інтуїції) ключових 
аспектів вивчення УДПП; 

письмове (усне) формулювання окремих 
результатів вивчення та аналізу, які 
пояснюють основні дані (факти) про УДПП; 

отримання у разі потреби додаткових 
даних про УДПП; 

складання висновків та перевірку їх на 
відповідність іншим даним (фактам) про 
УДПП. 

Психологічне вивчення учасників 
дипломатичних переговорних процесів може 
бути максимально ефективним лише за умов 
дотримання офіцерами апарату ВАТ України 
таких наукових принципів;  

принципу науковості (дотримання 
науково-обґрунтованих, валідних методів 
вивчення); 
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принципу об’єктивності (аналіз будь-
яких поведінкових реакцій УДПП, беручи до 
уваги їх дійсні мотиви); 

принципу лаконічності, всебічності та 
повноти змісту всіх матеріалів вивчення; 

принципу послідовності (поетапне 
викладення та логічний взаємозв’язок усіх 
матеріалів вивчення); 

принципу конкретності (урахування 
особливостей поведінки УДПП та їх 
типологічних особливостей); 

принципу комплексності 
(взаємоперевірка отриманих психологічних 
даних і забезпечення достовірності 
результатів вивчення за допомогою 
використання наукових методів); 

принципу професійної компетентності 
(фахова підготовленість офіцерів апарату 
ВАТ України з цієї сфери знань). 

принципу обґрунтованості висновків та 
рекомендації із застосуванням елементів 
прогнозування. 

Результати вивчення учасників 
дипломатичних переговорних процесів є 
основою для детального планування і 
реалізації офіцерами апарату ВАТ України 
практично всього спектра завдань фахової 
діяльності на всіх етапах переговорів. 
Спираючись на матеріали психологічного 
вивчення УДПП, офіцери апарату ВАТ 
зможуть більш ґрунтовно планувати ділові та 
особисті зустрічі з ними в інтересах 
налагодження конструктивних і довірливих 
взаємовідносин, цілеспрямованого і 
коректного морально-психологічного впливу 
з метою формування в них сприятливої для 
нашої держави суспільно-політичної думки 
тощо. Так наприклад, у планах проведення 
ділових та особистих зустрічей з майбутніми 
учасниками дипломатичних переговорних 
процесів матеріали вивчення обов’язково 
знайдуть своє відображення у виборі 
найбільш доцільних:  

приводів зустрічей; 
часу зустрічей та їх тривалості;  
місць проведення зустрічей; 
елементів ефективного забезпечення 

(супроводження) зустрічей; 
тем спілкування (тем, яких слід 

уникати);  
стилю поведінки офіцерів апарату ВАТ 

та ступеня її емоційної забарвленості; 
третіх осіб, залучення яких сприятиме 

проведенню зустрічі (яких саме, чому, 
сценарний план їх дій) тощо.  

Правильно складені за результатами 
вивчення плани проведення зустрічей з 
учасниками дипломатичних переговорних 
процесів дадуть можливість офіцерам апарату 
ВАТ України: 

вільно і впевнено орієнтуватися 
практично в усіх можливих комунікативних 
ситуаціях зустрічей; 

 чітко та об’єктивно відстежувати 
емоційні і поведінкові реакції УДПП; 

викликати атракцію і довіру в УДПП; 
уникати несподіваних поведінкових 

реакцій з боку УДПП; 
здійснювати коректний і ефективний 

маніпулятивний вплив на УДПП; 
передбачати варіанти захисту від 

можливих маніпуляцій з боку УДПП; 
створити гарантовані передумови для 

продовження та закріплення ділових та 
особистих взаємостосунків з УДПП. 

В подальшому результати вивчення 
УДПП стануть головною інформаційною 
базою для складання об’єктивного і найбільш 
ґрунтовного їх психологічного портрету. 
Сьогодні ні для кого вже не є таємницею, що 
складання таких психологічних портретів на 
лідерів держав, представників політичної, 
воєнної еліти є особливим видом мистецтва 
для всіх міністерств закордонних справ та 
спеціальних служб провідних країн світу. В 
першу чергу, це пов’язано з тим, що ці 
персони є потенційними учасниками 
дипломатичних переговорних процесів на 
різноманітних рівнях. Так свого часу, провідні 
психологи і аналітики США ретельно вивчали 
фізичний стан здоров’я та психіки, 
індивідуально-психологічні особливості 
радянських політичних і військових 
керівників, базуючись на аналізі відео- і 
аудіозаписах їх виступів. В свою чергу, 
радянські психологи займались складанням 
психологічних портретів таких відомих 
політиків як Рональд Рейган, Індіра Ганді, 
Франсуа Міттеран, Гельмут Коль, Фідель 
Кастро тощо. 

На основі професійно складених 
психологічних портретів офіцери апарату 
ВАТ України, які є членами переговорної 
делегації можуть отримати вкрай необхідні 
рекомендації, таки наприклад, як слід 
розмовляти та вести себе з конкретним 
учасником делегації, щоб досягти від нього на 
переговорах максимального результату 
відносно державних інтересів нашої країни. 
Чи слід дивитись йому прямо в очі, або він не 
витримує такого прямого погляду, говорити з 
ним довгими фразами або короткими, тому 
що багато політиків, дипломатів не терплять 
рублених фраз співбесідника, що в свою чергу 
передбачає і швидку відповідь. 

Складання психологічного портрету це 
цілий комплекс досліджень, під час якого 
висококваліфіковані експерти можуть значну 
кількість часу проводити у спеціальних 
приміщеннях, проглядаючи та 
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прослуховуючи величезні обсяги відео та 
аудіо інформації, аналізуючи сотні 
фотознімків та інших документів. До цього 
процесу також доцільно залучати 
висококласних фахівців з синхронного 
перекладу, тому що експерту вкрай важливо 
не тільки зрозуміти що дійсно говорить 
людина, але і, то як вона говорить, її інтонація, 
міміка, жести, погляд, тобто весь комплекс 
паралінгвізмів. Тому за умов високого рівня 
професійної кваліфікації, достатньої кількості 
необхідних інформаційних матеріалів та 
експертних оцінок офіцери апарату ВАТ 
України цілком спроможні з високим рівнем 
об’єктивності складати психологічні портрети 
потенційних учасників дипломатичних 
переговорів.  

Висновок. Ефективність ділової та 
особистої взаємодії з учасниками 
дипломатичних переговорних процесів прямо 
залежіть від результатів їх науково-
обґрунтованого і винятково об’єктивного 
вивчення офіцерами апарату ВАТ України. Це 
стає можливим лише за умов активного, 
комплексного і професійного використання 

офіцерами апарату ВАТ України всього 
арсеналу джерел про учасників 
дипломатичних переговорних процесів, 
наукових методів та принципів цього виду 
фахової діяльності. У ході вивчення учасників 
дипломатичних переговорних процесів 
офіцери апарату ВАТ України мають 
максимально використовувати весь потенціал 
своїх аналітичних здібностей, уміння чітко та 
аргументовано викладати свої експертні 
оцінки, цілеспрямовано проявляти такі якості, 
як емпатія, прогностичність, об’єктивність і 
професійна принциповість. Результати 
всебічного вивчення учасників 
дипломатичних переговорних процесів є 
основною запорукою успішної взаємодії з 
ними як на етапі до їх підготовки так і 
безпосереднього проведення. 

Перспективами подальших 
досліджень є детальний аналіз сучасних 
проблем психологічного портретування 
потенційних учасників дипломатичних 
переговорних процесів в інтересах 
ефективного психологічного супроводження 
процесу їх проведення. 
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Opanasenko V. S.,  PhD (psychology), associate professor 
TOPICAL PROBLEMS OF PSYCHOLOGICAL EXAMINATION OF THE DIPLOMATIC 

NEGOTIATIONS PARTICIPANTS 
The article deals with topical problems of psychological examination of diplomatic negotiations 

participants by the representatives of defence attaché’s offices. It analyzes preconditions and the most widely 
spread misinformation techniques about diplomatic negotiations participants and proposes ways of its effective 
neutralization. It identifies the most reasonable sources, methods and principles of examining diplomatic 
negotiations participants. It also sets out the main ways of processing and analysing examination results. The 
article finds out that during examination of the diplomatic negotiations participants Ukrainian defence attachés 
should use all their analytical abilities, skills to clearly and persuasively give their expert’s assessments, 
demonstrate such qualities as empathy, prediction, objectivity, professional competence.  

Key words: psychological examination; defense attachés; diplomatic negotiations participants. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПСИХОЛОГІВ ВНЗ, СПРЯМОВАНІ НА 
ОРГАНІЗАЦІЮ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ СТУДЕНТАМ В УСКЛАДНЕНИХ 

ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ 
 
У статті виокремлено проблемні групи студентів, що потребують психологічної допомоги в 

період екзаменаційної сесії. Представлені результати дослідження динаміки Я-концепції студентів в 
ускладнених життєвих ситуаціях на прикладі екзаменаційної сесії. Визначені основні особливості 
динаміки самовідношення, самооцінки, смоописів, сприйняття себе в часі і просторі життєвих подій, 
самооцінки невротичних проявів в структурі Я-концепції студентів в ускладненій життєвій ситуації. 
Окреслено шляхи для надання психологічної допомоги. 

Ключові слова: Я-концепція, самовідношення, особистість, ускладнена життєва ситуація. 
психологічна автобіографія, екзаменаційна сесія. 

В статье выделены проблемные группы студентов, нуждающихся в психологической помощи в период 
экзаменационной сессии. Представлены результаты исследования динамики Я-концепции студентов в 
усложненных жизненных ситуациях на примере экзаменационной сессии. Определены основные особенности 
динамики самоотношения, самооценки, самоописаний, восприятия себя во времени и пространстве 
жизненных событий, самооценки невротических проявлений в структуре Я-концепции студентов в 
усложненной жизненной ситуации. очерчены пути для предоставления психологической помощи. 

Ключевые слова: Я-концепция, самоотношение, личность, усложненная жизненная ситуация, 
психологическая автобиография, экзаменационная сессия. 

Постановка проблеми. Питання 
особистісного розвитку студента й 
формування його готовності до майбутньої 
професійної діяльності слід вважати 
ключовими в теорії та практиці 
удосконалення процесу навчання у вищому 
навчальному закладі. В сучасних умовах 
недостатньо здійснювати професійну 
підготовку майбутнього спеціаліста, 
формуючи компоненти професійної 
готовності (знання, уміння, навички) та 
ігноруючи рівень особистісного розвитку 
студента. Особистісний ріст спеціаліста та 
структура та зміст професійної діяльності 
знаходяться в прямій залежності – розвиток 
особистості стимулює професійну діяльність. 
У свою чергу, професійна діяльність та її 
постійний розвиток призводять до 
подальшого особистісного розвитку 
спеціаліста. В процесі навчання у внз 
відбувається формування та розвиток 
особистості студента, відбувається 
усвідомлення власних особистісних 
властивостей, установок, ставлень до 
оточуючого світу та до себе. Період навчання 
пов’язаний з подоланням великої кількості 
складних для судента ситуацій, зокрема, 
мають місце інформаційні, інтелектуальні та 
емоційні перевантаження під час 
екзаменаційної сесії. Професійна допомога 
фіхівців психологічних служб внз дозволить 
скоректувати уявлення про себе, попередити 
варіанти дисгармонійного розвитку 
особистості студента [1]. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Відомості про особливості Я-
концепції розкриваються в матеріалах 
сучасних досліджень з різних аспектів: 
структури і специфіки змісту „Я-концепції”; 
як фактора індивідуальних проблем, 
внутрішньо особистісних конфліктів та 
проблем статі; як умови соціальних відносин; 
соціально-психологічної адаптації та засобів 
корекції Я-образу (Б. Г. Ананьєв, 
Л. І. Анциферова, Л. І. Божович, 
Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, О.М. 
Кочубейник, С. Д. Максименко, Р.В.Моляко, 
С. Л. Рубінштейн, В. В. Столін, П. Р. Чамата, 
І. І. Чеснокова). У численних дослідженнях 
[2], [3], [4], [10], [11], [12] проблеми Я-
концепції як підсумкового продукту 
самопізнання конкретизується, насамперед, 
пошук видів і класифікацій модальностей, 
вимірів і змістовних параметрів особистості. 
Здебільше, дослідники проводять свої 
пошуки, відштовхуючись від “базового” 
визначення рефлексивної моделі Я-образу 
(М. Розенберга і Г. Каплан “Хто Я?” і “Який 
Я?”). Переважно деталізується структура й 
розмежовуються властивості компонентів Я-
концепції, конкретизуються сфери „Я” та 
рівні зосередження на внутрішніх чи 
зовнішніх, усвідомлених чи не усвідомлених, 
інтимних чи соціальних аспектах.  

Також велика кількість досліджень 
присвячена вивченню впливу стресових 
ситуацій, екзаменаційної сесії на діяльність 
та вегетативні стани студентів (А.Ю.Варас, 



Питання психології 

Вісник Національного університету оборони України 1 (38) /2014 282 

С.І.Тамм А.З.Белоусов, Н.І.Наєнко та ін., 
Н.П.Волкова, Л.Ю.Збарська, В.С.Скок, 
Г.Г.Чукмасова, Ю.В.Щербатих).  

У той же час проблема якісних змін в Я-
концепції студентів під впливом 
екзаменаційної сесії вивчена недостатньо. 
Можна назвати лише окремі роботи [5], [6], 
[7], [8], [9], які стосуються конкретних 
компонент Я-концепції особистості на різних 
етапах вікового розвитку, але не надають 
цілісної картини функціонування Я-
концепції студентів в ускладнених життєвих 
ситуаціях та не дозволяють осмислити 
важливий практичний аспект проблеми - які 
ж групи студентів особливо потребують 
психологічної допомоги. 

Мета статті – виокремити з 
урахуванням особливостей Я-концепції 
проблемні групи студентів, що потребують 
психологічної допомоги в період 
екзаменаційної сесії, окреслити шляхи для її 
надання. 

Методика. Дослідження проводилось із 
264 студентами і курсантами першого і 
четвертого курсів технічних і юридичних 
спеціальностей Академії митної служби 
України (м. Дніпропетровськ). Було 
використано такий набір методик: методика 
дослідження самовідношення С. Р. 
Пантилєєва, самооцінка Дембо-Рубінштейн 
(модифікований варіант), проективна 
методика "Хто Я?", самооцінка невротичних 
проявів Л.І. Вассермана, методика 
"Психологічна автобіографія" О.Ю. 
Коржової. Після закінчення тестування 
бажаючим досліджуваним були надані 
психологічні консультації. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Виокремлення проблемних 
груп студентів можливе в рамках 
дослідження Я-концепції студентів з 
урахуванням 4 етапів розвитку ускладненої 
життєвої ситуації.  

На першому етапі розвитку ускладненої 
ситуації вивчались особливості Я-концепції 
студентів в нормальних умовах, задовго до 
екзаменаційної сесії, на початку навчального 
року, коли студенти ще не зорієнтовані на 
сесію. На другому етапі розвитку 
ускладненої ситуації досліджено особливості 
Я-концепції студентів в ускладненій 
життєвій ситуації безпосередньо перед 
першим іспитом екзаменаційної сесії, коли 
студенти максимально напружені, 
схвильовані, переживають ускладнену 
ситуацію. На третьому етапі розвитку 
ускладненої ситуації вивчалися особливості 
Я-концепції молодих людей в ускладненій 

життєвій ситуації відразу після останнього 
іспиту екзаменаційної сесії. На четвертому 
етапі розвитку ускладненої ситуації 
досліджено особливості Я-концепції 
студентів в звичайних умовах початку 
наступного учбового семестру, в період 
адаптації студентів і курсантів до результатів 
зимової екзаменаційної сесії, відповідно, до 
свого «нового» статусу успішного або 
неуспішного студента залежно від 
результатів сесії. 

Під час надання психологічної 
допомоги студентам вищих навчальних 
закладів, що переживають ускладнені 
життєві ситуації, психологам соціально-
психологічних служб слід врахувати 
наступне. 

1. У результаті проведеного 
емпіричного дослідження динаміки Я-
концепції студентів в ускладнених життєвих 
ситуаціях нами виявлено три типи 
самоставлення студентів. Тип 1 
«збалансоване самоставлення» 
характеризується середніми показниками 
самоставлення, на середньому рівні 
перебувають також внутрішня конфліктність 
і самозвинувачення. Характерною 
особливістю даного типу є відносно висока 
самовпевненість. Студенти зі 
«збалансованим самоставленням» ставляться 
до себе як до впевненої, самостійної, 
вольової, сильної духом та надійної людини, 
якій є за що себе поважати.  

Тип 2 «конфліктне самоставлення». 
Характеризується низькими показниками 
позитивного самоставлення і високими 
показниками внутрішньої конфліктності та 
самозвинувачення. Понад усе знижені 
відображене самоставлення і 
самоприв’язаність. Отже, представники 
цього типу очікують негативного ставлення 
до себе від оточення, характеризуються 
сильним бажанням змін, незадоволеністю 
собою, прагненням відповідати ідеальному 
уявленню про себе.  

Тип 3 «позитивне самоставлення». 
Характеризується високими показниками 
самоставлення, серед яких особливо 
виділяється висока самоцінність. Внутрішня 
конфліктність і самозвинувачення у 
представників цього кластера перебувають 
на низькому рівні. Отже, для представників 
цього типу характерне відчуття цінності 
власної особистості для себе, цінності свого 
«Я» для інших; у них відсутні або слабко 
виражені внутрішні конфлікти, сумніви, 
самокопирсання, самозвинувачення, вони не 
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схильні до самозаглиблення, незадоволеності 
життям. 

На перший тип «збалансоване 
самоставлення» у відсотках припадає 35 %, 
на другий тип «конфліктне самоставлення» – 
18 %, на третій тип «позитивне 
самоставлення» – 47 %. Отже, особливої 
уваги психологів та педагогів потребують 
18 % студентів із «конфліктним 
самоставленням» та частина студентів із 
надто високими значеннями «позитивного 
самоставлення». 

2. У результаті проведеного 
емпіричного дослідження динаміки Я-
концепції студентів в ускладнених життєвих 
ситуаціях виявлено чотири типи самооцінки 
студентів. Тип 1. характеризується 
високими показниками самооцінки за всіма 
шкалами. Тип 2. характеризується 
заниженими показниками самооцінки. 
Найбільш знижена самооцінка «краси» і 
«успішності». Тип 3. характеризується в 
основному середніми показниками 
самооцінки з відносно високою самооцінкою 
«щастя» і «здоров’я». Тип 4. 
характеризується, як і другий тип, в 
основному середніми показниками, але 
самооцінка «щастя» дуже низька. 

Найчисленнішим є перший тип 
самооцінки – Завищений, на його частку 
припадає 40 %, за ним іде третій тип – із 
середніми значеннями, його частка складає 
31 %. Четвертий тип «загалом задоволені 
собою, але нещасні» мало поширений і 
складає всього 17 %. Найменше поширений 
другий тип – занижена самооцінка, його 
частка складає 12 %. Отже, допомоги 
психологів та педагогів потребує та 
частина студентів, що має крайні прояви 
занадто високої самооцінки, заниженої та 
студенти, що в цілому задоволені собою, але 
вважають себе нещасними. 

3. На різних етапах розвитку 
ускладненої ситуації у самоставленні 
відбуваються такі зміни: зростає значення 
показника «відкритість» на 1 та 2 етапах, 
значення показників «самовпевненість» і 
«самокерування» значно підвищуються на 2 
етапі і знижуються на 3, значення показника 
«відображене самоставлення» значно зростає 
на 2 та 3 етапах, показника «самоцінність» – 
підвищується на 2 та 3 етапах, а «внутрішня 
конфліктність» – знижується, значення 
показника «самозвинувачення» знижується 
на 2 етапі, зростає на 3 і знову знижується на 
4 етапі. 

У цілому за всіма характеристиками 
самооцінка значно зростає в післясесійний 

період порівняно з досесійним; також для 
характеристик самооцінки «щастя», 
«здоров’я», «впевненість», «розум» 
характерне падіння на 2 етапі та значне 
підвищення на 3 етапі. 

Значно зростає кількість 
загальнолюдських, сімейних ідентифікацій 
на 2 етапі, проте знижується кількість 
національних. Зменшується загальна 
кількість і вага подій радісних і сумних, 
минулих і майбутніх безпосередньо до і після 
іспитів. В ускладненій ситуації студенти 
більше сконцентровані на минулих подіях 
(причому минулих радісних) і не орієнтовані 
на майбутні події; відбувається зниження 
суб’єктивної оцінки невротичних проявів. 

Незмінними у структурі Я-концепції 
студентів в ускладненій ситуації 
залишаються показники самоставлення 
«самоприйняття», «самоприв’язаність» і 
характеристики самооцінки «краса» та 
«успіх». Отже, Я-концепція особистості 
має як динамічні, так і постійні складові. 

4. Обов’язково слід звернути увагу на 
відмінності в динаміці Я-концепції у хлопців 
та дівчат. Юнаки мають більш високі 
значення показників самоставлення: 
«відкритість», «самовпевненість», 
«самокерування», «самоприв’язаність» на 
всіх етапах сесії; також юнаки мають вищі, 
ніж дівчата, значення показника 
«самозвинувачення» на всіх етапах сесії 
(окрім третього етапу). Юнаки вважають 
себе більш «здоровими», «успішними», 
«впевненими». Більш «розумними» юнаки 
вважають себе на початку і в кінці 
ускладненої ситуації – на 1 і 4 етапах. 

У сприйнятті себе в часі та просторі 
життєвих подій юнаки вказують більшу 
кількість минулих радісних подій, більшою є 
їхня вага, отже, слід констатувати, що юнаки 
оптимістичніші за дівчат. Суб’єктивна оцінка 
невротичних проявів у юнаків нижча, ніж у 
дівчат, на всіх етапах розвитку ускладненої 
ситуації, проте вона підвищується відразу 
після іспитів. 

Відповідно дівчата мають вищі 
значення показника «відображене 
самоставлення» на всіх етапах сесії, окрім 
третього, тобто вони очікують соціального 
схвалення і позитивної оцінки своєї 
поведінки та діяльності; також дівчата більш 
«внутрішньо конфліктні», хоча в досесійний 
період «внутрішня конфліктність» у юнаків і 
дівчат фактично однакова. Дівчата 
«щасливіші» на 1 і 2 етапах, на всіх етапах 
ускладненої ситуації вони вважають себе 
більш «красивими». Також для дівчат 
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характерна більша кількість статевих 
ідентифікацій, а для юнаків – 
загальнолюдських і національних. 

5. Обовязково слід звернути увагу на 
відмінності в Я-концепції та її динаміки у 
студентів різних курсів навчання. Студенти 
першого курсу мають вищі значення 
показників «відкритість», «самовпевненість» 
(окрім 3 етапу), «самокерування», 
«внутрішня конфліктність» (окрім 1 етапу) і 
«самозвинувачення». Суб’єктивна оцінка 
невротичних проявів у студентів першого 
курсу вища, ніж у студентів четвертого 
курсу. 

За всіма характеристиками самооцінка 
студентів четвертого курсу вища, ніж у 
студентів першого курсу, на всіх етапах 
ускладненої ситуації (проте перед іспитами 
студенти четвертого курсу оцінюють себе як 
менш «здорових»). Студенти четвертого 
курсу мають більшу кількість статевих 
ідентифікацій; більш оптимістичні та 
продуктивні у згадуванні життєвих подій 
(окрім 4 етапу): вказують більшу кількість 
подій (окрім 4 етапу), більшою є їх вага 
(окрім 4 етапу). 

6. Існують відмінності в Я-концепції та 
її динаміці у студентів різної успішності 
навчання. 

Для успішних студентів характерні 
більш високі значення показників 
«самовпевненість» на 1 і 3 етапах сесії, 
«самоцінність» у «гарячий» період 
ускладненої ситуації на 2 і 3 етапах, 
«внутрішня конфліктність» – тільки на 1 
етапі. Успішні студенти більш «щасливі» на 
1 (у нормальних умовах до сесії) і 3 етапах 
(відразу після складання іспитів), «успішні», 
«впевнені» і «розумні» на всіх етапах сесії; 
мають низькі показники з суб’єктивної 
оцінки невротичних проявів. За 
психологічною автобіографією успішні 
студенти демонструють більшу кількість і 
значущість (вагу) минулих і майбутніх подій, 
радісних і сумних, на всіх етапах сесії. 

Для неуспішних студентів характерні 
більш високі значення показників 
«відкритість», «відображене самоставлення», 
«самоприв’язаність», «самозвинувачення» на 
всіх етапах сесії, показника «самокерування» 
на 2, 3, 4 етапах, показника «самоцінність» на 
1 і 4 етапах, показника «внутрішня 
конфліктність» на 2, 3, 4 етапах. Неуспішні 
студенти вважають себе менш «щасливими» 
на 2 і 4 етапах, менш «здоровими» на всіх 
етапах ускладненої ситуації, менш 
«красивими» на всіх етапах, окрім 3. 

7. Обов’язково слід звернути увагу 
професорсько-викладацького складу на 
відмінності в Я-концепції та її динаміці у 
студентів різних факультетів. 

Для студентів технічного факультету на 
всіх етапах сесії характерні більш високі 
значення показників «відкритість», 
«самовпевненість», «самокерування», 
«відображене самоставлення», 
«самоприв’язаність», «внутрішня 
конфліктність» та «самозвинувачення» 
(окрім 1 етапу); значення «самоцінності» 
вище на 4 етапі розвитку ускладненої 
ситуації, значення «самоприйняття» вище у 
студентів технічного факультету на 2 і 4 
етапах. Студенти технічного факультету 
«щасливіші» на 3 етапі; також 
характеризуються вищими значеннями за 
шкалами «здоров’я» і «краса» на всіх етапах, 
окрім 1; більш «успішні» і «впевнені» на всіх 
етапах ускладненої ситуації; мають значно 
нижчий рівень суб’єктивної оцінки 
невротичних проявів; продуктивніші й 
оптимістичніші у психологічній 
автобіографії: вказують більшу кількість і 
вагу подій (окрім 3 етапу – відразу після 
іспитів). Студенти технічного факультету 
мають більшу кількість сімейних 
ідентифікацій, а студенти юридичного 
факультету – статевих. 

Студенти юридичного факультету на 1 
етапі мають вищі значення показників 
«самоцінність» і «самозвинувачення»; 
«щасливіші» на 1 і 2 етапах; «розумніші» на 
3 етапі; менш «здорові» та «красиві» на всіх 
етапах, окрім 1; менш «успішні» та 
«впевнені» на всіх етапах ускладненої 
ситуації. 

8. На початку нового навчального року 
доречним є проведення семінарів для 
молодих фахівців (можливо, в рамках 
функціонування «Шкіл молодого 
викладача») з метою їх ознйомлення з 
психологічними особливостями студентів 
різної статі, курсів, успішності навчання, 
спеціальності, що здобувається. 

9. Доречним було б проведення 
тренінгів боротьби зі стресом для студентів 
та професорсько-викладацького складу 
вищих навчальгих закладів. При розробці 
тренінгових програм, на нашу думку, слід 
спиратися на виявлені стабільні компоненти 
Я-концепції. 

Висновки. Виокремлено групи 
студентів, що потребують психологічної 
допомоги, окреслено шляхи її реалізації 
Особливої уваги психологів та педагогів 
потребують студентів із «конфліктним 
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самоставленням»; частина студентів із надто 
високими значеннями «позитивного 
самоставлення»; студенти з граничними 
проявами занадто високої та заниженої 
самооцінки, та студенти, що в цілому 
задоволені собою, але «нещасними»; дівчата 
у зв’язку з більш високими показниками 
«внутрішньої конфліктностіі»; студенти 
першого курсу з високими показниками 

суб’єктивної оцінки невротичних проявів (у 
порівнянні зі студентами четвертого курсу); 
неуспішні студенти як менш «щасливі», 
«здорові, «красиві» (у порівнянні зі 
студентами, що успішно склали сесію). 

Подальший напрямок дослідження 
полягає у розробці тренінгових програм для 
надання психологічної допомоги студентам в 
ускладнених життєвих ситуаціях. 
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PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR PSYCHOLOGISTS OF HIGHER EDUCATIONAL 

ESTABLISHMENTS THAT ARE AIMED AT ORGANIZING PSYCHOLOGICAL HELP TO 
STUDENTS IN COMPLICATED EVERYDAY SITUATIONS 

The problem groups of students which need psychological help in the period of examination session are marked in 
the article.в період екзаменаційної сесії. In article results of research of dynamics of the I-conception of the students in 
complicated everyday situations by the example of examinations. The basic features of the dynamics of the I-conception of 
students of different sex, age, efficiency in study and acquired specialities in a complicated everyday situation are defined. 
A usual type of the complicated situation in the student’s age is an examination session. The dynamic and stable aspects of 
the I-conception in the complicated situation are defined. The system structure of the I-conception consists of three factors 
such as self-attitude, factor of pessimism and factor of optimism. Three types of self-attitude and four types of self-esteem 
of students in complicated situations are identified. In the article the results of research of transformation of psychological 
autobiography of students are presented in complicated everyday situations by the example of examinations. The basic 
features of dynamics of psychological autobiography of students of different sex, age, efficiency in study and acquired 
specialities in a complicated everyday situation are defined.  

Keywords: I-conception, personality, complicated everyday situation, psychological autobiography, examinations. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У 
ЛІКАРІВ-ОНКОЛОГІВ 

 
У статті розглядається проблема формування синдрому емоційного вигорання у лікарів-онкологів, які 

довгий час працюють з тяжко хворими дітьми. Описуються особливості емоційного вигорання лікарів, роль 
лікаря в картині світі хворої дитини. Наводяться дані проведеного дослідження з вивчення ступеня того, 
наскільки сформовані фази синдрому емоційного вигорання у лікарів, що працюють більше п'яти років. 

Ключові слова: синдром емоційного вигорання, резистенція, виснаження, лікарі-онкологи, важко 
хворі діти. 

В статье рассматривается проблема формирования синдрома эмоционального выгорания у 
врачей-онкологов, долго время работающих с тяжело больными детьми. Описываются особенности 
эмоционального выгорания врачей, роль врача в картине мире больного ребёнка. Приводятся данные 
проведённого исследования по изучению степени того, насколько сформированы фазы синдрома 
эмоционального выгорания у врачей, работающих более пяти лет. 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, резистенция, истощение, врачи-онкологи, 
тяжело больные дети. 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Для сучасної України дуже 
важливою проблемою є зростання кількості 
дітей, хворих на онкологічні захворювання.  

Нас цікавлять, в першу чергу, 
психологічні проблеми таких дітей, які 
можна умовно поділити на кілька груп: 
адаптація до умов лікування у стаціонарі та 
ситуації хвороби, взаємовідносини у родині, 
яка має дитину, хвору на рак, соціальна 
адаптація дітей, що видужали.  

Всі ці проблеми пов’язані між собою і 
потребують лише комплексного вирішення. 
[6, с.13] 

Однією з найважливіших особистостей 
у картині світу онкохворої дитини є її лікар, 
тому державна система підготовки 
медичного персоналу повинна звернути 
увагу на особливості психологічної 
підготовки саме лікарів-онкологів та 
виділити ресурси для надання їм 
психологічної допомоги у рамках курсів 
підвищення кваліфікації тощо.[5, с.280] 

Серед різноманітних проблем, з якими 
стикається дитячий онколог, важливе місце 
займає формування синдрому емоційного 
вигорання. 

Об’єктом даного дослідження є 
особливості формування синдрому 
емоційного вигорання у людей, які 
працюють з важкохворими дітьми.  

Предмет: особливості синдрому 
емоційного вигорання у лікарів-онкологів, 
які працюють з онкохворими дітьми. 

Мета: Теоретичне і емпірико-практичне 
дослідження синдрому емоційного 
вигорання лікарів-онкологів, які працюють з 
онкохворими дітьми, та зв’язку емоційного 

вигорання з особливостями духовно-
ціннісних орієнтацій. 

Контингентом дослідження стали 
лікарі-онкологи, що працюють із дітьми 
більше п’яти років. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Синдром емоційного вигорання 
– є станом емоційного, розумового 
виснаження, фізичного стомлення, що 
виникає в результаті хронічного стресу на 
роботі. Цією проблемою займаються такі 
фахівці як В.В. Бойко, Сельє Г, Родзинська 
Т.І. , К. Маслач і С. Джексон. 

Теоретичне дослідження психологічних 
проблем емоційного вигорання, дозволило 
виявити основні підходи до розуміння цього 
явища та показало, що воно є дуже важливим 
у діяльності багатьох професіоналів та у 
багатьох сферах професійної діяльності.  

Виклад основного матеріалу 
дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. 
Науковий аналіз проблеми показав, що 
емоційне вигорання є дуже важливим для 
діяльності людей, які працюють з 
важкохворими дітьми. особливого значення 
синдром емоційного вигорання набуває у 
діяльності лікарів-онкологів, що працюють з 
дітьми. 

Від ефективності роботи онкологів 
напряму залежить життя маленьких 
пацієнтів, а також, їх психологічний стан на 
протязі усього перебігу хвороби. 

Синдром емоційного вигорання 
відноситься до психічного у людині. 
Психічне – це відображення взаємодії з 
середовищем існування, дійсністю, частиною 
якої у той самий час є сама людина. [3, с.17] 
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У суспільстві міняється відношення 
людей до роботи. Люди втрачають 
упевненість в стабільності свого соціального 
і матеріального положення, в гарантованості 
робочого місця. Загострюється конкуренція 
за престижну і високооплачувану роботу. 
Паралельно йдуть процеси вузької 
спеціалізації в професії і, одночасно, 
глобалізації з суміжними галузями. Швидко 
міняються запити ринку праці. Падає 
рейтинг ряду соціально значущих професій - 
медичних працівників, вчителів, вчених. Як 
наслідок, росте психічна, емоційна напруга, 
яка пов'язаний із стресом на робочому місці. 
Виявляються тривога, депресія, синдром 
емоційного вигорання, психосоматичні 
розлади, залежності від психоактивних 
речовин (включаючи алкоголь, 
транквілізатори і ін.). [5] 

Синдром емоційного вигорання – є 
станом емоційного, розумового виснаження, 
фізичного стомлення, що виникає в 
результаті хронічного стресу на роботі. 
Розвиток даного синдрому характерний в 
першу чергу для професій, де домінує 
надання допомоги людям (медичні 
працівники, вчителі, психологи, соціальні 
працівники, рятувальники, працівники 
правоохоронних органів, пожежники). 
Синдром емоційного вигорання 
розглядається як результат несприятливого 
дозволу стресу на робочому місці. 

Саме поняття «синдром вигорання» (від 
греч. syndrome - поєднання і англ. burn - out - 
припинення горіння) було введено 
американським психіатром Х. Дж. 
Фрейденбергером в 1974 р. для 
характеристики психологічного стану 
здорових людей, що знаходяться в 
інтенсивному і тісному спілкуванні з 
клієнтами, пацієнтами в емоційно 
навантаженій атмосфері при наданні 
професійної допомоги. Він описав феномен, 
який спостерігав у себе і своїх колег 
(виснаження, втрата мотивацій і 
відповідальності. Спочатку цей термін 
позначав стан знемоги, виснаження, 
зв'язаний з відчуттям власної даремності. [5] 

Інший основоположник ідеї вигорання – 
Кристина Маслач (1976), соціальний 
психолог, визначила це поняття як синдром 
фізичного і емоційного виснаження, 
включаючи розвиток негативної самооцінки, 
негативного відношення до роботи, втрату 
розуміння і співчуття по відношенню до 
клієнтів або пацієнтів. 

К. Маслач підкреслює, що вигорання – 
це не втрата творчого потенціалу, не реакція 

на нудьгу, а “емоційне виснаження, що 
виникає на тлі стресу, викликаного 
міжособовим спілкуванням” . [7, с.15] 

К. Кондо визначає синдром 
«емоційного згорання» як дезадаптованість 
до робочого місця із-за надмірного робочого 
навантаження і неадекватних міжособових 
відношенні. [7, с.121] 

Цьому визначенню відповідає і дане їм 
тлумачення поняття «згорання», до якого 
схильні перш за все ті, хто альтруїстично 
працює з людьми. Така емоційно напружена 
робота супроводжується надмірною 
витратою психічної енергії, приводить до 
психосоматичної втоми (виснаження) і 
емоційного виснаження (вичерпання) в 
результаті з'являються неспокій (тривога), 
роздратування, гнів, знижена самооцінка на 
тлі прискореного серцебиття, задишка, 
шлунково-кишкові розлади, головні болі, 
знижений тиск, порушення сну; як правило, 
виникають і сімейні проблеми. Дія 
стресогенних чинників, що викликають 
явище «емоційного сгорання»» охоплює 
значний круг професій, розширюючи число 
схильних до цього захворювання.  

У 1983 р. Е. Махер в своєму огляді 
узагальнює перелік симптомів «емоційного 
згорання»: втома, стомлення, виснаження; 
психосоматичні нездужання, безсоння, 
негативне відношення до клієнтів; негативне 
відношення до самої роботи; мізерність 
репертуару робочих дій; зловживання 
хімічними агентами: тютюном, кавою, 
алкоголем, наркотиками; відсутність апетиту 
або, навпаки, переїдання, негативна «Я-
концепція»; агресивні відчуття (дратівливість, 
напруженість, тривожність, неспокій, 
схвильованість до перезбудження, гнів); 
упадницький настрій і пов'язані з ним емоції 
(цинізм, песимізм, відчуття безнадійності, 
апатія, депресія, відчуття безглуздя); 
переживання відчуття провини. [1, с.23] 

У 1982 р. К. Маслач виділила як 
важливі характеристики особи, схильної до 
синдрому, наступні: індивідуальна межа 
можливостей емоційного «Я» протистояти 
виснаженню, протидіяти «згоранню» на 
основі самозбереження; внутрішній 
психологічний досвід, що включає відчуття, 
установки, мотиви, очікування; негативний 
індивідуальний досвід; дистресс, 
дискомфорт, дисфункції або їх наслідки. 
Основними ознаками синдрому згорання є: 

- відчуття емоційного виснаження; 
- наявність негативних відчуттів по 

відношенню до клієнтів; 
- негативна самооцінка.  
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Ці ознаки синдрому відзначають 
більшість клініцистів, що вивчали і 
спостерігали його прояви . 

За даними В.Макарова (Росія), те, що 
описується під назвою «синдрому згорання», 
містить в собі два вельми відмінні один від 
одного явища.Тому крім «синдрому 
згорання» також виділяється і «синдром 
згасання». Ці синдроми можуть зустрічатися 
у фахівців, що працюють з людьми і 
використовують в своїй роботі ресурси 
власної особи.  

Синдром емоційного вигорання 
виявляється в: 

а) відчутті байдужості, емоційного 
виснаження, знемоги (людина не може 
віддаватися роботі так, як це було раніше);  

б) дегуманізації (розвиток негативного 
відношення до своїх колег і клієнтів);  

в) негативному самосприйнятті в 
професійному плані — недолік відчуття 
професійної майстерності. [1, с.67.] 

Наше попереднє теоретичне 
дослідження розкриває основні психологічні 
особливості емоційного вигорання у лікарів-
онкологів та у волонтерів, які працюють з 
важкохворими дітьми.  

Професія лікаря пред'являє вимоги, 
пов'язані з емоційними перевантаженнями, 
частими стресовими ситуаціями, з дефіцитом 
часу, необхідністю ухвалювати рішення при 
обмеженому об'ємі інформації, з високою 
частотою і інтенсивністю міжособової 
взаємодії. По роду професійної діяльності 
лікар стикається із стражданням, болем, 
вмиранням смертю. Цю ситуацію переживає 
хворий, в неї «входить» лікар, який може 
зменшити ступінь інформаційної 
невизначеності шляхом ретельної 
діагностики, але контролювати повною 
мірою «людський чинник» він не може. 
Існування в подібних умовах вимагає від 
фахівця медичної установи високої емоційної 
стійкості, стабільності, психологічної 
надійності, уміння протистояти стресу, 
інформаційним і емоційним 
перевантаженням, а також сформованих 
комунікативних навиків, розвинених 
механізмів психологічної адаптації і 
компенсації, зокрема, конструктивних 
копинг - стратегій. [2, с.126] 

Розроблена К.Фрейденбергером модель 
виявилася зручною для оцінки Синдрому 
емоційного вигорання у медичних 
працівників - професії з найбільшою 
схильністю до “вигорання”. Адже їх робочий 
день - це постійне щонайтісніше спілкування 

з людьми, до того ж хворими, що вимагають 
невсипущої турботи і уваги, стриманості. 

Основними симптомами Синдрому 
емоційного вигорання у медичних 
працівників є: 

1) втома, стомлення, виснаження після 
активної професійної діяльності; 

2) психосоматичні проблеми 
(коливання артеріального тиску, головні болі, 
захворювання травної і серцево-судинної 
систем, неврологічні розлади, безсоння); 

3) поява негативного відношення до 
пацієнтів (замість тих, що були раніше 
позитивних взаємин) 

4) негативна настроєність до 
виконуваної діяльності; 

5) агресивні тенденції (гнів і 
дратівливість по відношенню до колег і 
пацієнтів); 

6) функціональне, негативне 
відношення до себе; 

7) тривожні стани, песимістична 
настроєність, депресія, відчуття безглуздя 
подій, що відбуваються, відчуття провини.  

Синдром емоційного вигорання в даний 
час має статус діагнозу в рубриці МКХ-1О 
Z73 - Проблеми, пов'язані з труднощами 
управління своїм життям. За даними 
англійських дослідників, у медичних 
працівників непрацездатність майже в 
половині випадків пов'язана із стресом. 
Серед обстежених в цій країні лікарів 
загальної практики високий рівень тривоги 
був виявлений в 41 % випадків, клінічно 
виражена депресія - в 26% випадків. Третина 
лікарів приймала медикаментозні засоби для 
корекції емоційної напруги, кількість 
алкоголю, що вживається, перевищувала 
середній рівень. Встановлено, що одним з 
чинників синдрому “вигорання” є тривалість 
стресової ситуації, її хронічний характер.  

Важко переоцінити роботу волонтерів у 
онкології. Річ у тому, що професії, які 
пов'язані з наданням допомоги, припускають 
близький контакт з людьми, який, з 
емоційної точки зору, часто дуже важко 
підтримувати тривалий час. Важко, тому що 
година за годиною, день за днем, рік за 
роком, вони мають справу з проблемами 
людей. Можна говорити про те, що ця робота 
пов'язана з великими нервово-психічними 
навантаженнями. Випробовуючи тривалий 
час подібні навантаження людина стає 
уразливий, з'являється ризик виникнення 
довготривала стресовою реакція або 
синдрому «психічного вигорання».  

Виходячи з отриманих результатів, 
можна зробити такі висновки. 
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По-перше, більшість волонтерів 
відчувають недолік підготовки, брак 
практичного досвіду роботи, від чого 
виникає відчуття некомпетентності.  

По-друге, джерела підтримки 
шукаються зовні, і в основному, це 
найближче оточення людини. Як основні 
способи подолання стресу указувалися 
звернення до релігійної віри. Стрес 
сприймається як проблема і спостерігається 
прагнення до відходу від неї. Психологічна 
підтримка в більшості випадків ігнорується. 

Т. Турчанінова говорить про те, «що 
заважає добровольчеству стати повсюдним, 
потрібним і поважаним явищем». Звичайно, 
«залучення волонтерів зовнішніми 
вигодами» і «використання їх як 
безкоштовна робоча сила» сприяє вигоранню 
волонтерської активності. Але ці особливості 
волонтера виникають лише тоді, коли 
добровольців привертають громадські, 
муніципальні або державні організації з 
корисливою метою або привласнити собі 
матеріальні результати безкоштовної праці, 
або підвищити свій авторитет, рейтинг і 
одержати від цього вигоду надалі. Якщо ж 
людина сам вибирає собі область 
безвідплатної роботи на благо інших, то він 
одержує могутній стимул для «створення 
цінностей усередині себе і в навколишньому 
світі», навіть якщо сьогодні «ситуація 
кардинально не міняється  

Вигорання, крім всього іншого, 
скорочує волонтеру суб'єктивну тимчасову 
перспективу. Воно примушує забути, що у 
минулому були моменти, коли щось важливе 
виходило, коли вибрана діяльність давала 
сили, відкривала простір можливостей, коли 
була солідарність і причетність з іншими 
людьми. Вигорання заважає пам'ятати, куди, 
власне, ми прагнемо. Якщо про це пам'ятати, 
ради чого волонтер займається своєю 
роботою, то вигорання відступає і звідкись 
знаходяться сили.  

Групи підтримки для волонтерів (навіть 
маленькі, по 3-5 чоловік), “роботи, що 
проводяться у форматі, із зовнішніми 
свідками”, можуть послужити могутнім 
засобом профілактики вигорання.  

Виходячи з теоретичного аналізу 
проблеми, ми розробили програму та 
методику емпірико-практичного 
дослідження особливостей емоційного 
вигорання лікарів-онкологів та волонтерів, 
які працюють з важкохворими дітьми.  

Для вивчення особливостей емоційного 
вигорання ми використовували дві методики 
: Опитувальник на наявність формування 
синдрому емоційного вигорання Maslach 
Burnout Inventory (MBI) К. Маслач і С. 
Джексон. Методика діагностики рівня 
«емоційного вигорання» В. В. Бойко . 

Першим етапом дослідження стало 
тестування груп по методиці МВІ. Дані цього 
етапу наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1 
№ Емоційне 

виснаження Деперсоналізація Редукція 
особист.досягнень 

1 25 19 40 
2 18 16 33 
3 14 12 36 
4 44 18 22 
5 13 10 43 
6 17 7 28 
7 36 16 34 
8 14 5 35 
9 31 24 35 
10 30 19 41 
11 14 12 43 
12 7 7 35 
13 23 16 36 
14 17 7 29 
15 20 15 33 
16 14 12 37 
17 32 16 32 
18 25 20 36 
19 36 16 33 
20 14 8 34 

Сумма 444 275 695 
Среднее 22,2 13,75 34,8 
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Середній бал по емоційному 
виснаженню – 22, 2 що означає середній 
рівень вираженості в групі.  

 Деперсоналізація так само має середній 
рівень вираженості – 13,75 балів. Цей 
показник є досить тривожним, оскільки 
деперсоналізація – один із основних 
чинників, що призводять до емоційного 
вигорання 

Середній показник редукції особових 
досягнень – 34,8 бали, що говорить про її 
середній ступінь вираження. Ми можемо 
припустити, що група лікарів загалом 

задоволена своєю роботою та власним 
внеском у галузь, в якій вони працюють 

В цілому дані, отримані нами у результаті 
обробки методики МВІ свідчать про середній 
рівень сформованості синдрому емоційного 
вигорання в групі лікарів, однак це також 
свідчить про те, що формування синдрому 
емоційного вигорання почалося і вимагає 
проведення профілактично-корекційної роботи.  

У таблиці під номером два містяться 
дані, отримані при обробці результатів 
опитувальника за методикою В.Бойко на 
виявлення синдрому емоційного вигорання. 

Таблиця 2 
 НАПРУГА РЕЗИСТЕНЦІЯ ВИСНАЖЕННЯ 
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1 9 3 0 10 22 25 0 28 18 53 9 3 7 12 31 
2 14 22 7 20 63 18 15 28 27 88 18 20 23 18 79 
3 14 1 3 5 23 4 2 7 10 25 5 15 3 5 28 
4 11 5 4 9 29 0 0 7 13 18 11 8 0 10 29 
5 21 11 9 14 55 17 6 28 17 75 10 0 8 15 33 
6 30 12 7 10 59 19 12 28 21 79 11 16 26 19 72 
7 25 5 2 8 40 14 5 11 7 35 8 5 0 3 16 
8 8 13 25 18 64 28 3 21 25 74 11 8 10 5 34 
9 7 1 0 8 16 14 1 2 13 34 12 3 3 8 26 
10 0 2 9 23 34 22 7 7 9 41 2 3 3 3 11 
11 20 5 3 2 30 25 15 22 20 86 13 15 10 7 45 
12 9 5 0 12 26 23 2 28 22 53 9 5 7 14 35 
13 15 3 7 0 25 4 0 7 14 25 1 15 3 5 24 
14 6 5 0 8 19 14 5 2 17 34 12 1 3 8 24 
15 22 11 5 16 54 17 17 28 13 75 6 4 8 15 33 
16 25 5 2 8 40 14 3 11 7 35 12 3 0 3 18 
17 25 8 7 8 48 19 11 28 23 79 15 13 26 15 69 
18 19 2 5 18 44 20 13 28 25 88 18 20 23 18 79 
19 18 9 0 2 29 25 19 22 24 86 17 17 10 7 51 
20 12 5 4 15 36 0 0 7 10 18 13 8 0 10 31 

сума 310 133 99 214 322 136 350 335 213 182 173 200 
среднє 

15,5 6,65 
4,9
5 10,7  

16,
1 6,8 

17,
5 

16,
75  

10,6
5 9,1 8,65 10  

сума 751 1143 788 
среднє 38 57,15 39 

Для оцінки результатів ми визначили 
середнє арифметичне значення (х) по 
кожному з 12 чинників для трьох фаз. По цих 
результатах можна зробити висновки: 
1. Переживання психотравмуючих обставин 
– х = 15,5 
2. Незадоволеність собою – х = 6,65 
3. «Загнаність в клітку» - х = 4,95 

4. Тривога і депресія – х = 10,7 
5. Неадекватне емоційне вибіркове 
реагування – 16,1 
6. Емоційно етична дезорієнтація – 6,8 
7. Розширення сфери економії емоцій – 17,5 
8. Редукція професійних обов'язків – 16,75 
9. Емоційний дефіцит – 10,65 
10. Емоційна відчуженість – 9,1 
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11. Особова відчуженість – 8,65 
12. Психосоматичні и психовегетативні 
порушення – 10 

Симптомами, що не сформувалися, в 
групі лікаріів є Незадоволеність собою, 
«Загнаність в клітку», Емоційно етична 
дезорієнтація, Емоційна відчуженість, 
Особова відчуженість.  

Симптоми Тривоги і депресії, 
Емоційного дефіциту, Психосоматичних і 
психовегетативних порушень є такими, що 
формуються. 

І тими, що сформувалися можна 
вважати симптоми Неадекватного 
емоційного виборчого реагування, 
Розширення сфери економії емоцій і Редукції 
професійних обов'язків 

По порівняльному графіку ми можемо 
бачити, що найменший ступінь вираженості 
одержав симптом емоційно-етичної 
дезорієнтації, а найбільшу ступінь – симптом 
розширення сфери економії емоцій. 

Середній показник по фазі напруга для 
групи 38 – ця фаза є найменьш сформованою 
у групі 

Фаза резистенции показала 55.15 балів, 
що є найбільшим показником і фаза 
виснаження – 39. 

Висновок. Ці результати істотно не 
відрізняються від тих, що було отримано у 
волонтерів під час такого ж дослідження, 
проведеного нами для групи добровільних 
помічників. Тому і у цьому випадку ми 
можемо говорити про наявність ознак 
формування синдрому емоційного 
вигорання. Всі фази є такими, що 
знаходяться у стадії формування. 

У даній статті були наведені данні, 
отримані нами при дослідженні такої 
актуальної на сьогодні проблема як 
особливості формування симптому 
емоційного вигорання у лікарів-онкологів, 
що працюють з дітьми. 

Майже усі фази, що є складовими у 
синдромі емоційного вигорання є 
сформованими або такими, що формуються. 

Така ситуація потребує профілактичних 
заходів, серед яких найбільш ефективними 
ми вважаємо групові тренінги та групи 
зустрічей для лікарів-онкологів. 
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та психології ХНУ ВС (м. Харків) 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ САМОВІДНОШЕННЯ ЖІНОК-ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ 
ВНУТРІШНІХ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПРОФЕСІОГЕНЕЗУ 

 
В статье рассмотрены особенности структуры самоотношения женщин сотрудников органов 

внутренних дел на разных этапах профессионального становления. В результате исследования 
установлено, что в целом женщины сотрудники ОВД к себе относятся положительно, принимают 
себя со своими достоинствами и недостатками, однако, выраженность отдельных компонентов 
самоотношения изменяется в процессе профессионализации.  

Ключевые слова: личность, Я-концепция, самоотношение, профессиогенез, деятельность 
У статті розглянуто особливості структури самовідношення жінок співробітників органів 

внутрішніх справ на різних етапах професійного становлення. У результаті дослідження встановлено, 
що в цілому жінки співробітники ОВС до себе ставляться позитивно, приймають себе зі своїми 
достоїнствами і недоліками, проте вираженість окремих компонентів самоставлення змінюється в 
процесі професіоналізації. 

Ключові слова: особистість, Я-концепція, самовідношення , професіогенез , діяльність 
Постановка проблеми. 

Професіоналізм представників 
правоохоронних професій не є абсолютною 
категорією. Він визначається соціальними 
функціями та завданнями, які висуваються 
перед ними соціумом та формується 
поступово. Професійна самосвідомість, 
професійна самооцінка та відношення до 
себе як до фахівця, професіонала є 
важливими компонентами професійної Я-
концепції. Фемінізація силових структур у 
всьому світі та залучення жінок до роботи у 
правоохоронній сфері спонукає до вивчення 
особливостей професіоналізації жінок-
правоохоронців, їх професійної Я-концепції, 
однією із складових якої є самовідношення.  

Аналіз досліджень та публікацій з даної 
проблеми. Самовідношення тлумачиться 
різними авторами як відношення особистості 
до себе, до свого власного Я, як переживання 
власної цінності [1, с.363]. Вперше термін 
«самовідношення» було застосовано у 
науковій літературі у 1974 році Н.І. 
Сарджвеладзе. За його думкою, 
самовідношення являє собою складну 
багаторівневу емоційно-оцінну систему, яка 
первинно розділялася на дві складові (способи 
ставлення до себе): Я – як об’єкт (об’єктний) 
та Я – як суб’єкт (суб’єктний). Обидва 
способи самовідношення реалізуються 
когнітивною активністю, емоційними 
реакціями, системами дій чи готовністю до 
певних дій щодо самого себе. 
Самовідношення можна охарактеризувати як 
вираження сенсу «Я» для суб’єкта, як 
усталене почуття до свого «Я», яке 

незважаючи на узагальненість містить ряд 
специфічних модальностей, що розрізняються 
як за емоційним тоном, переживанням, так і за 
семантичним змістом ставлення до себе. 
Система самовідношення полі функціональна, 
тобто виконує наступні функції: функція 
«дзеркала», тобто, відображення себе як зовні, 
так і у внутрішньому плані особистості; 
функція самовираження та самореалізації, що 
є суттєвою в проявах активності особистості; 
функція збереження внутрішньої стабільності 
та континуальності «Я», яка забезпечує 
внутрішню узгодженість когнітивного та 
емоційного компоненту особистості; функція 
саморегуляції та самоконтролю, що 
забезпечує контроль та регулювання 
діяльності особистості; функція 
психологічного захисту, яка активізується 
якщо виникає погроза уявленням свого «Я», 
психотравма чи життєва невдача. 
Доповнюється система самовідношення ще 
одним компонентом, а саме, часовою 
структурованістю, яка надає можливість 
особистості виділити актуальне Я (Я тут і 
тепер), ретроспективне Я ( Я у минулому) та 
проспективне Я ( Я у майбутньому) [2]. 
Виокремлення самовідношення як 
самостійного об’єкту психологічного аналізу 
частіше за все відбувається шляхом розподілу 
у єдиному процесі самосвідомості двох 
аспектів: процесу одержання знань про себе (і 
самих цих знань) та процесу самовідношення 
( разом із більш-менш стійким 
самовідношенням як деякою усталеною 
характеристикою суб’єкту) [3,с. 208]. 
Розглядаючи самовідношення, С.Р. Пантелеєв 
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пропонує розуміти самовідношення в 
контексті уявлень особистості про смисл «Я», 
як вираження смислу «Я», як узагальнене 
почуття щодо власного «Я». Отже, 
самовідношення може розглядатися як 
відносно стабільна характеристика суб’єкта. У 
дослідженнях самовідношення В.В.Століна, 
Н.І.Сарджвеладзе, С.Р. Пантелеєва, 
О.Б.Федоренка, В.І.Непомнящої, 
А.А.Налчаджана пильна увага приділяється 
саме зв’язку самовідношення з іншими 
складовими образу Я. О.Б.Федоренко, 
досліджуючи особливості самооцінки 
майбутніх правоохоронців, вказав на зв'язок 
самовідношення та ціннісних орієнтацій. 
Цінності та ціннісні орієнтації, як складові 
самоставлення і самооцінки, характеризують, 
з одного боку, сферу дійсності, яка є 
найважливішою для суб’єкта, а з іншого – 
особливості уявлення особистості про себе, 
що є складовою образу «Я» [4,с. 92]. На думку 
Т.М.Малкової, у самовідношенні курсантів-
правоохоронців під час навчання 
спостерігається зміни до себе і до своєї 
професійної діяльності, відбувається 
самоусвідомлення себе як професіонала[5,с. 
45]. Самовідношення також виконує захисні 
функції: людина може захищати своє Я від 
негативних емоцій та підтримувати 
самоповагу на відносно постійному рівні. 
Отже, вивчення особливостей 
самовідношення до себе, до своєї справи та 
оцінювання успішності діяльності жінками 
правоохоронцями в залежності від часу 
перебування на службі, є вельми важливим 
завданням. 

Метою статті є викладення результатів 
дослідження особливостей самовідношення 

жінок-працівників органів внутрішніх на 
різних етапах професіогенезу. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. У дослідженні приймали 
участь 289 осіб жіночою статі, у віці 19-45 
років. До першої групи увійшли жінки 
(курсантки), які навчаються за денною 
формою навчання у Харківському 
національному університеті внутрішніх 
справ (n1=105 осіб) та не мають практичного 
досвіду роботи у правоохоронній сфері. 
Друга група жінок (n2=102 особи) також 
навчаються у Харківському національному 
університеті внутрішніх справ, але за 
заочною формою навчання, водночас вони 
працюють у різних підрозділах органів 
внутрішніх справ, тобто мають професійний 
досвід роботи від трьох до п’яти років. Третя 
група досліджуваних (n3=82 особи) 
працюють у правоохоронній сфері на різних 
посадах 10 та більше років. Для 
систематизації даних учасників дослідження 
була складена картотека, яка включала 
кодоване ім'я, соціально-демографічні дані ( 
вік, освіту, сімейний стан, місце служби, 
посаду), стаж роботи та ін. Методи 
дослідження: анкетування, тестування за 
методиками: М.Д.Олдхема та Л.Б.Морриса 
«Персональний автопортрет», С.Р. 
Пантелеєва « Методика исследования 
самоотношения».  

Вважається, що самовідношення – це 
описова складова Я-концепції, яка дозволяє 
уявити перш за все специфіку ставлення 
особистості до власного Я. За результатами 
вивчення особливостей самовідношення 
жінок працівників ОВС одержані наступні 
результати ( див. табл. 1).  

Таблиця 1 
Показники самовідношення жінок-працівників ОВС (М±m) 

Шкали Група 1 Група 2 Група3 
Закритість 7,23±0,39 5,55±0,21 3,25±0,64 
Самовпевненість 6,53±0,23 6,36±0,68 8,04± 1, 27 
Самокерівництво 6,82±1,30 8,08±0,36 7,24 ± 2,16 
Дзеркальне Я 6,65±0,74 4,55±1,43 5,34 ± 0,86 
Самоцінність 7,18±1,41 5,00±0,65 6,84 ± 1,66 
Самоприйняття 8,00±2,37 7,49±0,44 7,28 ± 2,16 
Самоприхильність 5,88±1,45 3,18±0,59 4, 12 ± 1,08 
Конфліктність 4,00±0,55 5,64±1,53 3,93 ± 2,07 
Самозвинувачення  4,12±1,39 6,36±0,68 5,68 ± 2,27 

Одержані дані за шкалою 
«Самоприйняття» свідчить про те, що в 
цілому опитувані усіх груп приймають себе 
такими, які вони є, з недоліками та 
достоїнствами, в цілому позитивно 

ставляться до себе, до своєї професії. На 
підставі отриманих даних можемо 
стверджувати, що у жінок усіх груп яскраво 
виражені структурні компоненти 
самовідношення. У структурі 
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самовідношення особистості, закритість, 
згідно тлумачення автора методики, надає 
можливість виявити конформность чи 
критичність особи. Як виявилося, курсантки 
є найбільш конформними, бажають 
відповідати тим вимогам, що до них 
висуваються у колективі навчальної групи, у 
новому для них середовищі з досить 
жорстокою регламентацією поведінки та дій. 
Дослідження Т.М.Малкової (2013), 
Н.М.Теслик (2012), В.Л.Лапшиної (2005), 
О.Б. Федоренка (2005), Д. Майерса (1997), 
Г.В. Попової (1997), М.Ю.Кондратьева 
(1995) вказують на те, що люди покидають 
групи, якщо реакції товариства несприятливі 
для них, або не виправдовують їх сподівань, 
віддаючи перевагу колективу, де є підтримка 
їхніх Я- образів. Специфіка навчання та 
бажання отримати професію правоохоронця 
ставить курсанток перед вибором: або 
прийняти усі умови навчання, статутні 
відношення та перебування у специфічному 
середовищі, або продовжувати навчання у 
цивільному вузі. Відтак закритість курсанток 
можна вважати захисною поведінкою, яка 
супроводжується намаганням свідомо 
приховати або небажанням усвідомлювати і 
надавати інформацію про себе, яка може 
зашкодити. Жінки працівники ОВС другої 
групи з досвідом роботи до п’яти років, 
більш схильні до рефлексії, відкритості, 
можуть не приховувати будь-яку 
інформацію, навіть неприємну, не зважаючи 
на рівень її значимості Безперечно, вони 
бажають соціального схвалення та прийняття 
з боку колег, навіть до навчання вони 
вступили у відомчий навчальний заклад, 
сподіваючись що навчання у групі колег 
правоохоронців зведе до мінімуму 
конфлікти, психологічні бар’єри у 
спілкуванні, непорозуміння з різних причин. 
Найбільш чесними до себе і критичними 
виявилися жінки третьої групи, які працюють 
у правоохоронних структурах більше десяти 
років. Вони вважають себе компетентними, 
самовпевнені та реалістичні. Чималий досвід 
роботи сформував їх стиль діяльності, 
орієнтацію на своє бачення ситуації, 
побудову раціональних взаємовідносин з 
людьми. Жінки першої та другої груп 
оцінюють себе як самостійних та впевнених 
у собі та своїй справі людей, разом з тим 
мають вищу внутрішню напруженість. Так, 
курсантки впевнені у своєму професійному 
виборі і подальшому зростанні, а жінки що 

мають досвід роботи (в обох групах), 
підкреслюють, що отримують моральне 
задоволення від виконання своїх службових 
обов’язків вважають, що здатні ефективно 
нести службу у міліції. Вони активні, 
цілеспрямовані, впевнені, що навчання 
сприятиме кар’єрному та особистісному 
зростанню, переживають власне «Я», як 
стрижень, що організовує їх особистість та 
життєдіяльність, відчувають обґрунтованість 
своїх професійних цілей, вважають, що їх 
доля знаходиться у їх руках. 

За шкалою «Дзеркальне Я» існують 
розбіжності між групами, що свідчить про 
особливості суб’єктивного сприймання 
відносин з іншими людьми досліджуваних. 
Курсантки мають високий рівень вираження 
ознаки за даною шкалою, решта 
досліджуваних - середній. Це означає, що 
курсантки мають чітку впевненість у тому, 
що їх особистість, поведінка, зовнішність та 
діяльність спроможні викликати у оточення 
повагу, симпатію, схвалення та розуміння. 
Жінки з досвідом роботи зіткалися з 
відношенням до себе як до представника 
влади, правоохоронця, тому вони виважено 
ставляться до зовнішнього оцінювання і себе, 
і своєї професійної діяльності.  

За шкалою «Самоцінність» було також 
виявлено достовірні розбіжності між 
групами. Курсантки та жінки, які мають стаж 
роботи більше десяти років, мають високий 
рівень самоцінності, жінки другої групи - 
середній. Одержані дані говорить про те, що 
курсантки зацікавлені власним «Я», схильні 
до відчуття цінності власної особистості та в 
той же час припускають важливість та 
цінність свого «Я» для оточуючих, натомість 
жінки – працівники ОВС з таким рівнем 
самоцінності, перш за все, визнають свою 
індивідуальність, неповторність, що дозволяє 
їм протистояти негативним проявам 
професійного середовища, раціонально та 
неупереджено сприймати зауваження й 
критику колег і керівництва, родинного 
оточення. Для жінок другої групи характерно 
виборче, амбівалентне відношення до себе. 
Зауважимо, що існує низка обставин, які 
впливають на оцінювання себе: зовнішні - від 
яких залежать наслідки взаємодії людини з 
колективом, товариством, зокрема, місце, яке 
вона займає у колективі, статус, її оцінка 
членами колективу; та внутрішні, тобто 
позиція самої людини, ступень задоволення 
потреб та домагань, від котрої переважно 
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залежить ставлення до світу, професійного 
середовища й до самого себе. Отже, з одного 
боку, вони позитивно оцінюють себе та 
набуті професійні якості, вважають, що 
служба сприятиме також розширенню 
життєвого досвіду, з іншого - поблажливе 
ставлення колег викликає занепокоєння та 
приниження. Результати за шкалою 
«Самоприхильність» свідчать, що жінки з 
досвідом роботи в ОВС, відкриті новому 
досвіду, прагнуть до змін Я-концепції, їх 
плани на майбутнє численні: отримання 
диплому, просування по службовій драбині, 
можливу зміну місця праці, підвищення 
статусу, планують створення сім'ї, 
народження дитини, самоудосконалення. 
Курсантки в цілому проявляють вибірковість 
щодо змінювання особистісних якостей та 
рис, є більш ригідними, вважають, що 
складові особистісного та професійного 
самовизначення зумовлені фактом вступу 
саме до відомчого навчального закладу. 
Можна висловити припущення щодо 
активації захисних механізмів їх 
самосвідомості, оскільки переживання 
самоприхильності інколи супроводжується 
прихильністю до суперечливого чи 
неадекватного Я- образу. За результатами 
дослідження виявилося, що найбільш схильні 
до внутрішніх конфліктів жінки другої групи, 
які прагнуть контролювати власне Я, 
оцінюють все, що торкається їх 
внутрішнього світу. Це може бути ознакою 
розвиненої рефлексії, глибокого 
проникнення у себе, усвідомлення своїх 
труднощів, адекватного Я-образа та 
відсутності витіснення. Курсантки більш 
закриті та самовдоволені за інших 
досліджуваних, можемо припустити, 
оскільки, вони перебувають у чоловічому 
оточені, де домінують маскулінні моделі 
поведінки, то вплив ( у цьому випадку – 
статевий) на само відношення потужний. 
Погодимося з А.А.Налчаджаном, що індивід, 
не зумівши утвердити у свідомості інших 
бажаний для себе власний образ, часто 
обирає інший шлях адаптації: формує 
несприятливу думку про іншого та соціальну 
групу, якщо вони не ставляться до нього 
певним чином, тобто спрацьовує захисний 
механізм, який є засобом збереження 
самоповаги особистості [6,с. 462]. Нажаль, 
курсантки не можуть віддати перевагу 
товариству тих, хто може підтримати їх Я-
образ, тому відношення до себе залежить від 

адаптованості у середовищі, звідси – 
внутрішня конфліктність. Найменша 
внутрішня конфліктність у жінок працівників 
ОВС, які працюють більше десяти років. 
Вони знають ціну собі та своїм можливостям, 
в цілому їх улаштовує життєва ситуація, в 
тому числі і на службі, добре відчувають 
баланс між вимогами оточення та своїм 
реальним положенням, утім заперечення 
проблем може викликати неспокій, 
тривожність й несприятливо вплинути 
творчий, гармонічний розвиток особистості, 
виконання професійних завдань. За шкалою 
«Самозвинувачення» показники у всіх груп 
досліджуваних знаходяться на середньому 
рівні, але є достовірні розбіжності між 
групами курсанток та жінок з досвідом 
роботи в ОВС. Курсантки прагнуть до 
відкидання провини, натомість їх досвідчені 
колеги схильні до самозвинувачення, 
інтрапунтивного поводження, невдачі 
вважають результатом власної поведінки, 
вони менш схильні до аутосимпатій, не 
зважаючи на можливу високу оцінку своїх 
якостей та властивостей. Одержані 
результати узгоджуються з самоописами 
досліджуваних. Описуючи себе жінки-
працівники ОВС, які мають досвід роботи, 
більш критичні до себе, не задоволені своїми 
досягненнями та своїми окремими рисами. 
Жінки усвідомлюють специфіку службової 
діяльності, пов’язану з небезпекою для 
життя, відповідальністю, вирішенням 
нестандартних ситуацій, проте вважають 
себе здатними розв’язувати поставлені 
службові завдання. Вони презентують себе 
як добросовісну, пильну, серйозну людину, 
віддану та самовпевнену. Відкидаються таки 
якості як агресивність,конфліктність, 
образливість. Жінки – курсантки вважають 
себе добросовісними, самовпевненими, 
товариськими, активними, 
цілеспрямованими, відкидаються самотність, 
авантюрність, конкурентність.  

Отримані дані вказують на наявність у 
жінок-правоохоронців всіх груп моральних 
принципів, обов'язковості, 
цілеспрямованості, організованості, 
передбачливості, завзятості. Жінки-
працівники органів внутрішніх справ 
полюбляють знаходитися у центрі уваги, 
також їм притаманні лідерські, конкурентні 
риси, які загострюються під час навчання у 
курсанток, підвищується прагнення до 
досягнення високого статусу. Можна 
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припустити, що є тенденція до 
сконцентрованості жінок на проблемі 
міжособистісних взаємовідносин та 
спілкування. Жінки- працівники ОВС з 
досвідом роботи розуміють, що суттєвою 
обставиною, котра впливає на побудову 
міжособистісних відносин, як в побути, так і 
у професійному середовищі, є адекватне 
ставлення до самої себе, до оточення, до 
світу в цілому. Курсантки вважають 
спілкування важливою умовою їх подальшої 
успішної професійної діяльності. У 
спілкуванні вони прагнуть до лідерства, 
вважають себе більш авторитетними, ніж 
більшість їх однолітків. За їх думкою, 
однаково важливо вміння правильно 
побудувати процес спілкування з 
правопорушниками, з колегами та іншими 
суб’єктами професійної діяльності. Жінки- 
працівники ОВС в усіх групах енергійні, 
проявляють творчий підхід до вирішення 
проблем, ініціативність, реально оцінюють 
свої здібності, є відповідальними, знають свої 
сильні та слабкі сторони. Утім, оцінюючи 
одержані дані, слід пам’ятати, що в них 
відображені суб’єктивні, емоційно-змістовні 
уявлення людини про саму себе, які можуть 
лише частково відповідати реальному 
становищу.  

З метою отримання найсуттєвіших 
характеристик у групах було проведено 
факторний аналіз. Вважається, що факторно-
аналітичний підхід ґрунтується на уявленні 
про комплексний характер досліджуваного 
явища, що виявляється, зокрема, у 
взаємозв’язках між окремими його ознаками. 
Мета факторного аналізу – сконцентрувати 
вихідну інформацію, представлену у вигляді 
масиву даних і виразити якомога більшу 
кількість ознак через якомога меншу 
кількість характеристик: наймісткіші 
характеристики будуть найсуттєвішими, 
тобто ці узагальнені місткі характеристики 
називаються факторами. У процедурі 
факторного аналізу використовувалися 
шкали методик, які було застосовано у 
дослідженні, результати опрацьовані та 
надані вище. Значущими є факторні 
навантаження, що перевищують по модулю 
0,5. Згідно аналізу даних трьох груп, які було 
отримано після використання методу 
факторизації головних компонент і 
алгоритму Varimax обертання, було виділено 
три фактори для групи курсанток, визначені 
фактори охоплюють у сумі 82,29% дисперсії; 

три фактори для групи жінок працівників 
ОВС, які працюють до п’яти років , де 
визначені фактори охоплюють у сумі 89,61 % 
дисперсії; три фактори для групи жінок 
працівників ОВС, які працюють понад десять 
років, де визначені фактори охоплюють 84,52 
% дисперсії. 

Як свідчать результати аналізу 
трьохфакторної структури, в групі курсанток 
були виділені наступні фактори: 

Фактор 1, який охоплює 39% дисперсії, 
включає «Сумлінність» (0,564) та 
«Самовпевненність» (0,676). Цей фактор 
поєднує скрупульозність, енергійність, 
дотримання моральних та етичних норм. 
Фактор 2, який охоплює 26,14% дисперсії, 
включає «Пильність» (0,759), «Самотність» 
(0,677), «Ідіосинкратичність» (0,704), 
«Авантюрність» (0,609), «Діяльність» (0,693), 
«Драматичність» (0,809), «Самоприхильність» 
(0,525), «Агресивність» (0,651), 
«Самоцінність» (0,668), «Самоприйняття» 
(0,823). Цей фактор поєднує відчуття цінності 
власної особистості та безумовне прийняття 
себе, цілеспрямованість, амбіціозність, 
емоційність, імпульсивність, схильність до 
ризику. Фактор 3, який охоплює 17,15% 
дисперсії, включає «Самопожертва» (0,685), 
«Серйозність» (0,542), «Конфліктність» (0,549), 
«Самозвинувачення» (0,620). Цей фактор 
поєднує рефлексивність, відповідальність, 
схильність до самозвинувачення та бажання 
бути корисним для інших. 

За результатами аналізу трьохфакторної 
структури у групі жінок працівників ОВС, 
які працюють до п’яти років жінок з 
досвідом роботи були виділені наступні 
фактори: 

Фактор 1, який охоплює 43,54% 
дисперсії, включає: «Пильність» (0,657), 
«Ідіосинкратичність» (0,796), «Драматичність» 
(0,619), «Відданість» (0,819), «Конфліктність» 
(0,523). Цей фактор поєднує емоційність, 
самостійність, обережність, схильність 
виконувати поставлені завдання. Фактор 2, 
який охоплює 26,37 % дисперсії , включає: 
«Серйозність» (0,628), «Самовпевненість» 
(0,631), «Самокерівництво» (0,753), 
«Самоцінність» (0,812), «Самоприйняття» 
(0,605). Цей фактор поєднує відповідальність, 
енергійність, впевненість у собі, 
інтернальність, цінність власної особистості та 
приймання себе. Фактор 3, який охоплює 
19,7% дисперсії, включає «Самотність» (0,646), 
«Сумлінність» (0,567), «Відкритість» (0,618), 
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«Дзеркальне Я» (0,546), «Самоприхильність» 
(0,567). Цей фактор поєднує рефлексивність, 
прийняття себе, бажання викликати симпатію 
та повагу, схильність до деталізування, 
скрупульозність.  

По результатах аналізу трьохфакторної 
структури у групі жінок з досвідом роботи у 
правоохоронній сфері понад десять років, 
були виділені наступні фактори: 

Фактор 1, який охоплює 41,54% 
дисперсії, включає «Пильність» (0,689), 
«Ідіосинкратичність» (0,890), 
«Авантюрність» (0,554), «Діяльність» (0,946), 
«Драматичність» (0,715), «Самовпевненість» 
(0,739), «Чуттєвість» (0,648), «Відданість» 
(0,867), «Пустопорожність» (0,848). Цей 
фактор поєднує обережність, незалежність, 
енергійність, амбіціозність, самовпевненість, 
емоційність, орієнтація на власну систему 
цінностей та переконань, прагнення 
комфорту. Фактор 2, який охоплює 24,82 % 
дисперсії, включає «Сумлінність» (0,548), 
«Серйозність» (0,641), «Самовпевненість » 
(0,654), «Дзеркальне Я» (0,815), 
«Самоприхильність» (0,759). Цей фактор 
поєднує енергійність, адаптивність, 
схильність до детального обмірковування 
всього перед прийняттям рішення, бажання 

викликати повагу та симпатію. Фактор 3, 
який охоплює 18 % дисперсії, включає 
«Самотність» (0,586), «Самопожертва» 
(0,687), «Відкритість» (0,673). Цей фактор 
включає емоційність, рефлексивність, 
прагнення бути корисним для інших. 

Підбиваючи підсумки, можна зробити 
висновок, що проблему само відношення 
людини доцільно розглядати у контексті 
дослідження особистості в цілому, оскільки 
під час професіогенезу особистості 
відбуваються зміни у професійній Я-
концепції, що є складовою загальної Я-
концепції людини. Основу Я-концепції 
працівника органів внутрішніх справ 
складають різноманітні уявлення про самого 
себе, що відрізняються різноманітним 
ступенем адекватності на різних етапах 
професійного розвитку, тому змінюється 
самосвідомість, самовідношення. Структура 
самовідношення особистості жінок-
працівників органів внутрішніх справ 
відрізняється за ступенем вираженності 
окремих компонентів самовідношення на 
різних етапах професіогенезу, які зумовлені 
зовнішніми та внутрішніми чинниками 
професійної діяльності правоохоронців. 
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Rudyak I. V.,  zdobuvach Departments sotsіologії that psihologії 
THE PECULIARITIES OF THE SELF-ATTITUDE OF FEMALE LAW ENFORCEMENT 

EMPLOYEE AT DIFFERENT STAGES OF PROFESSIOGENESIS 
The peculiarities of the self-attitude of female law enforcement employee at different stages of professional 

formation are conducted in the paper. As a result of research it’s found that the intensity of the individual 
components of the self- attitude changes during the process of professionalization. In general, women working in 
law enforcement have a positive attitude to themselves, accept themselves with their own merits and demerits. 
Female cadets more conformal, their attitude toward themselves often depends on the system of relations 
appeared in a specific new environment. Women as law enforcement employee with work experience more 
critical to themselves, they are self-sufficient, active, confident and professional. 

Keywords: personality, self-concept, self-attitude, professiogenesis, activities. 
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ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ РЯТУВАЛЬНИКІВ 
 
У статті представлені результати експертного оцінювання стрес-факторів професійної 

діяльності рятувальників та самооцінки рятувальниками негативних психічних станів, що впливають 
на психіку фахівця в екстремальних умовах життєдіяльності. За результатами дослідження автором 
розроблено та запропонована до використання комплексну програму формування стресостійкості 
рятувальників ДСНС України, структуру і короткий зміст програми, наведено у тексті.  

Ключові слова: стресостійкість, формування стресостійкості, рятувальники, самооцінка, 
експертна оцінка, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).  

В статье представлены результаты экспертного оценивания стресс-факторов 
профессиональной деятельности спасателей и самооценки спасателями негативных психических 
состояний, влияющих на психику специалиста в экстремальных условиях жизнедеятельности. По 
результатам исследования автором разработана и предложена к использованию комплексная 
программа формирования стрессоустойчивости спасателей ГСЧС Украины, структура и краткое 
содержание программы приведены в тексте. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, формирование стрессоустойчивости, спасатели, 
самооценка, экспертная оценка, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). 

Постановка проблеми. Формування 
психологічної стійкості особистості в 
екстремальних умовах діяльності 
знаходиться у сфері різних наук і насамперед 
у психології діяльності в особливих умовах. 
Зазначена проблема виступає, як пріоритетна 
для розуміння психологічних механізмів 
ефективності й надійності професійної 
діяльності.  

Аналіз діяльності підрозділів Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій 
(ДСНС) вказує на те, що рятувальники 
постійно пов’язані з дією негативних 
чинників травматичного стресу в процесі 
напруженої праці. У більшості випадків 
стрес-чинники професійного середовища 
рятувальників спричинюють ускладнення у 
професійній діяльності фахівців, через 
хронічні психічні перевантаження, небезпеки 
й часте виникнення непередбачених 
надзвичайних ситуацій, високий ступінь 
відповідальності за якісне виконання 
поставлених завдань, реальні загрози для 
власного життя та здоров’я, тривале 
емоційне напруження тощо.  

Виходячи із зазначеного, слід 
констатувати, що діяльність в екстремальних 
умовах потребує системної комплексної 
підготовки фахівців, яка має бути 
цілеспрямованою власне на формування тих 
патерн психологічної стійкості до 
професійного стресу, які найбільш вірогідно 
можуть виникати в реальних умовах 
життєдіяльності рятувальників [4].  

Однією із ефективних форм реалізації 
таких завдань, на наше переконання, є 
розроблення тренінгових програм 
формування стресостійкості фахівців.  

Враховуючи зазначене, метою статті є 
розроблення психологічних засобів з 
формування стресостійкості фахівців 
рятувальних підрозділів ДСНС України в 
надзвичайних ситуаціях (НС).  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Реакції на психотравмуючі фактори 
професійного середовища у фахівців 
екстремальних професій нерідко залишають 
після себе посттравматичну астенію, що може 
виявлятися у підвищеній стомлюваності, 
слабкості, емоційній виснаженості, помітному 
знижені працездатності фахівця надмірної 
тривожності тощо. Такі розлади можуть 
викликати фрустраційну напруженість і 
дезадаптивні форми поведінки, які виявляються 
в наростанні міжособистісних конфліктів або 
обмеженості сфери контактів, аж до аутизації, 
раніше не властивому невиконанні службових 
обов’язків, грубих помилок в роботі та 
порушень дисципліни [2; 4]. 

Аналіз наукових праць вітчизняних 
вчених (Корольчук В.М., Корольчука М.С., 
Лефтерова В.О., Максименка С.Д., Миронця 
С.М., Перелигіної Л.А., Потапчука Є.М., 
Садкового В.П., Сафіна О.Д., Тімченка О.В., 
Швалба А.Ю. та ін.) дозволяє стверджувати, 
що за останні роки питанню діяльності 
фахівців екстремальних професій, зокрема 
рятувальників, приділялось досить значна 
увага, що сприяло виведенню питань їх 
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психологічного забезпечення діяльності на 
новий, більш високий рівень [4]. 

Водночас, слід відзначити, що 
більшість, як вітчизняних так і зарубіжних 
публікацій в області стресу присвячені 
переважно розв’язанню теоретичних та 
дослідницьких проблем стресу. Водночас 
проблемі формування стресостійкості 
фахівців шляхом формування тренінгових 
програм були присвячені лише окремі праці 
О.С.Колесніченка, Я.О. Овсяннікової, 
Н.В. Оніщенко, С.Ю. Лебедєвої, 
В.М. Корольчук, В.О. Лефтерова та ін. 
Аналіз показує, що праці цих вчених були 
опубліковані, або за ними були захищені 
дисертаційні роботи лише за останні п’ять 
років, що свідчить про пожвавлення інтересу 
вітчизняних вчених до проблем формування 
професійних якостей фахівців, зокрема і 
проблеми стресостійкості через застосування 
інтегративних комплексних програм, у тому 
числі і включення до них цільових тренінгів.  

Таким чином, психологічні знання в 
галузі стресових впливів і формування 
стійкості до них у фахівців екстремальних 
професій, набувають нового актуального 
значення.  

Виклад основного матеріалу. Сила 
групового впливу була помічена дуже давно і 
широко використовується на даний час. Саме 
група, соціум виступає як найважливіший 
чинник соціалізації і розвитку людини. 
Історичний досвід свідчить, що в кризових 
ситуаціях, в періоди різних природних і 
соціальних потрясінь люди здатні об’єднатися 
в групи різної форми і якості. Результатом цієї, 
іноді вимушеній груповій інтеграції, майже 
завжди є об’єднання людей і якісна зміна 
характеру суспільних відносин [2]. 

У XX столітті тренінг починають 
активно використовувати в професійній 
освіті (як форму навчання), а також в 
практичній психології (як методику розвитку 
і психокорекції людини, малих соціальних 
груп). Слід зазначити, що, починаючи з 
тридцятих років XX століття, груповий рух в 
психотерапії і практичній психології став 
набувати такий розмах, що не звертати на 
цей факт уваги академічна наука не могла. 
Метод психологічної допомоги людям, який 
реалізується через малу групу (терапевтичну 
або корегувальну), виявився надзвичайно 
ефективний і тому набув статус одного з 
найпопулярніших. 

Сучасне розуміння тренінгових програм 
включає багато традиційних методів 
групової психотерапії і психокорекції, що 
змушує шукати його витоки в різноманітних 
напрямах клінічної психотерапії в групах. 
Більшість шкіл групової психотерапії і 
тренінгів виникла в руслі основних напрямів 
світової психологічної науки – психоаналізу, 
біхевіоризму, гештальтпсихології, 
гуманістичної психології – або в результаті 
незвичайного поєднання різних теоретичних 
підходів. 

Цілі тренінгу переважно пов’язані з 
перетворенням "конструктивного і 
достатнього" в більш "конструктивне і 
краще", з відкриттям нового в собі і зовні, з 
усвідомленням і вживанням в практичній 
діяльності нових способів і поведінкових 
моделей. Вони ґрунтуються на мотивації 
особистого і професійного прогресу, 
виходячи за рамки окремої особи (тренінг 
може бути направлений на безпосередню 
зміну характеристик діяльності групи 
професіоналів і організації в цілому). Цілі 
психотерапії переважно пов’язані з 
лікуванням, тобто перетворенням 
"деструктивного і недостатнього" в 
"конструктивне і достатнє" не пов'язаним 
безпосередньо з підвищенням ефективності 
професійної діяльності, замкнутий на 
особистості, одержуючи психотерапевтичне 
лікування. У статті ми розглядаємо тренінг у 
контексті особистісно-професійного 
зростання і навчання працівників чергово-
диспетчерської служби екстреного виклику 
ДСНС України. У зв’язку з цим, під 
психологічним тренінгом ми будемо 
розуміти метод практичної психології для 
роботи із здоровими людьми з метою 
розв’язання задач з розвитку і вдосконалення 
якостей, необхідних для поліпшення їхньої 
професійної діяльності і в цілому 
особистісної самореалізації. 

Професійно-орієнтовані тренінги є 
системою цілеспрямованих тренувань і 
вправ, що дозволяють ефективно розвивати 
професійно значущі якості особи фахівця. Ці 
тренінги припускають також оволодіння 
людиною системою відповідних 
психологічних прийомів, що підвищують 
ефективність його професійної діяльності. 

Професійна діяльність рятувальника, 
виконання ним трудових задач і адаптація до 
умов праці забезпечується сукупністю 
функціональних систем організму і психіки. 



Питання психології 

Вісник Національного університету оборони України 1 (38) /2014 300 

Дія робочого навантаження супроводжується 
зусиллями людини, направленими на 
реалізацію задач діяльності. Ці зусилля 
виявляються в процесах підвищення рівня 
активності, в мобілізації різних фізіологічних 
систем і психічних якостей людини [4]. 

Залежно від інтенсивності емоційного 
навантаження, складності і відповідальності 
виконуваних завдань, екстремальності умов 
їх виконання і індивідуальних особливостей 
людини-диспетчера (його підготовленості, 
досвіду, професійних здібностей та ін.) 
реакція його організму і психіки в процесі 
діяльності може виявлятися у вигляді 
функціональної напруги або функціональної 
напруженості, а також у формі стійких 
функціональних порушень і розладів 
(перевтома, психологічний стрес та ін.). 

При надмірних фізичних та емоційних 
навантаженнях в процесі професійної 
діяльності у рятувальників виникає 
функціональна напруженість - надмірна, 
неадекватна реакція організму і психіки 
людини на відповідні види навантаження, що 
виникає при невідповідності рівня його 
функціональних можливостей вимогам 
діяльності. 

Така напруженість в діяльності 
рятувальників може проявлятися як в 
емоційному так і в операційному вигляді. 
Емоційна напруженість (тривога, турбота, 
страх та ін.) виникає в результаті дії 
негативних стрес-чинників (подразників), 
операційна – внаслідок складності 
виконуваної праці. 

Нервово-психічна напруженість 
характеризується змінами функцій 
вегетативної нервової системи, що 
відображаються в показниках діяльності, 
серцево-судинної і дихальної систем, 
потовиділення, шкірно-гальванічної реакції, 
температури тіла і шкіри тощо. Чутливими 
показниками напруженості є зміни м’язового 
тонусу рук, електричної активності 
непрацюючих м’язів, швидкості рухових 
реакцій тощо. В таких станах відбувається 
звуження об’єму і порушення стійкості 
уваги, виникають помилки у відтворенні 
інформації. 

Таким чином, все зазаначене лише 
підтверджує необхідність введення до 
процесу спеціальної професійно-
психологічної підготовки рятувальників 
формування та розвитку у них 

стресостійкості до негативних чинників 
професійного середовища. 

Як відзначає Р. Лазарус, при 
формуванні уявлень про реальну чи 
потенційну загрозу, складність ситуації, 
задіяні когнітивні процеси, які забезпечують 
інтеграцію й інтерпретацію інформації про 
суб’єктивно значимі події. Процес 
передбачення ситуації супроводжується 
вибірковим відношенням до інформації і 
побудовою на її основі психічних образів 
ситуації, моделюванням особистісних 
поведінкових реакцій, що може сприяти 
зниженню емоційної напруги, почуття 
невизначеності, чи навпаки, посилювати 
негативні емоційні стани. Р.Лазарус і 
Р.Лаунер визначили стресову реакцію як 
продукт когнітивних процесів, типу 
мислення і оцінки ситуації, знання 
індивідуальних можливостей, ступеня 
навченості способам управління і поведінки 
в екстремальних ситуаціях.  

В психології розроблено достатньо 
підходів і прийомів направлених на 
подолання негативних факторів професійної 
діяльності. Всі вони безпосередньо пов’язані 
з розвитком внутрішніх психічних і 
особистісних ресурсів – психічної 
саморегуляції, відповідних особистісних 
якостей, ефективних стратегій поведінки і 
подолання стресових ситуацій.  

Аналіз літератури свідчить, що 
застосування методів психічної 
саморегуляції є досить ефективним і сприяє 
зниженню нервово-психічної напруженості і 
емоційних переживань в стресових 
ситуаціях, підвищенню емоційної і 
психофізіологічної стійкості індивіда до 
впливу на його психіку різноманітних 
негативних стрес-факторів, сприяє 
формуванню готовності фахівця до 
адекватного реагування на різноманітні 
екстремальні чинники професійного 
середовища [6].  

Тому, з метою психопрофілактики 
наслідків негативного впливу професійного 
стресу, підвищення рівня стресостійкості 
фахівців рятувальних підрозділів нами 
розроблено тренінгову програму, 
пріоритетна роль в якій належить навчанню 
рятувальників прийомам психічної 
саморегуляції і психічному самоконтролю 
фахівців в екстремальних умовах. Оскільки 
тренінгова програма передбачає корегування 
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стресостійкості рятувальників, то основними 
завданнями при її розробленні ми визначили: 

1. Особистісна активність учасників 
тренінгу, яка покликана перебудувати 
неефективні способи реагування в 
стресогенних ситуаціях. 

2. Навчання рятувальників контролю за 
їхніми емоційними станами. 

3. Вироблення уміння використовувати 
адекватні форми "психологічного захисту " 
при складній (екстремальній) зовнішній 
ситуації. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Під поняттям неефективного способу 

реагування на НС ми розуміємо адекватну 
поведінкову реакцію на стимул-подразник (в 
межах регламентованих умовах професійної 
діяльності), але суб’єктивно оцінена як 
негативна і та, що викликає широке коло 
негативних емоцій, а також – неадекватні 
поведінкові ситуації, які можуть бути 

викликані гіпертрофованими уявленнями про 
подій.  

В основу підґрунтя розробки 
тренінгової програми лягли отримані 
результати експертного оцінювання й 
ранжування за значущістю професійно-
важливих якостей рятувальників, що дало 
змогу розробити адекватне, відповідно до 

Рис. 1. Структурна схема Комплексної програми формування психологічної 
стійкості рятувальників  

Комплексна програма формування психологічної стійкості  
рятувальників до професійного стресу  

 

Модуль 1.  
Феномен стресостійкості 
особистості (проводиться 
у формі інтерактивного 

заняття-лекції  
(8 год.) 

Модуль 2.  
Формуванн

я 
психологіч

ної 
стійкості до 
професійно

го стресу  
(36 год.) 

Модуль 3.  
Заключний модуль 

(8 год.) 

Тема 1. Загальні теорії стресу  
Тема 2. Фізіологія стресу та стресових 
розладів  
Тема 3. Анатомія стресу 
Тема 4. Механізми формування 
стресостійкості особистості  

Інтерактивний та релаксаційний блок) 
1. Аутогенне тренування; 
2. Гра; 
3. Методи релаксації; 
4. Система біологічного зворотного зв’язку; 
5. Дихальна гімнастика 
6. Музикотерапія; 
7. Фізичні вправи; 
8. Фізіотерапевтичні заходи та ін. 

1. Дебрифінг 
2. Підведення підсумків тренінгу  

Блок цілеспрямованої психологічної підготовки  
Смуга перешкод; 
Газодимокамера; 
Штурмова смуга; 
Муляжування ; 
Моделювання ситуацій наближених до реалій НС; 
Спеціальна підготовка та ін.  
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порушеної проблеми, організаційно-
методичне забезпечення формування 
стресостійкості рятувальників. "Комплексна 
програма формування психологічної 
стійкості до професійного стресу та корекції 
негативних психічних станів у 
рятувальників", структура якої наведена на 
рис. 1. Як видно із рис. 1 зазначена програма 
формування психологічної стійкості 
рятувальників до професійного стресу 
містить у своїй структурі 3 модулі: 

Модуль №1. Феномен стресостійкості 
особистості. Проводиться у формі лекційних 
занять (8 - год.).  

Теорія стресу – 2.  
Фізіологія стресу – 2.  
Анатомія стресу – 2.  
Механізми формування стресостійкості 

особистості –2.  
Модуль 2. Тренінг. Формування 

психологічної стійкості до професійного 
стресу – 32 годин. Модуль складається із 
двох частин: Інтерактивний та релаксаційний 
блок, блок цілеспрямованої психологічної 
підготовки рятувальників.  

Модуль 3. Дебрифінг. Допоміжні 
техніки (НЛП, активна рефлексія, 
моделювання проблемних ситуацій) – 8 год. 

Загалом програма розрахована на 48 
годин в інтервалі 6-ти денного тижня.  

Навчання персоналу за допомогою 
тренінгу – це підстава до ефективного 
функціонування і процвітання організації, 
інтенсифікації самої діяльності і розвитку 
організації в цілому. Не випадково тренінгові 
технології в даний час є ефективним, 
визнаним у всьому світі засобом підготовки 
персоналу в різних сферах професійної 
діяльності. Свідоцтвом цьому є існуюча 
система проведення тренінгів для різних 
категорій фахівців ризиконебезпечних 
професій, зокрема поліцейських у ряді 
розвинених країн, зокрема в поліції 
Німеччини, Великобританії, США, 
Голландії, де створена система обов’язкового 
проходження поліцейськими 
комунікаційних, антистресових та інших 
тренінгів. Також система проведення 
тренінгів набуває свою популярність в таких 
країнах як Росія, Білорусія та ін. 

За основу формування модульних 
блоків розробленої нами Комплексної 
програми ми брали надбання психологів 
Харківської психологічної школи, зокрема 
лабораторії екстремальної і кризової 

психології Національного університету 
цивільного захисту (Л.А. Перелигіна, 
С.Ю. Лебедєва, Н.В. Оніщенко, 
О.В. Тімченко, В.Є. Христенко, 
О.О. Назаров, Л.А. Гонтаренко та ін.).  

Розроблена нами тренінгова програма 
призначена для навчання рятувальників 
навичкам свідомої саморегуляції своїх 
психічних станів, оволодіння методами 
зняття психологічної напруги за допомогою 
релаксаційних вправ. Крім того, у структурі 
тренінгу є блок призначений для розвитку й 
удосконалення індивідуальних якостей які 
обумовлюють підвищення рівня стійкості 
рятувальників до негативних чинників 
професійного стресу.  

Отримані практичні результати 
підтвердили практичну цінність Програми, 
яка полягає в тому, що використання її дає 
змогу істотно вплинути на рівень 
працездатності, психічний та фізичний стан 
експериментальної групи рятувальників. 
Розроблена програми є обгрунтованим 
методичним засобом і може бути 
рекомендована для подальшого її 
впровадження в діяльність підрозділів ДСНС 
України та інших фахівців екстремальних 
видів професій. 

 Результати, одержані в ході 
дослідження, також можуть бути використані 
для підвищення ефективності відбору, 
адаптації, психологічного супроводження 
професійної діяльності фахівців рятувальних 
підрозділів в екстремальних умовах 
життєдіяльності.  

У програмі показано можливі шляхи 
формування емоційної стійкості до впливу 
стрес-чинників в ході виконання 
професійних завдань, боротьби з 
негативними психічними станами, 
саморегуляції та релаксації. 

Висновки 
1. Проведене теоретичне та емпіричне 

дослідження дає змогу сформулювати 
визначення психологічної стійкості 
рятувальників, під якою ми будемо розуміти 
динаміку стійких станів фахівця, як системи, 
при яких вона (система) здатна з певною 
ймовірністю ідентифікувати і блокувати 
зовнішні та внутрішні негативні впливи 
професійного середовища на психіку 
фахівця.  

2. Серед основних соціально-
психологічних детермінант, що впливають на 
психологічну стійкість працівників 
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рятувальників, в сучасних наукових підходах 
визначаються: особливості конкретної 
екстремальної ситуації; актуальний 
психофізіологічний стан фахівця; його 
життєвий та професійний досвід; навички та 
вміння, які необхідні для виконання завдань 
за призначенням.  

3. Основними змістовими блоками, які 
визначають рівень загальної психологічної 
стійкості фахівця екстремального виду 
діяльності є: когнітивний, емоційний, 
поведінково-діяльнісний та комунікативний 
блоки. Їх розвиток може здійснюватися на 
основі розробленої програми формування 
психологічної стійкості рятувальників.  
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Synyshyna V. M. graduate student of the social studies department  
TRAINING AS MEAN OF RESCUER STRESS RESISTANCE 

The article presents the results of expert assessment of occupational stress and self- rescue activities 
rescuers negative mental conditions affecting the psyche of a specialist in extreme conditions of life. According to 
the study author developed and offered to use a comprehensive program of formation stress rescuers GSCHS 
Ukraine, structure and summary of the program are given in the text. 

The results of expert assessment of stress factors specific to rescuer professional activities are presented in 
the article. Rescuer self-assessment of negative psychic conditions influencing specialist’s state of mind in 
extreme conditions is also depicted. A complex program of rescuers’ stress resistance development and the 
structural elements and content of such program are substantiated.  

Practical implementation of this program is described. Its aim is to develop and correct rescuer stress 
resistance to activities in extreme conditions. The program consists of three modules, namely personality stress 
resistance phenomenon which is a theoretical module; development of psychological resistance to professional 
stress which implies an interactive and relaxation module; rescuer-oriented psychological training which is 
aimed at behavior patterns and self-regulation in extreme conditions. A debriefing is anticipated in the final part. 

Key words: rescuer stress resistance, rescue, self-assessment, peer assessment, the State Service of Ukraine 
on Emergencies (GSCHS). 
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КНТЕУ (м. Київ) 

 
 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПОДОЛАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТРЕСУ 

 
В статті представлено класифікацію методів, що розподіляє всі методи антистресорного 

захисту на організаційні та психопрофілактичні. Перша група методів спрямована на зменшення 
ступеня екстремальності факторів виробничого середовища і їх відповідність психофізіологічним 
особливостям працівника. Такий (організаційний) підхід найпоширеніший у психології праці, інженерній 
психології, ергономіці та організаційній психології. Друга група методів спрямована безпосередньо на 
психіку працівника і його функціональний стан.  

Ключові слова: психопрофілактика, подолання, професійний стрес, психіка, захист. 
В статье представлена классификация методов, что распределяет все методы антистресорной 

защиты на организационные и психопрофилактические. Первая группа методов направлена на 
уменьшение степени экстремальности факторов производственной среды и их соответствие 
психофизиологическим особенностям работника. Такой (организационный) подход распространен в 
психологии труда, инженерной психологии, эргономике и организационной психологии. Вторая группа 
методов направлена непосредственно на психику работника и его функциональное состояние. 

Ключевые слова: психопрофилактика, преодоление, профессиональный стресс, психика, защита. 
Актуальність дослідження. 

Актуальність вивчення професійного стресу у 
професіях типу «людина-техніка» зумовлено 
зростанням кількості зазначених професій, їх 
технічної оснащеності в постіндустріальному 
суспільстві, а також з інформаційним, 
інтелектуальним та емоційним 
навантаженням, що зумовлює високу 
соціальну відповідальність, нервово-психічну 
напругу і призводить до виникнення 
професійного стресу, що негативно впливає 
на безпеку та ефективність діяльності 
спеціалістів та потребує комплексного 
підходу до профілактики та подолання 
негативних проявів професійного стресу. 

Зазначена проблема надзвичайно гостро 
постає в системі експлуатації рухомого складу 
залізничного транспорту. Аналіз аварій і 
катастроф за останні 10 років показав, що з 
вини людського фактора сталось біля 84 90% 
усіх подій. На актуальність визначення 
стресогенних чинників, психодіагностику 
проявів та профілактику подолання 
професійного стресу вказує той факт, що у 
локомотивних господарствах Укрзалізниці 
тільки за 10 місяців 2011 року було допущено 
228 транспортних подій і державі нанесено 
збитків на суму 111, 1 тисяч гривень.  

Аналіз літератури професійного стресу, 
його причин, подолання, профілактики 
виявився актуальним у Європі. За 
результатами опитування 15 країн 
Європейського Союзу стало відомо, що 56 % 
працівників відмічають високі темпи роботи, 
60 % - жорсткі терміни її виконання, 40 % - 
монотонію, 30 % скаржились на стрес і його 
прояви і, майже, кожен десятий повідомляв, 
що на робочому місці до нього застосовують 
тактику залякування. Економічні збитки від 

професійного стресу кожного року становлять 
біля 15 млрд. євро.  

Нездатність людини протидіяти стресам 
призводить до негативних наслідків у 
психічній, соціальній, професійній і 
поведінковій сферах: різноманітних проявів 
посттравматичних стресових розладів, 
суїцидів (А.Г. Маклаков, В.О. Моляко, В.І. 
Берзінь, В.О. Бодров, М.В. Савчин, О.Є. 
Самойлов, Н.В. Тарабріна, С.І. Яковенко).  

Аналіз актуального стану досліджень 
професійного стресу свідчить про те, що ця 
проблема нині недостатньо розроблена і в 
теоретико-методологічному, і у практичному 
аспектах. Нині не існує психодіагностичного 
апарату для вивчення рівня професійного 
стресу, не з’ясовані теоретичні і методичні 
моделі його дослідження, система 
детермінант, що його зумовлюють. 
Потребують подальшого вивчення, змістовно 
мало розкриті прояви професійного стресу у 
відповідності до чинників його виникнення і 
навіть стосовно визначення поняття 
професійного стресу існують однобічність і 
протиріччя підходів. 

Зазначені проблеми вивчення стресу 
поставили перед науковцями ХХІ століття не 
стільки «боротьбу» зі стресом, а з’ясування 
засобів і методів його профілактики та 
подолання. 

Мета статті. Здійснити аналіз методів 
профілактики і подолання професійного 
стресу. 

Завдання статті. Визначити особливості 
організаційних та психопрофілактичних 
методів антистресового захисту в системі 
«людина - техніка - середовище». 

Існує багато методів корекції стресу та 
його наслідків. При цьому вибір якогось 
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методу корекції стресу повинен визначатися 
тією системою організму, показники якої уже 
відрізняються від нормальних значень. 
Особливо підкреслюється, що мова повинна 
йти не про «середньостатистичну норму», а 
про нормальні саме для даного індивідуума 
життєві показники. (К.В. Судаков, В.М. 
Крайнюк, М.С. Корольчук, С.Д. Максименко, 
Л.М. Карамушка, С.М. Миронець, О.В. 
Тімченко) 

Можна виділити як мінімум дві 
класифікації методів нейтралізації стресів. В 
основу першої класифікації покладена 
природа антистресорного впливу: фізична, 
хімічна або ж психологічна, в основу другої 
класифікації – спосіб впровадження у 
свідомість антистресорної установки – 
самостійний чи за допомогою іншої людини. 
Розглянемо їх докладніше. 

Перша класифікація. Фізичні методи 
зменшення стресу – це вплив високими або 
низькими температурами, світлом різного 
спектрального складу й інтенсивності й т.д. 
Численні спостереження доводять, що 
загартовування, сауна й російська парна лазня 
є прекрасними антистресорними методами, 
які століттями використовувалися в народній 
медицині й не втратили свого значення і 
дотепер. 

Наступна група біохімічних методів 
зняття стресу містить у собі різні 
фармакологічні препарати, лікарські рослини, 
наркотичні речовини, алкоголь і 
ароматерапію. 

Фізіологічні методи регуляції стресу 
полягають у безпосередньому впливі на 
фізіологічні процеси в організмі, зокрема, на 
серцево-судинну, дихальну й м’язову системи. 
Вони містять у собі масаж, акупунктуру, 
фізичні вправи, м’язову релаксацію й дихальні 
техніки. 

На психологічних методах зменшення 
стресу ми зупинимось докладніше далі. 

Друга класифікація. Регулювати рівень 
стресу можна самостійно, за допомогою іншої 
людини або за допомогою технічних засобів. 

Практика показує, що найбільш 
ефективним способом регуляції рівня стресу є 
зовнішній – за участю психолога, психіатра 
або будь-якої іншої позитивно налаштованої 
людини. Сюди належать всі види 
психотерапії, емоційна участь близької 
людини, компетентна порада фахівця, секс, 
спортивні ігри, масаж і т.д. 

У деяких ситуаціях доцільними є методи 
психологічної самодопомоги – аутогенне 
тренування, медитація, дихальні техніки, 
спеціальні фізичні вправи й т.д. Класичним 

прикладом методу цієї групи є індійська йога, 
що включає в себе дихальні вправи 
(пранаяму), фізичні вправи (асани) і прийоми 
медитації (самадхи). 

Регуляція рівня стресу може проходити з 
використанням технічних засобів. Коротко 
охарактеризуємо сучасні технічні засоби 
зняття стресу. 

Дотепер не придумано нічого 
досконалішого і не існує нічого складнішого, 
ніж людський мозок. Наукою створено низку 
приладів, які впливають на головний мозок 
завдяки електричним імпульсам визначеної 
частоти електротранквілізації, 
трансцеребральна електронейростимуляція 
(вона ж центральна електронейростимуляція) 
або ритмічного світла і звуку, що офіційно 
називається аудіовізуальною стимуляцією – 
ABC (апарати Voyager, Minds Eye, Dreamer та 
ін.). Ефективність пояснюється дією на 
організм зовнішнього стимулу в ритмі, що 
пов’язаний із власними частотами мозку, у 
ритмі, що вступає в резонанс із його власними 
біологічними ритмами. 

Метод центральної 
електронейростимуляції (мається на увазі 
вплив на центральні нервові структури, на 
головний мозок), який здійснюється, за 
допомогою вітчизняних апаратів ЛЕНАР, 
ЕТРАНС застосовуються для зняття стресу і 
підвищення стресостійкості, зняття втоми, 
нормалізації сну, ліквідації порушень тонусу 
судин головного мозку, зменшення 
метеочутливості, нормалізації самопочуття 
при гормональних перебудовах у жінок [4]. 

Той же ефект може давати й 
аудіовізуальна стимуляція (АВС). Але якщо в 
методах електростимуляції використовується 
невелика кількість жорстко фіксованих частот 
лікувального впливу, то ABC – більш тонкий і 
складний метод. ABC використовує більш 
широкий діапазон частот і гнучко модулює 
роботу мозку, використовуючи відомий 
фізіологічний феномен засвоєння ритму – 
FFR (Frequency Following Response – [11]). Це 
є окремим випадком більш загальної 
закономірності саморегуляції мозку – 
зв’язування, узгодження власних біоритмів 
мозку з ритмом зовнішніх стимулів [11]. Ті ж 
самі фізіологічні процеси лежать в основі дії 
дихально-релаксаційних вправ, що 
викликають засвоєння мозком повільних 
ритмів (які дорівнюють частоті дихання, 
серцебиття) і сприяють тим самим переходу 
мозку в стан зниженого рівня активації. Коли 
мозок засвоює частоту зовнішнього ритму, 
починає її повторювати, підлаштовує під неї 
власну активність, то поступово він 
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переходить у такий функціональний стан, для 
якого подібний частотний режим є 
характерним. 

Зокрема, відповідні режими ритмічної 
стимуляції і частотного затягування 
приводять мозок людини в змінені стани 
свідомості, аналогічне досягається при 
глибокій медитації, із зупинкою внутрішнього 
діалогу, релаксацією і функціональною 
розрядкою. При цьому досягається також і 
бажане позитивне підсвідоме 
реструктурування, ефект якого інколи буває 
просто разючий. 

Наведемо короткий перелік різних 
функціональних станів мозку, які досягаються 
при ABC: сон (корисний режим при безсонні, 
особливо в частих поїздках), спокій, 
розслаблення, відпочинок; зняття стресу, 
медитація, активізація, концентрація, 
підвищення розумової працездатності, 
мобілізація резервів мозку, стимулювання 
пам’яті, прискорене навчання, підвищення 
«творчих здібностей». У цілому ж, можна з 
повним правом сказати, що ABC є 
нейрофізіологічним програмуванням. 

На відміну від електростимуляції і ABC, 
при використанні яких людина – об’єкт 
впливу поводиться пасивно, методи 
біологічного зворотного зв’язку (БЗЗ) 
вимагають активної участі досліджуваного. 
БЗЗ – це застосування на практиці ідей У. 
Джеймса і його теорії емоцій, заснованої на 
зворотному зв’язку між тілом і свідомістю. 
Власне, БЗЗ – це та ж психофізіологічна 
саморегуляція, що практикується людиною 
перед дзеркалом, у ролі якого в типовому 
випадку виступає дисплей комп’ютера. 
Сигнали від чутливих датчиків 
перетворюються в зручну форму зовнішнього 
представлення таким чином, що 
досліджуваний може спостерігати картину 
власного пульсу, або дихання, або біотоків 
мозку. Останній напрямок, названий 
нейроБЗЗ – NF, NeuroFeedback – найбільш 
цікавий в плані саморегуляції психологічного 
стану, а також тренування резервних 
можливостей психіки (один із сучасних 
приладів, що використовується для цієї мети, 
символічно називається Peak Achievement 
Trainer). 

Метод БЗЗ використовується у великому 
діапазоні випадків – від різноманітних 
психосоматичних розладів, у першу чергу, 
серцево-судинних, до таких важких проблем, 
як депресії, алкоголізму і наркоманії [11]. 
Говорячи про застосування нейроБЗЗ для 
зняття проявів депресії, не зайве відзначити, 
що в основі позитивного ефекту лежить 

використання закономірностей усе того ж 
універсального фізіологічного механізму 
вирішення «мозкових проблем» – 
функціональної асиметрії півкуль. Причому 
асиметрії в двох іпостасях – як міжпівкулевої 
(згадувана нормалізація балансу активності 
правої і лівої півкуль), так і 
внутрішньопівкулевої – формування балансу 
активності передніх (лобових) і задніх відділів 
півкуль, подолання роз’єднаності, яка виникла 
між ними при депресії, або «поперечної 
блокади» [11]. 

Основний ефект від застосування 
подібних методик досягається тоді і тільки 
тоді, коли у досліджуваного за рахунок 
фіксації уваги на власних фізіологічних 
процесах спонтанно виникає ЗСС (змінений 
стани свідомості). Іншими словами, БЗЗ – це 
спосіб апаратного, комп’ютерного посилення 
можливостей людини занурюватися в змінені 
стани свідомості і їх утилізації. Тому подібні 
процедури – як БЗЗ, так і транскраніальна 
електростимуляція, і аудіовізуальна 
стимуляція є ефективнішими, якщо 
попадають на попередньо підготовлений 
ґрунт. 

У справі подолання виробничих стресів 
існує своя класифікація методів оптимізації 
функціональних станів, що розподіляє всі 
методи антистресорного захисту на 
організаційні й психопрофілактичні. 

Перша група методів спрямована на 
зменшення ступеня екстремальності факторів 
виробничого середовища і їх більшій 
відповідності психофізіологічним 
особливостям працівника. Такий 
(організаційний) підхід найпоширеніший у 
психології праці, інженерній психології, 
ергономіці. Його основними напрямками є: 

1) раціоналізація процесів праці шляхом 
складання оптимальних алгоритмів роботи, 
забезпечення зручних тимчасових лімітів і 
т.д.; 

2) удосконалення знарядь і засобів праці 
відповідно до психофізіологічних 
особливостей людини; 

3) розробка оптимальних режимів праці 
й відпочинку, які б не призводили до 
передчасного виснаження ресурсів 
працівника; 

4) раціональна організація робочих 
місць і формування оптимальної робочої пози; 

5) створення сприятливого соціально-
психологічного клімату в колективі; 

6) підвищення моральної й матеріальної 
зацікавленості в результаті праці [7]. 

Друга група методів спрямована 
безпосередньо на психіку працівника і його 
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функціональний стан. Вона містить у собі такі 
способи, як: вплив кольором і 
функціональною музикою; вплив на 
біологічно активні точки; оздоровчі фізичні 
вправи; переконання й навіювання; 
самонавіювання й аутотренінг; дихальна 
гімнастика; медитація. 

Можна також виділити два напрямки в 
подоланні психологічного стресу: 
профілактичний і терапевтичний. 

Перший шлях – це посилення захисних 
сил організму, зміна ставлення до 
психотравмуючих ситуацій, розвиток 
позитивного мислення. 

Другий шлях спрямований на 
нейтралізацію стресу, що виник, й полягає в 
цілеспрямованому впливі на його тілесні й 
емоційні прояви. 

Стресостійкість, захист свого фізичного і 
психічного здоров’я від впливу факторів 
стресу багато в чому залежить від самої 
людини, її бажання й уміння користуватися 
тими або іншими прийомами психічної 
саморегуляції (ПСР). 

Прийнято вважати, що людина здатна 
впливати на саму себе, використовуючи три 
шляхи: зміну тонусу скелетних м’язів і 
дихання; активне включення представлень і 
почуттєвих образів; використання 
програмуючої і регулюючої ролі слова [1, 2, 3, 
9, 10]. 

Психічне саморегулювання – це 
свідомий вплив людини на притаманні їй 
психічні явища, виконувану нею діяльність, 
власну поведінку з метою підтримання чи 
зміни характеру їх протікання 
(функціонування). 

Інші методи психологічного та 
психофізіологічного докладно описані в 
монографії В.М. Крайнюк «Психологія 
стресостійкості» с.230 - 242. Вважаємо за 
необхідне перерахувати їх: аутогенне 
тренування; біологічний зворотний зв’язок 
(БЗЗ); медитація; дихальні техніки; м’язова 
релаксація; раціональна психотерапія; 
дисоціювання від стресу; використання 
позитивних образів (візуалізація); 
нейролінгвістичне програмування; фізичні 
вправи; психом’язове тренування; 
ідеомоторне тренування; візуомоторне 
тренування поведінки; тактика боротьби зі 
стресом в залежності від часу його настання.  

Залежно від тимчасової локалізації 
джерела стресу (минуле, сьогодення, 
майбутнє) тактика подолання стресу, який 
виникає, буде істотно розрізнятися [8]. 

Якщо людина очікує настання 
неприємної події й саме це очікування вже 

починає запускати нервово-гуморальну 
реакцію розвитку стресу, то на першому етапі 
необхідно знизити рівень хвилювання за 
допомогою аутотренінгу або концентрації на 
процесі дихання. 

Наступним етапом буде формування 
впевненості в собі за допомогою прийомів 
раціональної психотерапії або 
нейролінгвістичного програмування. 

Далі – пошук ресурсів, необхідних для 
подолання майбутньої потенційно стресорної 
ситуації (як об’єктивних – грошей, 
матеріальних засобів, часу й т.д., так і 
суб’єктивних – почуття спокою, рішучості або 
впевненості). Потім варто приступити до 
моделювання у свідомості бажаного 
результату й багаторазового пропрацювання 
«ідеального» сценарію у свідомості. 

Якщо людина перебуває в епіцентрі 
події, що викликала стрес, то алгоритм дій 
буде іншим: 

♦ необхідно знизити рівень негативних 
емоцій за допомогою повного дихання; 

♦ за допомогою аутотренінгу або 
прийомів нейролінгвістичного програмування 
потрібно підсилити почуття впевненості в 
собі; 

♦ каузальний аналіз стресу, що 
допоможе знайти адекватні засоби для його 
подолання; 

♦ пошук ресурсів для подолання стресу 
й складання оперативного плану дій; 

♦ початок практичних дій щодо виходу 
зі стресорної ситуації. 

Третій алгоритм дій необхідний, якщо 
подія, що викликала стрес, уже відбулася й 
перебуває в минулому, однак людина 
періодично повертається до неї у своїх 
думках, переживаючи при цьому негативні 
емоції. У цьому випадку необхідно 
дисоціюватися від ситуації, потім підібрати 
необхідні суб’єктивні ресурси (байдужість, 
спокій або мудрість) і актуалізувати їх 
методами нейролінгвістичного 
програмування . На третьому етапі можна 
використати раціональну психотерапію і 
завершити роботу моделюванням бажаного 
майбутнього. 

Для оптимізації стресу дуже важливо 
удосконалювати поведінкові навички, а саме: 
формувати комунікативні навички, впевнену 
поведінку, вміти використовувати ефективний 
алгоритм постановки цілей. Життєві цілі 
повинні мати позитивне формулювання, бути 
реальними, тобто їх можна досягти, цілі 
повинні бути максимально конкретними, 
залежати від особистості, цілі повинні мати 
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прийнятну ціну їх досягнення, для цього 
повинні бути необхідні особистісні ресурси. 

Висновок. Таким чином, можна 
виділити як мінімум дві класифікації методів 
нейтралізації стресів: організаційні та 
психопрофілактичні. Перша група методів 
спрямована на зменшення ступеня 
екстремальності факторів виробничого 
середовища і їх відповідність 
психофізіологічним особливостям працівника. 
Такий (організаційний) підхід 
найпоширеніший у психології праці, 

інженерній психології, ергономіці та 
організаційній психології. Друга група 
методів спрямована безпосередньо на психіку 
працівника і його функціональний стан.  

Серед психологічних методів найбільш 
ефективними є: аутогенне тренування, метод 
біологічного зворотного зв’язку, дихальні 
вправи, м’язова релаксація, дисоціювання від 
стресу, нейролінгвістичне програмування, 
медитація, психом’язове тренування, 
ідеомоторне тренування, візуомоторне 
тренування. 

 
Література 

1. Алексеев А.В. Себя преодолеть. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ФИС, 1985. – 192 с. 
2. Горбунов Г.Д. Учитесь управлять собой. – Л., 1976. 
3. Гримак Л.П. Резервы человеческой психики: введение в психологию активности. – М.: 

Политиздат, 1987. – 286 с. 
4. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: 

Ельга; Ніка-Центр, 2012. – 400 с. 
5. Корольчук М.С. Осьодло В.І. Психодіагностика: Навч. посібник. – К.: Ельга; Ніка-Центр, 2010. – 

400 с. 
6. Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та 

екстремальних умовах. – К.: Ніка-Центр, 2009. – 580 с. 
7. Леонова А.Б., Медведев В.И. Функциональные состояния человека в трудовой деятельности. – 

М.: Изд-во МГУ, 1981. – 111 с. 
8. Марищук В.Л., Евдокимов В.И. Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса. – 

С Пб.: Изд. дом «Сентябрь», 2011. – 260 с. 
9. Психология здоровья / Под ред. Г.С.Никифорова. – С Пб.: Питер, 2003. – 607 с. 
10. Психотерапия / Под ред. Б.Д.Карвасарского. – С Пб.: Питер, 2000. – 544 с. 
11. Сандомирский М.Е. Защита от стресса. Физиологически ориентированный подход к решению 

психологических проблем (Метод РЕТРИ). – М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2001. – 336 с. 
12. Судаков К.В. Индивидуальная устойчивость к стрессу. – М., 1998. – С.3-168. 
13. Тімченко О.В. Професійний стрес працівників органів внутрішніх справ України 

(концептуалізація, прогнозування, діагностика та корекція): Дис. … д-ра психологич. наук: 19.00.06. – Х.: 
Нац. ун-т внутріш. справ, 2003. – 427 с. 

14. Федоров А.П. Когнитивно-поведенческая психотерапия. – С Пб.: Питер, 2002. – 416 с. 
 

 
Soldatov S.,  researcher of the department of psychology 

RATIONALE AND APPROACHES GENERAL DESCRIPTION PREVENTION AND 
MANAGEMENT OF OCCUPATIONAL STRESS 

Inability of a person to counteract to stresses results in negative consequences in psychical, social, 
professional and behavioral spheres: various displays of posttraumatic stress disorders. Presently there is no 
psychodiagnostical vehicle for the study of level of professional stress, the theoretical and methodical models of 
its research, the system of predetermined factors are not found out. 

We need to study further the displays of professional stress in accordance with the factors of its origin. 
Even in relation to determination of the professional stress there is one-sidedness and contradiction of the 
approaches. 

The main task of the article is to define the features of organizational and psychologically preventive 
methods of antistress defense in the system "human- technique - environment". 

Thus, it is possible to distinguish at least two classifications of methods of neutralization of stresses: 
organizational and psychologically preventive. The first group of methods is directed on the reductions of 
extremeness of the factors of productive environment and their accordance with psychophysiological features of 
the worker. Such (organizational) approach is the most widespread in psychology of labor, engineering 
psychology, ergonomics and organizational psychology. The second group of methods is concentrated directly 
on the psychics of worker and his functional state. 

Among the psychological methods the most effective are: autogenic training, method of reverse biological 
connection, respiratory exercises, muscular relaxation and dissociation from the stress, neurolinguistic 
programming, meditation, psycho-muscular training, ideomotor training and visuomotor training. 

Keywords: psychoprophylaxis, poverty, professional stress, mind protection. 
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СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА 

ЗАСТОСУВАННЯ ВІЙСЬК (СИЛ) В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
В статті розкриваються сучасні погляди на організацію та проведення заходів психологічного 

забезпечення застосування військ (сил) в системі морально-психологічного забезпечення підготовки та 
ведення операцій (бойових дій) Збройних Сил України. 

Ключові слова: психологічне забезпечення, бойові умови, психологічний супровід, психологічна 
допомога. 

В статье раскрываются современные взгляды на организацию и проведение мероприятий 
психологического обеспечения применения войск (сил) в системе морально психологического обеспечения 
подготовки и ведения операций (боевых действий) Вооруженных Сил Украины. 

Ключевые слова: психологическое обеспечение, боевые условия, психологическое сопровождение, 
психологическая помощь. 

Сьогодні, чітко зрозумілим є той факт, 
що бій – це не тільки узгоджені за метою, 
місцем та часом, удари, вогонь і маневр, а 
перш за все жорстке протистояння 
цілеспрямованих, думаючих і таких, що 
володіють необхідними уміннями та 
навичками, волею та надіями людей. І від 
того, у якої із сторін моральні та психологічні 
сили будуть краще сформовані, мобілізовані, 
адекватні вимогам сучасного бою, в значній 
мірі буде залежати її перемога та поразка – 
результат бою. Все це робить актуальною та 
практично значимою діяльність командирів, 
офіцерів органів виховної (виховної та 
соціально-психологічної) роботи, штабів 
щодо психологічного забезпечення бойових 
дій –подолання особовим складом 
негативного впливу бойових стрес-факторів.  

Психологічне забезпечення є 
невід’ємною складовою частиною морально-
психологічного забезпечення підготовки та 
застосування військ (сил). 

Основу психологічного забезпечення 
на індивідуальному та груповому рівні 
складають базові знання в галузі загальної, 
соціальної психології та військової 
психології, психології управління, 
практичної психологи, психології праці в 
особливих умовах, психофізіології тощо. 
Використання можливостей 
психологічного забезпечення дозволяє 
командирам (начальникам) приймати 
грамотні управлінські рішення і 
скорочувати до мінімуму людські, 
організаційні, економічні, тактичні та інші 
види втрат у повсякденній та бойовій 
діяльності [1,5]. 

Потрібно зазначити, що на сучасному 
етапі розвитку системи морально-

психологічного забезпечення застосування 
військ (сил) Збройних Сил України ще не 
всі значущі напрями психологічної роботи 
освоєні й розроблені. Разом з тим, існує 
тенденція до зростання впливу 
психологічного забезпечення на всі сфери 
діяльності Збройних Сил. 

Психологічне забезпечення – це комплекс 
цілеспрямованих заходів щодо формування, 
підтримання і поновлення у особового складу 
військ (сил) морально-психологічного стану, 
необхідних морально-бойових якостей, 
психологічної стійкості та готовності 
виконати поставлені бойові завдання в будь-
яких умовах обстановки, зниження 
психогенних втрат та збереження психічного 
здоров’я військовослужбовців [2].  

Основне призначення психологічного 
забезпечення полягає у формуванні в 
особового складу військ (сил) Збройних Сил 
України мотивів, установок, настроїв, 
морально-психологічного стану необхідного 
для якісного виконання бойових завдань, 
здатності переносити високі нервово-
емоційні навантаження бойових дії. 

Мета психологічного забезпечення 
полягає у: повному та своєчасному вивченні 
відповідності психологічних можливостей 
особового складу вимогам сучасного бою, 
формуванні, корекції та відновленні 
психологічних якостей окремих 
військовослужбовців і соціально-
психологічних характеристик військових 
колективів, ефективної та раціональної 
взаємодії командирів (начальників), офіцерів 
органів виховної (виховної та соціально-
психологічної) роботи з підлеглими щодо 
оптимізації їх особистісного потенціалу на 
успішне виконання бойових завдань. 
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Загальними завданнями психологічного 
забезпечення є: 

– виявлення психологічних 
особливостей майбутніх бойових дій, їх 
вимог до емоційно-волоьових та 
психофізіологічних якостей особового 
складу, злагодженості та згуртованості 
військових колективів (підрозділів та 
військових частин); 

– аналіз впливу факторів бою 
(бойових дій) на морально-психологічний 
стан та поведінку особового складу; 

– аналіз психологічних аспектів 
тактики можливих дій противника, 
негативного інформаційно-психологічного 
впливу тощо; 

– оцінка психологічних показників 
боєздатності підрозділів та військових 
частин, передусім, моніторинг морально-
психологічного стану особового складу; 

– виявлення осіб з нервово-психічною 
нестійкістю та вжиття вжиття 
психопрофілактичних та психокорекційних 
заходів; 

– прогнозування можливих бойових 
психогенних втрат особового складу; 

– планування, організація та 
проведення заходів психологічної підготовки 
особового складу, підрозділів та військових 
частин до виконання бойових завдань у 
конкретних (суспілно-політичних, пиродо-
кліматичних, географічних та ергономічних) 
умовах обстановки; 

– формування та утвердження 
оптимізму і впевненості у особового складу в 
свої сили, можливість виконати поставлене 
бойове завдання; 

– навчання особового складу 
психологічним методам надання само та 
взаємодопомоги; 

– розгортання та організація роботи 
пункту психологічної допомоги та 
реабілітації;  

– вжиття заходів щодо професійно-
психологічного відбору (добору) особового 
складу з метою комплектування, 
доукомплектування, поповнення підрозділів 
та військових частин і т. д.  

Основною вимогою щодо організації 
психологічного забезпечення в бойових 
умовах є необхідність дотримання 
системності в проведені відповідних заходів. 
Системність проведення заходів 
психологічного забезпечення полягає в тому, 
що його зміст повністю залежить від 
психологічної специфіки майбутніх бойових 
дій. У зв’язку з цим, всі внутрішні елементи 

психологічного забезпечення перебувають у 
взаємозв’язку та взаємозалежності [4,5].  

У теорії та практиці психологічного 
забезпечення виділяються три групи 
категорій, що відображають внутрішні 
властивості й закономірності людських 
станів та відносин.  

Перша група – психологічні категорії 
індивідуального рівня: 

– психіка – функція мозку, його 
діяльність; 

– психіка особистості – психічні 
процеси, психічні стани, психічні 
властивості, психічні утворення; 

– психічні процеси – пізнавальні 
(відчуття, сприйняття, мислення, пам’ять, 
увага, уявлення, уява, мова); емоційні (емоції, 
почуття); вольові; 

– психічні стани – натхнення, 
бадьорість, підйом, тривога, депресія, апатія і 
т. ін.; 

– психічні властивості – 
спрямованість, темперамент, характер, 
здібності; 

– психічні утворення – знання, 
навички, уміння, звички; 

– мотивація – система мотивів, 
бажання, потяг, інтерес, прагнення, ідеал, 
мета, переконання тощо; 

– пізнавально-емоційний компонент – 
якість функціонування пізнавальних 
психічних процесів особистості; 

– мотиваційний компонент – зміст і 
рівень усвідомленості потреб особистості; 
характеристика відповідних мотивів 
діяльності особистості, дій, вчинків; 

– психічні явища – до них відносяться 
елементи всієї ієрархічної структури психіки 
особистості; 

– психологічна готовність – 
адекватний вимогам діяльності якісний стан 
компонентів психіки; 

– психологічна стійкість – рівень 
стабільності компонентів психіки 
особистості в умовах, що змінюються, в тому 
числі бойових; 

– психологічна трудність – 
неадекватність, відставання в темпі 
функціонування окремих або групи 
елементів психіки особистості відносно 
вимог бойової обстановки, ситуації; 

– психічне здоров’я – норма розвитку 
й функціонування психічної діяльності, 
психіки; 

– психічна травма – девіації психіки, 
набуті під впливо бойових, стресогенних та 
інших факторів. 
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Друга група – психологічні категорії 
групового рівня: 

– психологія групи – сукупність 
соціально-психологічних явищ; 

– соціально-психологічні явища – 
групова (колективна) думка, групові 
(колективні) традиції, груповий 
(колективний) настрій, міжособистісні 
відносини і т. ін.; 

– соціально-психологічні процеси – 
спілкування, навіювання, наслідування, 
адаптація, ідентифікація, інформування, 
переконання і т. д.; 

– морально-психологічний стан – 
складне динамічне утворення в основі якого 
лежить, свідоме розуміння особовим складом 
необхідності виконання бойового завдання, а 
також військово-професійна здатність та 
психологічна готовність 
військовослужбовців до дій в бойових 
умовах.  

– соціально-психологічний клімат – 
сумісність, згуртованість;  

– згуртованість – схожість ціннісних 
орієнтацій; 

– сумісність – психофізіологічна, 
психологічна;  

– адаптація – професійна, соціально-
психологічна.  

Третя група – категорії 
інтегрованого рівня або діяльності: 
психологічна діагностика, психологічна 
інформація, психологічна підготовка, 
психологічна допомога, психогенні 
втрати, психологічний супровід, 
психологічна регуляція, самонастрій, 
психологічне консультування, 
психологічне загартування, психологічна 
корекція, психологічна реабілітація, 
психологічна профілактика, морально-
психологічний потенціал. 

А тому, при вирішенні завдань 
психологічного забезпечення бою (бойових 
дій) на передній план виходять такі його 
складові, як: 

– психологічне проектування; 
– психологічна підготовка особового 

складу; 
– психологічний супровід бойових дій;  
– психологічна допомога 

психотравмованим військовослужбовцям та 
їх реабілітація. (Рис. 1) 

 
Рис. 1. Структура психологічного забезпечення 
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спеціальні методи: метод інформування, 
метод закріплення, метод моделювання, 
соціально-психологічний тренінг, метод 
фотографування та звукозапису, 
біографічний метод, групова психокорекція, 
соціально-психологічна реабілітація, 
психотерапія; 

– методи математичної статистики: 
методи відбору дослідних одиниць: 

суцільний, вибірковий, змішаний; 
метод обробки даних: аналітичний, 

типологічний, варіаційний, кореляційний. 
Нарівні з вищезазначеними, в інтересах 

психологічного забезпечення нерідко 
застосовується соціологічні опитування 
тощо. 

Заходи психологічного забезпечення 
організуються та здійснюються шляхом 
застосування відповідних сил та засобів. 

До сил психологічного забезпечення 
належать: 

– командири (начальники) усіх рівнів. 
– офіцери органів з виховної роботи 

підрозділів та військових частин; 
– офіцери психологи; 
– медичні працівники; 
– особовий склад мобільних груп 

(пунктів) надання психологічної допомоги та 
реабілітації 

До засобів психологічного забезпечення 
належать пункт психологічної допомоги та 
реабілітації, медикаментозні засоби тощо. 

Відповідно, ефективність 
психологічного забезпечення досягається 
єдністю дій та узгодженістю заходів, що 
вживаються командирами (начальниками), 
штабами, органами з виховної (виховної та 
соціально-психологічної) роботи, медичною 
службою, іншими посадовими особами та 
службами [3, 6]. 

Завдання психологічного забезпечення з 
підготовки та застосування військ (сил) 
полягають у розв’язанні психологічних 
проблем, що породжені специфікою операцій 
(бойових дій). Результати теоретичного й 
еспериментального дослідження показали, 
що завдання психологічного забезпечення 
повинні вирішуватися на трьох рівнях: 
стратегічному, оперативному і тактичному. 

Завданнями стратегічного рівня є: 
 формування чітких, емоційно 

насичених, що відображають життєво 
важливі національні інтереси цілей 
застосування військ у збройному конфлікті і 
згуртування навколо них усіх прошарків 
суспільства; 

 створення образу противника що 
зазіхає на інтереси держави, суспільства і 
кожного громадянина; 

 підвищення соціального статусу 
військовослужбовців, що беруть участь у 
бойових діях, зміцнення їх соціально-
психологічного зв’язку з усім суспільством; 

 психологічне прогнозування й оцінка 
соціально-психологічних умов майбутнього 
конфлікту, вироблення науково 
обґрунтованих рекомендацій органам 
військового управління щодо підготовки 
військ (сил) до бойових дій; 

 соціально-психологічне забезпечення 
розробки і введення в дію нормативно-
правових і бойових документів, що 
визначають правове положення, оперативно-
тактичні способи застосування військ у 
локальному воєнному конфлікті, додаткові 
заходи щодо стимулювання бойової 
активності особового складу; 

 матеріально-технічне забезпечення 
військ (сил), використання можливостей 
бойової техніки і зброї та розв’язання завдань 
у конкретних соціальних умовах збройного 
конфлікту з урахуванням потреб, психічних 
станів, думок і настроїв 
військовослужбовців; 

 проведення професійно-
психологічного добору військовослужбовців 
для виконання бойових завдань з 
урахуванням вимог бойової діяльності у 
відповідності до їх професійно важливих 
психологічних якостей; 

 загальна, спеціальна і цільова 
психологічна підготовка особового складу до 
виконання бойових завдань; 

 упорядкування роботи з інформацією 
про бойові дії військ на всіх рівнях 
державного і військового управління, а також 
у засобах масової інформації (ЗМІ); 

 розгортання й організація 
функціонування системи соціально-
психологічної реабілітації і соціально-
психологічної реадаптації з урахуванням 
прогнозованих обсягів психотравматизації 
військовослужбовців і потреб у 
психологічній корекції та наданні 
психологічної допомоги; 

 організація ротації особового складу 
підрозділів для розв’язання специфічних 
завдань у ході ведення бойових дій; 

 здійснення психологічних заходів, 
спрямованих на дезінформацію, підрив 
психологічних можливостей противника і 
попередження його успішних психологічних 
операцій проти військ і населення країни. 
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Таким чином, на стратегічному рівні 
визначаються завдання створення 
сприятливого зовнішнього середовища і 
психологічних передумов для ведення 
ефективних бойових дій військ. Їхня 
реалізація вимагає участі органів державного 
і військового керівництва всіх рівнів, від 
військового підрозділу й органів місцевого 
самоврядування до керівництва Збройних 
Сил і уряду країни. Для цього повинні бути 
завчасно розроблені відповідні нормативно-
правові підстави, що визначають роль і 
відповідальність посадових осіб органів 
державного і військового управління, ЗМІ у 
випадку воєнного конфлікту; створені 
спеціальні органи, здатні з початком воєнних 
дій координувати всю роботу щодо 
психологічного забезпечення й 
інформаційної політики в країні, контролю за 
діяльністю ЗМІ, формування суспільної 
думки та ін. 

Завданнями оперативного рівня є: 
 формування у військовослужбовців 

почуття психологічної єдності, спільності 
інтересів, цілей, моральних цінностей, 
орієнтирів і норм поведінки, бойових 
традицій; 

 здійснення моніторингу соціально-
психологічного клімату, настроїв і запитів 
учасників бойових дій; 

 створення й організація роботи 
додаткових штатних груп соціально-
психологічної допомоги 
військовослужбовцям; 

 здійснення першого етапу соціально-
психологічної реадаптації 
військовослужбовців, що завершили участь у 
бойових діях; 

 управління соціальними 
психоергономічними факторами бойової 
діяльності особового складу (тривалість 
перебування в зоні бойових дій, 
періодичність участі в бойових операціях, 
створення умов для повноцінного відпочинку 
та ін.). 

На тактичному рівні соціально-
психологічне забезпечення охоплює 
комплекс заходів, що стосуються особового 
складу частин (підрозділів), що діють 
безпосередньо в бойовій обстановці та 
готуються до виріщення бойових завдань. 
Головним є створення у військовослужбовців 
такого психологічного потенціалу, який 
дозволив би їм вчасно й якісно вирішувати 
поставлені бойові завдання, зберігати 
психічне здоров’я за будь-яких обставин 
сучасної війни. 

Зміст подальших досліджень зазначеної 
проблематики полягає в обґрунтуванні 
структури та завдань психологічної служби 
Збройних Сил України, що дозволить 
реалізувати зазначені напрями організації та 
проведення заходів психологічного 
забезпечення застосування військ (сил) в 
єдиній системі морально-психологічного 
забезпечення підготовки та ведення операцій 
(бойових дій). 
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ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІОНОМІЧНОГО 

ПРОФІЛЮ 
 

На сучасному етапі актуальним є вдосконалення професійної підготовки спеціалістів 
соціономічної сфери діяльності, основою професійної компетентності яких є особистісний компонент. 
В зв’язку з цим метою даної статті є теоретичний та методологічний аналіз проблеми розвитку 
особистості в умовах професійної підготовки соціономічного профілю. 

Ключові слова: професійна підготовка соціономічного профілю, гуманізація, особистісний підхід. 
На современном этапе актуальным является совершенствование профессиональной подготовки 

специалистов социономической сферы деятельности, основой профессиональной компетентности 
которых является личностный компонент. В связи с этим целью данной статьи является 
теоретический и методологический анализ проблемы развития личности в условиях профессиональной 
подготовки социономических профиля.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка социономических профиля, гуманизация, 
личностный подход. 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. В зв’язку з глибокими та 
динамічними соціально-економічними 
змінами, демократизацією та гуманізацізю 
суспільства зріс попит на «допомагаючі» 
професії, професії соціономічного профілю, 
представниками яких є психологи, педагоги, 
соціальні працівники. Відповідно зросла 
необхідність в великій кількості 
професіоналів цих сфер діяльності. Однак 
необхідно враховувати, що це такі сфери 
соціальної практики, в яких засобом 
професійної діяльності є власне особистість 
спеціаліста. Тому особливої уваги 
потребують особливості процесу розвитку 
особистості в умовах професійної підготовки 
соціономічного профілю, умови, які 
впливають на цей процес. 

Починаючи з 70-х років минулого 
століття ідеологічний та командно-
бюрократичний підходи до підготовки 
спеціалістів соціономічного профілю в 
зв’язку з „відкриттям” у суспільстві 
„людського фактору” почали поступатись 
академічному підходу. Але орієнтація на 
розвиток переважно інтелектуальної сфери 
не відповідала потребам суспільства та 
запитам професійної практики. Зміни 
соціально-економічної ситуації країни, 
актуалізація нових цінностей в освіті 
сформували запит суспільства на фахівців 
соціономічного профілю, представників 
„допомагаючих професій” нового типу.  

Суспільство потребує фахівця високої 
культури, здатного до рефлексії, до корекції 
власних дій і вчинків, здатного не тільки 
говорити, але й слухати, розуміти іншого. 

Все це пов’язано із духовністю, із пізнанням 
цінностей особливого, іншого, з установкою 
на розуміння, з прагненням допомогти 
кожному, захистити слабких.  

Професійна діяльність представників 
„допомагаючих професій” спрямована перш 
за все на людей, які потрапили в життєво 
складні обставини або мають значні 
труднощі в зв’язку з хворобою, інвалідністю, 
втратою роботи, з вихованням дітей або 
через наслідки психотравмуючих ситуацій і 
т. ін. При цьому, одним з найважливіших 
принципів цієї роботи є не тільки надання 
різних видів допомоги ( як-то психологічна, 
соціально-економічна, соціально-правова та 
ін.), але і мобілізація внутрішніх ресурсів 
людини для вирішення власних проблем. 
Виходячи з цього можна стверджувати, що 
для фахівця даного профілю важливими є не 
лише суто професійні знання та уявлення про 
особливості та методи роботи з людьми; 
більш важливими є спеціальні знання, що 
необхідні для організації власного мислення і 
уміння розібратись у ситуації, що включає 
осмислення життєвих задач, а також задач 
специфічних, котрі постають перед людьми 
через виникнення проблем.  

Об’єкт професійно-соціономічної 
діяльності має подвійну природу: з одного 
боку, це елементи соціальної культури, які 
використовує фахівець для вирішення задач 
надання допомоги людині, а з іншого – це 
власне ця людина у всьому багатстві свого 
внутрішнього світу.  

На нашу думку, професійно засвоїти 
таку діяльність можливо лише на 
індивідуально-особистісному рівні, тому 
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підготовка молоді до професій 
соціономічного профілю повинна базуватись 
на освітняних технологіях, що 
забезпечуватимуть професійно-особистісний 
розвиток та саморозвиток.  

Соціономічні професії пред'являють до 
свого суб'єкта безліч не тільки перерахованих 
вище, але й інших вимог, серед яких одне з 
ключових місць, на наш погляд, займає 
емпатія. У національній культурі завжди 
цінувались такі якості як почуття жалю, 
співчуття, а духовне відродження суспільства 
пов’язувалось із вірою в любов, милосердя, 
розуміння почуттів іншої людини. До 
розвитку цієї проблеми внесли свій вклад 
П.П.Блонський, Г.О.Балл, І.А.Зязюн, 
К.Д.Ушинський та ін.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Однією з головних професійно-
значущих якостей представника 
соціономічного профілю повинна бути саме 
емпатійність, яка забезпечує конструктивну 
взаємодію між професіоналом та клієнтом та 
сприяє позитивним змінам у формуванні 
особистості. До теперішнього часу 
накопичилася достатньо велика кількість 
підходів до проблеми емпатії як 
психологічного феномена. В них емпатія 
розглядається: як емоційний процес, 
емоційний відгук на переживання, 
схвильованість іншого (Г.М.Андреєва, 
Т.П.Гаврилова, О.Г.Ковальов, М.М.Обозов, 
Д.Адерман, В.Прайс, Е.Стотланд та ін.); як 
когнітивний процес, тобто процес розуміння 
переживань, почуттів іншого (О.П.Сопіков, 
П.П.Короленко, В.Ю.Зав’ялов, Р.Даймонд, 
С.Махоні, А.Вілмер та ін.). 

Нами проаналізовано дослідження, що 
присвячені проблемам становлення праці 
вчителя, яка є подібною до діяльності 
практичного психолога. Так, наприклад 
дослідниками Ф.Д.Забугіною та 
О.С.Шафрановою виділено ряд особливостей 
праці вчителя, що обумовлюють значні 
психофізіологічні навантаження:  

1) необхідність тривалої та одночасної 
фіксації уваги на декількох об'єктах, як 
внутрішніх, так і зовнішніх;  

2) високі вимоги до пам'яті (точність і 
швидкість запам'ятовування і відтворення 
великої інформації),  

3) вміння висловити свої почуття і 
уявлення допомогою жестів, міміки і 
голосових засобів. Р. О. Серебрякова додає 
до цього  

4) великі статичні навантаження;  

5) існуючі і, в більшості випадків, що 
виконуються вимоги емоційної 
нейтральності у стосунках з учням;  

6) необхідність «домашньої роботи», на 
шкоду сімейних справах і відпочинку [7]. 
Таким чином, образ професії як когнітивне та 
емоційне утворення певною мірою змінює 
систему загальних орієнтирів у суспільній та 
індивідуальній свідомості людей. Особливу 
увагу до проблеми формування особистості 
професіонала викликано постановкою питань 
про зв'язок її змісту та динаміки з питаннями 
придатності людини до трудової діяльності, з 
індивідуально-психологічними 
особливостями суб'єкта діяльності, з 
можливістю оцінки та прогнозування цього 
процесу та ін.  

Якщо виходити зі специфіки роботи 
педагога, психолога, соціального педагога, 
профконсультанта та інших представників 
соціономічних, гуманітарних професій, то 
суть їх можна звести до декількох основних 
моментів: 

- по-перше, це допомога в прилученні 
до загальнолюдської культури, включаючи і 
засвоєння визначених знань, способів 
поведінки (життя) у суспільстві й 
усвідомлення існуючих суспільних проблем; 

- по-друге, це допомога у знаходженні 
свого місця в соціумі, у соціально-
професійній конкретній групі і колективі, а 
також у суспільстві (культурі) в цілому. При 
цьому очікується формування саме активної 
життєвої позиції учнів (вихованців, клієнтів) 
що, у свою чергу, припускає активність 
(особистісна небайдужість, причетність 
суспільним проблемам) і самого педагога, 
психолога, профконсультанта; 

- по-третє, така організація освітньо-
виховної діяльності педагога і психолога, при 
якій їхні вихованці стають справжніми 
особистостями й індивідуальностями. 
Природно, чим більш різноманітними 
(несхожими один на одного) виявляються 
учні, тим у більшому ступені вдалося 
педагогові або психологові реалізувати у 
своїй роботі особистісний підхід. Але, при 
цьому і педагог, і психолог повинні бути 
особистостями, тобто демонструвати своїм 
учням зразок гідної, але одночасно і 
неординарної поведінки.  

Виклад основного матеріалу 
дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Аналіз 
результатів теоретичних досліджень, 
присвячених проблемі розвитку особистості 
в умовах професійної діяльності 
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соціономічного профілю, дозволяє виділити 
кілька органічно пов’язаних напрямків: 

1. Створення умов для засвоєння 
студентами необхідної інформації в галузі 
етики, моральних стандартів сучасного 
суспільства, етичних аспектів діяльності 
спеціалістів соціономічного профілю; 

2. Створення умов для розвитку у 
студентів позитивних моральних орієнтацій, 
прийняття загальнолюдських і професійних 
етичних установок.  

3. Створення умов для розвитку і 
саморозвитку особистості, що 
забезпечуватимуть розуміння проблеми 
клієнтів, а також наслідків рішення цих 
проблем у процесі надання допомоги. 

Основна суть проблеми формування 
особистості професіонала зводиться до двох 
основних положень:  

1) «особистість проявляється в 
професії» – у процесі вибору і оволодіння 
професією, професійного вдосконалення і 
реалізації особистості професіонала, 
визначення його місця у суспільстві, 
досягнення матеріальних і духовних 
цінностей, задоволення особистих 
пізнавальних інтересів;  

2) «розвиток особистості в діяльності» – 
формування професійно орієнтованих 
якостей людини, розширення сфери пізнання 
навколишнього світу та його смислового 
змісту, розвиток форм і змісту предмета 
спілкування [2].  

Професійна придатність до освоєння і 
практичної реалізації діяльності залежить від 
ступеня розвитку, особливостей прояву та 
диференціальних характеристик 
різноманітних особистісних властивостей і 
якостей людини.  

Однак, незважаючи на помітне 
розходження в змісті комплексів професійно 
важливих якостей в різних видах діяльності, 
існує низка особистісних якостей, 
професійно значущих практично для будь-
якої професії. Маються на увазі такі якості, 
як відповідальність, самоконтроль, емоційна 
стійкість, тривожність та інші.  

Отже не характеристика окремих 
особистісних якостей, а розгляд цілісної 
особистості, аналіз її проявів в різних 
життєвих і професійних ситуаціях, виявлення 
типових, професійно орієнтованих 
особистісних структур дають можливість 
найбільш повно і об'єктивно оцінити рівень 
професійної придатності суб'єкта і 
прогнозувати успішність її досягнення. І все 
ж не слід применшувати значення вивчення 

та врахування ролі деяких окремих рис 
особистості, здібностей, характерологічних 
особливостей та інших психічних утворень. 

Важливим для нашого дослідження є 
принцип гуманізації, що визначає сучасні 
моделі взаємодії між суб’єктами освітнього 
процесу. Цей принцип визначає 
гуманістичний підхід до кожного студента 
через надання допомоги в саморозвитку, 
вихованні культури ставлення до себе, 
людей, суспільства. 

У прагненні створити гуманістичну 
модель навчально-виховного процесу різні 
вчені пропонують доволі широкий діапазон 
поглядів та ідей. Розглянемо деякі наявні 
психолого-педагогічні концепції, на основі 
яких ґрунтується даний процес. 

Для Ш.О. Амонашвілі поняття “гуманне 
навчання”, з одного боку, пов’язане з 
необхідністю зміни старого імперативно-
авторитарного способу функціонування 
системи освіти на новий, побудований на 
засадах гуманізму та співробітництва між 
учителями, учнями, батьками, 
адміністрацією шкіл, сіл, міст, а з іншого 
боку – з гуманізацією самого процесу 
навчання та особистостей його учасників. 
Фундаментом всього процесу навчання 
Ш.Амонашвілі вважає характер спілкування 
педагога з учнями і окреслює два його типи: 
імперативний та гуманістичний. Перший 
тримається на різного роду тиску з боку 
вчителя (страх оцінки, покарання та ін.), а 
другий – на рівноправній співпраці педагога з 
учнями, довірі та взаємній повазі. 
Гуманістичний тип спілкування, на думку 
автора, поступово переходить у нову 
гуманну педагогіку [1].  

І.М.Трубавіна пропонує власне 
визначення такого терміну, як „гуманістична 
педагогіка”. На думку дослідника, це 
педагогіка, яка ставить дитину у центр 
виховання як найвищу цінність, розуміє її як 
неповторну, унікальну особистість, якій 
притаманні свої особливості, здібності”[9]. 

На думку С.Гончаренко, під 
гуманізацією освіти слід розуміти 
„переорієнтацію на особистість, на 
формування людини як унікальної цілісної 
творчої індивідуальності, що прагне до 
максимальної реалізації своїх можливостей 
(самоактуалізації), відкрита для сприймання 
нового досвіду, здатна здійснювати свідомий 
і відповідальний вибір у різноманітних 
життєвих ситуаціях ”[3]. 

У дослідженнях російських вчених 
А.В.Бєляєва, М.І.Бітянова, Н.М.Лєбєдєва, 
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В.А.Шаповалова зазначається, що 
гуманістичне середовище та ставлення з боку 
викладачів формують особистісно значущі 
якості студентів [4].  

Вирішуючи завдання гуманізації 
професійної підготовки розглядаємої 
категорії студентів, перш за все потрібно 
орієнтуватись на особистість майбутнього 
професіонала з всіма її індивідуальними 
особливостями, потребами, властивостями. 
Вивчення особистості у психологічній науці 
здійснюється за різними напрямами та 
підходами, але, на нашу думку головним 
методичним підходом до проблеми 
гуманізації професійної підготовки студентів 
з особливими потребами має стати саме 
особистісний підхід. Підтвердження цьому 
знаходимо у великій кількості наукових 
джерел, аналіз яких дозволяє стверджувати 
про необхідність створення системи 
особистісного підходу як головного 
принципу гуманізації професійної підготовки 
студентів з особливими потребами. 

 В умовах особистісно орієнтованої 
професійної підготовки студент спрямований 
переважно на себе і свої можливості, що 
визначаються його внутрішнім потенціалом. 
А.Маслоу зазначав, що 
особистісноорієнтоване професійне навчання 
з опорою на внутрішні потенції особистості, 
на розвиток самоактуалізації і самоконтролю 
забезпечуватиме самореалізацію і 
саморозвиток студента, творче здобування 
знань і формування якостей особистості. 
Цілеспрямована самоактуалізація і 
самореалізація особистості створює 
найбільш оптимальні умови ефективності 
навчання [4].  

У дослідженнях Г.С.Костюка, 
Ф.І.Іващенка, Т.В.Кудрявцева, В.О.Моляко, 
В.В.Рибалка та інших науковців 
особистісний підхід розглядається як 
науковий принцип, що забезпечує розуміння, 
пізнання, розвиток та самореалізацію 
особистості. Мета, яку реалізує особистісно-
зорієнтована навчально-виховна модель, - 
розвиток особистості учня з урахуванням 
його можливостей і схильностей. Стратегія 
поведінки педагога за даної моделі полягає у 
створенні таких ситуацій, які сприяють 
максимальному розкриттю можливостей 
індивідуального зростання учня (студента), 
стимулюють його внутрішні сили до 
творчого саморозвитку і самовдосконалення. 
Опора на особистісно-зорієнтований підхід 
створює умови, за яких кожен вихованець у 
самому собі та в інших бачить 

індивідуальність, поважає особисту гідність 
та гідність інших. Особистісна позиція 
педагога полягає у гуманістичному ставленні 
до учня як до найвищої цінності, як до мети, 
а не як до засобу.  

Сучасні вітчизняні науковці переконані 
в тому, що розробка особистісного підходу є 
надзвичайно складною теоретичною та 
практичною проблемою. Складність цієї 
проблеми зумовлена в першу чергу тим, що 
особистість є чи не найскладнішим 
утворенням у світі і одночасно - суб’єктом 
перетворення цього світу і самого себе. 
Ключову роль у розв’язанні цієї проблеми 
відіграє психологія, адже психологічні 
закономірності посідають центральне місце у 
загальнонауковому уявленні про особистість, 
її розвиток та діяльність. 

Л.І.Божович вважає, що особистістю 
слід вважати людину, яка досягла певного 
рівня психічного розвитку. Цей рівень 
характеризується тим, що у процесі 
самопізнання людина починає сприймати та 
переживати саму себе. Необхідною 
характеристикою особистості є її активність, 
що проявляється у здатності свідомо 
впливати на оточуючу дійсність, змінювати її 
у власних цілях, а також змінюватися самій 
заради досягнення поставленої мети. У цій 
моделі особистості психічні процеси та 
функції, особистісні якості та властивості 
представлені у вигляді певної структури, 
ценром якої є мотиваційна сфера. На думку 
дослідника, тільки через особистість ми 
можемо пізнати дитину, вивчити кожну 
окрему психічну властивість індивіда як 
особистості в цілому [6, с.300]. 

Принцип особистісного підходу за 
К.К.Платоновим означає таке вивчення 
особистості, „...коли через особистість ,як 
через ціле пізнаються її елементи та зв’язки 
цих елементів як між собою, так і з цілісною 
особистістю”[ 5, с.198].  

На думку дослідника використання 
принципу системності у особистісному 
підході означає таке вивчення людського 
індивіда, коли через особистість, як через 
ціле, пізнаються її елементи та зв’язки цих 
елементів як між собою, так і з цілісною 
особистістю. Сутністю особистісного 
підходу за Платоновим є перш за все 
розуміння самої особистості як сукупності 
внутрішніх умов, якими є структура її 
властивостей і якостей, через які 
преломлюються всі зовнішні дії. Дослідник 
побудував свою психологічну, динамічну, 
функціональну структуру особистості як 
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системоутворюючий компонент 
особистісного підходу [5].  

В.Є.Чудновський, говорячи про сутність 
особистісного підходу, стверджує, що 
найбільшого психолого-педагогічнорго 
ефекту можна досягти, якщо впливати на 
здібності учня саме через його особистість, 
через внутрішній особистісний регулятор [10].  

У сучасній педагогіці та психології 
вимоги до формування особистісного 
підходу порушувались у дослідженнях таких 
сучасних науковців: В.В.Давидов, І.А.Зязюн, 
Н.Г.Ничкало, В.В.Столін, В.О.Татенко, 
Б.О.Федоришин, та інших. 

Останнім часом інтерес до особистісного 
підходу у педагогічній психології та 
педагогіці зростає. Дослідники здійснюють 
його побудову на шляху переходу до нього 
від інших, більш розроблених підходів. 
Пропонуються такі його форми, як 
„особистісно-соціально-діяльнісний 
підхід”(О.В.Барабанщиков і М.Ф.Федоренко), 
„принцип діяльнісно-особистісного 
підходу”(В.І.Андреєв), „особистісно-
діяльнісний підхід”(І.О.Зимня), „системний 
особистісно-діяльнісний підхід”(Л.М.Деркач), 
„індивідуально-особистісний 
підхід”(О.Я.Савченко) тощо [3]. 

Сучасні вимоги до формування 
особистісного підходу у галузі педагогіки і 
психології професійної підготовки 
визначалися у дослідженнях Г.С.Костюка, 
Є.О.Климова, Ф.І.Іващенка, В.В.Рибалка 
В.О.Моляко, Е.О.Фарапонової, Г.О.Балла, 
С.О.Сисоєвої, Т.С.Яценко та інших. 

Проблеми розробки особистісного 
підходу у сфері професійного 
самовизначення учнів розглядаються у 
працях С.У.Гончаренка, В.О.Федоришина, 
В.В.Синявського, Н.А.Побірченко, 
В.І.Панченка та багатьох інших.  

Для нашого дослідження великого 
значення мають ідеї В.В.Рибалки. Дослідник 
розглядає особистісний підхід у професійній 
підготовці як науковий принцип, що 
забезпечує розуміння, пізнання, розвиток та 
самореалізацію особистості. За визначенням 
В.В.Рибалки, особистість – це суб’єкт свiдомої 
пpодуктивної дiяльностi та суспiльної 
поведiнки, iндивiд iз соцiально зумовленою та 
iндивiдуально своєpiдною системою психiчних 
властивостей, що фоpмується i виявляється у 
дiяльностi, спiлкуваннi та опосеpедковує, 
pегулює взаємодiю людини з навколишнiм 
свiтом [7, с.58].  

Ретельний аналіз існуючих підходів до 
особистості (індивідуально-психоогічний, 

соціально-психологічний, віковий та 
діяльнісний, системно-психологічний) 
переконав дослідника у тому, що між даними 
підходами існує тісний взаємозвязок, а 
„...особистісний підхід може виконати 
об’єднуючу роль по відношенню до 
розглянутих підходів” [6, с.44]  

В.В.Рибалка розглядає особистісний 
підхід як певну сукупність концептуальних і 
методичних засобів, які структурує у 
наступні складові: 

1. Особистісний підхід повинен 
базуватися на цілісному, системному 
уявленні про особистість – з певною 
структурою психічних якостей особистості.  

Необхідною складовою особистісного 
підходу є розробка та використання 
особистісно орієнтованого комплексу 
методів вивчення (психодіагностики), 
стимуляції, розвитку та реалізації творчого 
потенціалу людини.  

Такий комплекс надасть можливість 
визначити індивідуальність і соціальність 
особистості студента з особливими 
потребами, сполучення властивих їй 
індивідуально визначених якостей. 

2. Особистісний підхід має спиратись на 
цілісне уявлення про життєвий шлях 
особистості, охоплювати, по можливості, 
найбільш важливі, довготривалі, ключові 
періоди її становлення, враховувати, що 
життя людини має цілісну будову, 
характеризується певним сполученням ліній 
розвитку, накопичення, збагачення і 
трансформації притаманних особистості 
якостей та їх втілення у процесі та продуктах 
діяльності й поведінки; 

3. Особистісний підхід повинен 
забезпечувати таке визначення 
індивідуально- та соціально-психологічних 
особливостей людини, яке б давало змогу 
прогнозувати, попереджати, виявляти і 
розв’язувати гострі особистісні проблеми 
людини і завдяки цьому запобігати втратам її 
творчого потенціалу, надавати їй адекватну 
допомогу у компенсації відхилень від норми, 
у становленні здорового способу життя, у 
здійсненні творчого розвитку та плідної 
діяльності й поведінки. 

4. Особистісний підхід має бути 
представлений, реалізований у цілях, змісті й 
методах навчально-виховної роботи сучасної 
школи та професійної діяльності працівників 
на виробництві. 

Виходячи з цього, В.В.Рибалка 
запропонував концепцiю тpивимipної, 
поетапно конкpетизованої психологiчної 



Питання психології 

Вісник Національного університету оборони України 1 (38) /2014 319 

стpуктуpи особистостi. Як пpовiднi в данiй 
концепцiї обгрунтовуються тpи вимipи: 
соцiально-психолого-iндивiдуальний, 
дiяльнiсний та вiковий, якi вiдповiдають 
вищезазначеним методологiчним пiдходам та 
пpинципам психологiчної науки. Дана 
концепція обгрунтовується як вихідний 
теоретичний компонент особистісного 
підходу.  

Отже, особистісний підхід має на меті 
гармонійний, вільний та творчий розвиток 
особистості студента та характеризується 
антропоцентричністю, гуманістичною та 
психотерапевтичною спрямованістю. При 
такому підході - особистісно орієнтована 

професійна підготовка не ціль, а спосіб 
розвитку індивідуальності і являє собою 
насамперед процес створення сприятливих 
умов для розвитку особистості майбутнього 
фахівця. Навчання спрямоване на розвиток 
особистості, орієнтацію в пізнавальних, 
соціальних і професійних цінностях, 
гуманізацію процесу професійної підготовки, 
урахування рівня підготовленості та 
реалізацію здібностей студента. 

Застосовуючи особистісний підхід, 
професійну підготовку варто розглядати як 
процес, підпорядкований розвиткові 
особистості студента, побудований на основі 
надання психолого-педагогічної допомоги. 
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OF PERSONALITY IN OF VOCATIONAL TRAINING BY SOCIONOMICAL PROFILE. 
At the present stage is to improve the actual training specialists sotsionomichnoyi scope, basis of 

professional competence which is a personal component. In connection with deep and dynamic socio-economic 
changes, democratization and гуманізацізю the company increased the demand by socionomical profile, the 
representatives of which are psychologists, teachers and social workers. However, be aware that it is such 
spheres of social practice, in which the means of professional activity is actually the identity of a specialist. 
Therefore, require special attention and special features of the process of development of personality in the 
conditions of professional training соціономічного profile, the conditions that affect this process. The place of 
this problem in modern pedagogical and psychological researches has been analyzed, the conceptual analyze of 
the main research terms and methodological approaches to the study of the humanization. In this regard, the aim 
of this paper is a theoretical and methodological analysis of the problem in terms of personal development 
training sotsionomichnoho profile.  
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РОЗРОБКА ТА АПРОБАЦІЯ ОПИТУВАЛЬНИКА РОЛЬОВОЇ СТРУКТУРИ 
ОСОБИСТОСТІ ПСИХОЛОГА 

 
У статті представлені результати розробки теоретичної моделі та її емпіричної перевірки 

методики дослідження рольової структури особистості психолога. У статті представлені 
теоретичні підходи до поняття «рольова структура особистості», стандартизація методики 
«Опитувальник рольової структури особистості психолога», визначені її валідність та надійність. 
Показана висока ре-тестова надійність опитувальника. Отримана факторна структура 
опитувальника, представлена такими рольовими структурними компонентами, як «Консультант», 
«Психотерапевт», «Тренер», «Науковець», «Учитель», «Ідентифікатор емоцій». Опитувальник 
містить 28 тверджень, які відображають параметри рольової структури особистості психолога.  

Ключові слова: рольова структура особистості психолога, професійні ролі психолога, 
психометричні дослідження. 

В статье представлены результаты разработки теоретической модели и ее эмпирической 
проверки методики исследования ролевой структуры личности психолога. В статье представлены 
теоретические подходы к понятию «ролевая структура личности», стандартизация методики 
«Опросник ролевой структуры личности психолога», определены ее валидность и надежность. 
Полученная факторная структура опросника, представлена такими ролевыми структурными 
компонентами, как «Консультант», «Психотерапевт», «Тренер», «Ученый», «Учитель», 
«Идентификатор эмоций». Опросник содержит 28 утверждений, которые отражают параметры 
ролевой структуры личности психолога. 

Ключевые слова: ролевая структура личности психолога, профессиональные роли психолога, 
психометрические исследования. 

Актуальність дослідження 
обумовлена вимогами сучасної психолого-
педагогічної практики у розробці сучасного 
психодіагностичного інструментарію, 
спрямованого на дослідження особистості 
практичного психолога. Провідним 
напрямом таких досліджень має бути 
розробка методів дослідження таких 
професійно важливих якостей психолога, як 
рефлексія, емпатія, рольова компетентність.  

Враховуючи актуальність та 
недостатню розробленість зазначеної 
проблеми, метою роботи є розробка та 
апробація опитувальника, спрямованого на 
діагностику рольової структури особистості 
психолога. 

Щодо міри наукової розробки 
проблеми слід зазначити, що дослідження у 
даному напрямку представлені роботами, 
присвяченими проблематиці рольової 
компетентності особистості. 

Концептуальному визначенню рольової 
структури особистості передували 
положення про соціальні ролі у групі теорій 
особистості, в яких людина як особистість 
представлена через якості, що 
характеризують її взаємодію з оточуючими 
людьми (рольові теорії інтеракціоністського 
напряму І. Гофмана, Р. Лінтона, М. Куна, 
Дж. Міда, Р. Лінтона, Т. Сарбіна, 
Т. Парсонса, Р. Ромметвейта), функціональні 
обов’язки, установки та прерогативи (К. 
Лумпкін, Р. Мертон, Дж. Морено), 

функціонування «соціального я» (М. Шелер), 
рольову ідентичність (Т. Шибутані). 

У вітчизняній соціальній психології 
наукові погляди на соціальні ролі 
розглядаються з позицій їх визначення як 
компонента системи реальних стосунків 
особистості зі світом (Г.М. Андрєєва), 
одиниці передачі соціально-типового досвіду 
(О.Г. Асмолов), конструкту, що об’єднує 
систему відносин, вид діяльності та норм 
поведінки (Н.Н. Богомолова), суспільно 
необхідного вида соціальної діяльності та 
способу поведінки (Л.П. Буєва), поняття, що 
пояснює поведінку і очікування індивіда 
(Е.Е. Вендров), вираженої суспільством 
програми дій людини у певних обставинах 
(Я.Л. Коломінський), форми вираження 
потреб організації, її очікувань по 
відношенню до людей як до обєктів-субєктів 
праці, спілкування, пізнання (Н.А. Крутиков), 
об’єктивного результату та суспільної 
значущості діяльності суб’єкта (Є.С. 
Кузьмін), проблеми, яка лежить в основі 
дійсності, що імітується (М.М. Лебедєва), 
образу дії, діяльності, яку особистість 
здійснює через систему функцій 
(Л.А. Маленкова), нормативно схваленої 
форми поведінки (А.В. Петровський), 
сукупність дій, які має виконати індивід, 
який займає певний соціальний статус у 
соціальній системі (А.А. Радугін), очікуваної 
поведінки людини, пов’язаної з її соціальним 
статусом та типової для людей відповідного 
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статусу у даному суспільстві 
(Д.В. Тадевосян), нормативної системи дій, 
очікуваної від індивіда у відповідності до 
його позиції, тобто місцем у конкретній 
системі соціальних відносин (М.Ю. Шейніс), 
тощо.  

Л.Н. Родигіна вважає, що у визначення 
поняття «роль» слід виходити з розгляду 
системи очікувань, які існують у суспільстві 
стосовно поведінки людини, яка обіймає 
певне положення, у її взаємодії з іншими 
індивідами [6]. За А.В. Філіпповим, роль 
виступає сукупністю очікуваних вчинків, дій 
у конкретній системі соціальних стосунків 
[7]. Р.Х. Шакуров дає визначення ролі як 
соціально-типової системи поведінки 
(сукупності дій), яка вироблена у даному 
суспільстві для виконання об’єктивної 
соціальної функції [8]. На думку 
М.Д. Левітова, роль має визначатись у двох 
сенсах: як положення, що займає індивід у 
групі, та як конкретне втілення цього 
положення [2]. О.М. Леонтьєв визначає роль 
як програму, яка відповідає очікуваній 
поведінці людини, яка займає певне місце у 
структурі тієї чи іншої соціальної групи. Це 
структурований спосіб її участі у житті 
суспільства. Особистість виступає як система 
засвоєних ролей [3]. 

Теоретичний аналіз психологічного 
змісту категорії «роль», проведений у 
дослідженні В.Г. Максимова, дозволяє 
навести наступні узагальнення: роль 
складається з системи очікувань, які існують 
у суспільстві стосовно поведінки індивіда, 
який займає певне положення, у його 
взаємодії з іншими індивідами; роль 
складається з відкритої спостерігаємої 
поведінки особистості, яка обіймає певне 
положення відносно інших індивідів; роль – 
це надписані суспільством права та 
обов’язки; роль – це сукупність та програма 
дій; роль – це функція, способи реалізації 
функцій.  

В.Г. Максимов визначає системно-
рольову діяльність як цілісну систему 
конкретно-визначених дій, обумовлених 
соціальною позицією особистості, 
сформованої на основі набутих 
соціокультурних норм та правил, у процесі 
яких особистість відтворює та творчо 
перетворює навколишню дійсність, 
вдосконавлює себе як цілісну діяльнісну 
систему, перетворює в об’єкти своєї 
діяльності досліджувані феномени природи. 
Автор підкреслює, що системно-рольова 
діяльність – це складний, цілісний 
синергетичний феномен [4]. 

У дослідженні З.М. Мірошник [3] 
представлено діагностичну методику, 
спрямовану на вивчення рівня розвитку 
рольових позицій учителя початкових класів. 
Методика дозволяє визначити рівень 
розвитку таких рольових позицій, як 
«Наставник», «Няня», «Диадакт», 
«Фасилітатор», «Партнер» та «Знавець 
дитячої психології». 

Основний виклад матеріалу. 
Виходячи із теоретичних уявлень 

В.Г. Максимова про існування особистісної 
диспозиції «рольова структура особистості», 
а також психологічного конструкту «рольова 
структура особистості учителя початкових 
класів», запропонованого З.М. Мірошник, ми 
поставили мету кількісного вимірювання 
психологічного феномену «рольова 
структура особистості психолога». Ми 
припустили, що вона характеризується 
інтраіндивідуальною стійкістю та розподілом 
близьким до нормального її основних 
параметрів – ролей «педагога», «терапевта» 
та «дослідника». На основі описаних вище 
феноменологічних проявів рольової 
структури були сформульовані тридцять 
первинних тверджень, що імовірно 
відображають параметри рольової структури 
особистості психолога. Для кожного 
твердження випробовуваних пропонувалося 
вибрати одну із п’яти варіантів відповідей: 
«зовсім не згодний», «скоріше не згодний, 
ніж згодний», «не можу визначитись», 
«скоріше згодний, ніж не згодний», 
«повністю згодний». 

Психометрична вибірка. В 
досліджувану вибірку увійшли 197 чоловік 
— практичних психологів ЗОШ м. Кривий 
Ріг, Харків, Одеса та Херсон. 

Випробовуваним пропонувалася 
наступна інструкція: «Шановний 
респонденте, оцініть, будь ласка, в балах від 
1 до 5, наскільки Ви вважаєте дані 
висловлювання вірними по відношенню до 
самого себе. При оцінці використовуйте 
наступну шкалу: 

«зовсім не згодний 1__2__3__4__5__ 
повністю згодний» 

Обробка даних проводилася в пакеті 
StatSoft STATISTICA 6. 

Надійність опитувальника. Першим 
кроком в обробці отриманих сирих даних 
була перевірка внутрішньої узгодженості 
опитувальника. Для цього розраховувалася 
статистика альфа Кронбаха для шкали, що 
включає всі 30 пунктів. Величина альфа 
Кронбаха для шкали із 30 запитань склала 
0,901, що є вищою за мінімально припустиму 
величину, яка становить 0,7. 
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Розраховані показники альфа Кронбаха 
для кожного пункту опитувальника вказують 
на те, що пункти 8 «Мені подобається 
використовувати тести і проективні 
методики у своїй професійній діяльності», 24 
«У моїй бібліотеці велика кількість 
психодіагностичних довідників» 
погіршуюють психометричний показник 
одномоментної надійності, оскільки 
показник альфа Кронбаха для зазначених 
пунктів опитувальника, якщо вони будуть 
видалені з нього, становитиме 0,903. Можна 
стверджувати, що дані пункти не володіють 
високою диференційною силою і їх можна 
виключити із кінцевої версії опитувальника. 
Видалення цих пунктів привело до 
збільшення величини альфа Кронбаха, яка 
становить 0,903 і є прийнятною величиною 
внутрішньої узгодженості пунктів 
опитувальника педагогічної рефлексивності 
викладачів. 

Конструктна валідність 
опитувальника. Для виявлення внутрішньої 
структури методики проводився факторний 
аналіз, що дозволяє операціоналізувати 
трактування методики як сукупності 
латентних факторів (шкал) і 
спостережуваних змінних (пунктів), виявити 
і проаналізувати структуру зв'язків латентних 
змінних досліджуваної методики з 
критерійними латентними і вимірюваними 
змінними, тобто визначити факторний склад 
і факторні навантаження результату 
методики. 

За результатами експлораторного 
факторного аналізу (з кутовим обертанням) 
було виділено шість факторів, які не 
корелюють один з одним (коефіцієнти 
кореляції становлять від 0,008 до 0,012). 

Перший фактор (інформативність 
13,11%) утворили пункти: 2, 7, 17, 25, 15, 13, 
1 (представлені у порядку убування 
факторного навантаження). Зміст пунктів, що 
утворили даний фактор, (наприклад, пункт 2 
«Завжди підтримую і наставляю своїх 
клієнтів», або 15 «Виступає помічником у 
рішенні життєвих проблем моїх клієнтів») 
розкриває наставницьку та фасилітативну 
функції психолога у здійсненні практичної 
діяльності та може бути позначений як 
фактор «Консультант». 

Другий фактор (інформативність 
12,39%) об’єднав наступні пукти: 10, 21, 3, 
29, 30 (також перераховані у порядку 
убування факторного навантаження). 
Психологічний зміст пунктів, що утворили 
цей фактор (показовими є пункти 10 (із 
найбільшим навантаженням (0,797) «Я 
захоплююсь психотерапією і часто 

використовую цей вид роботи з клієнтом у 
своїй діяльності») та пункт 21 «У моїй 
бібліотеці багато психотерапевтичної 
літератури» полягає у здійсненні 
психотерапевтичної функції тому, фактор 
може бути названий «Психотерапевт». 

Третій фактор (інформативність 
9,06%) представлений пунктами 9, 27, 28, 26, 
18, 16. Психологічний зміст пунктів полягає 
у змісті показового пункту 9 «Бути груповым 
тренером – дуже важлива професійна 
компетенція психолога» та 28 «Мене 
приваблює робота коуча у професії 
психолога», тому, на наш погляд, фактор 
може бути позначений «Тренер». 

Четвертий фактор (інформативність 
9,28%) утворений пунктами 11, 23, 12. Так, 
пункт 11 «Меня привлекает научно-
исследовательская деятельность психолога», 
23 «Я володію засобами математичної 
статистики і часто їх використовую у своїй 
професії» та 12 «Я часто публікую науково-
методичні статті за результатами моєї 
професійної діяльності» відображають 
функціонально-рольові позиції психолога, 
зміст яких полягає у ролі «Науковця».  

П’ятий фактор (інформативність 7,99%) 
представлений пунктами 6, 5, 4, зміст яких 
пояснюється пунктом із найбільшим 
навантаженням (6 «Я виступаю учителем і 
наставником для своїх клієнтів») і розкриває 
сутність ролі «Учитель». 

Шостий фактор (інформативність 
6,81%) утворений пунктами 22, 14, 19, 20 
зміст яких пояснений пунктом 22 «Уміння 
ідентифікувати емоції клієнта – дуже 
важлива професійна якість психолога» 
розкриває дійово-поведінкові особливості 
педагогічної рефлексивності – розкриває 
роль «Ідентифікатор емоцій». 

Отже, перший латентний фактор – 
«Консультант» обумовлює наступні пункти 
«Опитувальника рольової структури 
особистості психолога»: 1, 2, 7, 13, 15, 17, 25. 
Другий фактор – «Психотерапевт» 
обумовлює пункти опитувальника: 3, 10, 21, 
29, 30. Третій фактор – «Тренер»: 9, 16, 18, 
26, 27, 28. Четвертий фактор – «Науковець»: 
11, 12, 23. П’ятий фактор – «Учитель»: 4, 5, 
6. Шостий фактор – «Ідентифікатор 
емоцій»: 14, 19, 20, 22.  

Таким чином, кінцева версія 
опитувальника педагогічної рефлексивності 
включає шість факторів – «Консультант» (7 
пунктів), «Психотерапевт» (5 пунктів), 
«Тренер» (6 пунктів), «Науковець» (3 
пункти), «Учитель» (3 пункти) та 
«Ідентифікатор емоцій» (4 пунтки). Дана 
психодіагностична методика відповідає 
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сучасним вимогам до психометричного 
обґрунтування особистісних опитувальників.  

Ретестова надійність опитувальника. 
Повторне тестування однієї і тієї ж вибірки 
(50 респондентів) було проведено з 
інтервалом у чотири тижні. Кореляція між 
результатами першого та другого тестування 

виявилася на рівні r = 0,761, що свідчить про 
достатньо високу ре-тестову надійність 
опитувальника.  

Побудова нормативної шкали. В табл. 1 
представлені описові статистики 
«Опитувальника рольової структури 
особистості психолога».  

Таблиця 1 
Описові статистики «Опитувальника структури рольової особистості психолога» 

Показники рольової структури 
особистості психолога 

Середнє 
значення 

Мінімальне 
значення 

Максимальне 
значення 

Стандартне 
відхилення 

Консультант 25,15 12,00 35,00 4,97 
Психотерапевт 16,87 5,00 25,00 4,50 
Тренер 24,10 13,00 30,00 3,63 
Науковець 8,36 3,00 15,00 2,68 
Учитель 11,73 3,00 15,00 2,32 
Ідентифікатор емоцій 14,46 6,00 20,00 2,73 

При розбивці на три інтервали граничні 
значення норми для показника за фактором 
«Консультант» становлять 18-27 балів, для 
показника за фактором «Психотерапевт» – 12-
18 балів, для показника за фактором «Тренер» 
– 18-25 балів, для показника за фактором 
«Учитель» – 7-10 балів, за фактором 
«Ідентифікатор емоцій» – 9-16 балів. 

Дискримінативна валідність 
«Опитувальника рольової стуркутри 
особистості викладача» перевірялась шляхом 
визначення кореляційних зв’язків показників 
ролей із показниками рольової 
компетентності за методикою 
П.П. Горностая [1] (таблиця 2).  

Таблиця 2 
Кореляційні зв’язки показників ролей та рольової компетентності психолога, n=51 

Показники рольової компетентності Показники рольової структури 
особистості психолога Рольова глибина Рольова гнучкість 

Консультант 0,13 0,32 
Психотерапевт 0,32 0,31 
Тренер 0,11 0,37 
Науковець -0,02 0,16 
Учитель -0,14 0,34 
Ідентифікатор емоцій 0,42 0,07 

Встановлено статистично значущі 
зв’язки між показником рольової глибини та 
такими ролями психолога, як 
«Психотерапевт» та «Ідентифікатор емоцій» 
(p<0,01), а також між рольовою гнучкістю та 
ролями «Консультант», «Психотерапевт», 
«Тренер» (p>0,01). Виходячи з отриманих 
даних, розвинута рольова структура 
особистості психолога передбачає високу 
рольову компетентність особистості 
психолога. Одні ролі передбачають більш 
розвинуту рольову гнучкість, яка дозволяє 
психологу змінювати ролі відповідно до 
функцій професійного завдання, інші – 
рольову глибину, що дозволяє успішно 

виконувати функціональну роль, повністю 
поглинаючись у неї. 

Висновки.  
Рольова структура особистості 

психолога у межах нашого дослідження 
представлена такими ролями, як 
«Консультант», «Психотерапевт», «Тренер», 
«Науковець», «Учитель» та «Ідентифікатор 
емоцій». 

Стандартизація опитувальника рольової 
структури особистості психолога показала 
його високу надійність та валідність. 
Опитувальник має високу тест-ретестову 
надійність та може використовуватись для 
дослідження особистісних особливостей 
практичного психолога. 

ДОДАТОК 
1. У своїй практичній діяльності я часто 

виступаю в ролі консультанта (фактор 1: 0,796). 
2. Я завжди підтримую і наставляю своїх 

клієнтів (фактор 1: 0,745). 
3. Мій улюблений вид практичної діяльності – 

терапія (фактор 2: 0,752). 
4. Мета моєї професійної діяльності - 

психологічний супровід розвитку особистості моїх 
клієнтів (фактор 5: 0,617). 

5. Я здійснюю дуже важливу освітню 
функцію в практичній діяльності, просвіщаючи моїх 
клієнтів в питаннях пристрою і функціонування 
психіки. (фактор 5: 0,708). 

6. Я виступаю вчителем і наставником для 
своїх клієнтів (фактор 5: 0,721). 

7. Важлива складова мого практичної 
діяльності - лікування словом. (фактор 1: 0,564). 
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8. (9). Бути хорошим груповим тренером - 
дуже важлива професійна компетенція психолога 
(фактор 3: 0,581). 

9. (10). Я захоплююся психотерапією і часто 
використовую цей вид роботи з клієнтом у своїй 
діяльності (фактор 2: 0,797). 

10. (11) . Мене приваблює науково-дослідна 
діяльність психолога (фактор 4: 0,735). 

11. (12). Я часто публікую науково-методичні 
статті за результатами моєї професійної 
діяльності(фактор 4: 0,632). 

12. (13). Найчастіше мені доводиться 
займатися психодіагностикою особи клієнтів. 
(фактор 1: 0,550) 

13. (14). Я люблю використовувати нові 
психодіагностичні методики у своїй практичній 
діяльності (фактор 6: 0,550). 

14 (15). Я є помічником у вирішенні життєвих 
проблем моїх клієнтів. (фактор 1: 0,796). 

15 (16). Моя професійна задача - сформувати 
певні психологічні уміння та навички моїх клієнтів 
(фактор 3: 0,426).  

16. (17). Я виступаю «куратором» для моїх 
клієнтів. (фактор 1: 0,636). 

17. (18). Я часто використовую корекційно-
розвивальні програми у професійній діяльності 
(фактор 3: 0,456). 

18. (19). Я легко можу розпізнати брехню або 
нещирість клієнта (фактор 6: 0,581). 

19. (20). Я люблю проводити психологічні 
експерименти (фактор 6: 0,470). 

20. (21). У моїй бібліотеці багато 
психотерапевтичної літератури (фактор 2: 0,760). 

21. (22). Уміння ідентифікувати емоції клієнта 
- дуже важлива професійна якість психолога 
(фактор 6: 0,557). 

22 (23). Я володію засобами математичної 
статистики і часто їх використовую у своїй професії 
(фактор 4: 0,666). 

23 (25). Мені досить складно позбутися 
звички, повчати своїх клієнтів. (фактор 1: 0,634). 

24 (26). Я часто використовую 
психогімнастичні вправи, ділові ігри, мозковий 
штурм і інші методи групової роботи у своїй 
практичній діяльності (фактор 3: 0,545). 

25. (27). Мені подобається проводити групові 
тренінги. (фактор 3: 0,571). 

26. (28) Мене приваблює робота коуча в 
професії психолога (фактор 3: 0,554). 

27. (29). Мені подобається використовувати 
різні методи психотерапії у своїй практичній 
діяльності. (фактор 2: 0,750). 

28. (30). Я володію засобами екстреної 
психотерапевтичної допомоги клієнту. (фактор 2: 
0,658). 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК 
ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 
Стаття присвячена теоретичному аналізу досліджень професійної ідентичності у працях 

вітчизняних та зарубіжних вчених. В статті зазначено, що дефініція «професійна ідентичність» є 
постійним предметом різнопланових теоретичних і прикладних психологічних досліджень, практично-
змістовна, методологічна складова якої постійно уточнюється. Ключові слова: професійна 
ідентичність, компоненти, особистість, дослідження, інтегративна якість, професійний розвиток. 

Статья посвящена теоретическому анализу исследований профессиональной идентичности в 
трудах отечественных и зарубежных ученых. В статье указано, что дефиниция «профессиональная 
идентичность» является постоянным предметом разноплановых теоретических и прикладных 
психологических исследований, практически-содержательная, методологическая составляющая 
которой постоянно уточняется.  

Ключевые слова: профессиональная идентичность, компоненты, личность, исследования, 
интегративная качество, профессиональное развитие. 

Постановка проблеми. Професійна 
діяльність сучасних фахівців різних галузей 
народного господарства приділяє високі 
вимоги до їхньої якісної фахової підготовки. 
Відповідно, виникає нагальна потреба у зміні 
та вдосконаленні системи вищої професійної 
освіти, підвищенні вимог до якості 
підготовки випускників вищих навчальних 
закладів на основі формування певних 
професійних компетенцій. У психолого-
педагогічній науці і практиці розробляються 
все нові підходи до рішення цієї задачі. Одні 
з них ґрунтуються на оновленні змісту 
підготовки, інші – на використанні в 
підготовці кваліфікованих фахівців, нових 
методів навчання, треті – на посиленні 
практичної її спрямованості і т. п. Проте 
заслуговує на особливу увагу вирішення 
проблеми підвищення якості підготовки 
фахівців за допомогою формування у них 
професійної ідентичності. У вітчизняній та 
зарубіжній науці проблема професійної 
ідентичності набула достатньо широкого 
вивчення. Актуальність звернення до неї 
викликана не тільки розглядом теоретичних 
питань про поняття і зміст професійної 
ідентичності, але і її високою практичною 
значущістю, безпосередньо пов’язаною з 
проблемами ефективності професійної 
діяльності, професійної адаптації, 
професійного навчання, професійного 
розвитку в цілому.  

У найзагальнішому вигляді професійна 
ідентичність може бути позначена як один з 
видів ідентичності соціальної, на рівні з 
ідентичністю економічною, гендерною і т. п. 

Проте, порівняно з останніми, професійна 
ідентичність як психолого-педагогічна 
проблема набула набагато більшого 
поширення у науковихдослідженнях М. М. 
Абдулаєвої, Ж. П. Вірної, О. П. Єрмолаєвої, 
С. Д. Максименка, Ю. П. Поваренкова, І. Ю. 
Хамітової, Л. Б. Шнейдер та ін.. 

Мета статті – провести теоретичний 
аналіз досліджень професійної ідентичності у 
працях вітчизняних та зарубіжних вчених.  

Виклад основних положень. Уявлення 
курсантів про власну професію зазнають 
істотних змін у період їх навчання у вищих 
навчальних закладах МВС України (далі – 
ВНЗ МВС України). Під час навчально-
виховного процесу курсанти усвідомлюють 
гуманістичну спрямованість майбутньої 
діяльності. Їх погляди на професію 
змінюються від романтичних на більш 
фахово-технологічні, де уявлення про 
майбутню фахову діяльність постійно 
уточнюються та узагальнюються. 
Відповідно, все більше й більше формується 
професійна ідентичність у майбутніх 
працівників органів внутрішніх справ.  

Категорія «професійна ідентичність» є 
постійним предметом різнопланових 
теоретичних і прикладних психологічних 
досліджень, практично-змістовна, 
методологічна складова якої постійно 
уточнюється. 

На думку Е. Ериксона засвоєні 
людиною професійні норми і цінності 
відтворюються за допомогою професійної 
ролі (чи ролей). Досягнута ідентичність 
припускає успішну інтеграцію окремих 
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ролей у «Я» образ особистості. У разі 
протиріччя ролевих приписів виникає 
ролевий конфлікт, який може послужити 
основою для переживання кризи 
ідентичності. Найбільш конструктивним 
варіантом вирішення ролевого конфлікту, 
являється формування широкої ідентичності, 
яка об’єднує усі можливі ідентифікації. 
Вченим визначаються три компоненти 
професійної ідентичності в «Я» концепції 
особистості: когнітивний, емоційний та 
поведінковий. Відповідно, Еріксон 
професійну ідентичність розглядає як деяку 
структуру, що містить відповідні 
елементи[13, с.28]. 

Заслуговує на увагу дослідження Дж. 
Марсіа, який описав чотири статуси (стани) 
ідентичності. Розмита ідентичність (дифузна) 
– стан характерний для людей, які не мають 
міцних цілей, цінностей, переконань, що 
робить образ «Я» особистості невизначеним 
та розмитим. Передчасна ідентичність – 
характеризується тим, що людина формально 
робить вибір цілей, цінностей, у неї відсутні 
внутрішні переконання в правильності 
даного вибору, тому що цей вибір зробила не 
сама людина, а її оточення. Мораторій – 
відноситься до людини, яка знаходиться у 
кризовому стані ідентичності й активно 
намагається вирішити його, пробуючи і 
досліджуючи різні альтернативні варіанти. 
Як правило, люди від мораторію переходять 
до досягнутої ідентичності. Здобута 
ідентичність – цим статусом володіє людина, 
яка пройшла через кризу, сформувала деяку 
сукупність знань про себе, про свої цілі, 
цінності і про свої переконання [14]. 

 Л. Б. Шнейдер зазначає, що професійна 
ідентичність повинна розглядатися: як 
провідна тенденція становлення суб’єкта 
професійного розвитку; як емоційний стан, в 
якому перебуває особистість на різних етапах 
професійного розвитку; як підструктура 
суб’єкта професійного розвитку, що 
реалізується у формі функціональної 
системи, спрямованої на досягнення певного 
рівня професіоналізму [12].  

Е. Ф. Зеєр розглядає професійну 
ідентичність особистості через поняття 
професійного образу «Я». Вчений вважає, що 
професійне становлення особистості 
супроводжується деструктивними змінами 
(кризи, стагнація та деформації особистості), 
що обумовлюють перервність, 

нерівномірність і гетерохронність 
професійного розвитку [3].  

К. А. Абульханова-Славська визначає 
чотири типи ідентифікації особистості у 
професії: 

1. Ідентифікація відбувається через 
вибір професії, що максимально відповідає 
характеристикам особистості (наприклад, 
якщо особистість схильна до ризику, то 
вибирає, відповідно, професії, пов’язані з 
роботою в трудових умовах, небезпечних для 
життя).  

2. Ідентифікація з професією така, що 
вона уможливлює рух особистості у професії, 
за ступенем службової кар’єри і ступенем 
майстерності.  

3. Тип ідентифікації, за якої рух у 
професії здійснюється через розвиток, 
удосконалення якостей і здібностей 
особистості. Якщо в момент вибору професії 
здібності знаходяться в потенційному стані, 
то професія актуалізує їх і відкриває 
перспективу розвитку особистості.  

4. Ідентифікація, для якої збігання з 
професією обумовлене не тільки наявністю 
здібностей, але й творчою активністю 
особистості в цілому [4].  

Ж. П. Вірна визначає наступні форми 
професійної ідентичності під час 
професійного розвитку особистості. 

Контрастно-позитивна форма 
професійної ідентичності характеризує повну 
збалансованість «Я» реального та «Я» 
професійного. Особистість усвідомлює себе і 
значення професійної діяльності, що 
підкреслює наявність у особистості 
розвинутого, соціалізованого смислу щодо 
вміння чітко визначати і використовувати 
умови й засоби професійної діяльності. 

Контрастно-негативна форма 
професійної ідентичності вказує на повну 
розбіжність в оцінюванні «Я» реального, «Я» 
ідеального та «Я» професійного. Вона 
характеризує неадекватне усвідомлення 
особистістю себе і значення професійної 
діяльності, що може свідчити про втрату 
значущості професійної діяльності, і, 
можливо, життєвого смислу. 

Перспективно-позитивна форма 
професійної ідентичності характеризує збіг в 
оцінюванні «Я» реального, «Я» ідеального та 
«Я» професійного, що свідчить про 
ідеалізоване уявлення себе як професіонала. 
Самооцінка особистості позбавлена 
адекватного стимулювання. 
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Перспективно-негативна форма 
професійної ідентичності вказує на збіг в 
оцінюванні «Я» професійного та «Я» 
ідеального та неадекватного оцінювання «Я» 
реального і «Я» професійного , «Я» 
реального й «Я» ідеального. Відповідно, 
відбувається деформація в адекватності 
оцінок та самоконтролю особистості під час 
професійної діяльності та у життєвих 
ситуаціях.  

Проміжна форма професійної 
ідентичності свідчить про порушення 
ідеалізованого уявлення особистості себе як 
професіонала, що характеризує не тільки 
наявність неадекватної самооцінки, а й 
розбіжностей усвідомлення цілей і засобів 
професійної діяльності з власними 
можливостями людини [1, c. 204]. 

М. І. Попіль зазначає, що «Професійна 
ідентичність є результатом професійного 
самовизначення, персоналізації й 
самоорганізації, проявляється в усвідомленні 
власної єдності з професією й 
представниками певного фаху. Як 
інтегративний феномен, вона забезпечує 
людині цілісність, розвивається у ході 
професійного навчання та виступає 
показником ефективного становлення 
професіонала, наслідком чого є становлення 
у нього адекватної професійної «Я-
концепції» [10, c. 14].  

Серед психологічних детермінант 
професійної ідентичності автор виділяє 
сформованість Я-образу; актуалізація 
залучення до структури ідентичності нових 
особистісних та рольових цінностей; 
наявність професійних уявлень, що дають 
можливість описати та зрозуміти соціально-
психологічні феномени даного виду 
діяльності та допомогти в адаптації та 
самореалізації в ній у разі вибору її як 
професійної [10, c. 14]. 

І. А. Дружиніна досліджуючи, 
професійну ідентичність практичного 
психолога, зазначає, що вона 
«…характеризується прийняттям індивідом 
провідних професійних ролей, ціннісних 
позицій і норм, сприяє конструюванню свого 
професійного майбутнього та постає 
багатокомпонентним і багаторівневим 
утворенням, структура якого є єдністю трьох 
компонентів: а) когнітивний компонент, що є 
уявленнями особистості про особливості 
певної професійної групи і усвідомлення себе 
її членом на основі професійних ознак, що 

диференціюються. Складовими частинами 
когнітивного компоненту виступають: 
уявлення особистості про себе, що формують 
образ «Я», професійні знання і переконання, 
що формують образ професії; б) емоційно-
оцінний компонент, в структурі якого можна 
виокремити самооцінку своїх професійних 
якостей, ставлення до професійних знань, 
самоставлення індивіда як професіонала; в) 
поведінковий компонент професійної 
ідентичності, що являє собою реальний 
механізм активного прояву себе членом 
професійної групи, засвоєння відповідних 
професійних ідей, норм, цінностей, зразків 
професійної поведінки, побудову системи 
цілей та перспектив, ставлення до 
професійного становлення в контексті 
загальної осмисленості життя» [2, С. 10 - 11].  

К. С. Тороп досліджуючи професійну 
ідентичність педагогів зазначає, що 
«Професійна ідентичність, як вагома 
складова ідентичності особистісної, 
увиразнюється в ототожненні індивіда із 
професійною спільнотою. Структура 
профідентичності розбудовується залежно 
від сформованості ціннісних орієнтувань 
особистості, образу «Я в професії». Умовами 
позитивної професійної ідентичності є 
реалізація потреби у самоповазі та 
саморозвитку, ідентифікація з професійною 
спільнотою й набуття власне значущого 
статусу в межах цієї спільноти, ціннісне 
ставлення до норм, традицій, сутності 
професійної справи, спрямованість до 
саморозвитку й реалізації у професійному 
плані». 

Професійна ідентичність педагогів 
пов’язана із мотивацією самоповаги й 
саморозвитку, що сприяє позитивному 
образу професії й ціннісному ставленню до 
професійної спільноти. Професійна 
ідентичність педагогів розкривається у 
межах професійної компетентності (вчитель-
професіонал), суб’єктному ставленні до учнів 
і педагогічного колективу та спрямованості 
до професіоналізму. Відтак, професійна 
ідентичність постає як важлива цілісна 
структура у складі соціальної ідентичності 
індивіда [11, С. 10 - 11].  

А. М. Лукіянчук досліджуючи розвиток 
професійної ідентичності у майбутніх 
молодших спеціалістів педагогічного 
профілю визначає її як «результат 
ідентифікації, усвідомленого поєднання 
(ототожнення) себе з визначеною 
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професійною групою у сукупності всіх її 
особливостей і як психологічну властивість 
особистості, що розвивається у процесі 
професійної освіти» [5, с. 8]. 

На думку автора, «образ «Я-
професійне» з ознаками ідентичності 
концептуалізується як 
системоутворювальний чинник професійної 
ідентичності, що формується на основі 
відкриття майбутнім учителем нових для 
себе смислів, вимірів професійної діяльності 
та її апробації, самокорекції індивідуального 
досвіду у процесі оволодіння педагогічною 
діяльністю» [5, с. 8]. 

Отже, розвиток професійної 
ідентичності майбутніх молодших 
спеціалістів педагогічного профілю автором 
розглядається як «…процес входження у 
професійне середовище студентів 
педагогічного коледжу, що передбачає 
ототожнення студентом себе з професійною 
групою, безпосередньо зумовлене ситуацією 
навчання у вищому навчальному закладі, 
проходженням педагогічної практики і 
детерміноване позицією «Я» у професійному 
просторі, досвідом майбутнього педагога» [5, 
с. 8]. 

Дослідник доходить до висновку, що 
«структура професійної ідентичності 
майбутнього вчителя є сукупністю 
взаємопов’язаних і взаємообумовлених 
складових – когнітивного, гностичного, 
комунікативного, емпатійного та емоційно-
вольового компонентів».  

Основними психологічними основами 
розвитку професійної ідентичності 
особистості в дослідженні виділяються: 
організація неперервного становлення 
здатності особистості майбутнього вчителя 
до професійної діяльності, створення 
професійно орієнтованих умов, що сприяють 
самоактуалізації; виникнення потреб у 
трансформуванні професійно значущих 
умінь, а також навичок самовизначення 
власного професійного «Я» студентів і 
набуття ними індивідуального професійного 
досвіду. 

Досліджуючи психологічні особливості 
становлення професійної ідентичності 
вчителя основної школи, М. М. Павлюк 
розуміє під професійною ідентичністю 
«усвідомлення індивідом своєї тотожності із 
професійною спільністю, оцінка її та 
психологічна значимість членства в ній, 
професійні почуття, професійна 

компетентність, самостійність та 
самоефективність, переживання своєї 
професійної цілісності та визначеності. Це 
компонент структури особистості, основу 
якого складають уявлення про себе та своє 
місце у професійному середовищі, 
суб’єктивне ставлення до професійного 
середовища» [9, с. 7].  

Дослідник пропонує модель 
професійної ідентичності вчителя основної 
школи, яка являє собою сукупність емоційно-
ціннісного, когнітивного та поведінкового 
компонентів [9, с. 8].  

 На підставі проведеного дослідження, 
автор визначає професійну ідентичність 
вчителя основної школи як «складне 
особистісне утворення, яке виражає систему 
ставлень до себе, свого місця і ролі у 
професійній групі, до своїх учнів і колег як 
суб’єктів спільної  

Н. Ю. Мельнік досліджуючи 
антиципацію студентами гуманітарних 
спеціальностей своєї професійної 
ідентичності, визначає її «особливою 
категорією ідентичності, яка має соціальний 
та особистісний аспекти. Перший пов’язаний 
з формуванням відчуття приналежності до 
певної професійної групи та відповідної 
системи цінностей, з включенням в 
професійне співтовариство за рахунок 
інтеріоризації професійних норм і вимог. 
Завдяки другому зберігається унікальність і 
неповторність особистості в рамках 
професії» [6, c. 17].  

На думку автора, успішність процесу 
становлення професійної ідентичності в 
просторі суб’єктивного часу особистості 
залежить від якісних характеристик образу 
майбутнього та часової перспективи, яка 
містить у собі три різні аспекти: власне 
часову перспективу, що характеризується 
довжиною, глибиною, насиченістю, 
ступенем структурованості й рівнем 
реалістичності; часову установку, тобто 
позитивну або негативну налаштованість 
суб’єкта до свого часу; часову орієнтацію, 
яка визначає поведінку суб’єкта й мислиться 
як домінуюча спрямованість цієї поведінки 
на об’єкти й події минулого, теперішнього 
або майбутнього. 

Дослідник визначає «важливу роль при 
утворенні й виявленні особистісних змістів, 
виділенні адекватного «Я-образу» і 
перспектив його розвитку, побудові 
концепції свого життєвого шляху, розробці 
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стратегій, що її реалізуватимуть, грає 
антиципація як здатність індивіда 
проектувати себе у майбутньому. Відповідно, 
цей процес може здійснюватися на основі 
усвідомлення й співвіднесення своїх потреб, 
можливостей і здатностей із суспільними 
запитами, а результатом цього процесу є 
соціальний, особистий і професійний статус. 

 Крім цього, в дослідженні зазначається, 
що на становлення професійної ідентичності 
особистості впливають: нормативні вимоги 
професії, які задають змістовні 
характеристики професійної ідентичності, 
забезпечуючи «морфологію» професійної 
діяльності і професійної спільності; 
професійна придатність, в структурі якої 
можна виокремити відношення до професії, 
професійні інтереси і схильності, спеціальні 
здібності, звички, знання, досвід; професійна 
готовність, яка включає в себе суб'єктивний 
образ професії, образ себе як професіонала, 
професійну самосвідомість; співвідношення 
соціального та особистого, яке виявляється в 
усвідомленні своєї тотожності з професійною 
спільнотою, психологічної значущості 
членства в ній, у відчутті своєї професійної 
компетентності, самостійності і 
самоефективності; контекст стосунків у 
професії, який сприяє визнанню індивіда 
оточуючими як професіонала; 
самоідентифікація професіонала, яка 
реалізується через процесуально-цільову 
активність людини, що базується на відчутті 
відповідальності і рефлексії.  

О. О. Міненко, досліджуючи 
професійне становлення майбутніх 
психологів, визначає його як цілісність та 
нерозривність розвитку особистісної та 
професійної сфери, оскільки специфіка 
професійної діяльності психолога-практика 
насамперед висуває вимоги до його 
особистості, обов’язковими 
характеристиками якої повинні бути 
здатність до особистісного змінювання, 
прагнення до самоактуалізації, прийняття 
себе та інших, внутрішня свобода, 
усвідомлення власних обмежень, 
сформованість професійної свідомості.  

Автор наголошує, що в основі даного 
процесу лежить самоідентифікація з 
професією, тоді як професійна ідентичність 
практичного психолога повинна відповідати 

вимогам гнучкості та здатності до 
змінювання.  

На думку дослідника, основними 
складовими професійної ідентичності 
практичних психологів як результату 
процесу особистісного змінювання є 
адаптивність, самоприйняття, прийняття 
інших, емоційний комфорт, інтернальність, 
домінантність, ескапізм [7, c. 19]. 

В дослідженні визначається, що 
найбільш ефективним шляхом формування 
вищеозначених властивостей професійної 
ідентичності є активні методи навчання, а 
саме психологічний тренінг, спрямований на 
формування професійно значущих 
новоутворень, які є результатом процесу 
особистісного змінювання [7, c. 20]. 

О. І. Остапйовський вказує, що 
професійна ідентичність як складова 
самосвідомості людини є психологічним 
утворенням, в якому інтегруються 
професійні цінності, науково-теоретичні 
знання, програми професійних дій, а також 
знання людини про себе як представника 
певної професії [8, С. 12–13]. 

Автор розглядає процес становлення 
професійної ідентичності як входження 
особистості у простір ефективної соціалізації 
особистості, складовою частиною якої є 
формування її економічної свідомості. 

Економічну свідомість особистості 
дослідник розглядає як особливу форму 
свідомості, що являє собою психічну 
реальність, яка характеризує економічні 
явища у вигляді трансформованих 
особистісних смислів, які презентують зміст 
семантичних конструктів суб’єктивного 
досвіду особистості, а відповідно й процес її 
ефективної економічної соціалізації. 

Висновки. На підставі проведеного 
дослідження нами був зроблений висновок, 
що професійна ідентичність особистості 
являє собою інтегративну якість особистості, 
яка містить когнітивні, емоційні, поведінкові 
характеристики особистості та визначає 
ефективність професійного розвитку 
людини. 

Перспективним напрямком 
подальшого дослідження є визначення 
психологічних основ, розробка системи, 
форм та методів формування професійної 
ідентичності особистості працівників ОВС у 
вищих навчальних закладах МВС України. 
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RESEARCH PROFESSIONAL IDENTITY IN THE WORKS OF DOMESTIC AND FOREIGN 
SCIENTISTS 

This article is devoted to the theoretical analysis of studies of professional identity in the works of local and 
foreign scientists. The article states that the definition of «professional identity» is the constant subject of diverse 
theoretical and applied psychological research, practical and substantive, methodological component which is 
constantly refined.  

Based on the research the author concluded that professional identity is an integrative quality that includes 
cognitive, emotional, behavioral, personality characteristics and determine the effectiveness of professional 
development rights. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАСТАНОВЛЕНЬ ПРАВООХОРОНЦІВ НА 
ЕТАПІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
У статті розкрито та проаналізовано підбір методів дослідження професійних настановлень 

правоохоронців на етапі фахової підготовки, що здійснювався відповідно цілям і завданням дослідження 
і на основі аналізу особливостей професійної підготовки та діяльності працівників органів внутрішніх 
справ. Розглянуто трикомпонентну структуру професійних настановлень, що включає (афективний, 
когнітивний та поведінковий компоненти) та розкрито сутність застосування комплексу 
психодіагностичних методик для ґрунтовного дослідження когнітивного, афективного та 
поведінкового компонентів професійних настановлень майбутніх правоохоронців. 

Ключові слова: професійні настановлення, афективний, когнітивний та поведінковий компоненти 
професійних настановлень, майбутні правоохоронці. 

В статье раскрыто и проанализировано выбор методов исследования профессиональных 
установок правоохранителей на этапе профессиональной подготовки, который проведен в 
соответствии целям и задачам исследования и на основе анализа особенностей профессиональной 
подготовки и деятельности сотрудников органов внутренних дел. Рассмотрена трехкомпонентная 
структура профессиональных установок, включающая (аффективный, когнитивный и поведенческий 
компоненты) и раскрыта сущность применения комплекса психодиагностических методик для 
глубокого исследования когнитивного, аффективного и поведенческого компонентов профессиональных 
установок будущих правоохранителей. 

Ключевые слова: профессиональные установки, аффективный, когнитивный и поведенческий 
компоненты профессиональных установок, будущие правоохранители. 

Актуальність. Значна увага у сучасних 
дослідженнях приділяється професійному 
самовизначенню та професійному 
становленню особистості. Одним із 
складових елементів процесу професійного 
становлення фахівця є особистісні 
професійні настановлення, діагностування 
яких сприятиме прогнозуванню дій та 
вчинків індивіда. Розкриття сутності процесу 
професійного становлення працівника 
органів внутрішніх справ вимагає розгляд 
всіх механізмів та складових і в тому числі і 
професійних настановлень.  

Аналіз публікацій. Аналіз наукових 
публікацій свідчить, що найбільша кількість 
досліджень з проблеми професійної 
установки проведено в рамках вивчення 
особливостей професійного самовизначення і 
професійної соціалізації особистості, де 
розглядалися наступні аспекти: 

- психологічні закономірності та 
механізми професійного самовизначення ( 
В.О. Бодров, О.М. Борисова, Є.О. Клімов, 
Н.С. Пряжніков), в тому числі, сутність та 
психологічний зміст професійної соціалізації 
(Б.Г. Ананьєв, Г.М. Андрєєва, В.В. Новиков, 
С.Д. Максименко, Б.Д. Паригін, Ю.П. 
Поваренко, В.Д. Шадріков); психологічні 
механізми прийняття рішення про вибір 
професії (Ю.М. Забродін, І.В. Кузнєцова, 
П.А. Шавир); 

- соціально-психологічні фактори 
вибору професії (Г. М. Андрєєва, В.Герр, Н. 

Гісберс, М. Вірна, Є.О. Клімов, М.С. 
Пряжников, Е. Роу, В.В. Столін, Д. Сьюпер, 
JI. Тайлер, Д. Холланд) ; 

- соціально-психологічні аспекти 
удосконалення професійного становлення 
студентів вузів (К.О. Абульханова-Славська, 
Г.В. Акопов, Л.І. Божович, Є.І. Головаха, 
Е.Ф. Зеєр, Є.О. Клімов, Т.В. Кудрявцев, 
А.К. Маркова, JI.M. Мітіна, Н.С. Пряжников, 
Ю.П. Поваренко, Е.С. Романова, В.Д. 
Шадріков, M.Velmans, J.M. Levine ); 

- соціально-психологічні аспекти 
професійного становлення під час навчання 
курсантів у ВНЗ та: професійного навчання 
(Т.В. Кудрявцев, Ю.П. Поварьонков, 
В.І. Осьодло), професійної підготовки 
(Е.Ф. Зеєр, Н.Ю. Волянюк), фаза адепта 
(Є.О. Клімов), професійна соціалізація 
(Ж.П. Вірна), стадія дослідження (Д. Сьюпер) 
та вплив особливостей професійної 
діяльності правоохоронців на професійне 
становлення (В.Г. Андросюк, О.М. Бандурка, 
В.І. Барко, І.В. Ващенко, О.О. Євдокімова, 
Л.Й.Гуменюк, О.В. Землянська, Ю.Б. Ірхін, 
Л.І. Казміренко, В.О. Лефтеров, 
С.Д. Максименко, В.С. Медведєв, І.В. 
Сулятицький, О. М.Цильмак, С. І. Яковенко 
Г.О. Юхновець та ін.) 

Мета статі: розкрити сутність та 
обґрунтувати підбір методів дослідження 
професійних настановлень правоохоронців 
на етапі фахової підготовки. 
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Виклад основного матеріалу. Під 
професійною установкою розуміють 
ставлення особистості до себе, до своєї 
професійної ситуації , її прагнення відповідно 
з цим ставленням діяти певним чином в 
конкретній професійній ситуації [6] . 

Професійні установки формуються на 
основі індивідуально-психологічних 
особливостей особистості і тісно пов'язані з 
ситуацією. В цілому, професійні установки є 
різнорівневим мотиваційно-смисловим 
утворенням, що проявляються як готовність 
особистості сприймати певним чином умови 
діяльності та діяти в цих умовах відповідним 
чином. 

Дослідження професійних настановлень 
як складної трикомпонентної структури 
стало невід'ємною частиною науково - 
емпіричних праць в соціальній психології 
освіти (Г.В. Акопов, Т.П. Варфоломеєва, 
М.Н. Кисляков та ін..) [1,5] . 

У численних емпіричних роботах 
виявлено передумови формування 
професійних установок, а серед них 
встановлені ті, що пов'язані з обраною 
спеціальністю, специфікою вузу. Вивчення 
професійних установок сприяє визначенню 
соціально-психологічних аспектів вищої 
освіти на макро- і мікрівнях [6].  

Професійні настановлення 
представників різних служб правоохоронних 
органів специфічні та визначаються умовами 
професійної діяльності. Так, розглядаючи 
феномен установки, П.Н. Шихирев 
запропонував досліджувати такі її структурні 
компоненти: афективний (емоції, відчуття) – 
симпатія або антипатія до об’єкта установки; 
когнітивний (перцептивний, інформаційний) 
– усвідомлення об’єкта установки; 
конативний (поведінковий, дійовий) – стійка 
послідовність реальної поведінки відносно 
об’єкта установки [7].  

Базуючись на такому підході до 
вивчення розвитку професійних 
настановлень правоохоронців на етапі 
фахової підготовки нами було 
проаналізовано такі аспекти структурних 
компонентів професійних установок: 

- в афективному компоненті ми 
розглядали соціально-психологічну оцінку 
вузівської підготовки майбутніх 
правоохоронців, оцінку правильності вибору 
професії, задоволеність якістю свого 
навчання, переживання індивідом симпатії 
або антипатії до об’єктів діяльності, 
відношення до себе, до оточення та 
професійного середовища на основі ієрархії 
особистісних норм світо уявлення; 

- в когнітивному компоненті нами був 
зроблений акцент на системі професійних 
уявлень, знань та думок майбутніх 
правоохоронців що відображають складність 
виконуваної роботи, високий рівень 
відповідальності за процес і результат праці, 
кваліфікаційний рівень фахівця; на 
особливостях, змісту, напрямках та 
труднощах вузівської підготовки; 

- конативний (поведінковий) компонент 
виявляє професійні наміри курсантів щодо 
готовності реалізувати себе у майбутній 
діяльності, послідовність професійної 
поведінки, професійний інтерес; демонструє 
рівень відношення (пасивно-активного) 
фахівців до професійних обов’язків, визначає 
схильність особистості до реальних 
позитивних чи негативних дій у своєму 
професійному середовищі [1,5]. 

У нашому дослідженні вивчення 
динаміки показників розвитку професійних 
настановлень на етапі фахової підготовки 
базувалося на вивченні особливостей 
структурних компоненті установок 
майбутніх правоохоронців. Для ґрунтовного 
дослідження когнітивного, афективного та 
поведінкового компонентів професійних 
настановлень нами був застосований 
комплекс психодіагностичних методик. 
Підбір методик дослідження професійних 
настановлень здійснювався відповідно цілям 
і завданням дослідження і на основі аналізу 
особливостей професійної підготовки та 
діяльності працівників органів внутрішніх 
справ. У комплекс методик, за допомогою 
яких вивчалися настановлення майбутніх 
правоохоронців було включено: авторська 
анкета по вивченню професійних 
настановлень працівників ОВС, колірний 
тест відносин А.М. Еткінда, методика 
«Діагностики соціально – психологічних 
установок особистості у мотиваційно – 
потребуючій сфері» О.Ф.Потьомкіной, 
опитувальник термінальних цінностей 
І.Г.Сенина (ОТеЦ), опитувальник «Стиль 
саморегуляції поведінки» В.І.Моросанової, 
«Вільний твір на тему Я- фахівець-
правоохоронець». Такий підбір методик 
обумовлений необхідністю глибокого і 
всебічного вивчення досліджуваного 
психологічного феномена, а також 
прагненням до отримання більш надійних 
результатів за допомогою проективних та 
опитувальних методів. 

Афективний компонент професійної 
установки є одним з важливих як для 
успішності навчально-професійної 
діяльності, адаптації правоохоронців, так і 
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для результативного та ефективного 
вирішення професійно значущих завдань. 
Він характеризує оцінку професійної 
діяльності, переживання індивідом симпатії 
або антипатії до об’єктів діяльності, 
відношення до себе, до оточення та 
професійного середовища на основі ієрархії 
особистісних норм світо уявлення. 

Для поглибленого вивчення 
афективного компоненту професійних 
установок ми використовували не тільки 
методи, що демонструють свідоме ставлення 
до об’єкту установки але й приділили увагу 
дослідженню несвідомої емоційної 
складової. Нами було застосовано авторську 
анкету по вивченню професійних установок 
майбутніх працівників органів внутрішніх 
справ на базі якої ми отримали результати 
свідомого ставлення до об’єкта 
настановлень. Для дослідження 
неусвідомленої складової афективного 
компоненту професійних настановлень 
правоохоронців нами був використаний 
«Колірний тест відносин» А.М. Еткінда 
(КТВ). Він базується на припущенні про те, 
що істотні характеристики невербальних 
компонентів відношень до значимих інших, 
до самого себе, понять та явищ 
відображаються в колірних асоціаціях. 
Колірна сенсоріка, в свою чергу, пов’язана з 
емоційним життям особистості [2]. 
Стимульним матеріалом виступали вісім 
стандартних колірних еталонів 
запропонованих М. Люшером. 
Досліджуваним було запропоновано 10 
професійно значущих понять (я, колеги, 
професіонал, пільги, матеріальне положення, 
ризик, правоохоронець, влада, престиж 
професії, кар’єра). Такий вибір понять 
дозволив достатньо ґрунтовно розкрити 
сутність афективного компоненту 
професійних установок майбутніх 
правоохоронців. 

Для діагностики когнітивного 
компоненту професійних установок нами 
було використано три методики. По-перше, 
була використана авторська анкета для 
отримання соціально-психологічної 
інформації про рівень отриманих курсантами 
в процесі професійного навчання знань, 
вмінь та навичок та їхню необхідність у 
практичній діяльності, про фактори, що 
сприяють та знижують результативність 
професійної діяльності, про зміст, напрямки 
та труднощі вузівської підготовки.  

Для виявлення індивідуальних 
відмінностей у ціннісній сфері і значущих 
сферах життя досліджуваних, і їх впливу на 

особливості процесу професійного 
самовизначення нами застосовувався 
«Опитувальник термінальних цінностей» 
(ОТеЦ), розроблений І.Г.Сєніним на основі 
тестів, спрямованих на діагностику різних 
аспектів спрямувань особистості М.Рокіча, 
Д.Сьюпера і Д.Невіла, Олпорта-Вернона-
Лідснея. Ця методика дозволила з’ясувати 
наскільки сила мотиву та ефективність 
діяльності курсантів залежить від 
усвідомлення ними цілі та сенсу діяльності 
, а також тлумачення цінностей як 
різновиду смислових утворень, які 
безпосередньо стосуються осмисленої 
мотивації діяльності [3].  

Основними діагностичними 
конструктами (ОТеЦ) є термінальні цінності 
(переконання особистості у перевагах певних 
життєвих цілей над іншими) і значущість для 
особистості певних життєвих сфер (як сфер 
реалізації термінальних цінностей). 
Опитувальник виявляє значення для 
особистості і перевагу в її житті таких цілей: 
власний престиж; високий матеріальний 
стан; креативність; активні соціальні 
контакти; розвиток себе; досягнення; 
духовне задоволення; збереження власної 
індивідуальності. 

Для визначення змісту образу 
професійного майбутнього, свого місця у 
цьому майбутньому та рівня сформованості 
професійних знань, навичок та вмінь ми 
використовували проективну методику 
«Вільний твір на тему Я- фахівець-
правоохоронець». 

Діагностика поведінкового компоненту 
професійних настановлень здійснювалась за 
допомогою таких методик: окремі питання 
авторської анкети, «Стиль саморегуляції 
поведінки» В.І.Моросанової та методика 
«Діагностики соціально – психологічних 
установок особистості у мотиваційно – 
потребуючій сфері» О.Ф.Потьомкіной. 

Опитувальник В.І. Моросанової 
складається з 46 тверджень і працює як єдина 
шкала «Загальний рівень саморегуляції» 
(ОУ), яка характеризує рівень сформованості 
індивідуальної системи саморегуляції 
довільної активності людини. Твердження 
опитувальника входять до складу шести 
шкал (по 9 тверджень в кожній), виділених у 
відповідності з основними регуляторними 
процесами планування (Пл), моделювання 
(М), програмування (Пр), оцінки результатів 
(Ор), а також і регуляторно-особистісними 
властивостями: гнучкості (Г) і самостійності 
(С) [4]. Структура опитувальника така, що 
ряд тверджень входять до складу відразу 
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двох шкал. Це відноситься до тих 
твердженнями опитувальника, які 
характеризують як регуляторний процес , так 
і регуляторно-особистісну якість.  

Методика О.Ф.Потьомкіної складається 
з 80 питань та спрямована на виявлення міри 
прояву соціально-психологічних установок 
на: «альтруїзм-егоізм», «процес-результат», 
«свобода-влада», «труд-гроші» [4]. 
Результати по шкалам показують значущість 
для досліджуваного кожного із мотивів. 
Важливо не тільки те, яке (або які) з цих 
значень найбільш велике, але і те, як вони 
співвідносяться між собою і яке з них 
найменше. Слід зазначити, що на підставі 
отриманих результатів, можна виявити 
кілька груп випробуваних з різним рівнем 
гармонійності орієнтацій: (група 
високомотивованих з гармонійними 
орієнтаціями, група нізкомотивованних, у 
яких все орієнтації виражені надзвичайно 
слабо, група з дисгармонійними 
орієнтаціями, у яких деякі орієнтації 
виражені сильно, а інші можуть бути навіть 
відсутніми). 

Такий підхід до підбору методик для 
вивчення особливостей розвитку 
професійних установок правоохоронців на 
етапі фахової підготовки дозволив ґрунтовно 
дослідити специфіку та динаміку її 
структурних компонентів (когнітивного, 
афективного та поведінкового). 

Висновки. Професійні установки 
працівників органів внутрішніх справ 
можуть виступати як конструктивні та 
виступати основою успішного вирішення 
професійно важливих завдань, сприяти 
адаптації працівників до особливих умов 
діяльності. Ґрунтовне дослідження розвитку 
професійних настановлень курсантів 
виступає як показник ефективності 
соціально-психологічної адаптації до 
навчання у вузах МВС України. Тому 
необхідно в процесі становлення фахівця–
правоохоронця враховувати характерологічні 
особливості курсантів протягом усього 
періоду навчання у вищому навчальному 
закладі системи МВС України. 
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THE ANALYSIS OF THE PROFESSIONAL MINDSETS OF THE LAW ENFORCEMENT 

OFFICERS ON THE VOCATIONAL TRAINING STAGE 
The author underlines that the problem of the professional mindsets in the modern scientific researches is 

considered in terms of the specific features of the professional self-determination studies. The author analyses the 
choice of the methods of the professional mindsets research on the vocational training stage. This choice has 
been made with the accordance with the aims and tasks of the research. These tasks were caused by the 
following: the formulated aims and tasks of the research; the specific features of the vocational training of the 
future law enforcement officers; the specificity of the law-enforcement-officers  ̀activity. 

The three-component structure of the professional mindsets has been analyzed. The structure includes 
affective, cognitive and behavioral components. The essence of the psychognostic methods application for the 
deep cognitive, affective and behavioral components has been analyzed. 

Key words: professional mindsets, affective, cognitive and behavioral components of professional 
mindsets, future law enforcement officers. 
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ЗМІНА ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ПРИ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ 
НАРКОЗАЛЕЖНИХ ОСІБ  

 
В статті розглядається питання ефективності ресоціалізації наркозалежних осіб у контексті 

зміни їх особистісних властивостей при пригоді курсу реабілітації в Донецьком реабілітаційному 
центрі «Твоя перемога». В процесі ресоціалізації в особистості формуються адаптивні механізми. 
Складність механізму соціальної адаптації наркозалежних виникає тому, що взаємодіють дві 
структурно складні системи - особистість наркомана й соціальне середовище.  

Ключові слова: особистість наркозалежної особи, ресоціалізація, властивості особистості, 
соціальна адаптація, самооцінка, рівень домагань. 

В статье рассматривается вопрос эффективности ресоциализации наркозависимых лиц в 
контексте изменения их личностных свойств при прохождении курса ресоциализации в Донецком 
центре реабилитации «Твоя победа». В процессе ресоциализации у личности формируются 
адаптивные механизмы. Социальная адаптация наркозависимых на уровне отдельной личности 
включает: реализацию механизма взаимодействия личности наркомана с микросредой; усвоение 
норм, моральных ценностей ближайшего позитивного социального окружения. 

Ключевые слова: личность наркозависимого лица, ресоциализация, свойства личности, 
социальная адаптация, самооценка, уровень притязаний.  

В процесі соціалізації перед 
особистістю виникають ті проблемні 
ситуації, для подолання яких формуються 
адаптивні механізми. 

Механізми пристосування, згідно 
Т.Парсонсу, сублімують ті конфлікти, які 
пов'язані із зовнішніми об'єктами. Таке 
пристосування приводить до інтерналізації 
елементів соціального контролю й у цьому 
розумінні мають подібність із 
функціонуванням Зверх-Я. [2, С.682]. Таким 
чином, з даного твердження виходить, що в 
процесі соціалізації особистості, крім 
когнітивних механізмів, найважливішу роль 
грають психічні механізми адаптації. 

Процес соціальної адаптації 
наркозалежної особи носить конкретно-
історичний характер, що по різному впливає 
на особистість або підштовхує її до певного 
вибору механізмів дії в заданому контексті 
часу. 

Соціальна адаптація наркозалежних на 
рівні окремих особистостей включає:  

1) реалізацію механізму взаємодії 
особистості наркомана з мікросередовищем 
шляхом певного пристосування до нього 
через спілкування, поведінку, діяльність;  

2) засвоєння норм, моральних 
цінностей найближчого позитивного 
соціального оточення шляхом їх 
раціонального усвідомлення або шляхом 
інтеріоризації;  

3) досягнення стану адаптованості 
суб'єкта шляхом установлення динамічної 
рівноваги між його особистісними 
установками й очікуваннями соціального 
середовища при наявності контролю з його 
боку 6, 8. 

Складність механізму соціальної 
адаптації наркозалежних виникає тому, що 
взаємодіють дві структурно складні системи 
- особистість наркомана й соціальне 
середовище 3.  

Виходячи з аналізу можливих типів 
механізму взаємодії наркозалежної 
особистості й соціального середовища, буде 
доцільним розуміти під соціальною 
адаптацією наркомана лише такий 
соціальний процес, що полягає у взаємодії 
за допомогою спілкування особистості й 
позитивного соціального середовища 1, 5.  

Адаптація - двоєдиний процес, у ході 
якого суб'єкт зазнає вплив не тільки з боку 
соціального середовища й соціальних 
інститутів (родина, система освіти, ЗМІ та 
ін.), але й сам може активно впливати на 
зовнішнє середовище, трансформуючи його 
у відповідності зі своїми потребами 5, 9. 
Маючи складну й багаторівневу структуру й 
функції, адаптація виявляється здатною як 
до глибоких змін у свідомості і поведінці 
суб'єкта, так і до внесення істотних коректив 
в інноваційне середовище. При цьому її 
зміст не зводиться тільки до соціальної 
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реабілітації. Воно значно ширше, завдяки 
чому адаптація має відношення до 
евристичних, емоційно-почуттєвих, 
вербально-комунікативних, ціннісно-
орієнтаційних, інституціонально-
організаційних і інших компонентів 
взаємодії суб'єкта й середовища. 

Механізм соціальної адаптації 
наркозалежної особистості виступає як 
єдиний процес діяльності, спілкування, 
самосвідомості в соціальній діяльності 
людини, коли відбувається перетворення її 
внутрішнього миру, реалізація схованих 
потенцій, що допомагають повноцінно 
ввімкнутися в процеси соціальної адаптації 
як активної особистості. Самосвідомість 
особистості виступає як психічний механізм 
соціальної адаптації, при якому відбувається 
формування й осмислення своєї соціальної 
приналежності й ролі 10. 

Колишнім наркозалежним особам у 
відносинах з оточенням потрібно 
перебороти, як залишки статичних 
класичних моделей відносин з миром, так і 
принципову неконструктивність культури 
егоцентризму. Але багато з людей, що 
пройшли реабілітацію від наркотичної 
залежності, сьогодні не готові до цього й 
продовжують неефективно відтворювати 
застарілі або неправильно придбані 
паттерни поведінки. Їх неефективність у 
мінливому соціокультурному середовищі 
викликає у них негативні стани - від 
фрустрованості до стресу.  

Отже, варто розробляти прийоми 
ресоціалізації не тільки колишніх 
наркозалежних осіб, що потрапили в 
кризову ситуацію та не можуть упоратися із 
проявами повсякденного життя, але й членів 
їх родин, які також є співзалежними в плані 
негативних масових соціальних наслідків 
для їх рідних. 

Аналіз досліджень показує, що якщо не 
відбувається корекції неефективних 
паттернів поведінки та соціокультурних 
відносин, то особистість залишається 
підданої дії тих же стресогених факторів, що 
сприяє збереженню або зростанню ступеня 
її соціальної дезадаптованості 1, 5-8. 

Основним результатом 
медикаментозного впливу є зниження 
психопатологічної симптоматики, що не є 
передумовою успішності видужання 
пацієнта, тому необхідно орієнтуватися на 
більше глибокі зміни, на перебудову самого 
шляху розвитку наркозалежної особи.  

Це тривалий процес, що вимагає знань, 
постійного глибокого самоаналізу, 
серйозних вольових зусиль, виховання 
почуттів - але лише цей шлях є 
конструктивним 

На наш погляд, наркотична залежність 
є варіантом регресивного розвитку 
особистості; значимим фактором 
реабілітації й ресоціалізації виступає 
поновлення прогресивного, духовного 
розвитку. 

 Успішність реабілітації детермінована 
наступними особистісними особливостями:  

а) гнучкістю й динамічністю ціннісно-
смислових структур;  

б) можливістю опанування 
негативними емоційними станами. 

Нами була висунута гіпотеза, що 
успішна ресоціалізація особистості після 
відмови від уживання наркотиків стійко 
пов'язана зі зміною наступних особистісних 
властивостей наркозалежної особи: рівня 
домагань, ціннісно-смислових структур, 
самооцінки, мотивації до уникання невдач.  

Для підтвердження гіпотези було 
проведене дослідження наркозалежних 
молодих людей, що проходять курс 
реабілітації в Донецьком реабілітаційному 
центрі «Твоя перемога».  

Реабілітаційний центр «Твоя перемога» 
використає у своїй роботі програму 
реабілітації «Програма 12 Кроків», курс 
реабілітації складається із шести фаз. 

У ході дослідження було сформовано 
дві групи, перша група складалася з 
наркозалежних осіб, що пройшли курс 
реабілітації (корекційна група), друга - з 
наркозалежних, які недавно звернулися в 
центр і пройшли тільки першу фазу курсу 
реабілітації (контрольна група). 
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Рис.1. Фази духовно - психологічного відновлювання особистості 

У корекційній і контрольній групі було 
проведене дослідження їх психологічних 
властивостей, якості життя й рівня 
адаптованості в суспільстві з метою 
порівняння результатів між групами й 
виявлення проблем ресоціалізації. 

Результати емпіричного дослідження 
психологічних особливостей проблем 
ресоціалізації осіб, що пройшли курс 
реабілітації від наркотичної залежності в 
Обласному центрі ресоціалізації 
наркозалежної молоді (ОЦРНМ, м. 
Донецьк) «Твоя перемога» показали, що 
наркозалежні особи, що пройшли цей курс, 
мають кращий рівень самооцінки. Люди 
починають реально оцінюють своє 

здатності, ставлять перед собою цілі, які 
можуть досягти, це важливо для 
подальшого життя колишніх наркозалежних 
осіб, тому що занадто часті невдачі 
підштовхують людину до початку 
повторного вживання наркотику. 

Тому основу реабілітації 
наркозалежних у центрі «Твоя перемога» 
становлять зміни якості особистого й 
громадського життя, підвищення рівня 
самооцінки, віри в себе, підвищення рівня 
домагань, постановка більш складних цілей. 
З рис. 2 видно, що у корекційній групі більш 
високі показники рівня домагань ніж у 
контрольній групі. В контрольній групі не 
було вищого рівня показників. 
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Рис. 2. Процентне співвідношення респондентів з різним рівнем домагань у досліджуваних 
групах 

1. Ревіталізація (доаналітична фаза) 

2. Регендеризація (аналітична фаза) 

3. Реіндентифікація (фаза прийняття рішення та підтримка) 

4. Реадаптація (фаза утримання результатів) 

5. Реабілітація (фаза збереження досягнутих результатів) 

6. Ресоціалізація (відновлення) 
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При дослідженні за методикою 
визначення типу особистості («персонального 
автопортрету») Дж. Олдхема та Л. Морриса 
були отримані схожі результати, а саме, в 
обох групах переважають риси характерні для 
«діяльнісного» типа (Е). У той же час в 
корекційній групі 2-ге та 3-тє місце займають 
риси характерні для «пильного» (А) і 
«сумлінного» (J) типів та як найменше 
представлені риси «самотнього» (В), 
«чутливого» (H) «відданого» (I). В 
контрольній групі 2-ге та 3тє місце зайняли 
риси характерні для «відданого» (I) та 

«агресивного» (L) типів та як найменше 
представлені риси «самотнього» (B), 
«сумлінного» (J) та «бездіяльного» (K) типів.  

Цим можна частково пояснити причину 
початку вживання наркотиків, адже люди 
діяльнісного типу не можуть сидіти на місці, 
вони постійно в пошуку нових пригод, вони 
постійно шукають нові стилі життя. Вони 
віддані, не переносять самотності, агресивні. 
При цьому наркозалежні рідко залишаються 
одні, віддаючи перевагу перебуванню в 
компанії (низька самітність). 

 
Рис 3. Середні показники автопортрета особистості в досліджуваних групах 

Метою ефективної ресоціалізації 
наркозалежних повинний бути розвиток 
схованих рис їх характерів за допомогою 
чого можна переорієнтувати їх у житті, 
перенаправляти їх енергію, у позитивне 
русло. Для цього необхідно розвивати 
позитивні риси характеру, зміна особистих 
життєвих цінностей, правильне розміщення 
пріоритетів у житті. 

Гармонічні відносини в родинах колишніх 
наркозалежних осіб благотворно впливають на 
результат ресоціалізації цих людей, на більш 
швидку і якісну адаптацію до нових для них 
умов життя. Тому за допомогою методики PARI 
Е. Шеффер та Р. Белла було проведене 
дослідження міжособистісних відносин у 
родинах наркозалежних в контрольній і 
корекційній групі (рис. 4). 
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Рис. 4. Середні показники за методикою PARI у корекційній і контрольній групах 
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Невисокі показники по шкалі 7 (сімейні 
конфлікти) свідчать про середній рівень 
конфліктності в родинах досліджуваних. 
Необхідно й надалі направляти психологічну 
допомогу на дозвіл сімейних конфліктів і 
поліпшення міжособистісних відносин. 
Високі оцінки по шкалі 3 (залежність від 
родини) також свідчать про пріоритет 
сімейних проблем над виробничими, про 
вторинність інтересів «справи». Що 
пояснюється тим, що наркозалежні люди 
мають невеликий професійний досвід і, як 
правило, не мали постійного місця роботи. 

Було виявлено, що для родин 
наркозалежних більшою мірою характерні риси 
співзалежного співтовариства: відносини в 
родинах наркозалежних носять дисгармонійний 
характер, спостерігається порушення емоційного 
контакту. Все це свідчить про необхідність 
сімейної психокорекції при лікуванні від 
наркоманії одного зі членів родини. 

За допомогою діагностики соціально-
психологічної адаптації К.Роджерса й Р. 
Даймонд було виявлено, що в корекційній 
групі інтегральні показники: рівня 
«адаптації» (А); «прийняття інших» (L), що 
визначає міжособистісні відносини людини 
в соціумі значуще більше ніж у контрольній 
групі. Інтегральний показник інтернальності 
(I), що визначає внутрішній і зовнішній 
контроль поведінки був вище за середнє в 
обох групах. Ці реабілітанти мають потребу 
в додаткової психокорекції.  

Висновки. Наркозалежні особи при 
проходженні курсу реабілітації й ресоціалізації, 
виявили зниження постнаркотичних проявів за 
наступними показниками:  

 слабка мотивація до відновлювання 
або повна її відсутність; 

 неадекватна самооцінка; 
 перекручена система цінностей і 

переконань (відсутність ціннісних 
орієнтацій, відсутність соціально значимих 
цілей, нерозвиненість духовно-моральної 
сфери); 

 криза особистісного росту; 
 несприятлива атмосфера в родині. 
 опір змінам (глибинні психологічні 

захисти). 
Проведене нами дослідження 

особистісних властивостей наркозалежної 
особистості показав, що ефективність 
ресоціалізації пов'язані зі зміною наступних 
особистісних властивостей наркозалежного: 
рівня домагань, ціннісно-смислових 
структур, самооцінки, мотивації до 
уникання невдач.  

Ресоціалізація наркозалежних являє 
собою не просто процес пристосовування 
залежних осіб до соціуму. Це підготовка 
наркозалежного до процесу тісної й 
гармонічної взаємодії особистості і 
навколишнього світу на макро- 
(суспільство) і мікро- (родина) рівні, при 
якому враховуються взаємні очікування, 
вимоги, потреби.  

Аналіз роботи Донецького 
реабілітаційного центра «Твоя перемога» 
показав, що успішність роботи центра по 
ресоциализации наркозалежних залежить 
від комплексного підходу до роботи, тісного 
співробітництва між, психологом, 
медпрацівником та священиком. Одного 
бажання залишити наркотики ще не досить, 
повинна сформуватися потреба 
наркозалежного змінити свій світогляд. 
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Shtein N. G.,  applicant of Departament of Sociology and Psychology 
CHANGING THE CHARACTERISTICS OF THE PERSONALITY 

AT RE-SOCIALIZATION OF DRUG ADDICTS 
The article is considered the effectiveness of re-socialization of drug addicts in the context of changes in 

their personal characteristics during the course of re-socialization rehabilitation center in Donetsk "Your 
victory". In the process of re-socialization there are formed adaptive mechanisms of personality. Social 
adaptation of addicted persons at the individual level includes: the implementation of the mechanism of 
interaction between the individual addict with a specific microenvironment by adapting to it via 
communication, behavior, activity, assimilation of the norm , moral values of nearest positive social 
environment on the base of their rational awareness or interiorization, achieving of a state of adaptation via 
subject establishing of a dynamic balance between his personal attitudes and expectations of the social 
environment (in the presence of control of last one). 

Keywords: personality of addict person, re-socialization, personality characteristics, social adaptation, 
self-estimate, level of claims . 
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МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ УКЛАДАННЯ НАСТУПНОГО КОНТРАКТУ НА 
ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ МОЛОДШИМИ ОФІЦЕРАМИ ТА 

КУРСАНТАМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 
В статті розглядаються мотиви укладання контракту на проходження військової служби 

курсантами вищих військових навчальних закладів та молодшими офіцерами Збройних Сил України. 
Представлено результати соціологічного дослідження умов військової служби (навчання) та 
готовності офіцерів (курсантів) до подальшого проходження ними служби у військових частинах 
Збройних Сил України. 

Ключові слова: мотивація, служба за контрактом, курсанти, молодші офіцери. 
В статье рассматриваются мотивы заключения контракта на прохождение военной службы 

курсантами высших военных учебных заведений и младшими офицерами Вооруженных Сил Украины. 
Представлены результаты социологического исследования условий военной службы (обучения) и 
готовности офицеров (курсантов) к дальнейшему прохождению ими службы в воинских частях 
Вооруженных Сил Украины. 

Ключевые слова: мотивация, служба по контракту, курсанты, младшие офицеры. 
Одним з напрямків реформування 

Збройних Сил України є комплектування 
Армії на контрактній основі. Це, зокрема, 
викликано необхідністю створення міцного 
професійного ядра в усіх армійських 
категоріях — офіцерському, сержантському, 
старшинському та рядовому складі. З цією 
метою на військову службу планується 
широке залучення добровольців з цивільного 
населення. У зв’язку з цим актуальною стає 
проблема мотивації військовослужбовців, які 
проходять службу за контрактом. Адже дана 
категорія осіб, на відміну від 
військовослужбовців строкової служби, має 
свої особливості розуміння сенсу служби в 
рядах Збройних Сил. Ця специфіка 
обумовлена тим, що, по-перше, дана 
категорія осіб приходить в армію 
добровільно на досить складні посади (не 
вище молодших офіцерів). По-друге, ці 
військовослужбовці мають різноманітну 
картину життєвих стратегій, мотивацій, 
установок, цілей, інтересів. По-третє, як 
правило, добровільно в армію приходять 
досить зрілі люди з уже наявним соціальним 
досвідом. І, нарешті, по-четверте, ці люди 
різняться з особистісними особливостями, 
віком, освітою, сімейним станом, статтю та 
іншими демографічними характеристиками. 

В основі теоретичних і практичних 
досліджень сенсу життєдіяльності 
військовослужбовців, які проходять службу 
за контрактом лежить цілісне уявлення про 

людську психіку. В цьому зв’язку важливими 
є погляди С. Л. Рубінштейна на особистість, 
як об’єкт нашого розгляду. «Особистістю в 
специфічному розумінні цього слова є 
людина, у якої є свої позиції, своє яскраво 
виражене свідоме ставлення до життя, 
світогляд, до якого вона прийшла в 
результаті значної свідомої роботи. 
Особистість має своє обличчя […] 
Особистістю є лише людина, яка певним 
чином ставиться до оточуючого світу, 
свідомо встановлює це ставлення так, що 
воно виділяється у всій його сутності», — 
пише вчений [1, c. 638]. 

Тривалий час домінуючими у 
психології особистості були описові підходи, 
в яких структура особистості 
характеризується індивідуально-
специфічним набором сталих рис різного 
ступеню вираження, які виявляються у 
поведінці. Використання цих підходів 
дозволяло тією чи іншою мірою успішно 
прогнозувати поведінку людини у 
відповідних ситуаціях, однак пояснити чи 
передбачити зміни, що відбуваються з 
людиною в процесі її становлення та 
розвитку, з допомогою цих підходів було 
складно. Для цього слід було провести 
змістовний аналіз психологічних механізмів 
функціонування і розвитку особистості, що 
лежать в основі її поведінкових виявів. В 
радянській, російській та вітчизняній 
психології за роки її існування були 
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вироблені підходи, в яких різні психологічні 
механізми інтеграції та розвитку особистості 
розглядаються в єдності та взаємозв’язку з 
механізмами діяльності. Структура 
особистості в цих підходах описується і 
пояснюється в термінах механізмів регуляції 
діяльності, що дозволяє перейти від 
структурно-статичного дослідження 
психологічної організації особистості до 
процесуально-динамічного, тим самим 
актуалізуючи питання динаміки особистості 
у зв’язку з динамікою об’єктивних умов її 
життєдіяльності [2, c. 35-43]. 

Суб’єктивно сприйняті умови 
життєдіяльності військовослужбовців 
впливають на рівень їх мотивації, 
задоволеності службою, морально-
психологічний стан, що важливо для 
залучення та утримання на військовій службі 
висококваліфікованих фахівців та їх 
продуктивної кар’єри. Серед західних 
розробок в цьому напрямку варто виділити 
індекс опису умов роботи (Job Description 
Index, JDI) [3], який є однією з кращих 
моделей для обрання вимірюваних факторів 
задоволення роботою або службою. Сміт з 
колегами скрупульозно підійшов до 
концептуального розгляду сторін роботи, які 
слід було первинно дослідити на предмет 
задоволення ними. Після цього вони провели 
серію емпіричних досліджень з 
використанням факторного аналізу та інших 
статистичних технік для перевірки 
конвергентної та дискримінантної валідності 
[4, p. 81-105] вимірів задоволення в різних 
організаційних контекстах. В результаті було 
отримано набір з п’яти шкал, які залишались 
придатними для членів різних організацій, 
мали хорошу конвергентну та 
дискримінантну валідність, тобто були 
оптимальним за часовими та матеріальними 
затратами засобом для вимірювання 
задоволення умовами роботи в різних 
організаціях. 

Зв’язок між різними вимірами одного й 
того ж фактору задоволеності варіювали від 
слабкого до середнього [5, p. 102-106, 6, p. 
313-317]. Інкоропорувавши індекс опису 
умов роботи (JDI) та компонент досягнення 
мети з міри задоволеності потреб Портера, 
Еванс [5, p. 102-106] виявив, що відповідні 
міри задоволеності матеріальним 
забезпеченням, відносинами з керівниками 
(командирами), товаришами по службі та 
роботою (службою) як такою корелювали на 

рівні 0,16-0,6 (медіана — r=0,39) у двох 
різних вибірках. Джілет та Шваб [6, p. 313-
317], використовуючи Мінесотський 
опитувальник задоволеності [7, p. 22] та JDI, 
виявили, що два методи вимірювання 
задоволеності матеріальним забезпеченням, 
кар’єрним зростанням, відносинами з 
керівниками (командирами) та товаришами 
по службі корелювали на рівні 0,56, 0,57, 0,7, 
та 0,49, відповідно. Таким чином, принаймні 
в цих двох дослідженнях, виявлено, що різні 
методи вимірювання пов’язані з дещо (або й 
повністю) відмінними конструктами. 

Зарубіжні дослідження [8] показують, 
що даний інструментарій, найбільш 
ймовірно, придатний і для 
військовослужбовців. На основі даних 
розробок у 1978 році було підготовано звіт 
Дослідницького інституту поведінкових та 
соціальних наук армії США «Вимірювання 
мотивації та задовленості роботою у 
військовому контексті» [9]. Було 
використано дев’ять методик, орієнтованих 
на цивільний персонал, дві — розроблених в 
армії, дві шкали — розроблених спеціально 
для даного дослідження. Це дозволило 
значною мірою взаємно перекрити виміри 
індивідуальної задоволеності та мотивації. 

Відповідно до Зведеного річного Плану 
наукової і науково-технічної діяльності у 
Збройних Силах України, затвердженого 
Міністром оборони України 25 січня 2013 
року, Науково-методичним центром кадрової 
політики Міністерства оборони України 
виконується науково-дослідна робота «Вплив 
мотиваційних чинників щодо залучення 
громадян на військову службу як основа 
системи кадрового забезпечення Збройних 
Сил України» (шифр «Мотив»). В рамках 
даної науково-дослідної роботи проводилося 
соціологічне опитування серед молодшого 
офіцерського складу та курсантів Збройних 
Сил України. 

Вибір даних двох категорій 
військовослужбовців обґрунтовується тим, 
що  

(1) серед молодших офіцерів існує 
значний відсоток тих, хто відмовляється 
підписувати наступний контракт на 
подальше проходження військової служби. 
Необхідно з’ясувати, які чинники 
спонукають їх до такого рішення; 

(2) серед курсантів є ті, хто 
відмовляється підписувати перший контракт 
на проходження військової служби на 
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посадах офіцерського складу. Необхідно 
з’ясувати, які чинники спонукають їх до 
такого рішення, а також оцінити ймовірність 
підписання ними подальших контрактів на 
проходження військової служби. 

Для збору первинної інформації 
використовувався метод анонімного 
анкетування, який забезпечує найбільш 
швидкий та надійний збір об’єктивної 
інформації за даних часових та матеріальних 
ресурсів. Вибірка опитування — конвенційна 
та включає військові частини, що 
представляють різні регіони України. 
Опитуються молодші офіцери 101-ї окремої 
бригади охорони Генерального Штабу 
Збройних Сил України Військової служби 
правопорядку, Окремого полку Президента 
України, 169-го навчального центру 
Сухопутних військ Збройних Сил України, 
курсантів І курсу Академії Сухопутних 
військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. 

Метою даного опитування є вивчення 
мотивів, що спонукають до укладання (не 
укладання) наступного контракту на 
проходження військової служби. Об’єктом 
дослідження (соціологічного опитування) є 
умови військової служби (навчання) та 
мотивація офіцерів (курсантів) до 
подальшого проходження ними служби у 
військових частинах Збройних Сил України. 
Предметом дослідження є оцінки офіцерами 
(курсантами) їх умов військової служби 
(навчання), мотиваційні характеристики 
офіцерів (курсантів) щодо подальшого 
проходження ними служби у військових 
частинах Збройних Сил України. 

Виходячи з цього було складено блоки 
питань, що зосереджені навколо таких тем: 

• Задоволеність службою у Збройних 
Силах України та окремими її сторонами, 
оцінки важливості розв’язання окремих 
проблем (запитання зі шкалою Лайкерта, що 
дозволяє стандартизувати і порівнювати 
оцінки) 

• Самооцінка ставлення до виконання 
службових обов’язків (запитання зі шкалою 
Лайкерта). 

• Фактори, що на думку 
військовослужбовців можуть заважати 
якісному виконанню ними службових 
обов’язків (номінальна шкала із сумісними 
альтернативами для визначення набору 
факторів). 

• Оцінка актуального стану щодо 
виплати (утримання) додаткової грошової 

винагороди (премії) — порядкові шкали для 
вимірювання рівня гостроти проблеми. 

• Усвідомлення рішення про 
підписання наступного контракту про 
проходження військової служби у Збройних 
Силах України (бінарна шкала та варіант 
«важко відповісти» для тих, хто не 
визначився). 

• Оцінка перспектив подальшої служби 
(номінальна шкала та варіант «важко 
відповісти» для тих, хто не визначився). 

• Можливі причини негативного чи 
позитивного рішення щодо підписання 
контракту (номінальна шкала із сумісними 
альтернативами для визначення набору 
факторів, що потенційно впливають на 
рішення). 

• Оцінка відносин з вищестоячим 
командним складом частини (група питань з 
порядковими шкалами для вимірювання 
рівня гостроти проблеми). 

• Оцінка перевантаження на службі, 
його можливих причин, можливостей для 
відпочинку (номінальні та порядкові шкали). 

• Характеристика матеріального 
становища та житлових умов (номінальна 
шкала з можливістю зазначення власних 
варіантів відповідей для якнайповнішого 
з’ясування ситуації в даній сфері). 

• Демографічний блок — запитання з 
номінальними шкалами для поділу 
респондентів на категорії за статтю, 
військовим званням, вислугою років, 
сімейним станом та побудови двомірних 
розподілів за змістовними запитаннями. 

Агрегація даних проводилася до 
відсотків і, якщо не вказано інше, 
відповідають думкам певної частини 
респондентів. Для окремих запитань сума 
відповідей може перевищувати сто відсотків, 
що є наслідком наданої респондентам 
можливості обирати декілька варіантів 
відповідей одночасно. 

Отримані дані опитування свідчать про, 
в цілому, неоднозначну ситуацію щодо 
готовності молодших офіцерів (курсантів) до 
подальшого проходження військової служби. 
Лише менш як третина (27%) офіцерів у 
вибірці однозначно стверджували, що будуть 
підписувати наступний контракт про 
проходження військової служби у Збройних 
Силах України, близько половини (46%) — 
не визначились, а кожен четвертий (26%) — 
однозначно вирішив, що не підписуватиме 
наступний контракт. Відносна більшість 
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опитаних офіцерів (38%) остаточно не 
визначились зі своєю перспективою служби 
у Збройних Силах України. Дещо менше, ніж 
кожен п’ятий респондент буде служити до 
терміну отримання права на пенсію, майже 
стільки ж — планують звільнятися. Кожен 
сьомий опитаний планує продовжувати 
служити до закінчення терміну контракту, і 
лише кожен десятий — до досягнення 
граничного віку перебування на військовій 
службі. З отриманням житла пов’язують 
завершення військової служби лише близько 
3% респондентів. 

Щодо питання анкети «Чи плануєте Ви 
укладання другого контракту (через 5 років 
офіцерської служби)?» відносно більша 
частка опитаних курсантів (44%) вагались, 
тобто можна передбачати, що їх рішення 
щодо підписання другого контракту 
залежатиме від стану розвитку Збройних Сил 
України на той момент та від можливостей 
реалізувати на військовій службі свої 
здібності. Стверджувально відповіли 41% 
респондентів. Більш, ніж кожен шостий 
респондент не має намірів підписувати 
другий контракт. Лише біля третини (30%) 
опитаних курсантів декларують готовність 
«служити до досягнення граничного віку 
перебування на військовій службі». Майже 
кожний четвертий респондент планує 
«служити до терміну отримання права на 
пенсійне забезпечення» (24,2%) або «до 
закінчення терміну дії контракту» (23,2%). 
Близько 12,00% респондентів мають наміри 
«служити до отримання статусу «Ветеран 
військової служби»». 6,8% курсантів взагалі 
не бажають служити та мають намір 
звільнятися. Лише 4,2% респондентів мають 
намір «служити до отримання житла», що 
вказує на малоймовірність такої перспективи 
з їх точки зору та визнання гостроти даної 
проблеми в Збройних Силах України. 

До негативних факторів, що впливають 
на недостатню готовність молодших офіцерів 
(курсантів) до підписання наступного 
контракту на проходження військової 
служби у Збройних Силах України можна 
віднести: 

– Повна або часткова незадоволеність 
відносної більшості опитаних офіцерів 
службою в Збройних Силах України. 
Відносна більшість опитаних молодших 
офіцерів (43%) повністю або частково 
незадоволені службою в Збройних Силах 
України. 37% — повністю або частково 

задоволені. 19% не змогли визначитись із 
відповіддю. Виявлено значимі відмінності 
між оцінками офіцерів командного складу та 
військовослужбовців служб тилу і 
забезпечення: останні частіше (29%) обирали 
варіант «служба дуже подобається», ніж 
перші (1,5%). 

– Низька оцінка престижу військової 
служби у суспільстві абсолютною більшість 
(74%) опитаних офіцерів. 

– Незадоволеність молодших офіцерів і 
курсантів матеріальною складовою 
військової служби (навчання): розміром 
грошового забезпечення, рівнем речового 
забезпечення, житловими умовами. 

Для оцінки конкретних сторін служби у 
Збройних Силах України використовувалось 
питання «Оцініть, наскільки ви 
задоволені…» з переліком сфер для 
оцінювання за 5-бальною шкалою: від 
повністю «задоволений» (5 балів) до 
повністю «не задоволений» (1 бал). 
Найбільше опитані офіцери задоволені 
взаєминами з товаришами по службі 
(середня оцінка 4,6 бали) та підлеглими (4,2). 
Дещо гірше (3,6) оцінюються взаємини з 
командирами. Соціальна складова оцінена 
суттєво гірше: медичне забезпечення, умови 
відпочинку та організації дозвілля, 
соціально-правовий захист отримали в 
середньому від 2,1 до 2,6 балів. Найгірше 
респонденти оцінили матеріальну складову: 
житлові умови (1,8), речове забезпечення 
(1,5), грошове забезпечення (1,2). 

Виявлено значимі відмінності в оцінках 
окремих сторін між лейтенантами, старшими 
лейтенантами та капітанами. Старші 
лейтенанти значимо частіше (26%) обирали 
варіант «скоріше задоволений» щодо рівня 
соціально-правого захисту, ніж капітани 
(6%). Останні частіше (40%) обирали варіант 
«скоріше не задоволений». Лейтенантам 
значимо частіше (21%) було важко оцінити 
даний рівень. «Військовослужбовці-
фінансисти» значимо частіше (33%) не 
задоволені відносинами з підлеглими, ніж 
офіцери, які належать до командного складу 
(3%). 

– Абсолютна більшість опитаних 
офіцерів вказали на бідність власних родин: 
майже 40% не вистачає грошей навіть на 
необхідні продукти, а третині — лише на їжу 
та недорогі речі. 

– Абсолютна більшість (92%) опитаних 
офіцерів не мають власного або службового 
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окремого житла зі зручностями. Лише кожен 
п’ятнадцятий респондент проживає у 
службовій квартирі, менш як 1% — 
отримали житло від Міністерства оборони 
України, стільки ж — мають окремий 
будинок (частину будинку). Серед тих 
офіцерів, які знімають житло (квартиру, 
кімнату, будинок або частину будинку) у 
вибірці не виявилось жодного, хто би 
отримував грошову компенсацію за піднайом 
житла. 

– Складна ситуація із забезпеченням 
права на відпочинок та дотриманням 
нормованості робочого дня: абсолютна 
більшість молодших офіцерів вказали на 
несправедливий розподіл відпусток, 
регулярний понад 8-годинний робочий день. 

На запитання «Чи справедливо 
розподіляються відпустки для молодших 
офіцерів на рік?» абсолютна більшість 
респондентів (54,4%) відповіла негативно. 
Більшості опитаних (61%) постійно або 
періодично доводилось виконувати завдання 
не пов’язані з функціональними обов’язками 
за призначенням. Абсолютній більшості 
(72%) доводиться щодня виконувати 
службові обов’язки понад 8 годин, зокрема 
майже п’ятій частині (18%) — понад 14 
годин. Ситуація з наданням відповідного 
часу для відпочинку за виконання службових 
обов’язків у вихідні, святкові та неробочі дні 
— неоднозначна: відносній більшості 
опитаних (49%) такий час надається інколи, 
41% — регулярно, кожному десятому — не 
надається. 

– Неповна укомплектованість 
військових частин офіцерським складом, що 
збільшує навантаження на наявних офіцерів. 
На запитання «Чи повністю укомплектована 
офіцерським складом Ваша військова 
частина?» майже всі опитані (99%) відповіли 
негативно. Водночас, абсолютна більшість 
(54%) офіцерів у вибірці стверджували, що 
лише іноді відчували фізичне 
перевантаження під час виконання 
службових обов’язків, а кожен восьмий 
(13%) не відчував перевантаження ніколи. 

– Наявність грубого ставлення з боку 
вищого командування до курсантів під час 
навчання у ВВНЗ та до молодших офіцерів 
під час служби. В рамках питання «Як часто 
Ви відчуваєте на собі грубе (хамське) 
відношення збоку вищого командування?» 
абсолютна більшість (57%) респондентів 

вказали, що стикаються з грубістю 
періодично, а кожен десятий — постійно. 

– Непрозорість та необ’єктивність, на 
думку опитаних, рішень щодо направлення 
молодших офіцерів на фахові, мовні курси, 
миротворчі місії, тощо. Прозорість і 
об’єктивність рішень щодо направлення на 
фахові, мовні курси, миротворчі місії, тощо є 
гіршою, ніж щодо просування підлеглих по 
службі: у першому випадку 59% обрали 
варіанти «ні» та «скоріше ні», у другому — 
42% (при цьому 56% свідчили про об’єктивні 
або скоріше об’єктивні дії). Відносна 
більшість респондентів вказували, що у 
випадках направлення на навчання (46%) та 
просування підлеглих по службі (47%) на 
рішення командирів впливають особисті, 
неформальні взаємини з ними. Лише кожен 
десятий опитаний у першому випадку та 
кожен шістнадцятий — у другому, 
стверджував, що впливу таких відносин 
немає взагалі. 

До позитивних факторів, що можуть 
сприяти покращенню готовності молодших 
офіцерів (курсантів) до підписання 
наступного контракту можна віднести: 

– Привабливість (значна або часткова) 
військової служби для двох третин (73%) 
опитаних курсантів. 

Абсолютна більшість (87%) опитаних 
офіцерів стверджують, що їх ставлення до 
виконання службових обов’язків є повністю 
або значною мірою сумлінним. 

– Позитивна оцінка міжособистісних 
відносин у військових частинах (ВВНЗ) 
Збройних Сил України: з товаришами по 
службі, підлеглими і командирами. 
Найбільше опитані офіцери задоволені 
взаєминами з товаришами по службі 
(середня оцінка 4,6 з 5 балів) та підлеглими 
(4,2). 

– Сприйняття абсолютною більшістю 
курсантів (64%) своїх командирів (хоча й не 
всіх) як взірців офіцерів ЗС України, гідних 
наслідування. 

– Достатня прозорість та об’єктивність, 
за оцінками респондентів, рішень щодо 
просування молодших офіцерів по службі. 

– Наявність у курсантів внутрішньої 
потреби стати військовою людиною, 
прикладів близьких родичів, шановних 
людей, сприйняття суспільної важливості 
професії захисника Батьківщини. Виділена 
група мотивів, яким надають перевагу 
опитувані при обранні військової служби, а 
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саме: «приклад близьких родичів, шановних 
людей» (36,1%), «внутрішня потреба стати 
військовою людиною» (36,1%), «суспільно 
важлива професія захисника Батьківщини» 
(34%) та «романтика військової служби» 
(31%). Вказані мотиви, за даними 
опитування, займають 1-4 місця в рейтингу 
мотиваційних чинників, які спонукали 
курсантів до обрання ними професії офіцера. 

– Декларована курсантами відсутність 
розчарування у своєму професійному виборі 
(72%) та готовність повторити даний вибір 
(55%) у випадку можливості розпочати своє 
свідоме життя спочатку. 

– Збройні Сили України серед 
курсантів є більш популярним місцем 
служби (74%) в порівнянні з іншими 

утвореними відповідно до законів України 
військовими формуваннями (26%). 

Таким чином, розуміння 
військовослужбовцями основних мотивів 
служби за контрактом вирізняється 
варіативністю, яка пов’язана з трьома 
важливими аспектами самосвідомості: 
прагматичною самореалізацією, 
патріотичною цілеспрямованістю та 
соціальною стабільністю. Необхідними є 
подальші дослідження для оцінки 
придатності вимірів задоволеності і 
вмотивованості передбачати поведінку. В 
цьому дослідженні змінні задоволеності 
виявились мало пов’язаними із 
дисциплінарними наслідками (сумлінністю 
виконання обов’язків) за самооцінкою 
опитаних. 
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MOTIVATIONAL FACTORS FOR SIGNING NEXT MILITARY ENLISTMENT CONTRACT 
BY THE CADETS AND JUNIOR OFFICERS OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE 

In the article the reasons for the cadets of military schools and junior officers of the Armed Forces of 
Ukraine to (refuse to) enlist in the Army on an active duty contract are discussed. The results of a sociological 
study of the conditions of military service (training) and morale readiness of officers (cadets) to subsequent 
military service in the military units of the Armed Forces of Ukraine are shown. The authors conclude that 
military servicemen understanding of the main reasons for the military service under the contract has a large 
variation and connected with three important aspects of personal identity: self-realized pragmatism, patriotic 
commitment and social stability. Further research is needed to assess the ability of satisfaction and motivation 
construct measures to predict duty commitment of military servicemen as motivation construct scores and their 
self-reported disciplinary outcomes showed low relationship. 

Keywords: motivation, contract service, cadets, junior officers. 
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АСПЕКТИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ  
ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 

 
Патріотизм є невід'ємним атрибутом існування нації, народу, держави, особистості, він являє собою 

найважливішу умову єдності, культурної цілісності, динамічного і успішного розвитку суспільства. Він 
характеризується як складне, багатокомпонентне в змістовному плані, структуроване явище, що має різні 
етапи і рівні розвитку, що проявляється в найважливіших сферах військово-педагогічного процесу. 

Ключові слова: військово-педагогічний процес, патріотичне виховання, патріотизм, нація, народ, 
суспільство, держава, особистість. 

Патриотизм является неотъемлемым атрибутом существования нации, народа, государства, 
личности, он представляет собой важнейшее условие единства, культурной целостности, 
динамического и успешного развития общества. Он характеризуется как сложное, многокомпонентное 
в содержательном плане, структурированное явление, имеющее различные этапы и уровни развития, 
проявляется в важнейших сферах военно-педагогического процесса.  

Ключевые слова: военно-педагогический процесс, патриотическое воспитание, патриотизм, 
нация, народ, общество, государство, личность. 

Постановка задачі у загальному 
вигляді. Утворення якісно нових, невеликих за 
чисельністю, всебічно підготовлених, 
мобільних та боєздатних Збройних Сил 
України потребує визначення нових 
ідеологічних і світоглядних орієнтирів 
виховання духовності військовослужбовців, в 
тому числі й патріотичних засад діяльності 
Збройних Сил як інституту держави, 
призначеного виконувати конституційні 
завдання щодо оборони України, захисту її 
суверенітету, територіальної цілісності і 
недоторканності [1]. Актуальність проблеми 
обумовлена тим, що існуюча система роботи з 
особовим складом Збройних Сил потребує 
посилення ідеологічної складової 
патріотичного виховання особового складу, 
спрямованої на формування світогляду воїна – 
захисника Вітчизни, громадянина і патріота, 
усвідомлення ним особистої відповідальності 
за захист Батьківщини.  

Метою статті є аналіз основних аспектів 
патріотичного виховання в контексті цілісного 
виховного процесу ув Збройних Силах 
України. 

Викладення основного матеріалу. 
Патріотизм – це ціннісне відображення в 
свідомості людини ставлення до Батьківщини, 
що виражається в соціальній активності та 
цілеспрямованій діяльності задля її блага. У 
такому розумінні патріотизм як соціокультурна 
цінність виступає в якості найважливішого 
компонента формування української нації. 
Вітчизна є соціокультурною основою і 
об'єктом патріотизму. Особистість, що 
реалізується в контексті суспільних відносин є 
основним суб’єктом патріотизму. Патріотизм 
виступає в єдності духовної, громадянської і 
соціальної активності особистості, соціальної 
групи, спільноти, що усвідомлює свій 
нероздільний зв'язок з Вітчизною, реалізує 

соціокультурну значимість Вітчизни у своїй 
діяльності.  

У відношенні до Батьківщини людина 
ідентифікується як громадянин. Раціональний 
рівень патріотизму неможливий без 
усвідомлення національних інтересів. 
Національний інтерес виражає активне 
ставлення громадянина до своєї Батьківщини, 
що виражається в патріотичній діяльності. У 
кожного громадянина є свої потреби, інтереси, 
але їх успішна реалізація неможлива у відриві 
від реалізації національних інтересів.  

Патріотичні та національні почуття 
українців нерозривно пов'язані. Патріотичні 
почуття - це розвинене почуття національної 
гідності, це любов до свого краю, знання його 
особливостей, багатств, історії. В умовах 
сучасної України патріотична свідомість її 
громадян не відчужує себе від національно-
державних цінностей і реалій, так само як і 
патріотична діяльність ніколи не вичленить 
себе з цілісності національно-народного буття. 
Тому патріотизм в Україні можна визначити як 
спосіб і форму національної самосвідомості, а 
патріотичну діяльність - як спосіб реалізації 
національних інтересів народу. Патріотизм не 
протистоїть усвідомленню людиною своєї 
приналежності ні до свого етносу, ні до всього 
людства. Повага та любов до людства 
неможлива без поваги та любові до Вітчизни. 

В контексті військової діяльності слід 
зазначити, що патріотизм як ціннісна моральна 
якість є запорукою високого морального духу 
особового складу Збройних Сил України та 
важливою складовою бойової готовності та 
боєздатності військ (сил). Моральний дух - це 
духовна готовність і здібність 
військовослужбовців переносити випробування 
війни (бойових дій), труднощі військової служби, 
досягати перемоги над ворогом заради 
національних ідеалів, на благо Вітчизні та народу 
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України. Взаємопов’язаними сторонами о 
морального духу військ (сил) є морально-
психологічний потенціал і морально-
психологічний стан особового складу, на які 
впливає безліч об’єктивних та суб’єктивних 
факторів. Але особливої ваги в процесі підняття 
морального духу військовослужбовців відіграє 
система військово-патріотичного виховання. 
Організація процесу патріотичного виховання 
військовослужбовців – є складовою ідеологічної 
роботи в Збройних Сила України та одним з 
провідних завдань органів по роботі з особовим 
складом Збройних Сил України та системи 
військової освіти і науки [2]. 

Ідеологічна робота в Збройних Силах – є 
цілеспрямована діяльність органів військового 
управління, командирів, штабів, органів по 
роботі з особовим складом усіх рівнів щодо 
формування у військовому середовищі 
системи світоглядних ідеалів, цінностей та 
орієнтирів в інтересах ефективного вирішення 
завдань оборони України, захисту її 
суверенітету, територіальної цілісності і 
недоторканності [5]. 

Головними завданнями ідеологічної 
роботи є: 

-формування в особового складу 
Збройних Сил свідомого розуміння державної 
політики у військовій сфері, виховання 
патріотизму, особистої відповідальності за 
захист Вітчизни, вірності Конституції України, 
Військовій присязі, Бойовому Прапору, 
бойовим традиціям, сміливості і мужності, 
готовності до самопожертви в ім’я 
Батьківщини; 

-підтримка морально-психологічного 
стану військовослужбовців і цивільного 
персоналу на рівні, що забезпечує виконання 
завдань, покладених на Збройні Сили України; 

-формування в особового складу 
цілісного світогляду та активної життєвої 
позиції; 

-сприяння формуванню позитивного 
іміджу Збройних Сил України у суспільстві та 
посилення їх авторитету; 

-згуртування військових колективів, 
формування у військовослужбовців і 
цивільного персоналу особистих якостей, які 
забезпечують бездоганне виконання ними 
службових обов’язків, дотримання військової 
та трудової дисципліни; 

-створення належних соціальних і 
правових умов життєдіяльності 
військовослужбовців і цивільного персоналу, 
забезпечення їх соціально-психологічної 
адаптації до специфічних умов і характеру 
виконання службових обов’язків; 

-формування сприятливої суспільно-
політичної обстановки в місцях дислокації 
військових частин; 

-формування у військовослужбовців 
морально-психологічної стійкості, надання їм 
необхідної психологічної допомоги; 

-захист військовослужбовців та 
цивільного персоналу від негативного 
інформаційно-психологічного впливу. 

Ідеологічна робота здійснюється за 
напрямами: 

- інформаційно-пропагандистське 
забезпечення; 

- військово-патріотичне виховання; 
- культурно-просвітницька робота; 
- захист від негативного інформаційно-

психологічного впливу. 
Виховна робота – система заходів щодо 

впливу на свідомість, світогляд, волю і почуття 
військовослужбовців, цивільного персоналу з 
метою формування в кожному з них ідейно-
моральних якостей особистості, готової 
свідомо виконувати службові обов’язки, і 
розвитку у військових колективах загальної 
зацікавленості в підвищенні рівня і якості 
вирішення завдань за призначенням. Згідно 
вченню В.О. Сухомлинського, патріотичне 
виховання - це сфера духовного життя, яка 
проникає в усе, що пізнає, робить, до чого 
прагне, що любить і ненавидить людина, яка 
формується. 

Військово-патріотичне виховання – процес 
цілеспрямованого, систематичного, 
організованого та планомірного впливу на 
свідомість і поведінку особового складу щодо 
формування патріотизму через виховання 
високих громадянських, моральних, 
психологічних, військово-професійних і 
фізичних якостей, необхідних для реалізації його 
інтелектуального та творчого потенціалу в 
інтересах всебічного розвитку суспільства і 
Збройних Сил, забезпечення безумовної 
готовності до сумлінного виконання військового 
обов’язку та захисту Вітчизни. Систему 
патріотичного виховання складає сукупність 
функціонально пов’язаних сил і засобів, 
технологій і методик впливу на патріотичну 
свідомість і поведінку військовослужбовців [3]. 

Згідно організаційно-методичних 
вказівок щодо організації роботи з особовим 
складом у Збройних Силах України у 2013 
році. основні зусилля військово-патріотичної 
роботи у Збройних Силах України слід 
зосередити на: 

-виконанні заходів Програми військово-
патріотичного виховання у Збройних Силах 
України на 2012-2017 роки і Перспективного 
плану її реалізації; 

-ефективній взаємодії з громадськими 
організаціями та клубами патріотичного 
спрямування, проведенні спільних заходів з 
призовною молоддю на історичних традиціях 
українського народу. 
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-опрацюванні та впровадженні нової 
системи бібліотечної роботи на засадах 
сучасних інформаційних навчально-
пізнавальних технологій; 

-забезпеченні розвитку музейної справи у 
Збройних Силах. Удосконаленні сучасних 
музейних утворень (музеїв, кімнат бойової 
слави) у військових частинах, закладах та 
установах.. 

Основним нормативно-правовим 
документом, регламентуючим організацію 
процесу військово-патріотичного виховання є 
Програма військово-патріотичного виховання 
у Збройних Силах України на 2012 – 2017 роки 
спрямована на забезпечення процесу 
виховання у Збройних Силах України 
патріотизму, духовності, моральності та 
формування в особового складу Збройних Сил 
України й молоді психологічних і військово-
професійних якостей, необхідних для 
виконання завдань військової служби. 

Прийняття Програми обумовлене 
необхідністю реалізації сучасної політики і 
стратегії держави, спрямованих на подальший 
розвиток гуманітарної й соціальної сфер 
Збройних Сил України та підтримання в 
особового складу Збройних Сил України й 
молоді мотивації до військової служби шляхом 
забезпечення їх конституційних прав і свобод [6]. 

Програма дасть змогу забезпечити 
ефективне здійснення заходів військово-
патріотичної роботи в рамках реалізації 
Державної комплексної програми реформування 
та розвитку Збройних Сил України на 2012 – 
2017 роки шляхом підвищення рівня професійної 
підготовки фахівців військово-патріотичного 
виховання, активне залучення до цієї роботи 
засобів масової інформації та використання 
мережі Інтернет.  

Основними завданнями патріотичного 
виховання у Збройних Силах України є: 

-формування в особового складу 
Збройних Сил України та молоді відданості та 
вірності Українському народові, готовності до 
оборони України, забезпечення захисту її 
суверенітету, територіальної цілісності і 
недоторканності; 

-виховання в особового складу Збройних 
Сил України дисциплінованості, сумлінності та 
чесності під час виконання військового 
обов’язку, свідомого підпорядкування наказам 
(розпорядженням) командирів (начальників), 
неухильного додержання Конституції України 
та законів України; 

-спрямування високих патріотичних 
почуттів військовослужбовців строкової 
служби щодо обрання ними в подальшому 
професії офіцера, сержанта (старшини), 
солдата (матроса) військової служби за 
контрактом Збройних Сил України; 

-формування серед майбутніх кандидатів 
на навчання у вищих військових навчальних 
закладах (військовослужбовців і цивільної 
молоді) іміджу та привабливості військових 
спеціальностей командного та військово-
технічного профілю; 

-формування у військовослужбовців 
Збройних Сил України й молоді прагнення до 
фізичного саморозвитку;  

-виховання у військовослужбовців 
гордості за належність до Збройних Сил 
України, до виду Збройних Сил України, 
військової частини та підрозділу; 

-підтримка та всебічне пропагування 
військових сімейних династій. 

Серед запланованих заходів щодо 
забезпечення подальшого розвитку системи 
військово-патріотичного виховання у 
Збройних Силах України слід зазначити: 

-організацію укладення ліцензійних 
договорів з обласними державними 
телерадіокомпаніями щодо трансляцій 
телепрограм “Армія”, “Доблесть, мужність, 
благородство”, “Служу Україні” та створення 
на офіційному веб-порталі Міністерства 
оборони України в мережі Інтернет окремого 
веб-сайту “Юнацтву про Армію”; 

-започаткування та проведення у Збройних 
Силах України конкурсів: “Універсальний 
солдат”, “Кращий офіцер”, “Кращий сержант”, 
“Кращий солдат”, “Кращий вартовий”, “Кращий 
спортсмен ”, а також забезпечити участь 
військовослужбовців військової служби за 
контрактом у Міжнародному конкурсі військово-
професійної майстерності “Воїн співдружності”; 

-організацію виробництва навчально-
документальних фільмів військово-
патріотичного спрямування;  

-забезпечення бібліотек військових 
частин, закладів, установ та організацій 
Збройних Сил України новими виданнями 
української літератури; 

-створення в будинках офіцерів Збройних 
Сил України сучасних спортивних комплексів, 
тренажерні та спортивно-ігрових залів для 
залучення до фізичної культури і спорту 
максимальної кількості особового складу, 
членів сімей військовослужбовців та молоді; 

-організацію видання навчально-
методичної, мемуарної та художньо-
публіцистичної літератури патріотичного 
спрямування; 

-проведення організаційно-методичних 
зборів із керівним складом органів по роботі з 
особовим складом Збройних Сил України на 
тему: “Впровадження нових підходів до 
організації морально-психологічного 
забезпечення, вдосконалення професійного 
рівня офіцерів виховної роботи”; 
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-забезпечення участі військово-музичних 
підрозділів та творчих колективів Збройних 
Сил України у військово-музичних фестивалях 
“Сурми Конституції”, ”Сурми незалежності”, 
“Віват Перемога”, “Війна і Мир”, “Спаська 
башта”; 

-надання організаційної та методичної 
допомоги громадським об’єднанням і 
організаціям патріотичного спрямування щодо 
проведення військово-історичних фестивалів, 
реконструкцій воєнно-історичних подій, 
військово-патріотичних ігор та таборів молоді;  

-забезпечення розповсюдження 
центральних друкованих видань Міністерства 
оборони України журналу “Військо України”, 
газети “Народна Армія” у загальноосвітніх і 
навчальних закладах України та через 
торговельну мережу державного підприємства 
“Преса України”; 

-сприяння громадським організаціям 
військово-патріотичного спрямування в 
організації та проведенні військово-історичних 
фестивалів, військово-патріотичних зборів, 
реконструкцій воєнно-історичних подій, 
військово-патріотичних ігор та військово-
спортивних таборів молоді, налагодити 
взаємодію з Міжнародним об’єднанням 
“Скаути”, військово-патріотичними клубами, 
кадетськими та козацькими гуртками. 

Військово-патріотичне виховання 
відбувається безперервно в часі та має 
охоплювати всі сторони військової служби. При 
цьому об’єктами зосередження основних зусиль 
патріотичного виховання має бути як складні 

об’єднання: рота (батарея), батальйон (дивізіон), 
корабель (катер), так і офіцери на первинній 
посаді, військовослужбовці військової служби за 
контрактом та військовослужбовці строкової 
служби. Аксіомою є той факт, що ефективне 
військове виховання завжди конкретизоване та 
пов’язане із завданнями військ (сил), станом 
озброєння та військової техніки, бойової 
підготовки, соціальних умов життя 
військовослужбовців та членів їхніх родин, 
морально-психологічним кліматом у підрозділі 
та військовій частині та соціально-гуманітарною 
політикою держави в цілому. 

Таким чином, можемо зробити 
висновки:  

На початку ХХІ століття в нашій країні 
має місце трансформація суспільної 
парадигми, спрямована на досягнення 
соціального консенсусу як цілісних політичних 
сегментів, так і окремих етнічних складових. 
Патріотизм у поєднанні громадянського та 
національного аспектів може стати тим 
оптимальним чинником, що гармонійно 
поєднає народ і армію України в цілісне 
системне утворення – українську націю та 
стане основою Української Національної Ідеї. З 
огляду на вищенаведене можна зазначити, що 
патріотичне виховання в системі Збройних Сил 
України має стати тим морально - 
ідеологічним стрижнем, що забезпечить 
консолідацію духовних сил 
військовослужбовців навколо ідеї соціальної 
відповідальності, вірності та відданості 
Вітчизні. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье рассматриваются проблемы и пути развития общественного мнения в парламентской 

(законотворческой) деятельности. Дается краткий обзор основных направлений рассматриваемых 
проблем, которые исследованы в работах отечественных и зарубежных ученых правоведов и психологов. 
Раскрываются роль, значение и возможности влияния общественного мнения на законотворческий процесс 
в период зарождения, создания и принятия законопроекта. Обозначено, что депутат при подготовке и 
принятии законопроектов должен учитывать многие несогласованные общественные мнения. Показано, 
что использование общественного мнения в законотворческой деятельности характеризует степень 
гуманизации и психологизации общества. Предлагается создать независимый психолого-социологический 
центр (службу) в Парламенте, который мог бы проводить параллельные исследования по сходной 
тематике законопроекта, обеспечивая таким образом взаимный контроль за их результатами. 

Ключевые слова: общественное мнение, законотворческая деятельность, законопроект, опрос, 
влияние, гуманизация, депутат. 

У статті розглядаються проблеми та шляхи розвитку громадської думки в парламентській 
(законотворчої) діяльності. Дається короткий огляд основних напрямків розглянутих проблем, які 
досліджені в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених правознавців та психологів. Розкриваються роль, 
значення і можливості впливу громадської думки на законотворчий процес в період зародження , 
створення та прийняття законопроекту. Позначено, що депутат при підготовці та прийнятті 
законопроектів повинен враховувати багато неузгоджені громадські думки. Показано, що 
використання громадської думки в законотворчій діяльності характеризує ступінь гуманізації та 
психологізації суспільства. Пропонується створити незалежний психолого-соціологічний центр 
(службу) в Парламенті , який міг би проводити паралельні дослідження за подібною тематикою 
законопроекту, забезпечуючи таким чином взаємний контроль за їх результатами. 

Ключові слова: громадська думка, законотворча діяльність, законопроек , опитування, вплив, 
гуманізація, депутат. 

Без социологических опросов не может 
обойтись ни одна наука общественного 
профиля, в том числе и психология 
законотворчества. Гегель мудро утверждал: 
«Правовые законы – это законы, идущие от 
людей» [4, с. 57]. А. Кетле указывает, что 
«законодатель обладает возможностями для 
принятия решений – законов на уровне, 
способном существенно переменить 
социальные условия. Но для этого он должен 
глубоко изучить нравы народа, судьбы 
которому вверены, установить „равновесие“ 
между тремя силами: 1) нравственной силой 
народа; 2) силой общественного мнения; 
3) силой законов» [7, с. 201]. Известный 
правовед, историк и общественный деятель 
Б.Н. Чичерин писал, что «власть должна 
находить опору в мыслях и чувствах народа» 
[13, с. 332]. На это указывают 
А.М. Столяренко: «В законодательной 
практике и практике правоприменения 
необходимо учитывать психологию людей, 
групп населения, всего народа. Значение 
имеет не учет каких-то частностей, но 
культурно-исторический менталитет народа, 
базовые психологические особенности 
общностей и граждан, их психическое 
состояние, настроения, общественное 

мнение, социальные ожидания, интересы, 
уровень развития правовой психологии» [14, 
с. 61] и Ю.А. Тихомиров: «Выявлению 
общественного мнения, учету и правильному 
его отражению при принятии 
законодательных актов способствует 
обобщение материалов всевозможных 
социологических исследований» [12, с. 65–
66]. Отсюда следует, для того, чтобы в законе 
присутствовала адекватная социальная 
мотивация, необходимо проведение 
психолого-социологических исследований и 
желательно законодательно закрепить 
предварительные опросы граждан в 
общегосударственном масштабе, особенно 
при формировании идей законов, которые 
касаются основных прав и свобод человека. 

Общественное мнение, не совпадая ни с 
одним из видов и форм общественного 
сознания, представляет их своеобразный 
срез, оно обеспечивает на практике обратную 
связь в системе управления, является 
действенным каналом непосредственной 
демократии, эффективным средством 
управления социальными и 
законотворческими процессами и 
социального контроля. Без всестороннего 
изучения и учета общественного мнения 
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невозможно законотворчество, развитие 
демократических форм организации 
законодательной ветви власти. Развитие и 
учет общественного мнения помогает 
поднять на соответствующий уровень 
психологической культуры 
законотворчества, недостаток которой 
негативно сказывается на качестве закона. 

Сложность и многообразие задач, стоящих 
на современном этапе перед исследователями 
общественного мнения, связано с 
необходимостью оперативного отклика ученых 
на запросы законотворческой практики в ходе 
перехода к рынку, обеспечения высокого 
научного качества получаемой информации, 
учета обратного влияния результатов 
исследований на формирование и 
функционирование общественного мнения, на 
расширение гласности. 

Общественное мнение возникает как 
продукт осознания назревших и требующих 
решения социальных либо законодательных 
проблем и проявляется в сопоставлении, а 
иногда и столкновении различных взглядов и 
позиций по обсуждаемому проекту закона, в 
одобрении, поддержке или, наоборот, 
отрицании, осуждении тех или иных 
правовых норм или линий поведения 
депутатов. 

Использование общественного мнения 
в законотворческой деятельности 
характеризует степень гуманизации и 
психологизации общества. То есть 
конкретный законопроект (правовая норма), 
событие, являющееся объектом 
формирования общественного мнения, 
никогда не выступает изолированно, а только 
во взаимодействии с другими объектами и 
процессами, с которыми он сравнивается, 
которые учитываются при его оценке и уже 
своим существованием влияют на него. 
Обнародование данных о состоянии 
общественного мнения оказывает влияние на 
массовое сознание, а это служит серьезной 
предпосылкой для правового регулирования 
законотворческой деятельности.  

Депутат законодательного органа 
должен знать общественное мнение о 
принимаемом законопроекте, но не должен 
непосредственно руководствоваться его 
суждениями. Понимание социально-
политических, экономических и других 
условий, в которых осуществляется 
разработка законопроекта и ее будущее 
применение, помогает правильно оценить ее 
предназначение в конкретный исторический 
период. Если за изменчивыми и внешне 
противоречивыми высказываниями и 

оценками общественного мнения субъектам 
права законодательной деятельности 
(депутатам) удается увидеть отражение 
жизненных интересов, ценностно-
нормативные ориентации населения, то они 
получат информацию, которая необходима 
для создания и принятия законопроекта, 
отвечающего потребностям общественного 
развития.  

Многие авторы отмечают, что 
законодатель при подготовке и принятии 
законопроектов должен учитывать всю 
разноголосицу общественного мнения [3, с. 65; 
5, с. 25; 10, с. 7–16]. Общественный фактор в 
законотворчестве – выявление общественных 
позиций и в целом общественного мнения по 
законопроектам в процессе зарождения и на 
стадиях их подготовки и (или) обсуждения в 
законодательном органе [1, с. 12]. Кроме того, 
С.В. Поленина отмечает, что «необходимо 
создание условий, обеспечивающих 
ознакомление с проектом готовящегося закона 
как можно более широких слоев населения» [9, 
с. 84]. Народные представители (депутаты) 
Болгарии поддерживают постоянные и 
непосредственные связи с трудящимися, 
содействуют их широкому привлечению к 
управлению, изучают общественное мнение и 
опираются на него в своей деятельности [6, с. 
6]. Но, в конечном итоге, ему нужна одна 
позиция, которая не может быть результатом 
каких-то арифметических действий с 
информацией о структуре общественного 
мнения. Неупорядоченное, порой 
противоречивое общественное мнение депутат 
должен свести к такому общему знаменателю, 
который может быть сформулирован в виде 
правовой нормы либо законопроекта.  

Законотворческая деятельность, 
основанная на изучении общественного 
мнения, имеет большое значение не только в 
сфере правовых отношений, но и 
стимулирует социально-психологические и 
экономические отношения в обществе: 
улучшает качество подготовки 
законопроектов, правовых решений, 
прослеживаются преимущества, которые 
получает общественность в результате 
процесса изучения и учета его мнения. А это 
опять же свидетельствует о степени 
психологизации и демократизации общества. 
На это указывал в своей лекции С.В. Бошно: 
«Подготовка проектов законодательных 
актов должна осуществляться на широкой 
демократической основе, включая в себя 
учет и анализ общественного мнения, 
предложений различных общественных 
объединений, трудовых коллективов, 
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органов общественного управления граждан, 
а также ученых и специалистов по теме 
проекта» [2, с. 44]. В.В. Лапаева считает, что 
особое место в структуре социологического 
обеспечения законотворчества занимает 
изучение состояния и динамика 
общественного мнения депутатского 
корпуса. Результаты подобных исследований 
(помимо удовлетворения соответствующих 
информационных потребностей депутатов и 
населения) могли бы иметь важное значение 
для таких стадий научного обеспечения 
законотворчества, как разработка концепции 
НПА и прогнозирование его эффективности 
[8, с. 34]. Деформированное общественное 
мнение вызывает разрастание юридических 
конфликтов, правовой беспредел, 
расхождение между требованиями законов и 
ожиданиями членов общества [11, с. 53].  

Конечно, в любом демократическом 
государстве общественное мнение в той или 
иной мере воздействует на законотворчество. 
Но в странах с развитой системой 
парламентаризма, стабильным общественно-
политическим строем и устоявшимися 
ценностно-нормативными системами роль и 
значение общественного мнения как фактора 
законотворчества ограничены, 
сбалансированы сильной, авторитетной 
представительной властью и опосредованы 
деятельностью профсоюзов, политических 
партий, являющихся достаточно 
эффективным инструментом взаимодействия 
между обществом и государством. Проблема 
соответствия законодательства социальным 
потребностям и ожиданиям решается там, 
главным образом, с помощью механизма 
выборов в законодательный и 
представительный орган власти, 
обеспечивающего приверженность депутатов 
основным ценностям, признаваемым 
большинством избирателей.  

Законодатель должен стремиться понять, 
насколько тот или иной вариант 
законодательного решения учитывает 
интересы основных социально-политических 
сил, интересы каких слоев и групп общества 
оказываются ущемленными и какая 
компенсация может обеспечить при этом 
общественное согласие. Для этого он должен 
иметь хорошо налаженные связи с 
общественностью. Одним из каналов является 
изучение общественного мнения, специально 
ориентированное на потребности 
законотворческого процесса. Речь идет о 
включении исследований общественного 
мнения в систему научного психологического 
обеспечения законотворчества. 

В условиях радикального 
реформирования общества достоверное и 
полное научное знание о состоянии 
общественного мнения и использование этого 
знания в законотворческой деятельности 
являются одним из важнейших факторов 
обеспечения социальной легитимации 
принимаемого законопроекта. 

Законодатель должен взять под свой 
контроль качество и объективность психолого-
социологической информации о состоянии 
общественного мнения (ценностно-
нормативных ориентациях общественного 
сознания, о социальных потребностях и 
интересах различных групп и слоев общества), 
используемой в процессе законотворчества. В 
частности, в некоторых случаях при 
подготовке законопроектов, имеющих особую 
социальную значимость, целесообразна такая 
форма организации исследовательской работы, 
которую мы назвали бы законотворческим 
опросом. При этом депутат, например, в лице 
специально созданной депутатской комиссии, 
куда вошли бы специалисты по 
соответствующему вопросу, заказывает 
проведение опроса общественного мнения 
коллективу специалистов, на чей 
профессионализм и научную добросовестность 
депутаты считают возможным положиться. 
Важно обеспечить участие в этой работе, 
помимо социологов, также психологов и 
юристов, специализирующихся в 
соответствующей отрасли права и 
компетентных в области психологии и 
социологии.  

Желательно, чтобы депутат сам 
определил в заказе на проведение 
исследования, какие идеи и положения 
законопроекта нуждаются в оценке со 
стороны общественного мнения и по каким 
направлениям необходим прогноз 
психолого-социальных последствий будущей 
правовой нормы, проекта закона. 
Подготовленная научным коллективом 
программа исследования должна получить 
официальное одобрение данной депутатской 
комиссии. Особое внимание депутатам 
следует обращать на те аспекты 
исследовательской программы, которые 
призваны обеспечить достоверность 
получаемой информации и максимально 
исключить привнесение в исследование 
элементов субъективизма. Лучше всего 
поручать проведение такой работы хотя бы 
двум исследовательским коллективам с 
различной политической ориентацией для 
того, чтобы можно было сопоставить 
полученные результаты и уменьшить 
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опасность, связанную с неполной или 
недостоверной информацией. 

Какое знание о состоянии общественного 
мнения должна нести депутату информация, 
получаемая им от социологов (психологов)? 
Депутату нужно не только фиксирование 
общественного мнения на данный момент 
времени (внешний, эмоциональный срез 
массового сознания и отражающих с той или 
иной достоверностью социально-
психологическую атмосферу в обществе, 
степень социальной напряженности, рейтинги 
парламентских лидеров, партий и т. п.), но и 
более глубокое изучение мотивации 
выявленных позиций, их обусловленности 
ценностно-нормативными ориентациями, 
потребностями и интересами различных 
социальных групп. Одно дело — популярность 
того или иного политического шага в данной 
конкретной ситуации (что, как известно, у нас 
в значительной мере зависит от популярности 
политического лидера, с которым массовое 
сознание связывает соответствующие 
действия) и совсем иное — позиция 
общественного мнения по отношению к 
закону, который рассчитан на длительный 
период. В последнем случае для 
исследователей важно определить факторы, 
работающие как на стабильность 
общественного мнения, так и на его динамику. 

Это означает, что психологический 
прогноз должен был основываться не только 
на оценках и суждениях общественного 
мнения, но и на их объяснении, на 
обосновании меры их устойчивости, на 
определении направлений и тенденций их 
динамики.  

Противоречия и нестыковки 
встречаются в суждениях общественного 
мнения довольно часто. Это дает повод 
некоторым социологам, а также 
политическим и государственным деятелям 
обвинять общественное мнение в 
некомпетентности. Действительно, 
существует очень серьезная проблема, 
связанная с компетентностью общественного 
мнения истинностью и ложностью его 
суждений. Но важно не подменять вопрос об 
объективных противоречиях выраженных в 
общественном мнении социальных 
интересов проблемой компетентности 
общественного мнения. Каждый раз, когда 
социолог за этими противоречиями, 
несогласованностями, недопониманиями 
сумеет обнаружить реальные коллизии 
социальных интересов, он получит 
информацию, необходимую для правового 
решения социальной проблемы. 

Это означает, что в исследовании 
общественного мнения, направленном на 
психолого-социологическое обеспечение 
законотворчества, надо каждый раз так 
определять предмет исследования, чтобы он 
был непосредственно связан с коллизией 
интересов, затрагиваемых и 
актуализируемых готовящейся правовой 
новеллой. Неумение или нежелание 
социологов вскрыть и проанализировать 
противоборствующие интересы, понять 
объективную природу социальных 
противоречий нередко приводят к 
стремлению «списать» эти проблемы на 
некомпетентность общественного мнения. В 
то же время в тех случаях, когда вопрос об 
уровне компетентности общественного 
мнения действительно заслуживает 
внимания, он нередко игнорируется 
социологами. 

Характер и специфика информации об 
общественном мнении, получаемой в рамках 
психолого-социологического обеспечения 
законотворчества, должны определяться 
содержанием работы на различных этапах 
законотворческого процесса создания нового 
закона. Так, на начальных этапах, связанных 
с выявлением потребности в правовом 
регулировании, депутат должен получить от 
исследований общественного мнения 
главным образом сведения о наличии 
социальной проблемы, требующей правового 
решения, и, соответственно, определенный 
импульс для разработки концепции нового 
закона. На этапе работы над концепцией 
готовящейся правовой новеллы необходима 
информация о соотношении различных 
социальных интересов и о возможности их 
согласования на правовой основе. После 
подготовки проекта закона важно знать 
общественное мнение по поводу наиболее 
принципиальных его положений. И наконец, 
после введения закона в действие 
законодатель должен регулярно получать 
сведения об адекватности закона 
социальным реалиям, о степени его 
социальной легитимации, о причинах его 
неэффективности и т. д. Но каждый раз эти 
исследования должны помогать депутату 
увидеть за оценками и мнениями 
общественного мнения пульсацию насущных 
интересов и запросов людей. В итоге же все 
исследования общественного мнения, 
ориентированные на социологическое 
обеспечение законотворчества, должны быть 
нацелены на поиск возможностей 
согласования различных социальных 
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интересов в рамках правового решения той 
или иной проблемы. 

Итак, 1) Общественный фактор в 
законотворческом процессе – это 
значительная предпосылка влияния 
общественно-социальной среды на 
законотворческий процесс, и средство 
скрепления конституционно-политической и 
гражданской составляющих нашего 
общества. Содержание проектируемых норм 
может быть правильно понято в тесной связи 
с порождающими их общественными 
отношениями. Поэтому для уяснения смысла 
норм законопроекта следует также 
использовать различные способы их 
толкования, в том числе историко-
психологический, позволяющий обратиться к 

истории подготовки конкретной правовой 
нормы, целям и мотивам, обусловливающим 
ее введение в систему правового 
регулирования. Этот способ позволяет 
анализировать материалы обсуждения 
законопроектов, различные выступления, 
суждения. 

2) Необходим независимый психолого-
социологические центр (служба) в 
Парламенте, который мог бы проводить 
параллельные исследования по сходной 
тематике законопроекта, обеспечивая таким 
образом взаимный контроль за их 
результатами. Сегодня же низкое качество 
исследований либо его отсутствие создает 
условия для слухов, дезинформации 
депутата.  
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Зазначені елементи можуть бути відокремлені як підрозділи, або не виділятися в тексті. 
Стаття подається в одному екземплярі українською мовою з підписом автора на останній 

сторінці. Стаття оформлюється за зразком: 
- індекс УДК (перший рядок ліворуч) 
- назва статті (великими літерами на українській та англійській мовах );  
- над назвою статті через 2 інтервали вказується прізвище та ініціали автора, науковий 

ступінь (без скорочень), вчене звання, посада, місце роботи (на українській та англійській 
мовах ); 

- під назвою через 1 інтервал робляться анотації з ключовими словами на українській, 
російській (до 400 др. знаків) та англійській мовах (900 др. знаків). Анотація повинна 
розкривати суть наукової проблеми, що розглядається в статті, і включати головний дослідний 
висновок. У ній повинні бути ясно і коротко викладено предмет і завдання дослідження, його 
методика, новизна і головні результати. 

Просимо звернути особливу увагу на якість перекладу анотації та ключових слів на 
англійську мову! 

- література подається наприкінці статті та оформлюється згідно наказу ВАК України від 
26.01.2008 р. №63 (до 15 посилань); 

- формат сторінки – А 4. 
Обсяг статті не повинен перевищувати 0,5 др. ар. (26 тис. друкованих знаків з пробілами). 

Кількість знаків можна подивитися у програмі WORD: Cервис - Статистика. 
До статті обов’язково потрібно додавати: 
а) її електронну версію на диску DWD-R, (DWD-RW) CD-R (CD-RW )набрану в 

текстовому редакторі Microsoft Word 2003, у форматі *.doc або *.rtf, шрифтом Times New 
Roman, (кегель 12), міжстроковий інтервал – 1, відступи зверху та знизу – 2 см, зліва – 2,5 см, 
справа – 2 см (Графіки, малюнки, які супроводжують текст, повинні бути у форматі JPG, EPS; 
складні формули повинні бути виконані у Microsoft Equation), сторінки не нумеруються, 
колонтитули не використовуються; 

б) для здобувачів і ад’юнктів (аспірантів) обов’язково рекомендація наукового керівника 
(витяг з протоколу засідання кафедри (відділу, управління, навчального закладу), що 
рекомендує статтю до публікації); 

в) довідка про авторів (для авторів з інших установ) на окремій сторінці. 
Погляди авторів статей можуть не завжди співпадати з поглядами редакції журналу. 
Відповідальність за зміст та якість статті несуть автор, кафедра (відділ) та рецензент. 

Представлені статті проходять перевірку у програмі «Антиплагіат». Редакційна колегія 
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