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Постановка проблеми в загальному 

вигляді. Соціально-економічні зміни у 
суспільстві породжують нові підходи до 
вирішення соціальних проблем суспільства, 
які незважаючи на постійний його розвиток, 
продовжують існувати. Це проблема дітей 
сиріт та дітей позбавлених батьківського 
піклування, які відповідно до Закону України 
«Про забезпечення організаційно-правових 
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування» (№ 
2342 від 13.01.2005 р.) перебувають у 
медичних, навчальних, виховних закладах, 
установах праці та соціального захисту 
населення, які відповідно до законодавства 
називаються інтернатними. 

Мета статті – у ході проведення 
експериментального дослідження розробити 
програму навчальної дисципліни «Основи 
соціально-педагогічної роботи в інтернатних 
закладах» для підготовки соціальних 
педагогів. 

Виклад основного матеріалу. З метою 
оптимізації навчального процесу соціальних 
педагогів як фахівців широкого профілю, які 
здійснюють діяльність в закладах 
інтернатного типу пропонується введення для 
них дисципліни «Основи соціально-
педагогічної роботи в інтернатних закладах» 

Пояснювальна записка 
Програма навчального курсу «Основи 

соціально-педагогічної роботи в інтернатних 
закладах» складена на основі 
загальноосвітнього стандарту підготовки 
соціальних педагогів і призначена для 
студентів факультету педагогіки, які 
навчаються за напрямом підготовки 
«Соціальна педагогіка», «Соціальна робота» і 
відноситься до циклу дисциплін професійної 
та практичної підготовки. 

Відповідно до нової соціальної політики 
держави, відбувається реорганізація усіх 
освітніх систем і держави загалом. 
Незважаючи на втілення програм 

орієнтованих на безумовне зростання дитини 
сім’ї, і надання усім дітям однакового статусу 
та рівних освітніх прав, проблема дітей-сиріт, 
та дітей позбавлених батьківського 
піклування залишається одним з найбільш 
тривожних проявів соціально-економічної 
кризи в нашій країні. Поява сиріт при живих 
батьках краще всіх статистичних даних 
свідчить про глибоку моральну кризу значної 
частини населення, про руйнування 
української родини. Попри позитивні 
тенденції до гуманізації соціальної політики в 
галузі сім'ї та дитинства, формування нового 
погляду на сім'ю, як найбільш сприятливе 
середовище розвитку дитини, створення 
системи альтернативних рішень на користь 
дітей, покинутих батьками – майже половина 
дітей, позбавлених батьківського піклування, 
направляються в різні державні установи, 
перебувають на державному піклуванні. 

Курс «Основи соціально-педагогічної 
роботи в інтернатних закладах» – це 
дисципліна, що вивчає різноманітні питання 
соціально-педагогічної роботи з дітьми, що 
проживають в інтернатнатних закладах. В 
рамках даного курсу розглядається система 
соціально-педагогічної підтримки дітей сиріт 
та дітей, які залишилися без піклування 
батьків, спрямована на вирішення комплексу 
проблем, пов'язаних із соціалізацією 
особистості в умовах інтернатного закладу. 

Мета курсу «Основи соціально-
педагогічної роботи в інтернатних закладах» – 
дати студентам цілісне уявлення про роботу 
інтернатних установ різної відомчої 
приналежності, формувати систему наукових 
поглядів на специфіку діяльності соціального 
педагога в умовах інтернатного закладу, а 
також підготовка майбутніх фахівців до 
практичної соціально-педагогічної діяльності 
з дітьми, позбавленими батьківського 
піклування. 

Реалізація програми курсу «Основи 
соціально-педагогічної роботи в інтернатних 
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закладах» пропонує вирішення таких 
завдань: 

 дати теоретичні знання з проблеми 
соціального сирітства та його профілактики, 
розкрити зміст державної політики у 
вирішенні проблеми соціального сирітства; 

 сформувати наукові уявлення про 
зміст і специфіку соціально-педагогічної 
діяльності інтернатних закладів різної 
відомчої приналежності; 

 допомогти оволодіти методикою 
роботи соціального педагога інтернатного 
закладу; 

 сформувати практичні вміння та 
навички в галузі соціально-педагогічної 
діяльності з дітьми, які перебувають в 
інтернатних установах; 

 сформувати цілісне і ціннісне 
розуміння ролі соціального педагога в 
інтернатному закладі. 

У результаті вивчення дисципліни 
студенти повинні знати: 

 зміст, специфіку, організацію 
соціально-педагогічної діяльності інтернатних 
закладів; 

 порядок та організацію виявлення, 
обліку та влаштування дітей-сиріт та дітей, які 
залишилися без піклування батьків у 
інтернатні заклади; 

 особливості соціалізації дітей-сиріт 
та дітей, які залишилися без піклування 
батьків у інтернатних закладах; 

 специфіку роботи соціального 
педагога в інтернатному закладі. 

У результаті вивчення дисципліни 
студенти повинні вміти: 

 застосовувати основні поняття курсу 
«Основи соціально-педагогічної роботи в 
інтернатних закладах»; 

 використовувати вміння та навички в 
галузі соціально-педагогічної діяльності з 
дітьми, які перебувають в інтернатних 
закладах; 

 організовувати соціально-
педагогічну підтримку дітей-сиріт та дітей, які 
залишилися без піклування батьків, 
перебувають в інтернатних закладах, з 
урахуванням їх віку та особливостей 
розвитку. 

Вивчення курсу «Основи соціально-
педагогічної роботи в інтернатних закладах» 
передбачає здійснення міжпредметних зв'язків 
з дисциплінами: «Соціальна педагогіка», 
«Технології соціально-педагогічної 
діяльності», «Соціальна робота з різними 
групами клієнтів». 

Обсяг навчальних годин за стандартом – 
72, з них 58 годин аудиторних: 18 лекційних 
годин, 20 годин – практичні заняття, 20 годин 
– лабораторні заняття. 

Зміст дисципліни 
Розділ 1. Система інтернатних закладів 

в Україні 
Інтернатний заклад як соціальний 

інститут 
Поняття «діти-сироти та діти, які 

залишилися без піклування батьків». Система 
роботи з надання допомоги дітям, 
позбавленим батьківської опіки. Законом 
України «Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування». Виявлення, обстеження, та облік 
дітей-сиріт та дітей, які залишилися без 
піклування батьків, а також перебувають у 
несприятливих умовах як одне з 
найголовніших завдань і обов'язків 
управління освіти. Методика ведення 
документації (журнал первинного обліку 
неповнолітніх, журнал обліку, розподілених 
до інтернатних закладів; акт обстеження умов 
життя). Направлення дітей, які залишилися 
без піклування батьків у інтернатні установи. 

Структурна характеристика інтернатного 
закладу як інституту соціалізації. Групи 
дорослих і однолітків як транслятори 
соціального досвіду. 

Становлення і розвиток системи 
закладів для дітей-сиріт в країнах СНД та 
Європі. 

Поняття «піклування». Історична 
ретроспектива ціннісних установок і 
ставлення суспільства до дітей, які 
перебувають в умовах депривації. 

Архаїчні форми допомоги та підтримки 
сиріт у слов'янських народів. Соціальна 
допомога дітям-сиротам в Давньоруській 
державі. Роль церков і монастирів у створенні 
будинків притулку, допомоги сиротам. 

Соціальні реформи піклування дітей-
сиріт в ХVII – ХIХ ст. Державна 
спрямованість захисту знедолених дітей в 
Царській Росії: «шпиталі» для підкидьків, 
виховні будинки, дитячі притулки, розвиток 
міського і сільського патронажу, школи для 
сиріт. Діяльність благодійних товариств та 
благодійних закладів, приватні школи. 

Традиції виховання дітей-сиріт та дітей, 
які залишилися без піклування батьків у перші 
роки Радянської влади. Основні позиції А. С. 
Макаренко зі створення морального клімату 
та здорового способу життя в середовищі 
колоністів. Розвиток системи закладів для 
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дітей-сиріт у повоєнні роки. Розвиток системи 
шкіл-інтернатів у 60-80 роки. 

Організація діяльності установ для дітей-
сиріт за кордоном. 

Погляди і діяльність Г. Песталоцці з 
питань виховання дітей, які залишилися без 
батьків. 

Система західноєвропейських виховних 
будинків в ХVIII-ХIХ ст. 

Досвід Австрії по створенню дитячого 
села «SOS-Кіндердорф». 

Сучасні зарубіжні виховні будинки для 
дітей-сиріт. 

Загальна характеристика системи 
інтернатних установ в Україні. 

Основи правового становища дитячих 
інтернатних установ: Закони України «Про 
охорону дитинства», «Про освіту», 
Конституція України, Закон України 
«Прозагальну середню освіту», «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні», 
«Про державну соціальну допомогу інвалідам 
з дитинства та дітям-інвалідам», Положення 
про дитячі будинки і загальноосвітні школи-
інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про поліпшення 
виховання, навчання, соціального захисту та 
матеріального забезпечення дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування». 

Структура інтернатної системи в Україні. 
Контингент дітей інтернатних закладів. 

Комплектування інтернатних закладів. 
Управління інтернатними закладами. 

Будинок дитини: характеристика 
установи, структура, організація 
життєдіяльності колективу інтернатного 
закладу. 

Дитячий будинок, типи дитячих 
будинків, характеристика установ, структура, 
організація життєдіяльності. 

Загальноосвітня школа-інтернат, типи 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальна 
характеристика, умови життєдіяльності 
вихованців. 

Спеціальні школи-інтернати для дітей з 
особливостями психофізичного розвитку. 
Загальні положення, структура, організація 
освітнього, лікувально-реабілітаційного 
процесу. 

Розділ 2. Специфіка соціалізації 
вихованців інтернатних закладів 

Соціально-педагогічні та психологічні 
особливості дітей-сиріт, вихованців 
інтернатних закладів 

Вплив несприятливих умов існування на 
психічне і фізичне здоров'я дитини. 

Психологічні проблеми вихованців 
інтернатних закладів, особливості психічного 
розвитку дітей-сиріт. Депривація як 
особливий психічний стан дитини в умовах 
інтернатного закладу. Приміщення дитини в 
інтернатний заклад як психотравмуюча 
ситуація. 

Педагогічні проблеми вихованців 
інтернатних закладів. Соціальні проблеми 
вихованців інтернатних закладів . 

Фізичний розвиток, стан здоров'я, 
медичні проблеми вихованців інтернатних 
закладів. 

Діти від яких відмовилися, діти батьків, 
які страждають алкоголізмом, як особливі 
групи дітей у дитячому будинку та школі-
інтернаті. 

Соціалізація дітей, позбавлених 
батьківського піклування 

Особливості соціалізації вихованців 
інтернатних закладів. Материнська, 
батьківська, соціальна, психічна депривації. 

Групи інститутів соціалізації дітей, 
позбавлених батьківського піклування: 
навчально-виховні заклади інтернатного типу, 
сімейні форми. 

Групи дорослих і однолітків як 
транслятори соціального досвіду вихованців 
інтернатних закладів. 

Фактор соціальної ізоляції, обмежена 
взаємодія із соціальним середовищем, 
закритість інтернатних установ. 

Фактор батьківської депривації, 
негативний досвід сімейної соціалізації дітей-
сиріт, «етапність соціалізації», відсутність 
досвіду виконання ролі сина, дочки. 

Фактор організації життєдіяльності дітей 
в інтернатному закладі, неадекватна 
організація життєвого простору в інтернаті. 
Жорстка регламентація діяльності дітей. 

Особливості життєвого і трудового 
самовизначення випускників-сиріт. 
Соціально-побутове орієнтування дітей-сиріт. 
Соціально-трудова готовність вихованців 
інтернатних закладів до самостійного життя 
та діяльності. Професійна стійкість і 
професійна підготовка вихованців 
інтернатних закладів. 

Розділ 3. Державна допомога дітям-
сиротам і дітям, які залишилися без 

піклування батьків 
Державна політика у вирішенні 

проблеми соціального сирітства 
Національний механізм захисту сім'ї і 

дитинства, основні напрямки: політичне, 
законодавче, програмне, управлінське. 

Державна сімейна політика, основні 
напрямки: стабілізація становища сім'ї, 
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формування ефективного захисту соціально 
вразливих сімей. 

Закон України «Про права дитини», 
Сімейний кодекс України, Положення «Про 
основні напрямки державної сімейної 
політики України» – законодавчі документи, 
що визначають державну сімейну політику в 
Україні. 

Структури соціальної спрямованості в 
системі державних органів та установ. 
Громадські та благодійні організації в системі 
соціального захисту сім'ї і дитинства. 

Державна політика по 
життєвлаштуванню дітей, які залишилися без 
піклування батьків. Нормативні документи, 
що визначають комплекс заходів, 
спрямованих на надання допомоги дітям-
сиротам. 

Основні напрями: формування нового 
погляду на сім'ю, як найбільш сприятливе 
середовище для розвитку дитини; створення 
альтернативних систем соціальному 
сирітству; здійснення заходів попереджуючих 
ситуацію, в якій батьки кидають дітей. 

Піклування сиріт в сучасних умовах: 
усиновлення і державне піклування. 

Стан системи влаштування дітей-сиріт та 
дітей, які залишилися без піклування батьків. 

Всеукраїнська програма реформування 
закладів інтернатного типу для дітей-сиріт та 
дітей позбавлених батьківського піклування. 
Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку проведення діяльності 
з усиновлення та здійснення нагляду за 
дотриманням прав усиновлених дітей», 
Положення про Дитячий будинок сімейного 
типу, Положення про СОС – дитяче містечко 
– нові форми влаштування дитини в сім'ю. 

Положення про прийомну сім'ю, 
Положення про органи опіки та піклування 
України.  

Державна політика в галузі 
міжнародного усиновлення. 

Профілактична робота з попередження 
соціального сирітства 

Попередження соціального сирітства в 
системі соціально-педагогічної підтримки 
дітей. Соціальна робота з усунення всіх форм 
соціальних поневірянь, забезпечення гідного 
життєвого рівня населення, комплексна 
робота з формування суспільної свідомості 
щодо соціального сирітства – складові 
профілактичної роботи з попередження 
соціального сирітства. 

Первинний рівень попередження 
соціального сирітства: діагностична робота з 
сім'ями груп підвищеного ризику. Вторинний 
рівень попередження соціального сирітства: 

комплексна робота з сім'ями групи 
підвищеного ризику, підготовка до 
материнства вагітних жінок з групи високого 
ризику. Третинний рівень попередження 
соціального сирітства: допомога сім'ям, які 
перебувають у кризі, збереження і повернення 
дитини в сім'ю, профілактика повторних криз. 

Система соціально-педагогічної 
підтримки дітей, позбавлених 
батьківського піклування, у закладах 
інтернатного типу 

Зміст діяльності інтернатного закладу – 
актуальна соціально-педагогічна проблема. 
Принцип гуманізму і ненасильницького 
взаємодії з дітьми, особистісно-орієнтований 
підхід у системі соціально-педагогічної 
підтримки дітей. 

Мета, завдання, суб'єкти, об'єкти 
соціально-педагогічної діяльності 
інтернатного закладу. 

Основні напрями соціально-педагогічної 
діяльності (соціальний, педагогічний, 
соціально-психологічний, корекційно-
розвиваючий, медико-соціальний, патронаж). 
Умови соціально-педагогічної діяльності в 
інтернатному закладі. 

Розділ 4. Соціально-педагогічні та 
організаційні основи роботи соціального 

педагога інтернатного закладу 
Система роботи соціального педагога 

інтернатного закладу 
Посадові обов'язки соціального педагога 

інтернатного закладу. Специфіка та 
особливості роботи соціального педагога 
інтернатного закладі. Завдання, функції 
соціального педагога інтернатного закладу. 

Провідні напрямки і зміст діяльності 
соціального педагога в системі інтернатних 
закладів: визначення соціального статусу 
дитини; охорона прав і захист інтересів 
вихованців; соціальна адаптація, реабілітація 
інтеграція; організація правового виховання 
дітей; робота з визначення дитини в сім'ю. 

Діагностичний напрямок роботи: 
виявлення вихованців групи ризику, вивчення 
психолого- медико- педагогічних 
особливостей дітей, соціальна діагностика, 
вивчення історії життя дитини, вивчення рівня 
сформованості соціально значущих 
особистісних якостей, побутових умінь у 
вихованців, вивчення пріоритетів життєвих 
цінностей вихованців, особистісних інтересів 
у сфері дозвілля та ін. 

Розробка і реалізація індивідуально-
корекційних програм з метою вирішення 
проблем, пов'язаних із соціалізацією 
особистості. Робота з формування соціальних 
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умінь і навичок, необхідних у життєвому 
самовизначенні. 

Система роботи з правового виховання, 
формування здорового способу життя, 
профілактично-виховна робота з 
попередження правопорушень серед учнів. 

Робота соціального педагога школи-
інтернату з профорієнтації та професійної 
підготовки випускників. 

Методи і форми організації діяльності 
соціального педагога інтернатного закладу. 

Взаємодія соціального педагога з 
установами, державними та громадськими 
організаціями з метою охорони прав і захисту 
інтересів вихованців. 

Документування та планування 
роботи соціального педагога інтернатного 
закладу 

Основна документація соціального 
педагога інтернатного закладу. 

Документація на дитину, що надходить в 
інтернатний заклад. Особиста справа дитини. 
Ведення документації у зв'язку з прибуттям 
(вибуттям) дитини в інтернатний заклад 
(книга руху, соціальна діагностика, відомості 
в ЦССДСМ). 

Особова картка дитини, що залишилася 
без батьківського піклування (ОКД): методика 
заповнення та ведення. 

Документи, необхідні для вирішення 
житлових, майнових та спадкових справ 
вихованців. Документи з оформлення виплат, 
пенсій, паспортів, закордонних паспортів, з 
відкриття особових рахунків у відділеннях 
банків. 

Документація з питань усиновлення. 
Документація для оформлення опіки, 
визначення в прийомну сім'ю. 

Соціально-педагогічний паспорт 
інтернатного закладу, соціально-педагогічний 
паспорт структурного підрозділу(групи), 
соціально-педагогічний паспорт мікрорайону, 
карта-схема взаємодії з соціальними 
інститутами. 

Аналітичний звіт про роботу за минулий 
рік. Річний план соціально-педагогічної 
роботи, календарний план соціально-
педагогічної роботи: принципи, структура, 
форма ведення. Циклограма діяльності 
соціального педагога інтернатного закладу. 

Система роботи соціального педагога 
інтернатного закладу з сім’єю. 

Робота з сім'ями вихованців інтернатних 
закладів. Корекція взаємин дитини, що 
залишилася без піклування батьків, з сім'єю. 
Фактори «батьківського присутності» і 
«негативного сімейного досвіду» для 
вихованців. Проблеми і труднощі взаємодії 

закладів інтернатного типу та батьків. 
Організація роботи з батьками вихованців. 

Організація роботи з передачі дитини на 
виховання в сім'ю – один з основних напрямів 
діяльності соціального педагога інтернатного 
закладу. 

Етапи роботи інтернатного закладу за 
визначенням дитини на сімейне виховання: 
створення банку даних про усиновлення 
(удочеріння) дітей, встановлення юридичного 
статусу вихованця інтернатного закладу, 
інформування та пропаганда національного 
усиновлення, патронатного виховання. 

Організація роботи з національного і 
міжнародного усиновлення. Правові основи 
усиновлення. Діти до яких допускається 
усиновлення. Порядок усиновлення дитини. 
Правові наслідки усиновлення. 

Роботи соціального педагога 
інтернатного закладу з кандидатами у 
прийомні батьки. Робота соціального педагога 
з підготовки та адаптації дитини до нової сім'ї. 
Надання допомоги сім'ї та дитині після 
визначення дитини в сім'ю. 
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Висновок. Таким чином, розроблена 
авторська програма, апробована у ході 
проведення експериментального 
дослідження, позитивно вплинула на 
мотивацію студентів у процесі проходження 
ними виробничої практики. У процесі 
проведення анкетування (після завершення 
виробничої практики) студенти оцінили себе 
як фахівці і хотіли б працювати у зазначених 
закладах. 

Подальшої розробки потребує система 
заходів щодо залучення соціальних педагогів 
до роботи в інтернат них закладах. 
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AUTHOR'S STUDY PROGRAMME DISCIPLINE «BASED ON SOCIO-EDUCATIONAL 
WORK IN RESIDENTIAL INSTITUTIONS» 

Socio-economic changes in society create new approaches to solving its social problems, despite the 
constant development, continue to exist. This is the problem of orphans and children deprived of parental care, 
which, in accordance with the Law of Ukraine «On Ensuring organizational and legal conditions of social 
protection of orphans and children deprived of parental care» are in the medical, educational, educational 
institutions, institutions of Labour and Social Welfare, in accordance with the legislation referred to boarding. 
During the pilot study was designed authoring program educational course «Fundamentals of social work in 
institutions». Discipline program includes an explanatory note, the goal of the discipline, as well as the tasks to 
be implemented in the course of its study. 

As a result of studying the discipline , students should know: content, specificity, organization of social and 
educational activities in residential institutions; order and organization identification, control and care for 
orphans and children left without parental care in institutions, especially the socialization of children-orphans 
and children without parental care in schools; specifics of social teacher in boarding schools. 

As a result of studying the discipline, students should be able to: apply the basic concepts of the course 
«Fundamentals of social work in institutions», to use the skills in the field of social and educational activities with 
children who are in residential institutions, organize social and educational support for orphans and children left 
without parental care, in institutions, in accordance with their age and development features. 

Keywords: program, academic discipline, social worker, residential care 
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СПЕЦИФІКА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ  

 
У статті розкрито особливості проведення профорієнтаційної роботи з учнями сільської 

загальноосвітньої школи, запропоновані рекомендації щодо проведення профорієнтаційної роботи.  
Ключові слова: профорієнтаційна робота, сільська молодь, принципи, професія, структура, 

загальноосвітня школа, учень, особистість. 
В статье раскрыты особенности проведения профориентационной работы с учениками сельской 

общеобразовательной школы, предложены рекомендации по проведению профориентационной работы.  
Ключевые слова: профориентационная работа, сельская молодежь, принципы, профессия, 

структура, общеобразовательная школа, ученик, личность. 
Постановка проблеми у загальному 

вигляді. Професійна орієнтація є одним з 
провідних компонентів загальнолюдської 
культури, що проявляється у формі турботи 
суспільства про професійне становлення 
особистості, у підтримці і розвитку її 
природних обдарувань, рості 
професіоналізму з урахуванням особистісних 
потреб і мотивів. З іншого боку, це цілісна 
система практичних методів і засобів впливу 
на особистість з метою забезпечення 
самостійного й усвідомленого вибору 
професії, її освоєння та здійснення 
професійної діяльності [2]. Вчені 
стверджують, і з цим варто погодитися, що 
саме професійна орієнтація сприяє 
ефективному розвитку таких особистісних 
якостей, як здатність удосконалюватися в 
професії, готовність переключитися на інші 
види діяльності, бути професійно і соціально 
мобільним, заповзятливим, інтелектуально 
незалежним в умовах сучасного жорсткого 
ринку праці [3]. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проблеми організації 
профорієнтаційної роботи з молоддю 
досліджуються фахівцями різних галузей 
знань: психологами, педагогами, 
економістами, медиками, філософами та ін. 
Це й не дивно: професійна орієнтація є 
комплексною системою, що включає такі 
аспекти: психолого-педагогічний і медико-
психофізіологічний (за методами вивчення і 
виховання особистості, її 
психофізіологічного розвитку, встановлення 
протипоказань до праці за обраною 
професією); міжвідомчий (за формами 
організації); соціальний (зорієнтування 
особистості на певну систему знань, норм і 
цінностей, які дають їй змогу в майбутньому 

здійснювати професійну діяльність); 
економічний (необхідність покращання 
якісного складу трудових ресурсів, 
підвищення їх продуктивності та якості 
праці) [1]. 

Суттєвий внесок у дослідження 
теоретичних і методичних засад розв’язання 
проблеми організації профорієнтаційної 
роботи зробили вітчизняні (Г. Балл, Г. 
Костюк, В. Моляко, В. Моргун, І. Назімов, 
Є. Павлютенков, В. Семиченко, В. 
Сидоренко, В. Синявський, М. Тименко, Б. 
Федоришин, М. Янцур, О. Ящишин та ін.) та 
зарубіжні (Н. Захаров, Є. Зеєр, Л. 
Кондратьєва, К. Платонов, С. Чистякова, С. 
Фукуяма та ін.) педагоги і психологи. 
Питання політехнічної освіти, трудового 
навчання, професійної орієнтації учнів 
сільського регіону розглядалися такими 
ученими, як П. Атутов, А. Дьомін, В. 
Мадзігон, П. Олійник, Д. Сметанін та ін. 

Виходячи з цього, метою статті є 
розкрити особливості проведення 
профорієнтаційної роботи з учнями сільської 
загальноосвітньої школи з метою 
переорієнтації цінностей учнів на вибір 
професій в галузі сільськогосподарського 
виробництва.  

Виклад основного матеріалу. У даний 
час в сільськогосподарському виробництві 
налічується більше 100 робочих професій, за 
якими здійснюється підготовка робітників у 
сільських загальноосвітніх школах і ПТУ.  

Основою професійної орієнтації 
сільських школярів є загальноосвітня 
підготовка в обсязі середньої 
загальноосвітньої школи, політехнічне та 
професійне навчання, в процесі яких учні 
отримують необхідні вміння та знання про 
характер праці та знання про основні 
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професії сільськогосподарського 
виробництва. Процес навчання і виховання 
сільських школярів повинен бути органічно 
пов'язаний з життям села, практикою 
землеробів і тваринників. У старших класах 
сільської середньої школи здійснюється 
професійне навчання за професіями, які 
пов’язані з сільськогосподарською 
місцевістю. Це дозволяє учням з раннього 
віку пізнавати красу сільськогосподарської 
праці, полюбити землю і людей, що 
працюють на ній. 

У початкових класах в процесі навчання 
школярів у доступній формі знайомлять з 
навколишнім сільськогосподарським 
виробництвом, пробуджуючи інтерес до 
нього, формуючи переконання в тому, що 
праця в нашому суспільстві є громадянським 
обов'язком людини. 

Великими можливостями для 
проведення профорієнтаційної роботи на 
цьому етапі мають уроки ознайомлення з 
навколишнім світом, трудового навчання, 
природознавства, читання. Програми 
навчання в середніх і старших класах 
передбачають ознайомлення школярів з 
технікою, технологією, економікою та 
організацією сільськогосподарського 
виробництва та його основними професіями.  

Для успішного вирішення завдань 
професійної орієнтації учнів сільських шкіл 
необхідні: глибоке вивчення 
природознавства, ботаніки, зоології, біології; 
якісне виконання робіт, які передбачені 
програмою з сільськогосподарської праці на 
шкільній навчально-дослідній ділянці, участь 
у суспільно корисній, продуктивній праці, в 
роботі гуртків, в екскурсіях на 
сільськогосподарські виробничі 
підприємства, в науково-дослідні інститути, 
на дослідні станції, у зустрічах з 
передовиками і новаторами 
сільськогосподарського виробництва.  

Враховуючи, що більшість учнів 
закінчують середню школу і включаються в 
безпосередню трудову діяльність, робота 
щодо профорієнтаційного вибору з учнями 9-
11 класів повинна носити поглиблений і 
конкретний характер і підкріплюватися 
участю школярів у суспільно корисній, 
продуктивній праці.  

У процесі профорієнтаційної роботи 
учням слід показати, що для працівників 
сільського господарства у нас в країні 
робиться багато, щоб поліпшити умови їх 
праці та побуту.  

Для цього слід проводити консультації 
батькам учнів, щоб вони серйозніше 
підходили до обрання професії дітьми, 
змогли б певною мірою допомогти їм у 
цьому. Для цього, соціальні педагоги 
рекомендують визначити такі етапи 
профорієнтаційної роботи зі своїми дітьми 
(школярами різного віку), як:  

1. Початковий (пропедевтичний). Цей 
етап передбачає ознайомлення дітей у 
процесі навчальної, позакласної та 
позашкільної роботи з найпоширенішими 
професіями, виховання позитивного 
ставлення до різних видів трудової і 
професійної діяльності, інтересу до пізнання 
своєї особистості, формування початкових 
загальнотрудових умінь і навичок, здатності 
до взаємодії з іншими особами в процесі 
діяльності. 

2. Пізнавально-пошуковий етап охоплює 
5-7-мі класи середніх загальноосвітніх 
навчально-виховних закладів і передбачає: 
формування ціннісних орієнтацій, мотивації 
самопізнання, установки на власну 
активність у професійному самовизначенні 
та оволодінні професійною діяльністю; 
систематичне ознайомлення з професіями у 
навчально-виховному процесі; формування 
умінь самооцінки, самоаналізу з метою 
усвідомлення власної професійної 
спрямованості; консультування щодо вибору 
профілю подальшої освіти, форм трудової 
підготовки. 

3. Базовий (визначальний) етап — 8-9 (8-
11) класи — передбачає: вивчення наукових 
основ вибору професії, класифікаційних 
ознак професії, вимог професій до людини, 
основних професійно важливих якостей, 
правил вибору професії; оволодіння 
методиками самопізнання, самооцінки, роз-
витку індивідуальних професійно важливих 
якостей; формування уміння зіставляти 
вимоги, необхідні для набуття конкретної 
професії з власними можливостями та 
кон'юнктурою ринку праці; створення умов 
для випробування своїх здібностей у різних 
видах трудової діяльності; консультування 
відносно вибору професії та навчального 
закладу; проведення професійного добору 
для випускників загальноосвітніх навчально-
виховних закладів. 

Профорієнтаційну роботу в школі 
проводять учителі всіх навчальних 
предметів, класні керівники, інші члени 
педагогічного колективу та фахівці різних 
галузей виробництва. 
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Важливу роль у профорієнтаційній 
діяльності школярів відіграють 
факультативні курси. 

Системоутворюючим у забезпеченні 
знань, необхідних для професійного 
самовизначення учнів, є курс «Вибір 
професії», який вивчається у 9-х класах 
загальноосвітніх шкіл. Викладання цього 
курсу, проведення профдіагностичних об-
стежень особистості та індивідуальних 
професійних консультацій, координація 
профорієнтаційної роботи з учнями по-
кладаються на практичних психологів 
закладів освіти. 

Результат — сформованість особистісно 
значимого смислу вибору професії, певної 
професійної спрямованості (професійних 
намірів і планів оволодіння професією, 
професійної перспективи), професійне 
самовизначення учнів, готовність до зміни 
професійної спрямованості та переорієнтації 
на суміжні професії, інші види діяльності 
відповідно до індивідуальних особливостей 
учнів та результатів профвідбору. 

Провідна роль у цій роботі належить 
класному керівнику. Він протягом тривалого 
часу, спостерігає за учнями свого класу, 
вивчає їх індивідуальні особливості, 
інтереси, здібності й нахили, контактує з 
батьками, знає виховний потенціал кожної 
сім'ї. Це дає йому змогу організувати 
профорієнтаційну роботу на належному 
рівні. Серед форм такої роботи 
найефективнішими, що виконують класні 
керівники є: екскурсії, зустрічі з фахівцями, 
колишніми випускниками, вечори, диспути, 
конференції, класні години, заняття в 
гуртках, факультативи, що дає їм змогу 
спостерігати за розвитком у школярів 
професійних інтересів. 

Поряд із загальними відомостями про 
стан та шляхи розвитку сільського 
господарства, одержуваними школярами від 
уроків природознавства, історії, бесід, 
зустрічей, значне місце має зайняти 
ознайомлення з різними професіями, 
особливо з тими, які необхідні для даного 
економічного району. При цьому важливо 
роз'яснити учням наступне: зміст праці, 
вимоги професії до людини і можливості 
творчого прояву особистих якостей; умови 
праці, його організація і оплата. 

У професійній освіті учнів велику роль 
відіграють такі позашкільні заходи, як «День 
відкритих дверей» і «Фестивалі професій», 
які проводяться спільно з представниками 
базових господарств [4]. 

Проте, під час орієнтації учнів на 
конкретну професію можливі такі помилки, 
як: поділ професій на «престижні» й 
«непрестижні»; ототожнення навчального 
предмета з професією; перенесення 
ставлення до людини - представника 
професії на саму професію; вибір професії 
під чиїмсь впливом; застарілі уявлення про 
характер праці у сфері матеріального 
виробництва. 

Щодо вирішення даної проблеми, можна 
дати такі поради: 

1. Сучасний стан соціально-культурного 
життя та рівень освіти дітей та підлітків, що 
проживають в сільській місцевості, є далеко 
незадовільним та потребує негайного 
покращення. Оскільки наша країна не зможе 
існувати без розвитку села. 

2. Для поліпшення стану справ в 
освітянській галузі та сприянню молодим 
людям на селі у здобутті високоякісної 
сучасної освіти необхідно: 

 - забезпечити стабільне функціонування 
сільських шкіл та професійно-технічних 
навчальних закладів сільськогосподарського 
профілю; 

- розвивати розгалужену, доступну для 
кожної дитини систему навчальних закладів; 

- організувати належне матеріальне і 
кадрове забезпечення; 

- розширяти мережу нових форм 
навчання, зокрема ліцеїв, гімназій, колегіумів 
у сільській місцевості; 

- сприяти процесу комп’ютеризації 
сільських навчальних закладів, їх доступу до 
Інтернету; 

- удосконалити систему позанавчальної 
виховної роботи в сільських навчальних 
закладах різного рівня з метою розвитку 
особистості учнів, їх громадянського, 
патріотичного виховання; 

- сприяти застосуванню ефективних 
засобів та технологій пошуку, навчання, 
виховання і самовдосконалення обдарованих 
сільських дітей та молоді, створенню умов 
для гармонійного розвитку особистості; 

- забезпечити доступність для сільської 
молоді якісної вищої освіти, поліпшити 
систему кредитування на здобуття освіти, 
цільового направлення молоді села на 
навчання до вищих навчальних закладів; 

- сприяти залученню сільської молоді до 
наукової і науково-технічної діяльності, 
створенню системи підтримки молодих 
учених, які вивчають проблеми села; 

- здійснювати заходи з профорієнтації 
сільської молоді щодо набуття професій, 
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пов’язаних з виробництвом, переробкою та 
реалізацією сільськогосподарської продукції; 

- провести зміни у професійно-
кваліфікаційній структурі підготовки 
фахівців, здатних організувати виробництво 
продукції рослинництва і тваринництва і 
працювати у нових соціально-економічних 
умовах, в умовах приватної власності на 
землю. 

3. Важливим напрямом реалізації 
державної молодіжної політики на селі є 
розв’язання проблем зайнятості молодих 
людей, захист їх від безробіття, розвиток 
трудової активності, зокрема 
підприємницької діяльності молоді. Щоб 
досягнути успіху в цьому напрямі, автори 
пропонують, найближчим часом: 

– досягнути впровадження 
гарантованого забезпечення молодих людей 
першим робочим місцем, стимулювати 
роботодавців щодо створення додаткових 
робочих місць для сільської молоді;  

– запровадити механізм державної 
підтримки розвитку молодіжного фермерства 
та молодіжного підприємництва в сільській 
місцевості; 

– розробити та впровадити відповідні 
програми, освітні проекти для сільської 
молоді щодо стимулювання підприємницької 
діяльності;  

– впровадити систему громадських робіт 
для сільської молоді, підтримати рух 
трудових об’єднань молоді на селі, здійснити 
їх залучення до сільськогосподарського 
виробництва; 

– зорієнтувати мережу служб 
працевлаштування для молоді на сприяння 
забезпечення їх роботою; 

– залучити сільську молодь до створення 
системи відпочинку громадян на базі 
особистих підсобних господарств (сільський 
зелений туризм). 

4. Успішна реалізація державної 
молодіжної політики на селі вимагає 
поліпшення соціально-побутових умов життя 
та соціального становлення молодих людей, 
розширення державної системи соціального 
захисту і соціальної допомоги різним 
категоріям сільської молоді, залучення до 
цієї роботи громадських організацій. На 
думку авторів, це передбачає: 

– удосконалення системи сезонного 
оздоровлення сільських дітей і молоді з 
метою охоплення всіх, хто цього потребує, 
поліпшення умов і якості оздоровлення; 

– підвищення якості щорічного 
медичного обстеження, забезпечення 

суцільної диспансеризації всіх молодих 
громадян і неповнолітніх на селі; 

– створення кращих можливостей для 
повноцінного навчання, праці, відпочинку, 
творчого і фізичного розвитку, соціалізації 
молодих інвалідів, що проживають на селі; 

– створення умов для соціальної 
психолого-педагогічної, медичної, правової 
підтримки і реабілітації підлітків та молоді з 
девіантною поведінкою, зокрема шляхом їх 
залучення до роботи в молодіжних 
громадських організаціях, участі у 
фізкультурно-спортивних, туристичних, 
інформаційних, розважальних програмах і 
заходах, таборах праці та відпочинку, 
молодіжних трудових загонах; 

– розширення мережі спеціалізованих 
служб «Мобільний консультативний пункт 
соціальної роботи в сільській та гірській 
місцевості», впровадження в країні системи 
сільських центрів соціальних служб для 
молоді. 

5. З метою укорінення в свідомості 
сільської молоді загальнолюдських 
моральних цінностей, виховання патріотизму 
та поваги до історичної спадщини 
українського народу, поліпшення організації 
змістовного дозвілля, формування здорового 
способу життя молодих людей автори 
пропонують: 

– активно залучати молодь села до 
відзначення державних, народних та 
традиційних свят, удосконалення проведення 
заходів, присвячених визначним подіям, 
ювілейним датам вітчизняної історії; 

– сприяти діяльності державних та 
громадських організацій у сфері формування 
здорового способу життя молоді, 
збільшенню чисельності сільської молоді, 
залученої до занять фізичною культурою, 
спортом, туризмом;  

– більше уваги приділяти пропагуванню 
кращих здобутків національної культури, 
посиленню підтримки професійної та 
самодіяльної художньої творчості, діяльності 
об’єднань, клубів за інтересами, 
фольклорних народних колективів, ширше 
залучати до них сільську молодь; 

– посилити інформаційно-
просвітницьку, пропагандистську роботу у 
сфері правового виховання дітей та молоді за 
місцем проживання, навчання та роботи. 

6. Враховуючи те, що становлення 
громадянського суспільства на селі 
неможливе без активної участі молоді в 
цьому процесі, найближчим часом необхідно 
здійснити низку заходів, які сприяли б 
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формуванню активної життєвої позиції 
молодих людей, розширенню, консолідації, 
структуруванню молодіжного руху на 
засадах державності та єднання української 
нації, орієнтації молодіжних організацій на 
вирішення за активної підтримки органів 
влади конкретних соціальних проблем 
сільської молоді. Здійснення цих заходів, 
вважають автори, має відбуватися у напрямі: 

– сприяння залученню молодих людей 
до діяльності громадських молодіжних і 
дитячих організацій на селі; 

– організаційної та фінансової підтримки 
на конкурсній основі програм, проектів 
молодіжних і дитячих громадських 
організацій, що спрямовані на соціальний 
розвиток молодих людей;  

– сприяння розвитку волонтерства на 
селі; 

– зміцнення соціального партнерства 
між органами державної влади та 
молодіжними і дитячими громадськими 
організаціями стосовно розробки і реалізації 
рішень з питань державної політики щодо 
дітей та молоді;  

– удосконалення практики надання 
об’єднанням молоді та дітей у пільгове або 
безоплатне користування приміщень, споруд 
та іншого майна, необхідного для здійснення 
їх статутної діяльності. 

Висновки. Вибір професії для кожної 
молодої людини – це вибір свого місця в 

житті, подальшого шляху навчання і праці. 
Профорієнтаційна робота повинна 
здійснюватися на всіх вікових етапах, але 
саме період ранньої юності є найбільш 
сенситивним для формування готовності 
учня до професійного самовизначення. 

Отже, профорієнтаційна робота в 
середніх загальноосвітніх навчальних 
закладах – це не тільки вирішення нагальних 
соціальних проблем найближчого 
майбутнього, а й важливий внесок у 
подолання гострих соціальних проблем 
сьогодення нашої держави. Тому, підготовка 
молодого покоління до професійної 
діяльності одне з найважливіших завдань 
суспільства. Ефективне вирішення даної 
задачі пов’язане з постійною кропіткою 
працею психологів, педагогів, медиків та ін. 
Світовий досвід профорієнтаційної 
діяльності показує, що тільки комплексний 
підхід до вирішення даної проблеми 
забезпечує успішне її вирішення. 

Профорієнтаційна робота повинна 
служити одній меті – активізувати учня, 
сформувати у нього прагнення до 
самостійного вибору професії з урахуванням 
отриманих знань про себе, своїх здібностей 
та перспективи їх розвитку. В цьому йому 
повинні допомогти батьки, вчителі, а також 
велику роль повинен відіграти соціальний 
педагог! 
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THE SPECIFICITY OF VOCATIONAL WORK WITH PUPILS OF SECONDARY SCHOOLS 
IN RURAL AREAS 

The article describes the features of vocational work with students in rural secondary schools offered 
recommendations for career guidance.  

Choosing a profession for every young person - a selection of their place in life, the future path of study and 
work. Professional orientation should be carried at all ages and stages, but it is the period of early adolescence is 
the most sensitive to form of readiness of the student to the professional self. 

Professional orientation should serve one purpose - to enhance learner to form in his quest for an 
independent career choices in light of the knowledge of themselves, their abilities and their development 
prospects. In so doing, it should help parents, teachers, and should play a major role social teacher! 

Keywords: vocational work, rural youth, principles, profession, structure, school, student, person. 
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КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ  
СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 

 
У статті визначено критерії сформованості професійної спрямованості майбутніх соціальних 

педагогів: пізнавально-інформаційний, мотиваційно-ціннісний, операційно-діяльнісний, особистісний. 
Кожному їх них відповідає сукупність відповідних показників. 

Ключові слова: професійна спрямованість, соціальний педагог, критерій, показник. 
В статье определены критерии сформированности профессиональной направленности будущих 

социальных педагогов: познавательно-информационный, мотивационно-ценностный, операционно-
деятельностный, личностный. Каждому их них отвечает совокупность соответствующих показателей.  

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

вигляді. Діагностику сформованості рівнів 
професійної спрямованості доцільно 
проводити спираючись на спеціально 
розроблені критерії та показники. 
Дослідження з відбору критеріїв, показників 
та перевірка їх дієвості дозволить виявити 
ефективність (від лат. effectivus – творчий, 
дієвий) процесу формування професійної 
спрямованості, тобто міру відповідності 
отриманих результатів очікуваним, 
передбаченим в меті цього процесу. Надійні 
та уніфіковані критерії і показники мають 
надати можливість оцінювати результати 
процесу на будь-якому етапі, отримувати 
якісну і кількісну характеристику, а також 
корегувати навчально-виховний процес, 
зіставляючи проміжні результати з 
розробленим еталоном. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. У роботах, присвячених 
формуванню професійної спрямованості 
конкретних фахівців, переважно пропонується 
свій особливий набір критеріїв і показників. 
Серед них варто назвати роботи В. Квас, 
В. Копетчук, О. Москалюк, Н. Самарук, 
В. Сліпчук, О. Черкашина, С. Яремчук та ін. 
Проте критеріям і показникам формування 
професійної спрямованості майбутніх 
бакалаврів соціальної педагогіки не приділено 
достатньої уваги.  

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є відбір критеріїв і показників 
сформованості професійної спрямованостi 
майбутніх соціальних педагогів. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. З позиції педагогіки поняття 
“критерій” – це “міра оцінювання 
досліджуваного явища та тих змін, які 
відбулися в розвитку особистості чи окремих 
складових у цілому в результаті 
експериментального навчання та 
виокремлених педагогічних умов, за яких 
визначена гіпотеза відповідає чи не відповідає 

результатам експерименту” [9, с. 37]. Ми 
поділяємо думку А. Киверялга, про те, що 
основними вимогами для обґрунтування і 
виділення критеріїв у педагогіці є: відтворення 
закономірностей формування і розвитку 
особистості; відтворення динаміки 
вимірюваної якості у часі й просторі; облік 
зв’язків між усіма компонентами педагогічного 
явища або процесу [5, с. 125–126]. 

При формулюванні критеріїв, передусім 
звертається увага на надійність, об’єктивність, 
вірогідність і простоту їх виміру. Проте, поряд 
із цими вимогами, наголошується на 
взаємозумовленості критеріїв зі змістом, 
метою і завданням дослідження, істотності й 
стійкості критеріїв; спрямованості критерію 
на управління діяльністю та ефективності; 
необхідності узгодження критерію зі 
складовими явища, комплексності, 
можливості оцінювати розвиток, а також 
поточні й кінцеві результати конкретного 
педагогічного явища; адитивності, 
адекватності, кількісності.  

Спираючись на надбання попередників, 
до основних вимог щодо визначення критеріїв 
формування професійної спрямованості 
майбутнього соціального педагога відносимо: 
об’єктивність (існування досліджуваної 
ознаки, мірила незалежно від волі та бажань 
людини), надійність (окремий критерій, 
ознака повинна відповідати своєму 
призначенню, в сукупності визначені критерії 
повинні характеризувати сформовану 
професійну спрямованість), простота і 
зручність виміру (простота виміру, обчислень, 
що не займають тривалий час), узгодження зі 
складовими професійної спрямованості 
(відповідний критерій має відображати 
конкретний компонент професійної 
спрямованості), адекватність (забезпечує 
тотожність формуванню професійної 
спрямованості, точність і правильність в 
уявленнях, поняттях, судженнях при 
дослідженні цього процесу, відповідність його 
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природі й змінам, що відбуваються), 
адитивність (формування професійної 
спрямованості зумовлене сумою властивостей 
критеріїв), взаємообумовленість критерію з 
його показниками (передбачає наявність для 
критерію характеристик, параметрів, 
показників, які забезпечують логічний 
змістовий опис його окремих сторін).  

Аналіз досліджень проблеми формування 
професійної спрямованості [10; 11; 13; 14] та 
результати особистого наукового пошуку 
дозволили виокремити чотири базові критерії 
оцінювання професійної спрямованості 
майбутніх соціальних педагогів: пізнавально-
інформаційний критерій – характеристика, яка 
враховує інтелектуальні можливості 
майбутнього соціального педагога, розвиток 
інструментальної сфери його особистості; 
мотиваційно-ціннісний критерій відображає 
ставлення майбутнього соціального педагога 
до свого фаху, вмотивованість його соціально-
педагогічної діяльності; операційно-
діяльнісний критерії – це володіння уміннями 
здійснення соціально-педагогічної діяльності; 
особистісний критерій означає виявлення 
професійно значущих для соціального 
педагога особистісних якостей, рефлексивні 
уміння, адекватність самооцінки. 

При визначенні показників варто 
враховувати те, що поняття “критерій” є 
ширшим від поняття “показник”, і є 
складовим компонентом критерію. Показник 
як частина критерію служить типовим та 
конкретним виявленням сутності якостей 
процесу чи явища, що досліджуються. Разом 
із тим домінантними є ті показники, що 
характеризують прояв якості [6].  

Згідно з думкою В. Беспалька [2], 
критерій як загальну характеристику 
педагогічного явища чи об’єкта, можна 
виразити формулою П = f (а, б, в, г, д,…), де П 
– об’єктивна кількісна міра деякого явища А 
або В; а, б, в, г, д….. – виділений ряд 
показників. Сам же критерій можна подати у 
вигляді: П(АВ)= П(А)+П(В). 

Аналіз системи уявлень та поглядів на 
критерії вимагає ранжування, систематизації 
та впорядкування показників, які мають 
найменування, позначення і значення. Вчений 
А. Ашеров пропонує якісні (значення – 
словесне, некількісний опис міри вияву певної 
якості) та кількісні (значення – числова 
величина) показники 1, с. 30. Отже, обрані 
нами критерії формування професійної 
спрямованості повинні мати кількісну і якісну 
характеристику, що дозволить встановити 
співвідношення виявлених характеристик 
професійної спрямованості з еталоном, 

ідеалом, метою формування професійної 
спрямованості. 

Зауважимо, що у низці дисертаційних 
досліджень піддавалися аналізу критерії та 
показники формування професійної 
спрямованості студентів. Так професійна 
спрямованість навчання фахових дисциплін 
майбутніх учителів предметів природничого 
циклу досліджувала В. Квас. Нею визначено 
критерії (мотиваційний, когнітивний та 
технологічний) та показники (характер 
мотивації, ступінь оволодіння фаховими та 
загально-педагогічними знаннями, уміннями 
й навичками) [3]. На нашу думку, дані 
показники не повою мірою розкривають 
критерії формування професійної 
спрямованості навчання фахових дисциплін 
майбутніх учителів предметів природничого 
циклу. 

У дослідженні О. Москалюк зазначено, 
що найбільш адекватними для проведення 
констатувального експерименту показниками 
сформованості професійної спрямованості 
майбутніх соціальних педагогів є: 
співвідношення мотиваційних компонентів 
вибору професії, ступінь сформованості 
особистісної готовності студентів через 
особистісні та професійно-важливі якості, 
зіставлення соціальних та пізнавальних 
мотивів навчання [7]. Із пропонованих ученою 
показників зрозуміло, що увага зосереджена 
на мотиваційно-ціннісному компоненті, що 
однобоко розкриває професійну 
спрямованість майбутнього соціального 
педагога. 

Стан сформованості професійної 
спрямованості навчання предметів 
природничо-математичного циклу в 
медичному коледжі В. Копетчук пропонує 
визначати за такими критеріями: мотиваційний 
із показниками: сукупність мотивів і потреб, 
які спонукають майбутнього медичного 
працівника до вивчення природничо-
математичних дисциплін і до професійного 
вдосконалення; змістовий із показниками: 
об’єм інформаційного матеріалу про 
застосування природничо-математичних знань 
у майбутній фаховій діяльності; знання про 
зміст і структуру природничо-математичних 
дисциплін; ціннісний із показниками: 
формування системи цінностей, які сприяють 
успішному засвоєнню основ природничо-
математичних дисциплін для професійного 
зростання; діяльнісний із показниками: 
сукупність умінь, якими має оволодіти студент 
медичного коледжу при вивченні природничо-
математичних дисциплін і які в майбутньому 
зможе застосовувати у своїй професійній 
діяльності; результативний із показниками: 
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самоконтроль, самоаналіз студентом 
результатів його навчальної діяльності, 
професійне зростання майбутнього фахівця [4]. 

Вчена Л. Моторна досліджувала 
структуру природничо-наукової 
підготовленості майбутніх молодших 
спеціалістів технічного профілю за 
показниками: потреба в удосконаленні 
власної природничо-наукової підготовленості; 
інтенсивність емоцій, бажань щодо 
опанування природничо-науковими 
дисциплінами; прагнення студентів збирати і 
досліджувати теоретичний і практичний 
матеріал з природничих дисциплін, який 
дозволяє опановувати базовими 
професійними знаннями; усвідомлення 
молодшими спеціалістами технічного 
профілю значущості природничо-наукової 
підготовки у майбутній професійній 
діяльності; рівень теоретичних знань з 
природничо-наукових дисциплін; знання про 
особливості застосування природничо-
наукових знань у майбутній фаховій 
діяльності; здатність ґрунтовно оцінювати 
технічні явища з різних сторін, з позицій 
різних дисциплін, у тому числі природничо-
наукових; уміння студентів аналізувати, 
синтезувати, узагальнювати, формулювати і 
вирішувати завдання, експериментувати, 
вносити раціоналізаторські пропозиції; уміння 
молодшими спеціалістами технічного 
профілю застосовувати отримані природничо-
наукові знання в процесі розв’язання 
прикладних задач під час опанування 
спеціальних дисциплін та у фаховій 
діяльності; ступінь творчості у використанні 
природничо-наукових знань у нових 
професійних ситуаціях [8]. 

Сформованість професійної 
спрямованості навчання математичних 
дисциплін майбутніх економістів на основі 
міжпредметних зв’язків Н. Самарук визначала 
за критеріями: якість знань з математичних 
дисциплін з їх перенесенням на економічні 
дисципліни із показниками: сформованість 
системи професійно орієнтованих знань, 
усвідомленість та міцність знань, знання 
основних математичних понять, законів, 
методів розв’язання економічних задач; 
здатність до застосування у навчальних цілях 
отриманих знань, навичок і умінь у процесі 
розв’язування математичних задач 
економічного змісту із показниками: 
поліфункціональність умінь, здатність 
застосовувати набутий інтегрований досвід 
для розв’язання фахових навчальних завдань, 
наявність операційних навичок побудови 
моделей економічних процесів, явищ та 
ситуацій; уміння використовувати 

математичні знання для вирішення 
економічних проблем у майбутній 
професійній діяльності із показниками: рівень 
професійного саморозвитку та 
самовдосконалення в аспекті математичної 
підготовки, вдосконалення майбутньої 
економічної діяльності математичними 
засобами, оптимізація професійної діяльності 
через використання математичних знань та 
умінь, самостійність під час застосування 
фахових умінь у практичній виробничій 
діяльності [10].  

Обґрунтовуючи педагогічні умови 
забезпечення професійної спрямованості 
математичної підготовки студентів 
екологічних спеціальностей, С. Цецик 
визначає низку критеріїв з притаманними їм 
показниками: усвідомлення значущості 
математичних знань у професії еколога та 
потреба в їх поповненні (швидке включення у 
роботу; стійкий інтерес і наполегливість до 
виконання поставлених завдань; виявлення 
активності й ініціативи на заняттях; 
систематичність виконання домашніх та 
індивідуальних робіт); володіння основними 
математичними поняттями і методами з 
можливістю їх перенесення у вивчення 
професійно-орієнтованих і фахових 
дисциплін, уміння оперувати математичними 
знаннями для вирішення навчальних і 
професійно спрямованих завдань (обсяг, 
міцність, розуміння, точність викладу, уміння 
виділити математичну складову в текстовій 
задачі, побудувати математичну модель, 
раціонально дібрати математичний апарат для 
її реалізації, уміння проаналізувати отриманий 
розв’язок); здатність використовувати 
математичний апарат для розв’язання 
практичних завдань за фахом (самостійність, 
творчий підхід системність набутих знань і 
уміння використовувати математичний апарат 
із залученням комп’ютерних технологій для 
розв’язання прикладних задач професійного 
змісту) [12]. 

Діагностування вихідного рівня 
сформованості професійної спрямованості в 
курсантів у процесі фахової підготовки 
О. Черкашин здійснював за визначеними 
критеріями й показниками: мотиваційно-
ціннісним (характер виявлення професійно-
пізнавального інтересу, сформованість 
професійних мотивів, ставлення до професії 
офіцера, засвоєння соціально значущих 
професійних цінностей); когнітивним 
(володіння знаннями нормативно-правових 
документів і змісту особистісно-
кваліфікаційної характеристики випускника 
ВВНЗ, що визначають вимоги до професійної 
підготовки, суті професійної спрямованості 
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офіцера, шляхів та засобів її формування); 
діяльнісно-поведінковим (сформованість 
професійних умінь − інтелектуальних, 
організаторських, проектувальних, 
комунікативних, характер виявлення 
професійної позиції в різних видах професійної 
підготовки); особистісно-рефлексивним 
(виявлення професійно значущих для офіцера 
особистісних якостей: волі, наполегливості, 
самостійності, активності, ініціативності, 
витривалості тощо, рефлексивні уміння, 
адекватність самооцінки) [13].  

Очевидно, що у згаданих вище 
дослідженнях акцент зроблено на засвоєння 
студентами певних знань та умінь їх 
використовувати у професійній діяльності; 
сформованості професійних мотивів та 
ставлення до майбутньої професії; виявлення 
професійно значущих особистісних якостей, 
рефлексія.  

Зосередимо свою увагу на визначенні 
показників сформованості професійної 
спрямованості у випускників-бакалаврів 
напряму підготовки “Соціальна педагогіка”. 

На основі аналізу наукових досліджень [3; 4; 
7; 10; 12], власного науково-практичного 
пошуку розроблено комплекс основних 
показників, на основі яких оцінювався рівень 
сформованості професійної спрямованості у 
майбутніх соціальних педагогів (табл. 1).  

Зауважимо, що критерій як загальна 
характеристика педагогічного процесу, явища, 
чи об’єкта може мати кілька показників. З 
огляду на це, до основних показників 
пізнавально-інформаційного критерію у 
дослідженні віднесено такі показники: знання 
про соціальне середовище, його специфіку, 
наслідки впливу різноманітних факторів 
соціалізації особистості на мікро-, мезо-, 
макро-, мегарівнях; володіння знаннями про 
засоби, форми, методи, технології соціально-
педагогічної роботи з різними віковим 
групами та категоріями клієнтів, зокрема у 
сільській місцевості; наукові інтегровані 
знання з навчальних дисципліни усіх циклів; 
сформований науковий світогляд та 
готовність продуктивно діяти в сільському 
соціумі. 

Таблиця 1 
Критерії та показники формування професійної спрямованості 

Критерії Показники 
1.1. Знання про соціальне середовище, його специфіку, наслідки впливу різноманітних 
факторів соціалізації особистості на мікро-, мезо-, макро-, мегарівнях. 
1.2. Володіння знаннями про засоби, форми, методи, технології соціально-педагогічної 
роботи з різними віковим групами та категоріями клієнтів, зокрема у сільській 
місцевості. 
1.3. Наукові інтегровані знання з навчальних дисципліни усіх циклів.  

Пізнавально-
інформаційний 

1.4. Сформований науковий світогляд та готовність продуктивно діяти в сільському 
соціумі. 
2.1. Володіння стійким інтересом до соціально-педагогічної діяльності та його 
реалізація.  
2.2. Потреба займатися майбутньою професійною діяльністю, потреба в 
професіоналізації та в постійному удосконаленні професійної спрямованості.  
2.3. Прояв потреб і мотивів гуманістично спрямованої соціально-педагогічної 
діяльності. 

Мотиваційно-
ціннісний 

2.4. Ціннісне ставлення до майбутньої професії, засвоєння соціально значущих 
професійних цінностей. 
3.1. Здатність застосовувати у професійній діяльності набуті знання для вирішення 
різного роду соціально-педагогічних проблем. 
3.2. Діагностувати, давати практичні рекомендації із соціально-педагогічних проблем, 
пов’язаних із сім’єю та особистістю тощо. 
3.3. Уміння адаптуватися в сучасних соціально-економічних та виробничих умовах.  

Операційно-
діяльнісний 

3.4. Відповідальна поведінка щодо самостійного прийняття рішення і усвідомлення 
міри відповідальності за нього. 
4.1. Вимогливість до себе, працелюбність, організованість, наполегливість, 
комунікабельність. 
4.2. Володіння знаннями і уміннями особистого інтелектуального розвитку та 
професійним мисленням (критичність, гнучкість, самостійність).  
4.3. Уміння використовувати відповідні методики корекції свого психічного та 
психофізіологічного стану. 

Особистісний 

4.4. Прагнення до саморозвитку та самовдосконалення, уміння щодо самоконтролю і 
самоаналізу, адекватна самооцінка, рефлексія. 
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Мотиваційно-ціннісний критерій у 
нашому дослідженні репрезентовано також 
чотирма показниками: володіння стійким 
інтересом до соціально-педагогічної 
діяльності та його реалізація; потреба 
займатися майбутньою професійною 
діяльністю, потреба в професіоналізації та у 
постійному удосконаленні професійної 
спрямованості; прояв потреб і мотивів 
гуманістично спрямованої соціально-
педагогічної діяльності; ціннісне ставлення 
до майбутньої професії, засвоєння соціально 
значущих професійних цінностей. 

Для оцінювання рівня сформованості 
професійної спрямованості майбутніх 
соціальних педагогів за операційно-
діяльнісним критерієм було обрано такі 
основні показники: здатність застосовувати у 
професійній діяльності набуті знання для 
вирішення різного роду соціально-
педагогічних проблем; діагностувати, давати 
практичні рекомендації із соціально-
педагогічних проблем, пов’язаних із сім’єю 
та особистістю тощо; уміння адаптуватися в 
сучасних соціально-економічних та 
виробничих умовах; відповідальна поведінка 
щодо самостійного прийняття рішення і 
усвідомлення міри відповідальності за нього. 

Основними показниками особистісного 
критерію визначено: вимогливість до себе, 
працелюбність, організованість, 

наполегливість, комунікабельність; 
володіння знаннями і уміннями особистого 
інтелектуального розвитку та професійним 
мисленням (критичність, гнучкість, 
самостійність): уміння використовувати 
відповідні методики корекції свого 
психічного та психофізіологічного стану; 
прагнення до саморозвитку та 
самовдосконалення, уміння щодо 
самоконтролю і самоаналізу, адекватна 
самооцінка, рефлексія. 

Висновки. Проведене дослідження 
дозволило нам уточнити поняття “критерії” і 
“показники” та сформулювати і розкрити 
критерії і показники сформованості 
професійної спрямованості майбутніх 
соціальних педагогів. До критеріїв 
сформованості професійної спрямованості 
відносимо пізнавально-інформаційний, 
мотиваційно-ціннісний, операційно-
діяльнісний, особистісний. Їх сукупність 
охоплює всі суттєві характеристики процесу 
формування професійної спрямованості 
майбутніх соціальних педагогів. Кожному із 
них відповідає сукупність відповідних 
показників.  

Перспективи подальших розвідок. 
Подальші дослідження будуть присвячені 
визначенню домінантних, провідних 
показників та їх “вагомості”.  

 
Література 

1. Ашеров А. Т. Подготовка, экспертиза и защита диссертации : учеб. пособ. / Акива Товиевич 
Ашеров. – Х. : Изд. УИПА, 2002. – 135 с. 

2. Беспалько В. П. Программированое обучение / В. П. Беспалько. – М. : Высш. шк., 1970. – 299 с. 
3. Квас В. М. Професійна спрямованість навчання фахових дисциплін майбутніх учителів 

предметів природничого циклу навчання : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / В. М. Квас; Черкас. 
нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 22 с. 

4. Копетчук В. А. Професійна спрямованість навчання предметів природничо-математичного 
циклу в медичному коледжі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / В. А. Копетчук; Ін-т пед. АПН 
України. – К., 2009. – 23 с. 

5. Кыверялг А. А. Методы исследования в профессиональной педагогике / Антс Аугустович 
Кыверялг. – Таллин : Валгус, 1980. – 334 с. 

6. Монахов Н. И. Изучение эффективности воспитания : теория и методика (опыт эксперимент. 
исслед.) / Н. И. Монахов. – М. : Педагогика, 1981. – 69 с. 

7. Москалюк О. І. Формування професійної спрямованості у майбутніх соціальних педагогів : 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / О. І. Москалюк; Хмельницьк. нац. ун-т. – Хмельницький, 2007. – 210 с. 

8. Моторна Л. В. Професійна спрямованість навчання природничо-наукових дисциплін у 
підготовці молодших спеціалістів технічного профілю : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. В. Моторна; 
Вінницьк. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – 22 с. 

9. Путляева Л. В. Современные психолого-педагогические проблемы профессионального 
обучения / Л. В. Путляева. – М., 1990. – 170 с. 

10. Самарук Н. М. Професійна спрямованість навчання математичних дисциплін майбутніх 
економістів на основі міжпредметних зв’язків : дис. …. канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. М. Самарук; 
Тернопіль. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 21 с.  



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 2 (39) /2014 24 

11. Сліпчук В. Л. Професійна спрямованість навчання природничих дисциплін у медичному 
ліцею : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / В. Л. Сліпчук; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. – К., 2011. – 17 с. 

12. Цецик С. П. Педагогічні умови забезпечення професійної спрямованості математичної 
підготовки студентів екологічних спеціальностей : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / С. 
П. Цецик; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – К., 2011. – 22 с. 

13. Черкашин О. Д. Формування професійної спрямованості майбутніх офіцерів у процесі фахової 
підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / О. Д. Черкашин; Харків. нац. пед. ун-т 
імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2010. – 23 с.  

14. Яремчук С. В. Формування професійно-психологічної спрямованості особистості майбутнього 
вчителя : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / С. В. Яремчук; Нац. пед. ун-т імені 
М. П. Драгоманова. – К., 1999. – 24 с. 

 
 

Vasyuk О.,  Ph.D., associate professor of education 
CRITERIA AND INDICATORS OF FORMATION OF PROFESSIONAL ORIENTATION OF 

FUTURE SOCIAL PEDAGOGUE 
Diagnosis formation levels of professional orientation appropriate conduct based on a specially developed 

criteria and indicators. The article defines the criteria for formation of professional orientation of future social 
workers: cognitive-information (description, which takes into account the intellectual capacity, the development 
of a personality instrumental) motivational value (reflecting the attitude towards their profession, motivation to 
social and educational activities), operational-activity (possession of skills to carry out social and educational 
activities), personal (identification of professionally significant personality traits ). Their aggregate covers all the 
essential characteristics of the process of formation of professional orientation. Each of them corresponds to a 
set of relevant indicators. Reliable and standardized criteria and indicators should provide an opportunity to 
assess the results of the process at any stage, to obtain qualitative and quantitative characteristics, and adjust the 
educational process, comparing the interim results of the developed benchmark. 

Keywords: professional orientation, social pedagogue, criteria, indicators. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СУБ’ЄКТАМ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
Стаття присвячена проблемі активізації пізнавальної діяльності студентів вищого начального 

закладу. Розглядаються методичні рекомендації суб’єктам розвитку та активізації пізнавальної 
діяльності студентів вищого навчального закладу. Серед суб’єктів активізації пізнавальної діяльності 
виділяються наступні: викладач, куратор, студентська група, студент, психолог.  

Ключові слова: пізнавальна діяльність студента, суб’єкти активізації, студент, викладач, 
куратор, психолог, студентська група.  

Статья посвящена проблеме активизации познавательной деятельности студентов высшего 
учебного заведения. Рассматриваются методические рекомендации субъектам развития и 
активизации познавательной деятельности студентов вуза. Среди субъектов активизации 
познавательной деятельности выделяются следующие: преподаватель, куратор, студенческая группа, 
студент, психолог. 

Ключевые слова: познавательная деятельность студента, субъекты активизации, студент, 
преподаватель, куратор, психолог, студенческая группа. 

Актуальність дослідження. Проблема 
виховання особистості – одна з 
найголовніших проблем сучасності. Новому 
суспільству потрібна нова людина – 
високоосвічена, інтелігентна, національно 
свідома.  

Пріоритетним напрямком у вихованні 
студентства є всебічний та гармонійний 
розвиток особистості, здатної до саморозвитку, 
самовиховання і самореалізації у суспільстві, 
яка керується загальнолюдськими цінностями, 
глибоко розуміє традиції свого народу та 
примножує їх.  

Студентський вік – пора найскладнішої 
структуризації інтелекту, яка дуже 
індивідуальна та варіативна. Саме даний 
період життя людини найбільш сприятливий 
для навчання та професійної підготовки. На 
даному етапі надзвичайно важливим є 
активізація пізнавальної діяльності студента.  

Різні аспекти пізнавальної діяльності 
особистості вивчали у своїх роботах Н.Ф. 
Тализіна [1], С.Л. Рубінштейн [2], А. Н. 
Леонтьєв [3], В. О. Штофф [4]. Проте у 
психолого-педагогічній літературі бракує 
практичного дослідження проблеми розвитку 
та активізації пізнавальної діяльності 
студентів вищого навчального закладу.  

Метою нашого дослідження було 
створити модель розвитку пізнавальної 
діяльності студентів вищого навчального 
закладу та експериментально перевірити її 
ефективність.  

Під моделлю розвитку пізнавальної 
діяльності ми розуміємо графічне 
представлення, що відображає позитивний 

вплив суб’єктів на основні компоненти 
пізнавальної діяльності особистості, що має 
на меті збагачення чуттєвого сприйняття, 
покращення теоретичного мислення та 
збільшення ефективності практичної 
діяльності студента.  

Серед суб’єктів розвитку та активізації 
пізнавальної діяльності студентів вищого 
навчального закладу ми виділяємо самого 
студента та студентську групу, викладача та 
куратора, психолога.  

Важливим завдання в межах нашого 
дослідження є розробити методичні 
рекомендації щодо активізації пізнавальної 
діяльності студентів вищого навчального 
закладу.  

Провідну роль у процесі розвитку та 
активізації пізнавальної діяльності студентів 
виконують викладачі та куратори груп. 
Професійна діяльність педагога вищої школи 
має свої специфічні особливості, які 
обумовлені метою професійної освіти, 
специфікою навчального процесу у ВНЗ, 
віковими особливостями аудиторії та тим, що 
педагог вищої школи одночасно виступає у 
декількох ролях: як педагог-викладач певної 
навчальної дисципліни, як науковець-
дослідник, як керівник навчально-
пізнавальної діяльності студентів, як 
куратор-організатор студентської групи. 

На початковому етапі навчання у ВНЗ 
для студентів найважливішим є 
психологічний процес адаптації до життя у 
новому колективі. Саме тому провідна роль у 
вихованні, в процесі соціалізації студентів 
належить куратору академічної групи. 
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Куратор для студента є чи не 
найголовнішим агентом соціалізації. Він 
виконує декілька функцій: дидактичну, 
організаторську, управлінську, виховну, 
громадсько-педагогічну, комунікативну. 
Крім того він розробляє заходи з 
самовдосконалення кожного студента.  

Куратор, який застосовує у своїй роботі 
гуманістичні технології виховання, може 
значно вплинути на розвиток пізнавальної 
діяльності студентів, а також забезпечити 
психологічні та організаційно-педагогічні 
умови для створення в університеті 
комфортного середовища, як ключового 
компонента соціальної ситуації розвитку 
особистості.  

Куратор – не лише наставник та 
організатор, але також вихователь та 
консультант. Він повинен спрямовувати 
виховну роботу групи, розвивати у студентів 
активність, самостійність, ініціативу, почуття 
відповідальності та зацікавленості в навчанні.  

Основні напрямки роботи, які повинен 
здійснювати куратор з метою активізації 
пізнавальної діяльності студентів, полягають 
в наступному: 

1.  відстеження та аналіз ефективності 
виховної роботи, розвиток творчої ініціативи 
студентів, самоврядування; 

2. виявлення нахилів і здібностей 
студентів і сприяння їх участі в роботі 
наукових та творчих гуртків, культурних 
товариств; 

3. відслідковування успішності 
студентів, встановлення контактів з 
відповідними кафедрами з метою створення 
належних умов для навчання, надання їм 
необхідної допомоги, здійснення заходів для 
роботи з обдарованими студентами; 

4. сприяння залученню студентів до 
факультетських та загальноуніверситетських 
заходів.  

Найскладнішою є робота куратора на 
першому курсі. Основна увага на першому 
курсі повинна спрямовуватися на вивчення 
особистості студента, виявлення активу та 
вдосконалення його роботи, формування 
згуртованого колективу групи, засвоєння 
студентами особливостей навчальної 
діяльності та правил гуртожитку, 
прищеплення навичок самостійної роботи, 
роз’яснення важливої ролі вивчення 
суспільних дисциплін, педагогіки та 
психології, а також спеціальних предметів у 
підготовці майбутнього спеціаліста. 

На другому курсі важливе місце займає 
виховання любові до обраної професії, 
вдосконалення навичок та вмінь із 
самостійного оволодіння знаннями, активна 
участь у громадській роботі, теоретичних 
конференціях, роботі у науковому 
студентському товаристві, різноманітні форми 
корисної праці, поширення естетичного 
кругозору, розвиток у студентів почуття 
гуманності та колективізму, мобілізація 
резервів із метою вдосконалення роботи в усіх 
напрямках навчально-виховних завдань. 

На третьому курсі необхідно розвивати 
навички дій, практикувати індивідуалізацію 
навчання та розвиток самостійних знань 
студента; проводити роз’яснення щодо 
сучасної методики наукового пізнання, 
ведення наукової роботи, надавати 
можливість для активної участі в науковій 
роботі кафедри, розвивати професійні 
інтереси та здібності студента; 
організовувати шефську допомогу 
першокурсникам; продовжувати виховання в 
кожного студента свідомого ставлення до 
питань навчальної, трудової, суспільно-
корисної та інших видів діяльності. 

На четвертому курсі студенти повинні 
оволодівати науковою методологією, 
закріплювати знання, які отримали з 
практики навчання й виховання виробляти, 
стійкий інтерес до суспільно-політичної та 
спеціальної інформації, брати активну участь 
у науково-дослідницькій роботі. 

На останньому курсі необхідно також 
знайомити студентів із сучасними 
досягненнями в галузі науки. 

За визначенням Г. І. Щукіної 
пізнавальна діяльність – «це особистісне 
утворення, що виражає інтелектуальний 
відгук на процес пізнання, живу участь, 
розумово-емоційну чутливість у 
пізнавальному процесі. Вона 
характеризується:  

1) пошуковою спрямованістю у 
навчанні; 

2) пізнавальним інтересом, прагненням 
задовольнити його за допомогою різних 
джерел як у навчанні, так і в позанавчальній 
діяльності; 

3) емоційним піднесенням, 
благополуччям перебігу діяльності» [5]. 

Безперечно, пізнавальна діяльність 
формується під час навчально-виховного 
процесу у різноманітних навчальних 
закладах. Тому ще одним важливим 
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суб’єктом активізації пізнавальної діяльності 
студента є викладач.  

Повноцінна і різноманітна пізнавальна 
діяльність студентів, яка є результатом і 
умовою успішного навчання, формується 
лише тоді, коли студенти розуміють цілі 
навчання, усвідомлюють значення того, що 
вивчається, виявляють інтерес до процесу і 
результату навчання. Психологічні 
дослідження свідчать, що усвідомлена мета 
досягається людиною активніше, швидше, а 
результат при цьому стає вищим і якіснішим. 
Тому викладач повинен знати такі способи 
керівництва навчальним процесом, «які б 
постійно стимулювали активність, 
пробуджували і розвивали пізнавальний 
інтерес, прищеплювали творчий підхід до 
того, що вивчається, таким чином сприяли 
розвитку пізнавальних сил студентів, 
готували їх до самоосвіти» [6].  

Варто зазначити, що з боку викладача 
активізація навчального процесу починається 
із діагностики та цілепокладання 
педагогічної діяльності. Це перший етап 
роботи. При цьому викладач повинен 
намагатися створити позитивно-емоційне 
відношення студента до предмету, до себе та 
своєї діяльності.  

На другому етапі, викладач створює 
умови для систематичної, пошукової, 
навчально-пізнавальної діяльності студентів, 
забезпечуючи умови для адекватної 
самооцінки студентів в ході процесу 
навчання на основі самоконтролю та 
самокорекції.  

На третьому етапі викладач 
намагається створити умови для самостійної 
пізнавальної роботи студентів та для 
індивідуальної творчої діяльності, 
враховуючи сформовані інтереси.  

Проаналізувавши наукові джерела [2], 
[5], [7] ми можемо зазначити, що активізація 
пізнавальної діяльності викладачем, як 
суб’єктом розвитку та активізації 
пізнавальної діяльності студентів вищого 
навчального закладу, в першу чергу пов'язана 
зі змістом навчального матеріалу. Зокрема 
ми ведемо мову про:  

1. Посилення новизни у викладанні 
матеріалу – це новітні факти і відомості, 
відкриття і досягнення сучасної науки, а 
також порівняння, інформація, що здивує 
студентів і студенток університету, збудить 
їхню уяву, виявлення невідомих 

закономірностей, відкриття нових областей 
знань, вихід за межі навчальних програм; 

2. надання історичних фактів – надання 
відомостей з історії науки, про наукові 
відкриття. Історизм допомагає студентам 
оцінити значення навчання, наближає процес 
вчення до наукового пізнання; 

3. розкриття практичного значення 
навчального матеріалу – один з основних 
стимулів зацікавлення. Використання 
результатів науки в цілях практики, 
застосування знань у практичній діяльності, 
розуміння місця науки у житті людей 
підвищує престиж науково-теоретичних 
знань;  

4. залучення сучасних досягнень науки 
дозволяє студентам бачити, що зрозуміти їх 
суть можливо тільки маючи певні знання, що 
підвищує зацікавлення не лише до тієї чи 
іншої науки, а й до навчання.  

З метою активізації пізнавальної 
діяльності студентів вищого навчального 
закладу викладач повинен використовувати 
різноманітні аспекти проблемного навчання, 
що сприяє появі у студентів пізнавальної 
зацікавленості: подив, інтелектуальна 
активність, емоційний підйом, прагнення до 
глибшого ознайомлення з предметом.  

Психологічній науці відомо, що 
емоційна напруга, притаманна негативному 
емоційно-психологічному фону, заважає 
пізнавальній діяльності людини, і навпаки, у 
відносно безконфліктному середовищі 
студенти легше та краще засвоюють знання, 
вище піднімають свою «інтелектуальну 
сходинку», що підтверджує необхідність 
створення емоційно-позитивної атмосфери у 
навчально-виховному середовищі, 
сприятливої для розвитку особистості.  

Надзвичайно важливим є рівень 
розвиненості взаємовідносин в академічній 
групі. Адже саме в період навчання основні 
суспільні зв’язки студентів зосереджені саме 
в академічній групі, порушення яких  

призводить до стресових ситуацій, і, як 
наслідок, може викликати психосоматичні 
захворювання.  

Потрібно пам’ятати, що студентська 
група, в якій перебуває студент, є 
мікросоціумом. Позитивний психологічний 
клімат в академічній групі сприяє 
підвищенню у студентів позитивної 
мотивації до навчання, формуванню і 
розвиткові індивідуально-стійких рис 
особистості, зокрема товариськості, усуває 
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психологічну напругу, що викликає стан 
самотності та роз`єднаності. 

Вищим рівнем розвитку студентської 
групи є колектив. Студентська група стає 
колективом, якщо взаємодія та 
взаємовідносини студентів всередині групи 
підкоряються єдиним цілям, завданням 
спільної діяльності, особистісно-значущим 
змістом цієї діяльності. Студентська група, 
яка досягла рівня колективу в своєму 
розвитку, стає референтною для її студенів, 
тобто такою, на думку якої студенти 
зважають перш за все. 

Складні і нові завдання, що виникають 
перед студентом вже на першому курсі, 
вимагають чіткої організації навчального 
процесу, виховання в студентів навичок 
самостійної роботи з навчальною та 
науковою літературою, умінь самостійного 
розподілу свого часу між навчанням, 
побутом і відпочинком, а в багатьох 
випадках ще й підробітками.  

Важливо пам’ятати, що саме у 
студентському віці відбувається перегляд 
ціннісно-духовних категорій, аксіологічна 
переорієнтація. Посилюється усвідомленість, 
об’єктивна позитивізація мотивів поведінки. 
Формуються і зміцнюються позитивні 
особистісні риси – відповідальність, почуття 
обов’язку, цілеспрямованість, 
наполегливість, самостійність, уміння 
регулювати свої почуття, бажання, 
схильності. Разом з тим треба мати на увазі, 
що до 20 років здатність людини до 
повносвідомої регуляції своєї поведінки 
остаточно ще не сформована. Тому інколи 
мають місце невмотивовані, флуктуаційні 
прояви негативної поведінки, неадекватних 
дій, протиправних вчинків. 

Крім того студентський вік — пора 
активної самооцінки. Вона може бути 
об’єктивною, завищеною і заниженою. 

Особливості самооцінки тісно пов’язані 
з характером уявлень студента про себе. 
Особистість оцінює себе і свої можливості в 
залежності від того, через яку сферу 
життєдіяльності вона виділяє себе, своє “Я”: 
студенти, які виділяють себе через сферу 
діяльності, різко завищують свою 
самооцінку; у студентів, які виділяють себе 
через сферу взаємин, самооцінка виявляється 
або заниженою, або адекватною (що 
трапляється набагато рідше). Особливості ж 
самоконтролю пов’язані з характером змісту 
образу “Я”: студенти, які виділяють себе 

через сферу взаємин, краще контролюють 
свої дії, ніж ті студенти, які виділяють себе 
через сферу діяльності.  

Важливо зазначити, що оцінка і 
самооцінка можуть сприяти розвитку 
мотивів, які тісно пов'язані з інтересом до 
учіння, почуттям задоволення від успіхів, 
радістю від подолання труднощів і 
досягнення мети; таких якостей особистості, 
як відповідальність, працелюбність, 
акуратність тощо.  

Ефективним засобом формування в 
студентів навичок самоконтролю є 
використання колективних (фронтальних) 
перевірок у поєднанні з контролем з боку 
вчителя. У процесі навчання слід знайомити 
студентів з метою виконуваної роботи, 
вимогами до неї, способами виконання, 
прийомами самоконтролю і шляхами їх 
удосконалення. 

При цьому важливу роль у самоконтролі 
відіграють не лише самооцінка студента, але 
і педагогічна оцінка. Самооцінка студента в 
навчальному процесі розвиває критичне 
ставлення до своїх здібностей і можливостей, 
об'єктивне оцінювання результатів навчання. 
Від ефективності самооцінки залежить 
здатність студента знаходити помилкові дії, 
запобігати їм і завдяки цьому підвищувати 
результати самоконтролю. 

Для формування навичок самоконтролю 
й адекватної самооцінки студентові потрібно 
мотивувати виставлену йому оцінку, 
пропонувати йому оцінити свою відповідь, 
організувати у групі взаємоконтроль, 
рецензування відповідей інших студентів 
тощо. Важливо при цьому ознайомити їх з 
нормами і критеріями оцінювання знань.  

Самоконтроль та самооцінка виконують 
важливу розвивальну функцію в 
навчальному процесі, так як сприяють 
розвитку в студентів логічного і критичного 
мислення, пам'яті, мовлення, уміння 
аналізувати, порівнювати, узагальнювати 
тощо.  

Важливою умовою для активізації 
пізнавальної діяльності є самостійна робота 
студентів та її самоконтроль. Під 
самостійною роботою студентів розуміється 
така робота, яка виконується студентами за 
завданням та під контролем викладача, але 
без безпосередньої його участі в ній, і при 
цьому студенти свідомо прагнуть досягти 
поставленої мети, застосовуючи свої 
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розумові зусилля і виражаючи в тій або іншій 
формі результат розумових дій. 

Самостійна робота в поєднанні з 
самоконтролем робить значний вплив на 
глибину і міцність знань студентів з 
предмета, на розвиток їх пізнавальних 
здібностей і вмінь здійснювати 
самоконтроль, на темп засвоєння нового 
матеріалу.  

У будь-якій навчальній роботі явно чи 
неявно представлені взаємооцінки, різні 
форми взаємоконтролю. Однак 
взаємоконтроль як вид спільної діяльності 
без особливого формування не стає нормою 
навчальної роботи. Інакше кажучи, завдання 
взаємоконтролю має бути особливим 
предметом засвоєння.  

Взаємоконтроль – це ще один 
ефективний спосіб розвивати пізнавальну 
діяльність у студентському колективі.  

Отже, якщо самоконтроль є засвоєнням 
засобів і способів оволодіння своєю 
поведінкою, то взаємоконтроль є засвоєнням 
засобів і способів побудови спільної 
діяльності. Важлива умова формування їх 
полягає у тому, що студент повинен спочатку 
сприйняти завдання контролю. Це означає, 
що особливим предметом засвоєння студента 
стає структура своєї чи спільної з іншими 
діяльності. Від засвоєння завдання контролю 
студент легше переходить до оволодіння 
його способами.  

 Взаємооцінка студентами своїх знань в 
свою чергу розвиває комунікативність, 
вміння вести дискусію, лаконічно і дохідливо 
пояснити матеріал іншому студенту. 
Взаємооцінка студентів є ефективним 
методом активізації пізнавальної діяльності 
студента.  

Ще одним важливим елементом нашої 
моделі та вагомим суб’єктом розвитку 
пізнавальної діяльності студентів є психолог. 
Залучення психолога сприятиме швидшому 
подоланню окремими студентами перепон 
адаптації. 

Він може стати в нагоді в певний 
момент життя групи, коли виникає конфлікт, 
чи то між її членами, чи в особистому житті 
студента. В цей момент буває замало 
втручання куратора, а тим більше батьків. На 
допомогу в даній ситуації може прийти 
штатний психолог, який є незалежним та не 
стане на сторону жодної з конфліктуючих 
сторін. Психолог може здійснювати не лише 
індивідуальні чи групові бесіди, а проводити 

профілактичну та корекційну роботу серед 
студентів. 

У науковій літературі поняття 
«психологічна корекція» має різне 
трактування. Наприклад, деякі автори 
розглядають психологічну корекцію як 
спосіб профілактики нервово-психічних 
порушень у дітей [8]. Інші розуміють її як 
метод психологічного впливу, спрямований 
на створення оптимальних можливостей і 
умов розвитку особистісного та 
інтелектуального потенціалу дитини [9], як 
сукупність прийомів, які використовує 
психолог, для виправлення психіки чи 
поведінки психічно здорової людини [10] або 
як тактовне втручання у процеси психічного і 
особистісного розвитку людини з метою 
виправлення відхилень [11]. Поняття 
«корекційно-розвивальна діяльність» 
відображає специфічні цілі корекційної і 
розвивальної діяльності й одночасно їх 
тісний зв’язок. Така діяльність може 
проводитись у вигляді розвивальних і 
корекційних занять. 

Розвивальна і корекційна робота мають 
розгортатися як процес впливу на 
особистість студента в цілому відповідно до 
таких принципів:  

- добровільної участі студента;  
- ґрунтування корекційно-розвивальної 

роботи на результатах психодіагностики; 
- цілісності – змістове наповнення й 

організація корекційно-розвивальної роботи 
має забезпечувати цілісний вплив на 
особистість студента;  

- орієнтації на вікові норми і 
дискретність. Дискретність означає вплив 
психолога на відносно незалежні конкретні 
складові внутрішнього світу людини. Вплив 
здійснюється на основі теоретичних уявлень 
про норми перебігу пізнавальних та 
емоційних процесів, про норми 
цілеутворення;  

- урахування індивідуально-
психологічних та особистісних відмінностей 
студента; 

- системності. Якщо корекційно-
розвивальна робота буде мати певну логіку, 
послідовність і методику, то участь студента 
у різних формах цієї роботи буде більш 
продуктивною та ефективною; 

- діяльності. Види діяльності 
добираються так, що у поєднанні вони 
підтримують інтерес студента, створюючи 
мотиваційний аспект психокорекції, та 
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сприяють задіянню всієї гами психологічних 
функцій.  

Суть первинної профілактики у вищому 
навчальному закладі полягає у здійсненні 
комплексу заходів, спрямованих на 
запобігання негативного впливу біологічних і 
соціально-психологічних факторів, які можуть 
слугувати причиною формування поведінки, 
що відхиляється від норми. У першу чергу 
вона має бути спрямована на формування в 
особистості неприйняття та категоричну 
відмову від певних стандартів поведінки.  

Отже, особистість студента проходить 
своє становлення в академічній групі, яка 
перебуває на певному етапі свого розвитку. 
Розвиток кожного окремого студента 
значною мірою пов'язаний із рівнем розвитку 
всієї академічної групи, до якої він належить 

і в яку він інтегрований. Сприятливі умови 
для розвитку студента загалом та його 
пізнавальної діяльності зокрема існують у 
групах, що досягли у своєму розвитку рівня 
колективу.  

Активізація пізнавальної діяльності 
повинна привести до підвищення 
ефективності професійної підготовки. Вона є 
важливою складовою загального процесу 
професіоналізації, а не самоціллю. 
Пізнавальну активність стимулює певним 
чином організована навчальна діяльність, до 
якої входять різноманітні форми самостійної 
роботи, оволодіння новими засобами 
навчання, проблемне навчання, елементи 
дослідження, творчі й практичні роботи. 
Важливу роль відіграють практичні заняття із 
застосуванням елементів гри. 
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METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS TO THE SUBJECTS OF ACTIVATION OF 

COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
The article deals with cognitive activity of students of higher educational institutions. The methodological 

recommendations to the subjects of the development and activation of cognitive activity of students of higher 
education are considered. The following subjects of cognitive activity are distinguished: a teacher, a curator, a 
student group, a student and a psychologist. It was noted that cognitive activity is stimulated by organized 
educational activity which includes different forms of individual work, mastering new learning tools, some 
elements of research, creative and practical works and problem education. Practical lessons using some 
elements of game play also an important role in activation of cognitive activity of student of higher educational 
institutions.  
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ДЕТЕРМІНАНТИ БАР’ЄРІВ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ  
КУРСАНТІВ – МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ДСНС УКРАЇНИ  

В УМОВАХ ВНЗ 
 
У статті розкриваються детермінанти виникнення бар’єрів професійного саморозвитку у 

курсантів – майбутніх працівників Державної служби України із надзвичайних ситуацій. За допомогою 
використання методичного інструментарію визначено ряд ситуативних зовнішніх та особистісних 
внутрішніх факторів, що зумовлюють виникнення перешкод та труднощів у процесі професійного 
саморозвитку курсантів – майбутніх працівників ДСНС України у ВНЗ. Запропоновано умови подолання 
бар’єрів через створення організаційно-педагогічних умов у ВНЗ. 

Ключові слова: саморозвиток, професійний саморозвиток, бар’єри професійного саморозвитку, 
самоприйняття, самопізнання, самовиховання, самопрогнозування. 

В статье раскрываются детерминанты возникновения барьеров профессионального развития у 
курсантов – будущих работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. С 
помощью использования методического инструментария определены ряд ситуативных внешних и 
личностных внутренних факторов, которые обуславливают возникновение препятствий и трудностей 
в процессе профессионального развития курсантов – будущих работников ГСЧС Украины в ВУЗе. 
Предложены условия преодоления барьеров с помощью создания организационно-педагогических 
условий в ВУЗе. 

Ключевые слова: саморазвитие, профессиональное саморазвитие, барьеры профессионального 
саморазвития, самопринятие, самопознание, самовоспитание, самопрогнозирование.  

Актуальність проблеми. Складна 
ситуація у галузі освіти, зокрема професійної 
освіти, обумовлена соціально - політичними 
та економічними проблемами на рівні 
держави. На сьогодні необхідними стають 
такі шляхи і форми професійної підготовки, 
які б не лише забезпечували молодого 
спеціаліста відповідною кваліфікацією, а й 
сприяли б його світоглядному, професійному 
та особистісному зростанню, розвитку його 
самосвідомості, самоідентичності. 
Переорієнтація підготовки на активність 
майбутнього фахівця, його здатність до 
самоосвіти, саморозвитку і самореалізації, де 
важливе значення набуває створення умов 
для професійного саморозвитку майбутнього 
фахівця, озброєння його навичками роботи 
над собою, напрямок його пошуків і зусиль 
на самостворювальну діяльність. Процес 
саморозвитку майбутніх фахівців є 
інтегральним потенційним прискорювачем 
їхніх змін та вдосконалень, генератором 
ключових компетенцій, життєво необхідних 
для успішної конкуренції в умовах постійних 
змін професійного середовища.  

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Проблемі саморозвитку та 
самоудосконалення майбутніх фахівців різних 
галузей діяльності присвячені праці 
Д. Гоменюка, Н. Лосєвої, В. Калошина, 
Т. Тіхонової, П. Харченко, поняття 
особистісного саморозвитку визначали 

Р. Вайнола, С. Іванова, В. Семиченко; 
професійний саморозвиток та його особливості 
є предметом вивчення у працях Т. Кошової, 
Р. Цокура. У працях науковців аргументована 
необхідність створення умов професійного 
саморозвитку студента у ВНЗ, озброєння його 
навичками роботи над собою, спрямування 
його пошуків і зусиль на самоперетворювальну 
діяльність [1; 2; 6]. Нерозвинена здатність 
курсанта до самопізнання, вплив на нього вже 
сформованих стереотипів і установок, 
несформованість механізмів саморозвитку та 
інші перешкоди, які зумовлені впливом 
зовнішніх та внутрішніх факторів, 
уповільнюють або ж призупиняють процес 
саморозвитку курсанта.  

Мета даної статті полягає у вивченні 
детермінантів виникнення бар’єрів 
професійного саморозвитку у курсантів – 
майбутніх працівників Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій в умовах 
підготовки у вищих навчальних закладах. 

Виклад основного матеріалу. Однією із 
основних для нашого дослідження виступає 
категорія саморозвитку, який генетично 
виникає на певному рівні психічного 
розвитку особистості і, багато в чому, 
визначає подальший особистісний та 
професійний розвиток людини. 
Саморозвиток визначається як 
фундаментальна здатність людини 
ставати і бути справжнім суб'єктом свого 
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життя, перетворювати власну 
життєдіяльність у предмет практичного 
перетворення [5, с. 61]. Основною складовою 
саморозвитку є самопізнання, що 
визначається як процес пізнання себе і 
навколишнього середовища, засіб здобуття 
внутрішньої гармонії та психологічної 
зрілості, і саме воно є єдиним шляхом для 
саморозвитку особистості, її самореалізації в 
житті [5, с. 17]. Отже самопізнання і 
саморозвиток є взаємопов’язаними та 
взаємообумовлюючими процесами, саме 
здатність до адекватного та всебічного 
самопізнання визначається умовою для 
всебічного і цілеспрямованого саморозвитку.  

Як зазначає Г. Цукерман, суб’єктом 
саморозвитку особистість стає лише у 
підлітковому віці, саме тоді відбуваються 
кардинальні зміни в усвідомленні, 
здійснюється процес переорієнтації норм. 
Проте суб’єктом саморозвитку людина стає 
лише за умови більш-менш усвідомленої 
постановки цілей із самоствердження, 
самоудосконалення, самореалізації, тобто під 
час визначення перспектив того, до чого вона 
прагне, що бажає чи не бажає змінити у собі 
[7, с. 54 - 61]. 

Важливою характеристикою 
саморозвитку є рівень розвитку 
самоусвідомлення, здатності до самопізнання 
через механізми ідентифікації та рефлексії. 
Розвинута здатність до самопізнання 
органічно входить у процес самостворення 
особистості, визначення перспектив 
саморозвитку, його способів та засобів. 

У своїй роботі поняття «професійний 
саморозвиток» майбутніх працівників ДСНС 
України ми розглядаємо як безперервний, 
цілеспрямований процес особистісного і 
професійного вдосконалення, заснований на 
взаємодії внутрішніх факторів, що є 
значимими, та зовнішніх, які активно та 
творчо сприймаються; процес, спрямований 
на підвищення рівня професіоналізму, 
розвиток професійно важливих якостей, 
акумулювання професійної майстерності, 
досвіду, знань, умінь, норм та цінностей; 
процес, в якому особистість є суб'єктом 
розвитку, яка володіє стратегіями 
розв'язання нових завдань щодо творення 
нею себе, свого внутрішнього світу та 
реалізує їх у професійній діяльності. Це 
складний соціально-опосередкований процес 
формування особистості, яка вирізняється 
індивідуально-своєрідним співвідношенням 
особистісних ознак: рис характеру, 
особливостей спрямованості, самосвідомості 
[2, c.70].  

Певні труднощі процесу саморозвитку 
спричиняють бар’єри саморозвитку, їх 
подолання часто ускладнене тим, що часто 
вони не усвідомлено сприймаються 
особистістю. На думку В. Маралова 
[5, с.139], деякі бар’єри людина здатна 
подолати самостійно, за умови достатньої 
мотивації та волі, інші - лише за допомогою 
значимих людей, які можуть узяти на себе 
відповідальність за тактичне керівництво 
саморозвитком людини.  

Найбільш серйозним у процесі 
саморозвитку, на думку В. Маралова, 
вказаний бар’єр відсутності 
відповідальності за власне життя, коли 
людина не здатна, або не може з об’єктивних 
причин відповідати за те, що із нею 
відбувається[5, с.145]. Окрім того вчені 
виділяють багато труднощів, пов’язаних із 
впливом інших людей, для яких 
саморозвиток та самовдосконалення кого-
небудь, окрім них самих, викликають 
протидію, яка часто ускладнюється почуттям 
заздрощів, прагненням до особистісної 
переваги та іншими мотивами, які виділяв 
неофрейдист А. Адлер.  

Складність та важкість подолання 
бар’єрів саморозвитку пов’язані із бар’єрами 
самопізнання, його мотиваційних та 
операціональних сторін. Важливе значення 
у їх подоланні має воля, яка має бути 
розвинута завдяки процесам 
самоудосконалення. У той же час 
неоднозначний вплив вольових процесів на 
саморозвиток визначається тим, що люди зі 
слабкою волею можуть мати певні 
результати у процесі саморозвитку.  

Перешкодою у саморозвитку та 
найскладнішим бар’єром, на думку 
В. Маралова, вважається той факт, що людина 
не завжди є суб’єктом свого саморозвитку, 
за неї цю функцію можуть виконувати інші, а 
це, в свою чергу, призводить до відсутності 
адекватної мотивації та постановки цілей 
саморозвитку. У таких випадках, як правило, 
людина починає «плисти за течією», випадкові 
обставини та ситуації визначають 
сомостворення її особистості, для неї 
характерна складність визначення у певній 
ситуації, побудова адекватних особистісних 
перспектив.  

Науковці виділяють також бар’єри 
саморозвитку, пов’язані із низьким 
розвитком (або відсутністю) здібностей до 
самопізнання, що пов’язане із нечітким 
уявленням про себе, звуженням сфер 
функціонування власної Я-концепції, та 
часто призводить до постановки у 
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саморозвитку або нереальних, або 
неадекватних цілей. Внаслідок цього індивід 
отримує результати, котрі не завжди його 
задовольняють та, відповідно, не дають 
можливості відчути себе повноправним 
суб’єктом власного життя.  

Наступна група - бар’єри, пов’язані із 
системою певних стереотипів та установок 
особистості, що склалися протягом її життя. 
Про цю групу перешкод відомо із праць 
представників різних психологічних шкіл та 
напрямів (К. Роджерс, А. Маслоу). Відповідно 
до наукових поглядів К. Роджерса, стереотипи 
поведінки обумовлені надмірною 
прихильністю особистості до соціального 
оточення, прагненням поводити і діяти як усі, 
відсутністю альтернатив у самопобудові 
особистості, враховуючи, що такі альтернативи 
завжди є, вони закладені у нашому глибинному 
індивідуальному досвіді. Дані фактори 
призводять до серії стереотипних реакцій, до 
високої залежності від оцінок інших значимих 
людей та соціального оточення взагалі. 
А. Маслоу, розглядаючи перешкоди 
особистісному зростанню, виділяв їх наступні 
джерела: це негативний вплив минулого 
досвіду, звичок щодо непродуктивної форми 
поведінки; соціальний вплив та груповий тиск, 
протидіяти якому індивід не здатний, не бажає 
та не вміє; наявність системи психологічних 
захистів, котрі створюють видимість 
благополуччя та адаптованості особистості до 
оточення.  

Наступна група бар’єрів визначається 
несформованістю механізмів 
саморозвитку у особистості. Неприйняття 
або ж часткове прийняття себе призводить до 
непродуктивної стратегії саморозвитку, 
людина витрачає сили на боротьбу із 
негативними якостями, а не на відкриття у 
собі нового; витрачається час, а результати 
будуть незадовільними як для особистості, 
так і для оточення.  

Велику роль у процесі саморозвитку 
мають механізми самопрогнозування 
особистості. Через їх несформованість 
людина виявляється нездатною створити 
бажаний образ власної особистості, виявити 
власні істинні життєві цілі. У випадку чіткого 
представлення образу та цілей немає гарантії, 
що вони відображають глибинні потреби 
особистості. Часто особистість уявляє не 
стільки бажаний та реальний образ себе у 
майбутньому, скільки соціально-прийнятний 
та схвалюваний, у якому відображаються 
загальноприйняті погляди на благополучне 
життя та діяльність. На думку науковців [5; 
6], така ідеалізація образу є характерною для 

багатьох молодих людей. Прагнення до 
благополуччя та щастя є всезагальною 
фундаментальною мрією, ніхто не бажає 
прогнозувати власний неуспіх, невдачі та 
труднощі. Проте чітке, диференційоване 
уявлення себе у майбутньому є необхідним 
атрибутом саморозвитку, який здійснюється 
у різноманітних формах. Створення дійсно 
реалістичної перспективи, яка дозволяє 
працювати над собою сьогодні для того, щоб 
досягти реалістичне майбутнє, є можливим 
лише тоді, коли прогнозуються і можливі 
успіхи, і можливі невдачі, - на фоні загальної 
позитивної емоційної установки.  

Окрема група професійного 
саморозвитку бар’єрів обумовлена 
відсутністю навичок самовиховання, 
незнанням та невмінням їх застосовувати; 
часто це пов’язане із відсутністю вольових 
якостей – людина, визначаючи для себе певні 
часові межі саморозвитку та самозмін, не 
дотримується їх та продовжує поводити себе 
та діяти по-старому.  

Наступна група - бар’єри, обумовлені 
соціальним оточенням, зокрема, певними 
людьми у ньому, що свідомо, цілеспрямовано 
чи несвідомо, перешкоджають саморозвиткові 
окремої людини. Вони створюють перепони 
через заздрість або небажання, що хтось може 
бути кращим, досконалішим. Знайти сили 
долати бар’єри даної групи доволі складно, тут 
може допомогти здатність до автономії, 
незалежності від інших, та побудова лінії 
власного життя та поведінки за принципом, що 
власне прагнення до досконалості не має 
обмежувати інтереси інших. У цьому випадку 
людина демонструє асертивну поведінку, що 
може під час її самоутвердження та 
самореалізації допомогти набути дійсний 
авторитет, навіть у недоброзичливців.  

На основі опитування за допомогою 
методики М. Вудкока і Д. Френсіса «Аналіз 
власних обмежень» [3, с.289] нами виділені 
бар’єри, що можуть ускладнювати процес 
професійного саморозвитку курсанта – 
майбутнього працівника ДСНС України у 
процесі професійної підготовки у ВНЗ:  

1) Бар'єри сприйнятливості до нового, 
або бар’єри інновацій, які відображають 
професійний догматизм, «вузькість» здобутої 
освіти, неприйняття нових ідей і способів 
поведінки, - даний бар’єр відмітили 17% 
опитуваних; 

2) Бар'єри комунікації, які відображають 
перешкоди на шляху інформаційної 
доступності і проблеми довіри в діловому 
спілкуванні, наявність вказаного бар’єру 
відмітили 23% опитаних курсантів; 
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3) Бар'єри досягнення, що містять аспекти, 
пов'язані з мотивацією досягнення, прагненням 
до успіху, труднощами в реалізації прийнятих 
рішень, у тому числі: проблеми неадекватного 
прогнозування, недостатньої швидкості 
прийняття рішень і реагування на ситуацію, 
невміння вчасно відмовитися від невірного 
рішення, відсутність варіативності в рішеннях 
та поведінці – дані бар’єри відмітили 27% 
опитаних; 

 4) Бар'єри особистісної ініціативи, які 
містять аспект опору змінам і нездатність до 
саморозвитку, відмічено у 20%; 

5) Бар'єри ризику - які виражаються в 
неприйнятті на себе відповідальності за 
ризик, невміння зважувати ситуацію – 
відмітили 14% опитуваних; 

6) Бар'єри автономності - виражаються в 
некритичності і залежності в прийнятті 
рішень – відмітили 38% опитаних, що може 
бути пов’язане із специфікою професійної 
підготовки, статутними вимогами, 
субординацією та високою нормованістю у 
всіх сферах діяльності. 

У працях В. Маралова знаходимо поділ 
бар’єрів саморозвитку на зовнішні і 
внутрішні, які обумовлені об’єктивними і 
суб’єктивними факторами. Використовуючи 
даний поділ нами були виділені бар’єри 
саморозвитку курсантів – майбутніх 
працівників ДСНС України у процесі 
підготовки у ВНЗ. До зовнішніх бар’єрів, 
обумовлених об’єктивними факторами, 
відносяться: низьке грошове утримання; 
великі фізичні та розумові напруження 
(наприклад, збіг таких заходів, як сесія, 
несення служби і прибирання території); 
погіршення стану здоров’я. Зовнішні 
бар’єри, обумовлені суб’єктивними 
факторами, залежать від створених для 
курсантів у ВНЗ ДСНС України умов та 
можуть бути спричинені: наявністю 
конфліктів у колективі; відсутністю 
підтримки і допомоги, перестановками у 
колективі взводу, зміною ролей та 
пов’язаними із цим труднощами. До 
внутрішніх бар’єрів, обумовлених 
суб’єктивними факторами, відносяться: 
відсутність у курсанта здатності до 
саморозвитку, його невміння і небажання 
відходити від шаблонів і стереотипів; 
відсутність мотивації до саморозвитку, 
низький рівень самопізнання, небажання 
ідентифікації з іншим, відсутність навичок 
рефлексії, нерозвиненість механізмів 
самоприйняття і самопрогнозування. 
Внутрішні бар’єри характеризується власною 
інертністю, лінню, самовпевненістю, 

неможливістю та небажанням мобілізувати 
себе на зміни та особистісне зростання. 

За допомогою використання методики 
диагностики ціннісних ориєнтацій у кар’єрі 
«Якорі кар’єри» (Е. Шейн, у перекладі та 
адаптації В. Чікер та В. Вінокурова) [8, с. 274], 
нами проведене опитування серед 90 курсантів 
– майбутніх працівників ДСНС України 3 та 4 
курсу Академії пожежної безпеки імені Героїв 
Чорнобиля, яке дозволило виявити ціннісні 
орієнтації, соціальні установки, інтереси та 
соціально обумовлені спонукання до 
професійної діяльності, характерні для 
курсантів академії. Як стверджує автор 
методики, кар’єрні орієнтації виникають на 
початку розвитку кар’єри, тобто під час 
навчання у ВНЗ, вони залишаються стійкими 
та можуть бути стабільні тривалий час, 
причому часто людина реалізує свої кар’єрні 
орієнтації неусвідомлено.  

Враховуючи специфіку професійної 
підготовки курсантів та особливі умови 
їхньої майбутньої професійної діяльності у 
органах та підрозділах ДСНС України, було 
проведено підрахунок та аналіз вираженості 
ціннісних орієнтацій за методикою, та 
вивчення можливих перешкод професійного 
саморозвитку за кожною обраною ціннісною 
орієнтацією: автономія, стабільність 
проживання, стабільність роботи, 
слугування, професійна компетентність, 
менеджмент, виклик, інтеграція стилів життя, 
підприємництво. 

Під час інтерпретації результатів нами 
виявлено, що високий рівень за позицією 
«автономія» у курсантів свідчить про 
бажання мати можливість робити все по-
своєму і не обмежуватись правилами 
організації; мати роботу, не пов’язану із 
режимом і будь-якими організаційними 
обмеженнями, де є максимум свободи і 
автономії у виборі занять та часу їх 
виконання, а також надання переваги свободі 
і автономії. Дана цінність має місце у 3,3 %, 
що може свідчити у недалекому прогнозі про 
небажання працювати у системі і 
усвідомлено здійснювати професійний 
саморозвиток у даній діяльності. 

Високий рівень за позицією 
«стабільність проживання» свідчить про 
потребу у безпеці, захисті, надання переваги 
сталому місцю проживання над підвищенням 
по службі. Дана цінність має місце у 18,8%, її 
вибір може обмежувати побудову 
альтернатив та власний кар’єрний розвиток 
через цінність постійного місця проживання.  

Вираженість цінності «стабільність 
роботи» пов’язана із потребою у 
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соціальному захисті та гарантованій оплаті, 
можливості прогнозування, вона наявна у 
71%, проте у професійному саморозвитку 
вона також може бути стримуючою через 
низький рівень домагань, зниження мотивації 
кар’єрного зростання за умов ризику 
втратити стабільність та безпеку, а також 
тенденцію перекладання відповідальності за 
управління своїм кар’єрним зростанням на 
керівника. 

Цінність «слугування» свідчить про 
бажання втілювати у роботі свої ідеали та 
цінності, вона виражена у 77% курсантів. Для 
них характерне прагнення приносити користь 
людям, суспільству, та важливість бачити 
конкретні результати своєї роботи. Головною 
тезою для побудови кар’єри у них є 
можливість максимально ефективно 
використовувати свої таланти та досвід для 
реалізації суспільно значимої цілі. Можна 
стверджувати, що дана категорія курсантів 
найбільш повно відповідає за своїми 
цінностями цілям та завданням служби ДСНС 
України та буде у їх виконанні максимально 
ефективною. Проте перешкоди у їхньому 
саморозвиткові можуть бути зумовлені 
консервативністю у поглядах та ідеалах, а 
також більшою орієнтацією на свої цінності, 
ніж на здібності, знання, вміння, навички та 
якості, необхідні для виконання роботи. 

Вираженість позиції «професійна 
компетентність» пов’язана із усвідомленням 
здібностей та талантів у певній галузі, вона 
наявна у 63% курсантів. Прагнення бути 
професіоналом та досягти успіху у 
професійній сфері, пошук визнання своїх 
талантів, виражених у посаді та статусі, 
відповідатиме їх рівню професіоналізму та 
майстерності. Прояв за даною позицією 
свідчить про високу ціннісну мотивацію 
виконувати службову та професійну 
діяльність у системі ДСНС та здійснювати 
професійний саморозвиток. Перешкодами їх 
професійного саморозвитку може бути 
втрата інтересу до роботи, якщо вона не 
дозволяє розвивати їх здібності. 

Позиція «менеджмент» виражена у 53% 
опитаних. Вона пов’язана із можливостями 
прояву лідерства, підвищеним рівня 
відповідальності, вкладом у успіх організації, 
що є ключовими цінностями та мотивами. 
Для таких осіб цінністю є процес управління 
людьми, мета їхнього професійного розвитку 
– влада, усвідомлення їх впливу на прийняття 
ключових рішень. Перешкодою їхньому 
професійному саморозвиткові може бути 
постановка як головної мети своєї кар’єри - 
зайняття певної керівної посади. 

Цінність «виклику» пов’язана із 
прагненням зробити неможливе, вирішувати 
унікальні завдання, виконувати складну 
роботу; вона наявна у 23%. Це виражається у 
бажанні долати труднощі у вирішенні 
складних завдань, перемагати у конкурентній 
боротьбі. Орієнтація на те, щоб «кидати 
виклик» - пожежі, смерті, екстремальній 
ситуації – відображає високу цінність 
героїчних вчинків та відповідає цінностям 
служби в ДСНС України. Кар’єра у ДСНС 
України для них – це постійний виклик 
їхньому професіоналізму, і постійна 
готовність його прийняти. Проте перешкоди 
професійного саморозвитку тут зумовлені 
бажанням кидати виклик при конкуренції та 
у міжособистісних стосунках, де соціальна 
ситуація розглядається із позиції «виграв або 
програв»; пріоритетом процесу боротьби і 
відчуття перемоги над конкретною галуззю 
діяльності або кваліфікацією; можливим 
зниженням мотивації у професійній 
діяльності у обставинах, де все просто та 
мирно, через надмірну цінність новизни, 
різноманітності, боротьби та виклику.  

Із цінністю «інтеграція стилів життя» 
пов’язане прагнення зберегти гармонію між 
особистим життям і кар’єрою, щоб у 
організаційних взаєминах відображалася 
повага до особистих та сімейних проблем. 
Дана цінність виражена у 20%, і обирати і 
підтримувати певний спосіб життя для них 
важливіше, ніж домагатися успіху у кар’єрі. 
Зрозуміло, що дані пріоритети можуть 
зумовлювати перешкоди та труднощі 
професійного саморозвитку. Дана цінність не 
є однозначною щодо прогнозування успіхів у 
професійній діяльності системі ДСНС, 
враховуючи ненормованість робочого дня, 
велику кількість нововведень у зв’язку із 
реформуванням системи та необхідністю на 
сьогоднішній день залишати пріоритетним 
для себе розвиток кар’єри, а не рівновагу між 
нею, звичним способом життя та особистими 
інтересами. До того ж конформність як 
характерний прояв даної цінності, залежність 
від думки оточення, часто унеможливлює 
особистісний, вільний вибір та свідчить про 
низьку соціальну активність.  

Позиція «підприємництво» пов’язана із 
бажанням створювати нові організації, 
послуги; вона виражена у 17% опитаних. 
Дані особи є підприємцями по духу, мета їх 
кар’єри полягає у створенні нового, в 
організації справи, втіленні у життя власної 
ідеї, вершиною кар’єри для них є власний 
бізнес, що є неможливим для реалізації в 
умовах проходження служби в ДСНС 
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України. Проте вираженість даної позиції 
може свідчити й про креативність мислення у 
курсантів, їхню здатність нестандартно 
вирішувати поставлені завдання, долати 
труднощі професійної діяльності.  

Висновки. Отже, бар’єри професійного 
саморозвитку майбутніх працівників ДСНС 
України в умовах підготовки у ВНЗ є 
різноманітними та визначаються не лише 
загальними тенденціями, а, зокрема, 
індивідуальним життєвим шляхом курсанта, 
своєрідністю його індивідуального сприйняття 
себе, свого ставлення до інших (викладачів, 
керівництва, курсового офіцерського складу, 
курсантів), своїх життєвих та професійних 
цілей, у тому числі і цілей професійного 
самоудосконалення та саморозвитку.  

Подолання бар’єрів професійного 
саморозвитку майбутніх працівників ДСНС 

України передбачає створення у ВНЗ певних 
організаційно-педагогічних умов, які 
дозволяють розвинути у курсантів здібності 
до самопізнання, сформувати механізми 
саморозвитку (рефлексію, самоприйняття  ̧
самопрогнозування) через прийняття себе, 
розвиток рефлексивних умінь та формування 
механізмів самопрогнозування; формування 
навичок самовиховання, усвідомлення 
впливу сформованої стійкої системи 
стереотипів та установок та розуміння певної 
хибності їх постійного застосування. Дані 
умови виступають зовнішньою спонукою 
розгортання внутрішніх процесів 
самосвідомості та самовизначення курсанта 
та дозволяють йому бути спроможним 
суб’єктом організації власної 
життєдіяльності та проектування свого 
професійного шляху. 
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DETERMINANTS OF THE BARRIERS OF PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT OF 

CADETS – FUTURE WORKERS OF SSE OF UKRAINE IN HIGHER EDUCATIONAL 
ESTABLISHMENT 

The article deals with the determinants of appearance of barriers of professional self-development of the cadets – 
future workers of State Service of Emergencies of Ukraine. With the help of methodological tools there was determined 
the chain of situational outer and personal inner factors, which cause the appearance of interference and difficulties in 
the process of professional self-development of the cadets – future workers of SSE of Ukraine during their professional 
training in higher educational establishments. There was determined that the barriers of professional self-development 
of future workers of SSE of Ukraine during their studying in higher educational establishments are different and are 
defined not only by general tendencies but also by personal lifestyle of cadet, their professional purposes, aims of 
professional self-help and self-development. There were proposed the ways of overcoming the barriers by creating 
organizational pedagogical conditions in higher educational establishments, which will help to develop abilities to self-
knowledge in cadets, to form mechanisms of self-development via knowledge of oneself, development of reflexive 
abilities and formation the mechanisms of self-prediction, formation of abilities of self-education.  

Key words: self-development, professional self-development, barriers of professional self-development, self-
acceptance, self-perception, self-education, self-prediction.  
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МЕДІА ТА ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПОШУК ШЛЯХІВ КОНВЕРГЕНЦІЇ ЧЕРЕЗ 
АНАЛІЗ ЗМІСТУ ПОНЯТЬ 

 
Відзначена зростаюча роль медіа-освіти, яка розглядається як частина автономної галузі знань у 

педагогіці. Разом з тим, різноманіття медіа робить привабливою можливість їх використання в 
традиційних освітніх технологіях, передумовою для чого є тісний зв'язок медійної та інформаційної 
грамотності. В якості одного із напрямів пошуку можливих точок дотику медійної та освітньої сфер 
запропоновано дослідження змісту основоположних медіа-термінів.  

Ключові слова: медіа, мас-медіа, медіа-освіта, освітні технології, інформаційно-комунікаційні 
технології, понятійно-категоріальний апарат, шляхи конвергенції.  

Отмечена возрастающая роль медиа-образования, которое рассматривается как часть 
автономной отрасли знаний в педагогике. Вместе с тем, многообразие медиа делает привлекательной 
возможность их использования в традиционных образовательных технологиях, предпосылкой для 
которого является тесная связь медийной и информационной грамотностей. В качестве путей поиска 
возможных точек соприкосновения медийной и образовательной технологий предложено исследование 
смысла основоположных медиа-терминов.  

Ключевые слова: медиа, масс-медиа, медиа-образование, образовательные технологии, 
информационно-коммуникационные технологии, понятийно-категориальный аппарат, пути конвергенции. 

Постановка проблеми. Термін «медіа», 
терміни та словосполучення зі складником 
«медіа»: медіа-реальність, медіа-освіта, 
медіа-педагогіка, медіа-грамотність, медіа-
компетентність, медіа-сфера, мас-медіа, 
медійна освіта тощо стали невід’ємною 
складовою сьогодення та об’єктом 
досліджень науковців різних галузей знань: 
філософії, соціології, журналістики, 
педагогіки, комп’ютерних наук та ін.. В 
епоху розвитку і становлення інформаційно-
комунікаційного суспільства з переходом до 
вищої його стадії – суспільства знань, медіа-
грамотність вважають однією із невід’ємних 
складових соціалізації особистості, 
забезпечення якої покладається на медіа-
освіту. У документах ЮНЕСКО вказано, що 
«медіаосвіта − це навчання теорії та 
практичним умінням, необхідним для 
опанування сучасними мас-медіа, які 
розглядаються як частина специфічної, 
автономної галузі знань у педагогічній теорії 
та практиці. Її слід відрізняти від 
використання медіа як допоміжних засобів у 
викладанні інших галузей знань, таких як, 
наприклад, математика, фізика чи географія» 
[1, 2]. Разом з тим, в матеріалах ЮНЕСКО 
відзначається множина точок перетину медіа 
та інформаційних технологій. Саме тому, 
медійна та інформаційна грамотність (МІГ) 
розглядаються під одним «парасольковим» 
поняттям. «Технологічні удосконалення в 
галузі телекомунікацій спричинили суттєве 
поширення засобів масової інформації та 
інших постачальників інформації (бібліотек, 
архівів, Інтернету тощо), які відкрили 

громадянам доступ до і можливість обміну 
колосальними обсягами інформації. 
Наслідком і доповненням цього феномену 
стало прагнення громадян безперешкодно 
оцінювати релевантність і надійність цієї 
інформації, повністю здійснюючи при цьому 
своє право на свободу самовираження і право 
на отримання інформації. Саме в такому 
контексті слід розглядати потребу у медійній 
та інформаційній грамотності, яка розширює 
масштаби руху за громадянську освіту, 
включаючи в нього педагогів як головних 
суб’єктів перетворень» [1, с.13]. МІГ 
визначається як основа навчання протягом 
усього життя і як засіб для забезпечення 
можливості «ефективно шукати, оцінювати, 
використовувати і створювати інформацію у 
всіх сферах діяльності для досягнення 
особистих, соціальних, професійних і 
освітніх цілей» [1, с.18]. 

На сьогодні беззаперечним фактом є те, 
що, поряд з медіа-технологіями, все більшого 
розвитку і актуальності набувають 
інформаційно-комунікаційні технології 
(ІКТ), які одночасно є підґрунтям розвитку та 
вдосконалення як медіа-сфери так і сучасних 
освітніх технологій.  

Основні поняття медіа та освітніх 
технологій, заснованих на ІКТ, достатньо 
часто співпадають за змістом, але можуть 
різнитися за назвою і навпаки, що 
призводить до неоднозначності їх розуміння, 
трактування і вжитку в спеціальній, освітній 
та популярній літературах. Між зазначеними 
сферами існують певні спільності і 
розмежування, виявлення та виокремлення 
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яких сприятиме впорядкуванню термінології 
та однозначності розуміння і застосування 
вказаних термінів та їх похідних. Окрім 
цього, освітні технології, ґрунтуючись на 
досягненнях ІКТ, давно уже вийшли за межі 
аудиторії, простору і часу, що сприяє ще 
більшому стиранню граней між ними та 
медіа сферою. На сьогодні використання 
медіа лише в якості допоміжного засобу при 
навчанні іншим предметам є достатньо 
вузькою сферою їх застосування в освітніх 
технологіях, які, завдяки стрімкому розвитку 
ІКТ, вирізняються новими формами 
організації освітнього процесу, 
орієнтованими на електронну освіту, 
дистанційну освіту, відкриті освітні 
інформаційні ресурси, відкриту освіту, 
самоосвіту тощо. Зазначене підвищує 
потенційну можливість використання медіа в 
освітніх технологіях, зокрема, в організації 
навчального процесу в цілому, у збагаченні 
форм подання мережевих освітніх ресурсів, 
що сприятиме збільшенню дидактичного 
потенціалу навчальних матеріалів, активізації 
пізнавальної діяльності, розвитку критичного 
мислення, вміння користуватися всесвітніми 
освітніми і науковими надбаннями та 
створювати власні інформаційні ресурси і 
обмінюватися ними.  

Понятійно-категоріальний апарат медіа-
сфери знаходиться в стадії динамічного 
розвитку і вирізняється множиною 
трактувань одних і тих же термінів, що 
ускладнює однозначне розуміння їх змісту та 
співставлення з термінологією освітньої та 
ІКТ сфер. Окрім цього, стрімкий розвиток 
ІКТ призводить до динамічних змін в медіа-
сфері та освіті, до появи нових можливостей, 
засобів, методів і, як наслідок, − нових 
термінів.  

З огляду на зазначене, виявлення шляхів 
конвергенції медіа-сфери та «традиційних» 
освітніх технологій, заснованих на 
використанні ІКТ, через аналіз понятійного 
змісту основоположних термінів є 
актуальним завданням як на сьогодні, так і на 
перспективу.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Аналізом змісту медійних 
термінів займалися провідні вітчизняні і 
зарубіжні науковці різних галузей знань: 
М. Маклюен (трактування «медиа» як 
складової фінальної стадії зовнішнього 
розширення людини), В. Савчук 
(філософський підхід щодо дослідження 
історії походження терміну «медіа» та 
аналізу його понятійного змісту), 
О. Федоров, Г. Онкович, Н. Духаніна (аналіз 

змісту і використання медіа-термінів в 
контексті медіа-освіти), А. Черних, С. Квіт 
(історія походження та зміст 
основоположних термінів в контексті масової 
комунікації), Б. Грушин (питання масової 
інформації і свідомості), М. Лукіна, 
К. Вейлер (засоби масової інформації), 
О. Федорова (аналіз змісту термінів в 
контексті конвергенції медіа і соціальних 
мереж), В. Кросбі, Я. Засурський, 
Л. Манович, В. Вашкевич, Д. Галкін, 
Л. Землянова (мас-медіа, нові медіа), 
А. Алєксєєва (інтернет та інтерактивні 
електронні медіа) та ін.. Наукових 
досліджень, щодо пошуку можливих шляхів 
конвергенції медіа та освітніх технологій, 
заснованих на використанні ІКТ, через аналіз 
змісту понять не виявлено. 

Виклад основного матеріалу. 
В.В.Савчук з філософської точки зору 
відмічає багатогранність змісту 
основоположного терміну «медіа». «Media 
(від латинського medium) − щось середнє, що 
знаходиться посеред, що займає проміжне 
положення, середина, центр; в 
середньовічній містичній традиції − медіум. 
У міфопоетичній традиції медіум (жрець, 
чаклун, шаман, трикстер) з’єднував основні 
семантичні опозиції: землю і небо, дух і тіло, 
і тим засвідчував їх існування. У різних 
європейських мовах medium означає: засіб; 
посередник, людина, що легко піддається 
навіюванню, і, нарешті, у фізичному сенсі − 
середовище. Наприклад, в англійській мові, 
значення цього слова розкривається в слові 
«посередник», але також: а) спосіб, засіб, 
гроші, засіб комунікації (mass media), 
підтримка, посередництво, середина, 
проміжна ступінь, проміжна стадія, 
середовище (речовина, в якій існує що-
небудь); б) оточення, навколишня реальність, 
а також і центр, і посередник, і засіб, і нове 
середовище: суспільство, суспільне життя, 
гласність, дещо, що знаходиться в 
громадському користуванні». Таким чином 
зміст «медіа» розчиняється в різноманітті 
детонаторів, які складно охопити в одному 
визначенні» [3]. В.В.Савчук відмічає, що 
«медіа виявляється не стільки посередником, 
скільки середовищем, яке містить те, що 
раніше протистояло одне одному: світ 
небесний і земний, суб’єктивну і об’єктивну 
реальність, індивіда і суспільство».  

Складність перекладу і трактування 
терміну «medium» відзначається в 
коментарях до книги М.Маклюена 
«Понимание Медиа: Внешние расширения 
человека». «Термін «medium» має в 
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англійській мові дуже широку і загальну 
назву, для перекладу якої в російській мові 
немає рівноцінного аналогу. … Виходячи з 
цього, ми будемо перекладати цей термін як 
«засіб комунікації», а в ряді випадків, коли це 
необхідно, використовувати такі варіанти 
перекладу як «засіб повідомлення», і «засіб 
(масової) інформації». Крім того, цей термін 
має таке загальне значення, як «засіб зв’язку» 
і більш приватне значення «засоби 
повідомлення» [4, с.187]. 

Медіа − (від лат. medium − засіб, 
посередник, спосіб) − засоби комунікації та 
передачі інформації різних типів. У поняття 
медіа включають технічні засоби створення, 
тиражування, розповсюдження інформації та 
обміну інформацією між авторами та 
масовою аудиторією. В даний час термін 
медіа часто вживається як синонім мас-медіа 
− засобів масової комунікації (друковані 
видання, радіо, телебачення, Інтернет тощо). 
Роль і ступінь впливу медіа на розвиток 
сучасного суспільства зростає з кожним 
роком, перетворюючи медіа в один з 
основних засобів, за допомогою якого люди 
освоюють і оцінюють навколишню дійсність 
у соціальних і психологічних аспектах [5].  

Медіа (media, mass media) − засоби 
(масової) комунікації − технічні засоби 
створення, запису, копіювання, тиражування, 
зберігання, розповсюдження, сприйняття 
інформації та обміну нею між суб'єктом 
(автором медіа-тексту) і об'єктом (масовою 
аудиторією) [6].  

У медіа-освіті під терміном «медіа» 
розуміють технічні пристрої, призначені для 
створення, запису, копіювання, тиражування, 
зберігання, розповсюдження, сприйняття 
інформації та обміну її між автором 
повідомлення і масовою аудиторією. При 
цьому медіа розглядається як комплексний 
засіб освоєння людиною навколишнього 
світу (в його соціальних, моральних, 
психологічних, художніх, інтелектуальних 
аспектах) [7]. 

Термін «медіа» розглядається як 
скальковане з англійської і означає 
сукупність традиційних ЗМІ (друкованих та 
електронних). Ще один варіант трактування 
слова media (множина від латинського 
medium) – посередник. Проте у всіх випадках 
мова йде виключно про засіб комунікації, в 
якому відправник інформації – один, а 
споживачів – тисячі [8]. 

Термін «медіа» в деяких випадках 
асоціюють з терміном «мас-медіа», хоча 
останньому належить дещо інший, 
розширений зміст.  

Джеймс Лалл визначає мас-медіа (з англ. 
mass-media, media – засоби масової 
інформації) як комунікаційні галузі та 
технології, що включають пресу, радіо, 
телебачення, кіно. Термін «масовий» означає 
здатність засобів масової інформації 
доводити свої повідомлення до величезної 
кількості людей на великих територіальних 
просторах [9, с. 244]. 

В словнику іншомовних слів наведено: 
«мас-медіа (англ. mass media) – преса, 
телебачення, радіо, кіно та інші засоби 
поширення інформації» [10, с. 410]. 
Тлумачний словник української мови подає 
аналогічне трактування мас-медіа й визначає 
термін як «засоби масової інформації»[11, с. 
511]. У сучасних перекладних словниках: 
«mass media – засоби масової інформації» 
[12, с. 577]. 

С.Квіт розрізняє поняття масових 
комунікацій, масової інформації та засобів 
масової комунікації (ЗМК) і зазначає, що 
масові комунікації вирізняє насамперед 
застосування засобів масової комунікації 
(ЗМК), або мас-медіа[13].  

Нарешті, під ЗМК розуміють спеціальні 
канали, завдяки яким відбувається 
поширення інформаційних повідомлень для 
масової аудиторії. А.Черних відмічає, що в 
Україні має місце деяка плутанина у 
вживанні термінів ЗМК і ЗМІ (засоби масової 
інформації), які він вважає синонімами. 
«Спостерігаються спроби підкреслити 
особливий комунікативний наголос, що 
нібито має місце у ЗМК і відсутній у ЗМІ». 
Насправді, ключовим словом для розуміння 
обох визначень є слово медії (засоби) для 
поширення масової інформації: друковані 
періодичні видання, книжки, радіо, мобільні 
телефони, кіно, телебачення, аудіо та 
відеозаписи, засоби кабельного і 
супутникового зв'язку, відеоігри, Інтернет. 
Комунікативне значення у цьому разі полягає 
не у збільшенні зворотного зв'язку між 
медіями та їхніми аудиторіями, а в тому, що 
ЗМК/ЗМІ обслуговують інтереси різних 
соціальних груп суспільства, розвиваючи 
зв'язки, тобто комунікацію між ними [14]. 
Автор зазначає, що процес масової 
комунікації не є синонім «мас-медіа» (хоча в 
повсякденній мові поширене саме таке 
вживання поняття. Останнім часом у Росії 
більш поширеним є термін «mass-media» 
(мас-медіа) для позначення ЗМІ. Мас-медіа – 
позначення організованих технологій, що 
забезпечують можливість масової 
комунікації, але ці ж технології можуть бути 
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використані в особистих, приватних чи 
організаційних цілях [14]. 

М.М.Лукіна зазначає, що з латинської 
«communico» означає «робити загальним, 
спільним, поєднувати». Масову комунікацію, 
здебільшого, визначають, як інформаційні 
потоки, розраховані на велику, гетерогенну 
аудиторію, як правило, розділену 
просторовими і часовими бар'єрами. Чимало 
дослідників оцю роздільність аудиторії часом 
чи простором навіть вважали обов’язковою 
ознакою масової комунікації. Натомість 
комунікація, яка характеризується єдністю 
місця і часу, аудиторія якої не розділена 
часовими чи просторовими бар'єрами (усі 
присутні тут і тепер, як от лекція чи мітинг), 
за цією логікою, не вважається масовою [15].  

З появою Інтернету аудиторія отримує 
можливість звільнитися від залежності від 
професійних виробників інформації, 
обмінюватися інформацією з багатьма 
іншими людьми і одночасно, і безпосередньо 
«напряму». Від цього їх спілкування не 
перестає бути масовим: основні ресурси 
Інтернету відкриті для всіх. Тоді все це − 
випадки масової комунікації, а Інтернет її 
засіб. Принаймні, в значній частині, бо в 
цьому просторі є місце різним видам 
соціальних комунікацій [15]. 

На основі огляду і аналізу результатів 
досліджень вітчизняних і зарубіжних 
науковців встановлено наявність 
багатогранності змісту і неоднозначності 
трактувань основоположних термінів «медіа» 
та «мас-медіа».  

По-перше, медіа – це технічні засоби 
(пристрої) для створення, запису, 
копіювання, тиражування, зберігання, 
розповсюдження, сприйняття інформації. 

По-друге, медіа – це технічні засоби 
зв’язку; передачі інформації різних типів; 
комунікації (масової); обміну інформацією 
між суб'єктом (автором медіа-тексту) і 
об'єктом (масовою аудиторією) / (авторами 
та масовою аудиторією). Як правило, в 
даному випадку термін «медіа» 
розглядається як засіб передачі інформації 
від «одного» до «багатьох». Хоча 
допускається використання каналу від 
«одного» до «одного».  

По-третє, медіа розглядається як 
комплексний засіб освоєння людиною 
навколишнього світу в його соціальних, 
моральних, психологічних, художніх, 
інтелектуальних аспектах. 

Узагальнюючи результати аналізу 
понятійного змісту терміну «мас-медіа», 

можна сказати, що він включає чотири 
складові:  

 види (форми, формати) 
представлення інформації, призначеної для 
масового розповсюдження: друковані та 
електронні видання (періодичні), друковані 
та електронні книжки, аудіо- та відеозаписи, 
кінофільми, відеоігри, інтернет-ресурси та 
ін.; 

 спеціально організовані технології 
для створення зазначених видів (форм, 
форматів) масової інформації;  

 комунікаційні технології для 
постачання інформаційних повідомлень 
масовій аудиторії та організації масової 
комунікації; 

 за потреби, засоби для відтворення 
різних видів (форм, форматів) масової 
інформації для забезпечення можливості її 
сприйняття споживачами. 

За такого трактування понятійного 
змісту терміну «мас-медіа» контент терміну 
«медіа» розчиняється в ньому. Можна 
сказати, що «медіа» є технічною складовою 
«мас-медіа» в частині забезпечення засобами 
створення і транспортування (поширення) 
різноманітних форм масової інформації.  

Що стосується трактування «медіа» як 
комплексного засобу освоєння людиною 
навколишнього світу в його соціальних, 
моральних, психологічних, художніх, 
інтелектуальних аспектах, то, скоріш за все, 
зазначене трактування слід розглядати як 
кінцеву мету використання технологій мас-
медіа. 

Порівнюючи змістовну частину терміну 
«мас-медіа» з сучасними освітніми 
технологіями, заснованими на ІКТ, можна 
відмітити, що всі чотири виокремлені 
складові контенту зазначеного терміну 
присутні в тих чи інших формах в освітніх 
технологіях. Третя складова, в основному, 
забезпечується мережевими технологіями, 
включаючи Інтернет. В медійних технологіях 
форми представлення інформації є більш 
різноманітними в порівнянні з освітніми 
технологіями, хоча спостерігається тенденція 
до все більшого їх впровадження в освітні 
процеси. Наприклад, навчальні аудіо та 
відеоматеріали у вигляді інтернет-ресурсів 
тощо.  

Суттєві відмінності полягають у меті, 
організації процесу і розподілі ролей. 
Наприклад, в технологіях мас-медіа 
виокремлюють множину постачальників 
інформаційних повідомлень і множину 
споживачів. Множина споживачів значно 
перевищує множину постачальників. Між 
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постачальниками і споживачами можливий 
зворотний зв'язок – комунікація (листи, дзвінки 
тощо). У випадку використання медійними 
технологіями в якості комунікаційного засобу 
мережі Інтернет відбувається розширення 
комунікаційних процесів: комунікації можливі 
між постачальниками і споживачами, між 
постачальниками, між споживачами. 
Споживач повинен критично оцінити якість 
поставленої інформації, сприйняти її, або 
відхилити. За потреби можливе обговорення 
проблеми, що розглядається в поставленому 
інформаційному повідомленні, з іншими 
споживачами або з постачальниками. 
Споживач може створювати власні медіа-
тексти і обмінюватися ними з іншими 
споживачами, тобто відігравати роль 
постачальника. Таким чином відбувається 
використання мас-медіа в якості засобу 
освоєння людиною навколишнього світу в 
його соціальних, моральних, психологічних, 
художніх, інтелектуальних аспектах. 

В освітніх технологіях, орієнтованих на 
використання ІКТ, постачальниками є 
науково-педагогічні працівники, що 
створюють електронні освітні ресурси (ЕОР), 
споживачами – особи, що навчаються, 
підвищують свою кваліфікацію, 
самовдосконалюються тощо.  

Під ЕОР розуміють навчальні, наукові, 
інформаційні, довідкові матеріали та засоби, 
розроблені в електронній формі та 
представлені на носіях будь-якого типу або 
розміщені у комп'ютерних мережах, які 
відтворюються за допомогою електронних 
цифрових технічних засобів і необхідні для 
ефективної організації навчально-виховного 
процесу, в частині, що стосується його 
наповнення якісними навчально-
методичними матеріалами. Метою створення 
ЕОР є модернізація освіти, змістове 
наповнення освітнього простору, 
забезпечення рівного доступу учасників 
навчально-виховного процесу до якісних 
навчальних та методичних матеріалів 
незалежно від місця їх проживання та форми 
навчання, створених на основі ІКТ [16].  

Висновки. Здійснено аналіз понятійного 
змісту основоположних термінів «медіа» та 
«мас-медіа». Встановлено, що зміст терміну 
«медіа» є складовою змісту терміну «мас-
медіа» в частині технічного забезпечення. 

В багатогранному понятійному змісті 
терміну «мас-медіа» виокремлено чотири 
складові: форми (види, формати) 
представлення інформації, технології для їх 
створення; комунікаційні технології для їх 
постачання масовій аудиторії та організації 
масової комунікації; засоби для їх 
відтворення. 

Доведено, що зазначені компоненти, в 
тому чи іншому вигляді, присутні в сучасних 
освітніх технологіях, заснованих на 
використанні ІКТ. Медіа технології 
відзначаються дещо більшою 
різноманітністю зазначених компонентів, але 
в освітніх технологіях спостерігається 
тенденція до все більшого їх використання. 

Основною відмінністю медіа та освітніх 
технологій, заснованих на ІКТ, є мета їх 
використання та зміщення акцентів у 
розподілі ролей між постачальниками та 
споживачами інформаційної продукції. 

Таким чином, на основі змістовного 
аналізу основоположних термінів виявлені 
точки дотику і розмежування між медіа та 
освітніми технологіями, заснованими на ІКТ. 
Збіг в технічній частині та видах 
інформаційного забезпечення свідчить про 
можливість використання медіа в освітніх 
технологіях з тенденцією до зростання. 
Зазначене сприятиме збагаченню 
навчального процесу новими формами 
подання інформації, збільшенню їх 
дидактичного потенціалу, впровадженню 
інтерактивних методів навчання та освітньої 
комунікативності, активізації навчально-
пізнавальної і творчої діяльності, розвитку 
критичного мислення тощо. 

В той же час, зростають вимоги до 
якості відкритих ЕОР, розміщених у мережі, 
вдосконалюються процеси контролю їх 
затребуваності, використання та опанування, 
моніторингу якості освітнього процесу з їх 
використанням. 

Актуальними напрямками подальшої 
розробки даної проблеми є продовження 
досліджень понятійного змісту медіа-
термінів з метою впорядкування понятійно-
категоріального апарату та визначення точок 
дотику медіа та освітніх технологій, 
заснованих на використанні ІКТ, розширення 
можливостей використання медіа в освітніх 
технологіях як засобу модернізації останніх. 
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BY MEANS OF CONCEPT CONTENT 
The increasing role of media education as a part of independent division of knowledge in the Pedagogy was 

indicated in the article. Additionally, diversity of media makes possibility more attractive in using traditional 
education technologies, connection between media and information competence is pre-condition for it. The 
research of original source and meaning of basic media terms was offered as one of the ways for searching 
possible contact points. 

It was determined that analysis of content of media terms is the regulating tool of conceptual and 
categorical media apparatus and educational sphere, and one of possible ways of their convergence. It was 
determined that indicated above will promote expansion of didactic potential of online learning resources due to 
enrichment of forms their presentation by media properties. 

Key-words: media, mass-media, media-education, educational technologies, information and 
communication technologies, conceptual and categorical media apparatus, ways of convergence. 

 
 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 2 (39) /2014 43 

УДК 371.132:371.125 
Гаркавцев Є. І.,  старший викладач кафедри 
тактико-спеціальної підготовки ХНУ ВС (м. Харків) 

 
 

ОСВІТНЬО-ВИХОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
МВС УКРАЇНИ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ПРАЦІВНИКА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
 
У статті розглянуто зміст понять «освітній простір» та «виховне середовище». Проаналізовано їх 

характерні ознаки та педагогічна сутність. Розкрито структуру поняття «професійна надійність» 
працівника органів внутрішніх справ, обґрунтовано необхідність її формування у курсантів під час 
навчання у вищому навчальному закладі МВС України. Визначено зміст поняття «освітньо-виховне 
середовище вищого навчального закладу МВС України» в контексті формування професійної надійності 
майбутніх працівників органів внутрішніх справ. 

Ключові слова: освітній простір, виховне середовище, професійна надійність, освітньо-виховне 
середовище вищого навчального закладу МВС України, працівники органів внутрішніх справ. 

В статье рассмотрено содержание понятий «образовательное пространство» и «воспитательная 
среда». Проанализированы их характерные признаки и педагогическая сущность. Раскрыта структура 
понятия «профессиональная надежность» сотрудника органов внутренних дел, обоснована необходимость 
формирования у курсантов в процессе обучения в высшем учебном заведении МВД Украины. Определено 
содержание понятия «образовательно-воспитательная среда высшего учебного заведения МВД Украины» в 
контексте формирования профессиональной надежности у будущих сотрудников милиции. 

Ключевые слова: образовательное пространство, воспитательная среда, профессиональная 
надежность, образовательно-воспитательная среда высшего учебного заведения МВД Украины, 
сотрудники органов внутренних дел.  

Актуальність. Складні умови 
професійної діяльності працівників органів 
внутрішніх справ і суспільна значущість цієї 
діяльності обумовлюють необхідність 
особливої уваги до процесу професійного 
становлення. Підготовка майбутніх 
працівників органів внутрішніх справ України 
має за мету виховання професійно та 
особистісно зрілих фахівців, здатних 
самостійно та на високому рівні вирішувати 
професійні завдання. Підготовку таких 
фахівців покликані забезпечити вищі 
навчальні заклади МВС України.  

Вступаючи до навчання у ВНЗ МВС 
України, юнаки та дівчата потрапляють у нові 
незвичні умови, які поєднують у собі і 
здобуття професійної освіти і службу в 
органах внутрішніх справ. З першого дня 
починається процес формування їх 
особистості як майбутніх фахівців-
правоохоронців. Важливу роль при цьому 
відіграє освітньо-виховне середовище вищого 
навчального закладу. 

Мета статті – проаналізувати та 
визначити зміст поняття «освітньо-виховне 
середовище вищого навчального закладу 
МВС України» як умови формування 
професійної надійності майбутнього 
працівника органів внутрішніх справ. 

Заслуговують уваги дослідження 
теоретичних та методичних засад професійного 
розвитку, становлення та професійної 
готовності майбутніх працівників органів 
внутрішніх справ у вищих навчальних закладах 
МВС України, які проводили О. Бикова, 

Є. Запорожцев, М. Козяр, О. Тогочинський, 
О. Федоренко, Г. Яворська та ін.  

Виклад основного змісту. Традиційна 
педагогіка, в силу багатьох факторів, обмежує 
простір виховання та навчання межами 
навчального закладу, системою «педагог–
студент», культивує певну відокремленість 
студентів від соціальних явищ і життя 
дорослих, створює елементи штучності, 
примусовості й формалізму у вихованні. 

Для сучасних підходів у педагогіці, 
характерне розуміння виховання в більш 
широкому значенні – як «педагогіки 
середовища», в якому поєднуються всі 
життєві впливи на особистість людини, де 
головним вихователем виступає соціум, 
громада, взаємодія дорослих і дітей у сім’ї, 
спільність їхньої праці, соціального й 
культурного буття, що відбувається в певному 
духовному (педагогічному) просторі та часі. 

Освітнє середовище у психолого-
педагогічній літературі також розглядають як 
підсистему соціокультурного середовища, як 
сукупність факторів, обставин, ситуацій, які 
склались історично, і як цілісність спеціально 
організованих умов розвитку особистості учня 
(студента) (О. Газман, Є. Клімов, Г. Ковальов, 
К. Левін, В. Панов, К. Роджерс, В. Рубцов, 
В. Слободчиков, С. Тарасов, В. Ясвін і ін.). 

Пошук педагогічних методологій, які б 
змогли дозволити розширити лінійну 
траєкторію руху учня і водночас забезпечити 
прогностичність результатів його освітньої 
діяльності, привели до появи (наприкінці 80-х 
років ХХ ст.) та продуктивності 
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функціонування у площі педагогічної науки (з 
початку 90-х років ХХ ст.) понять «освітній 
простір» та «виховне середовище». 

Структура феномену «освітній простір» 
включає два основні компоненти: провідний – 
«простір» та поняття, яке характеризує його 
ознаку, – «освітній». Поняття «освітній», що 
характеризує ознаку у словосполученні 
«освітній простір», визначається 
трактуванням його базового поняття «освіта» 
– такий, що забезпечує можливості для 
формування «духовного обличчя людини, яке 
складається під впливом моральних і 
духовних цінностей, що є надбанням її 
культурного кола, а також процес виховання, 
самовиховання, впливу, шліфування, процес 
формування обличчя людини» [3, с. 241]. Так, 
провідне поняття «простір» за допомогою 
ознаки «освітній» утворило поняття «освітній 
простір», яке, враховуючи смислове 
наповнення його структурних компонентів, 
розуміється як певним чином упорядкована 
структура, яка характеризує всі процеси, 
форми, траєкторії руху і виражає відношення 
між об’єктами освітньої діяльності, 
забезпечуючи соціальну та особистісну 
значущість результату удосконалення 
здібностей і поведінки її суб’єктів.  

У педагогічній літературі цей термін також 
застосовується як синонім поняття «освітнє 
середовище». Незважаючи на те, що ці поняття 
дуже близькі та взаємообумовлені, вони 
нетотожні. Так, І. Шендрик з цього приводу 
зауважує, що поняття «освітній простір» та 
«освітнє середовище» розрізняються тим, що, по-
перше, середовище характеризується 
статичністю, у той час як простір – динамічністю, 
оскільки формує та відображає елементи 
складної системи соціальних зв’язків закладу 
освіти. По-друге, на відміну від середовища, 
простір характеризується суб’єктивним 
сприйняттям. По-третє, середовище – це даність, 
а простір є результатом конструктивної 
діяльності [5]. Весь спектр представлених 
визначень поняття «освітній простір» 
характеризується аспектністю, яка не в змозі 
представити багатомірність можливих проявів 
людини та навколишньої дійсності. 
Найповнішим та найсучаснішим, що концентрує 
у собі сутнісні ознаки цього феномена, є, на нашу 
думку, визначення освітнього простору як 
«педагогічної реальності, яка заявляє про себе 
спів-буттям Людини і Світу через освіту, містить 
у собі та являє собою баланс культурного і 
цивілізаційного, виражаючи його через 
знаковість освітнього середовища» [2, с. 39]. 

Таким чином, під поняттям «освітній 
простір» ми розуміємо педагогічний феномен 
зустрічі та взаємодії людини з оточуючими її 
елементами-носіями культури (освітнім 

середовищем), у результаті чого відбувається 
їх осмислення та пізнання. У зміст цього 
педагогічного феномену ми вкладаємо смисл 
спеціально організованого педагогічного 
середовища як структурованої системи 
педагогічних факторів та умов їх освоєння 
особистістю у процесі її становлення. Таке 
розуміння освітнього простору зміщує 
акценти у визначенні цілей навчання та 
засобів вирішення проблем, які виникають у 
зв’язку зі змінами парадигми освіти.  

Аналіз наукових джерел, що стосуються 
проблеми освітнього простору, дозволяє дійти 
певних висновків:  

- освітній простір відображає систему 
соціальних зв’язків та відношень у галузі 
освіти, характер взаємовідношень суспільства 
і соціальних інститутів, пов’язаних із 
задоволенням освітніх потреб суспільства; 

- освітній простір – структурована 
система педагогічних факторів, що 
забезпечують зустріч, взаємодію, осмислення 
та пізнання (освоєння) особистістю у процесі 
її розвитку та становлення спеціально 
організованого педагогічного середовища; 

- освітній простір – місце перетинання 
діяльності всіх учасників освітнього процесу, 
де забезпечується використання та активізація 
їх творчого потенціалу; 

- освітній простір має часові 
характеристики суспільного розвитку, що 
існує у модусах: минулого (колективний 
досвід, створена система знань, умінь та 
навичок, що втілена у матеріально-суспільні 
елементи, зразки та традиції діяльності та ін.), 
теперішнього (колективна праця як активне 
використання досвіду та процес творчості 
нових форм, зразків, результатів діяльності) та 
майбутнього (суспільно необхідні реальні 
можливості, плани, проекти, ідеали усіма 
можливими засобами їхнього досягнення та 
здійснення); 

- освітній простір завжди має певні 
особливості залежно від його географії 
(території розташування, місця розгортання);  

- освітній простір характеризується 
обсягом освітніх послуг, потужністю, 
інтенсивністю освітньої інформації, освітньою 
інфраструктурою (якісний і кількісний склад її 
елементів, їх розташування у просторі та 
взаємодія) та функціонує на принципах 
взаємодії різних освітніх систем, породжених 
певною культурою; 

- проектування освітнього простору э 
організаційною основою інноваційного 
розвитку закладу освіти. 

Таким чином, освітньо-виховне 
середовище є основним фактором виховання і 
розвитку особистості і впливає на процес її 
соціалізації. 
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Різновидом освітнього середовища є 
виховне середовище, яке В. Семеновим було 
визначено «як частина соціального 
середовища, що формується в суспільстві на 
всіх рівнях його розвитку з метою впливу на 
молоде покоління». 

На думку Л. Когана: «Виховне 
середовище – стійка сукупність речових та 
особистісних елементів, з якими 
безпосередньо взаємодіє соціальний суб’єкт у 
закладах та організаціях, що здійснюють 
навчання та виховання». Але, на нашу думку, 
у такому значенні поняття виховного 
середовища можна застосовувати лише для 
вузького кола навчальних та виховних 
закладів й установ, ігноруючи освітні процеси 
в інших сферах соціального життя. 

Т. Алєксєєнко дає таке визначення: 
«Виховне середовище – середовище 
безпосереднього та опосередкованого впливу 
на дитину на мікрорівні, сукупність 
об’єктивних факторів, що утворює умови 
життєдіяльності особистості, передачі їй 
суспільно-історичного досвіду людства і 
національної культури, впливає на 
формування її фізичних, психічних та 
соціально-адаптативних можливостей, процес 
і повноту творчої самореалізації» [1, с. 95]. 

На думку Л. Новикової під створенням 
виховного середовища слід розуміти, перш за 
все, зменшення в оточуючому соціальному 
середовищі стихійного компонента за рахунок 
організованих удосконалених та зведених у 
єдину систему виховних впливів. Автор 
виділяє низку мікросистем, які впливають на 
особистість. Такими, за її визначенням, є: 
сім’я, трудові колективи дорослих, вулиця, 
аудіовізуальне середовище, предметно-
естетичне середовище, природне середовище. 

На думку І. Єрмакова, «виховне 
середовище – це середовище спільного буття, 
перетворене на процес розвитку і 
самореалізації особистості. Можливості 
середовища якоюсь мірою зазвичай 
використовуються при організації життя учнів 
у навчальному закладі, у житті родини. 
Спроби зробити виховне середовище 
сприятливим для особистості зумовили появу 
поняття «виховний простір». 

У тісній взаємодії з виховним 
середовищем знаходиться виховний простір. 
Можна виділити три підходи в розумінні 
виховного простору: 

- під виховним простором розуміється 
педагогічно доцільно організоване 
середовище, що оточує дитину або певну 
кількість дітей (Л. Новикова); 

- виховний простір – частина 
середовища, у якій панує певний педагогічно 
сформований образ життя (Ю. Мануйлов). 

При такому підході взаємодія всіх суб’єктів 
процесу створення виховного простору 
детермінується моделлю способу життя 
курсанта (студента); 

- виховний простір – це динамічна сітка 
взаємопов’язаних педагогічних подій, які 
збираються зусиллями соціальних суб’єктів 
різного рівня та здатних виступати 
інтегрованою умовою особистісного розвитку 
людини (Д. Григор’єв). Механізмом 
створення виховного простору стає співбуття 
учнів (студентів) та дорослих, де основним 
моментом є їхня спільна діяльність. 

«Виховний простір – це не тільки 
середовище, а й духовний простір студента 
(курсанта) і викладача, це простір культури, 
що впливає на розвиток особистості. У ньому 
має бути представлений весь універсум 
цінностей культури і культурних форм життя. 
Це простір соціальних, культурних, життєвих 
виборів особистості, яка самореалізується у 
різних виховних середовищах (академічне 
середовище, мікро соціум тощо)» [4]. 

Отже, у контексті даного дослідження, 
виховний простір ми розглядаємо як 
результат свідомої конструктивної діяльності 
різних суб’єктів з метою оптимізації 
виховного процесу, який об’єднує різні за 
масштабом, локалізацією та сутністю виховні 
середовища, що виступають його найменшим 
структурним елементом. Саме виховний 
простір забезпечує ціннісне та смислове 
наповнення будь-якого виховного 
середовища. 

Для нашого дослідження важливе 
значення має думка більшості авторів про те, 
що центральним серед інших елементів 
виховного середовища є психологічна 
складова (соціальний чи комунікативний 
компонент в термінах різних авторів). 
Психологічна складова виховного середовища 
– це, насамперед, характер спілкування 
суб’єктів виховного процесу. Цей елемент 
несе на собі основне навантаження щодо 
забезпечення можливостей задоволення і 
розвитку потреб суб’єктів виховного процесу 
у відчутті безпеки, у збереженні і покращенні 
самооцінки, у формуванні позитивної «Я-
концепції», у визнанні з боку інших, в 
поважному ставленні до себе й до оточуючих, 
в самоактуалізації.  

Аналізуючи вищевикладене, спробуємо 
надати визначення поняттю «освітньо-
виховне середовище вищого навчального 
закладу МВС України». 

Освітньо-виховне середовище ВНЗ МВС 
України являє собою, по-перше, соціальні 
об’єкти, необхідні для успішного здобуття 
освіти, просторово- предметне оточення 
(територія вищого навчального закладу 
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«закритого» типу, навчальні аудиторії, 
спеціалізовані навчальні аудиторії (полігони), 
їдальні, стадіони, плаци, бібліотеки, медична 
частина тощо), приміщення навчального 
курсу, де проживає курсант під час навчання); 
по-друге, це – соціальне оточення, тобто 
люди, з якими курсант щоденно спілкується 
(курсанти вищого навчального закладу; 
викладачі; керівники навчальних курсів; 
працівники університету); по-третє, це – 
система виховного впливу на процес 
формування особистості курсанта як 
майбутнього фахівця, яка реалізується у 
навчально-виховному процесі вищого 
навчального закладу МВС України. 

Зміст поняття «професійна надійність 
працівника органів внутрішніх справ», на нашу 
думку тісно пов'язаний з такими особистісними 
характеристиками, як професійна придатність, 
психологічна (психічна) стійкість, 
дисциплінованість, мотивація професійної 
діяльності, які впливають на ставлення людини 
до професійної діяльності і на ефективність її 
виконання. Це свідчить про необхідність 
цілеспрямованого формування у курсантів 
зазначених характеристик під час навчання у 
вищому навчальному закладі МВС України, 
створення відповідного освітньо-виховного 
середовища.  

Освітньо-виховне середовище вищого 
навчального закладу МВС України – це 
організована і цілеспрямована взаємодія всіх 
суб’єктів цього середовища (курсантів, 

викладачів, психологів, керівників навчальних 
курсів та ін.) з метою розвитку професійно 
важливих якостей курсанта (фізичних; 
особистісних – інтелекту, волі, почуттів; 
соціальних – комунікативних, ділових та ін.), 
професійної мотивації, психологічної стійкості, 
що, в цілому, сприятиме формуванню їх 
професійної надійності як майбутніх 
працівників органів внутрішніх справ. 

Висновок. Таким чином, аналіз 
досліджень у галузі професійної освіти, дає 
підстави стверджувати, що питанням 
удосконалення професійної підготовки 
майбутніх працівників органів внутрішніх 
справ необхідно приділяти значну увагу, 
створювати певні педагогічні умови для 
формування і розвитку їх професійної 
надійності. Велику роль при цьому відіграє 
період навчання у вищому навчальному 
закладі МВС України і освітньо-виховний 
простір, який в ньому існує. Створення 
професійно орієнтованого освітньо-виховного 
простору сприятиме більш якісній підготовці 
курсантів до майбутньої професійної 
діяльності. 

Перспективним напрямком 
подальшого дослідження є створення 
відповідних педагогічних умов у вищому 
навчальному закладі МВС України, зокрема 
освітньо-виховного простору, спрямованого 
на формування професійної надійності 
майбутніх працівників органів внутрішніх 
справ. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У СИСТЕМІ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
 
У статті проаналізовано особливості та проблеми фахової підготовки викладачів фізичного 

виховання і спеціальної фізичної підготовки в системі післядипломної освіти. Підвищення ефективності 
підготовки викладачів можна досягти за рахунок уніфікації, інтеграції програм підготовки курсів 
підвищення кваліфікації, посилення їх змістом орієнтованим на практичні дії, активнішого залучення 
викладачів до стажування. 

Ключові слова: викладач, післядипломна освіта, фізичне виховання, фахова підготовка. 
В статье проанализированы особенности и проблемы профессиональной подготовки 

преподавателей физической подготовки в системе последипломного образования. Повышение 
эффективности подготовки преподавателей можно достичь за счет унификации, интеграции 
программ подготовки курсов повышения квалификации, усиления их содержанием, ориентированным на 
практические действия, более активного привлечения преподавателей к стажировке. 

Ключевые слова: преподаватель, последипломное образование, физическое воспитание, 
профессиональная подготовка. 

Зміни у соціально-економічному, 
політичному житті країни, тиск вимог 
глобалізованого інформаційного суспільства 
обумовлює перегляд підходів до підготовки 
фахівців. Особливо важливим це питання 
постає для системи вищої освіти, де молоде 
покоління здобуває професійні знання та стає 
на шлях до набуття професіоналізму. 
Успішність на цьому шляху багато в чому 
залежить від підготовки викладача, роль 
якого в сучасних умовах трансформується з 
ретранслятора знань у суб’єкт взаємодії, 
здатний формувати у тих, хто навчається, 
культуру особистості, нові творчі якості, 
свідоме та відповідальне ставлення 
вихованця до особистої освіти. Це потребує 
постійного професійного вдосконалення і 
наполегливої фахової підготовки викладача. 
Зазначене положення закріплено у 
Національній стратегії розвитку освіти в 
Україні, наслідком реалізації якої 
передбачено підготовку та виховання 
педагогічних кадрів, здатних працювати на 
засадах інноваційних підходів до організації 
навчально-виховного процесу, власного 
творчого безперервного професійного 
зростання [1, с. 21]. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Питання підготовки викладача 
вищої школи досліджували багато науковців 
(В. Андрущенко, С. Гончаренко, О. Глузман, 
І. Зязюн, В. Кремень, О. Пєхота, С. Сисоєва, 
В. Семиченко, Т. Сущенко та ін.). Процес 
підготовки викладача вищої школи 
розглядають з позицій компетентнісного, 
технологічного, синергетичного, 

андрогогічного, діяльнісного та інших 
підходів, акцентують увагу на необхідності 
його міждисциплінарної, модульної 
побудови [2, с. 17], посилення практичної 
спрямованості [3, с. 59], міжпредметної 
(міждисциплінарної) інтеграції в змісті 
освіти, використання варіативно-модульної 
технології навчання [4, с. 3], розвинення 
мережі стажувальних інноваційних 
майданчиків [3, с. 59], а також відзначають 
недостатній психолого-педагогічний 
компонент у підготовці фахівців [5]. 
Науковці актуалізують проблему 
спеціалізованої підготовки викладачів для 
вищих навчальних закладів (ВНЗ) [6, с. 4], 
пропонують багаторівневу систему 
підвищення їх кваліфікації [7, с. 7]. Багато 
уваги приділяється підготовці викладачів у 
системі післядипломної освіти (В. Олійник, 
І. Титаренко, Ю. Торба, Н. Протасова, 
Т. Хлєбнікова та ін.), зокрема наголошується 
на активному використанні сучасних 
способів діяльнісної педагогіки [3, с. 59], 
створенні сприятливого інноваційного 
середовища [8, с. 93]. Пропонуються різні 
моделі освітніх систем підготовки викладача 
ВНЗ (Н. Батечко, Г. Гавришина, Н. Нагорная, 
Ю. Рябенький). Спільною позицією 
науковців у теоретико-методологічних 
підходах до складання моделі підготовки 
викладача ВНЗ є врахування специфіки 
викладання навчальних дисциплін, що 
знаходить відображення в особливостях 
професійної (фахової) діяльності викладача.  

Істотний вклад у процес підготовки 
компетентних військових фахівців роблять 
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викладачі фізичного виховання та 
спеціальної фізичної підготовки (ФВСФП). 
Ця дисципліна перебуває на перетині кількох 
галузей знань (фізичного виховання та 
спорту, педагогіки, психології, фізіології, 
військових наук та ін.). Прогресивні зміни, 
пов’язані з процесом забезпечення фізичної 
готовності військовослужбовців, потрібно 
відслідковувати, аналізувати та творчо 
впроваджувати в систему фізичної 
підготовки (ФП). Таке завдання потребує 
відповідної допідготовки, підвищення 
кваліфікації викладача для того, щоб він був 
здатний ефективно та творчо реалізувати 
прогресивні ідеї, методи, технології 
фізичного вдосконалення 
військовослужбовців у процесі навчання 
курсантів (слухачів), успішно формувати у 
них фізичну культуру особистості і здатність 
реалізовувати заявлені компетенції (у галузі 
ФП військовослужбовців) у подальшій 
професійній діяльності. 

Мета – дослідити особливості фахової 
підготовки викладача фізичного виховання і 
спеціальної фізичної підготовки вищого 
військового навчального закладу (ВВНЗ) у 
системі післядипломної освіти. 

Методи дослідження. Під час 
дослідження ми використовували теоретичні 
та емпіричні методи. Відбір теоретичного 
матеріалу з досліджуваного питання, його 
систематизація дозволили сконцентрувати 
увагу на аналізі і класифікації існуючих форм 
підготовки викладача ФВСФП у системі 
післядипломної освіти, порівняти їх між 
собою. Співбесіди з викладачами, 
спостереження за їх професійною діяльністю 
дало змогу сформувати уяву про 
ефективність впливу різних форм підготовки 
викладача ФВСФП на продуктивність його 
професійної діяльності. За результатами 
узагальнення матеріалу були зроблені 
висновки.  

Результати дослідження та їх 
обговорення. Професійна діяльність 
викладача ФВСФП спрямована в першу 
чергу на формування освіченої в питаннях 
фізичної культури особистості, тобто 
особистості, яка має належний фізичний 
стан, знає переваги і значення фізичної 
активності, її вклад у здоровий спосіб життя, 
систематично і компетентно застосовує різні 
засоби, методи, форми фізичного 
вдосконалення та діє в соціально 
відповідальному стилі. Сформовані у 
курсантів (слухачів) знання, якості, вміння, 
навички повинні надалі забезпечити не 

тільки їх особисту фізичну готовність, а й 
здатність реалізовувати відповідно до 
заявлених компетенцій уміння для 
досягнення фізичної готовності підлеглого 
особового складу. Таке завдання потребує 
постійного професійного вдосконалення та 
наполегливої фахової підготовки викладача. 

Фахова підготовка викладача ФВСФП у 
системі післядипломної освіти здійснюється 
відповідно до вимог керівних документів 
(Закон України про Освіту, Інструкція про 
організацію освітньої діяльності у вищих 
військових навчальних закладів Міністерства 
оборони України, Настанова з фізичної 
підготовки у Збройних Силах України тощо) 
і реалізується шляхом перепідготовки, 
спеціалізації, підвищення кваліфікації 
(розширення профілю) та стажування. 
Спрямована на підвищення рівня 
професіоналізму науково-педагогічного 
працівника фахова підготовка викладача 
повинна здійснюватися з урахуванням 
сучасних тенденції розвитку тих галузей 
знань, які формують компетентність 
викладача ФВСФП, та практики навчально-
бойової (повсякденної) діяльності 
військовослужбовців. Вибір форми 
підготовки викладача ФВСФП залежить від 
рівня його освіти, стажу викладацької 
діяльності, досвіду, статусу (офіцер або 
працівник ЗСУ). Більшість викладачів 
ФВСФП на теперішній час має базову 
військову і спеціальну освіту в галузі 
“Фізичне виховання, спорт і здоров’я 
людини”. Опитування викладачів свідчить 
про відмінність оцінки факторів, що 
вплинули на вибір їх професії. Серед 
основних – внутрішня потреба до фізичного 
вдосконалення, можливість продовження 
спортивної кар’єри, схильність до організації 
тренувального процесу вихованців. 
Відсутність педагогічної освіти викладачів 
певним чином компенсується досвідом 
діяльності, індивідуальними здібностями 
(пізнавальними, комунікативними тощо), 
самоосвітою. У той же час їх успішність у 
сучасних умовах визначається потребою до 
самовдосконалення, здатністю до 
систематичного поглиблення, розширення й 
оновлення фахових знань, умінь, навичок, що 
повною мірою реалізується в системі 
післядипломної освіти.  

Найбільш поширеною формою 
спеціалізованого вдосконалення освіти та 
фахової підготовки викладача ФВСФП у 
системі післядипломної освіти є підвищення 
кваліфікації. Навчання може здійснюватись 
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на відповідних курсах ВВНЗ ЗС України за 
спеціальністю “Педагогіка вищої військової 
школи”. Перевагами цієї форми 
післядипломної освіти є можливість 
викладачів за нетривалий час оновити, 
поглибити та розширити свої знання з 
дидактики, психології, наукової творчості, 
педагогічної майстерності, інформаційних 
технологій. Водночас специфіка викладання 
ФВСФП як практичної дисципліни, для якої 
властива висока рухова мобільність 
учасників педагогічної взаємодії протягом 
заняття, потребує вибору необхідного 
практико-орієнтованого змісту підготовки, 
який забезпечує різні етапи і завдання 
професійної діяльності викладача. За таких 
умов бажано щоб навчальний процес для 
викладачів ФВСФП здійснювали педагоги і 
психологи, компетентні в питаннях 
фізичного вдосконалення 
військовослужбовців.  

Характерною особливістю процесу 
підготовки викладачів у системі 
післядипломної освіти є продовження їх 
спортивного вдосконалення, тренерська, 
суддівська, змагальна діяльність в умовах 
ВВНЗ, що, на жаль, нині не знаходить 
відображення в програмах курсів. 

Наявність теоретичних занять з ФВСФП 
потребує від викладача повною мірою 
використовувати дидактичні можливості 
сучасних інформаційних технологій 
навчання. Ця сфера розвивається та 
змінюється дуже динамічно, тому 
ознайомлення із новими технологіями, 
практикою їх застосування в навчально-
виховному процесі курсантів (слухачів) на 
курсах підвищення кваліфікації є запорукою 
ефективного вдосконалення професійної 
(фахової) компетентності науково-
педагогічного працівника. 

Окрім ВВНЗ, викладачі ФВСФП можуть 
підвищувати кваліфікацію на відповідних 
курсах у цивільних навчальних закладах, 
зокрема в університетах, академіях, 
інститутах, що готують фахівців у галузі 
фізичного виховання та спорту за різними 
спеціальностями (викладач фізичного 
виховання ВНЗ I–II та III–IV рівнів 
акредитації; тренер із виду спорту, 
інструктор тощо). На цих курсах викладачі 
ознайомлюються із сучасними спортивно-
оздоровчими технологіями, методиками 
фізичного вдосконалення, засобами та 
методами діагностики функціонального 
стану і підготовленості людини. Слід 
зазначити, що курси підготовки розраховані 

переважно на ‟цивільну” аудиторію. Крім 
того, існує проблема низької обізнаності 
більшості викладачів курсів із сферою 
професійної зайнятості фахівців ФП 
військовослужбовців. Усе це потребує від 
викладача ФВСФП уміння критично 
усвідомлювати навчальний матеріал, 
використовувати творчій підхід до 
застосування отриманих знань, уміння 
трансформувати їх відповідно до 
професійного напрямку. 

Заняття на курсах підвищення 
кваліфікації допомагають викладачу 
переосмислити зміст викладання дисципліни, 
форми, способи, прийоми підготовки і 
проведення занять, організації курсантів 
(слухачів), урахувати сучасні тенденції у 
педагогічній і спортивній науці й практиці. 
Спілкування з колегами дозволяє 
обмінюватися думками, досвідом, 
удосконалювати комунікативні здібності, 
критично ставитися до власної педагогічної 
діяльності. 

Перепідготовка викладача ФВСФП 
здійснюється в Національному університеті 
оборони ім. І. Черняховського за 
спеціальністю “Педагогіка вищої школи”, де 
він отримує ступінь магістра та додаткову 
кваліфікацію викладача університету, 
офіцера військового управління оперативно-
тактичного рівня. Підготовка в університеті 
спрямована на формування освіченої, 
гармонійно розвиненої особистості, здатної 
до неперервного самонавчання, постійного 
оновлення наукових і фахових знань, 
професійної мобільності, швидкої адаптації 
до змін умов діяльності. Під час вивчення 
циклу гуманітарних дисциплін магістрант 
знайомиться з теоретичними і практичними 
основами педагогіки та психології вищої 
військової школи, особливостями організації 
навчально-виховного процесу в умовах 
запровадження ідей Болонського процесу, 
основами моделювання освітньої і 
професійної підготовки майбутнього 
фахівця. Опанування циклу військових 
дисциплін дає можливість фахівцю ФП 
більш широко бачити місце ФП у системі 
бойового навчання військ та індивідуальної 
підготовки військовослужбовців різних 
(категорій і вікових груп) видів ЗС України.  

Стимулом для активізації наукової 
творчості викладача ФВСФП, розвитку його 
здібностей до дослідницького пошуку є 
освоєння ним у стінах університету 
методології наукових досліджень. На думку 
випускників університету (викладачів 
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ФВСФП) під час навчання відчувається 
певний дефіцит практичних заходів із 
рольовою дією, тренінгів, які б допомагали 
слухачу відпрацьовувати практичні дії в ролі 
керівника заняття в різних педагогічних 
ситуаціях. Однак, набуті відповідно до 
заявлених компетенцій уміння дозволяють 
викладачу ФВСФП надалі ефективно 
вирішувати завдання з навчання, виховання, 
розвитку, психологічної та фізичної 
підготовки курсантів (слухачів) ВВНЗ, 
організовувати і проводити наукові пошуки 
інноваційного спрямування. Сформована в 
університеті здатність до самостійного 
виконання посади, гнучкої зміни 
спеціалізації та виду діяльності [9, с.1] може 
стати у майбутньому надійним майданчиком 
для кар’єрного та професійного зростання 
викладача.  

Практика перепідготовки фахівців ФП 
має досвід отримання рівня магістра й за 
іншим спеціальностями, у тому числі, 
негуманітарного напрямку, але це не 
зменшує важливості цієї форми 
післядипломної освіти для викладачів 
ФВСФП. 

За родом своєї професійної діяльності 
викладачу ФВСФП доводиться, окрім 
основних видів робіт науково-педагогічного 
працівника, додатково вести тренерську, 
суддівську та спортивну діяльність, що 
звичайно потребує додаткових спеціальних 
знань, вмінь і професійних навичок. 
Допідготовка викладача в межах його 
спеціальності без присвоєння кваліфікації та 
зміни освітньо-кваліфікаційного рівня може 
реалізовуватися у формі спеціалізації, але 
зараз ця форма фахової підготовки викладача 
ФВСФП у системі післядипломної освіти не 
набула розповсюдження. 

Значний потенціал для професійного 
вдосконалення викладача ФВСФП у системі 
післядипломної освіти має стажування, яке 
може проводитися на будь-якому з етапів 
педагогічної кар’єри викладача. Стажування 
має багатогранний вплив на компетентність 
викладача, оскільки змушує його виробляти 
продуктивні способи та прийоми 
комунікативної взаємодії у новому 
професійному середовище, дозволяє 
особисто війти в практичну площину дій 
організатора ФП військової частини 
(з’єднання), начальника служби ФП органу 
військового управління, зсередини побачити 
механізм функціонування системи ФП, 
виробити особисте ставлення до практики 
організації ФП, визначити фактори та 

причини, які знижують ефективність процесу 
фізичного вдосконалення 
військовослужбовців, а потім донести ці 
знання до аудиторії курсантів (слухачів) 
ВВНЗ. Усвідомлення специфіки навчально-
бойових завдань які вирішують особовий 
склад військових частин (з’єднань), органів 
військового управління, практики їх 
функціонування дозволяє зрозуміти 
тенденції, які супроводжують сучасні 
трансформаційні зміни у процесі бойового 
навчання військовослужбовців, а відповідно, 
переосмислити зміст навчально-виховного 
процесу курсантів (слухачів). У той же час 
обмін досвідом із керівниками форм ФП 
військової частини (з’єднання), органу 
військового управління (ОВУ), надання 
слушних рекомендації з позицій практики 
ВВНЗ, корекція змісту і методів фізичного 
вдосконалення військовослужбовців має дати 
позитивний поштовх до кращих змін в 
організації ФП особового складу. 

Стажування у різних ВВНЗ дозволяє 
викладачу ФВСФП ознайомитися з новими 
підходами до процесу фізичного 
вдосконалення курсантів (слухачів), 
інноваційною практикою застосування 
сучасних спортивно-оздоровчих технологій, 
ефективних методик розвитку фізичних, 
спеціальних якостей, удосконалення 
прикладних навичок, формування морально-
психологічних якостей засобами ФП. 
Своєчасність проходження стажування 
підвищує методичну майстерність викладача, 
сприяє обміну досвідом серед науково-
педагогічних працівників. На жаль, існують 
певні проблеми щодо участі викладачів 
ФВСФП у зарубіжному стажуванні, яке 
дозволяє отримати корисний досвід роботи в 
міжнародному просторі фахівців ФП, 
практики викладання і проведення 
досліджень. Під час зарубіжного стажування 
викладачі можуть ознайомитися із 
зарубіжними стандартами, програмами ФП і 
досвідом набуття фізичних кондицій. Певні 
обмеження в можливості стажування мають 
цивільні викладачі ФВСФП, які у переважній 
більшості є офіцерами запасу, мають 
достатній практичний досвід службової 
діяльності на посадах фахівців ФП, але 
потребують сучасної практики військ і ВВНЗ 
для урахування неї у викладацькій діяльності.  

Стажування у військах, ОВУ, ВВНЗ є 
одним із пріоритетних напрямків фахової 
підготовки викладача ФВСФП у системі 
післядипломної освіти; забезпечує 
удосконалення професійної компетентності 
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викладача ВВНЗ, дозволяє йому проводити 
практичні заняття на високому професійному 
рівні, що сприяє підготовці військових 
фахівців відповідно до сучасних вимог. 

Висновки. 1. Фахова підготовка 
викладачів фізичного виховання і спеціальної 
фізичної підготовки в системі 
післядипломної освіти здійснюється 
переважно у формі підвищення їх 
кваліфікації та перепідготовки. 

2. Підвищення ефективності фахової 
підготовки викладачів фізичного виховання і 
спеціальної фізичної підготовки в системі 
післядипломної освіти можна досягти за 

умов уніфікації й інтеграції програм 
психолого-педагогічної та фізичної 
підготовки курсів підвищення кваліфікації, 
посилення їх орієнтованим на практику 
змістом, активнішого залучення викладачів 
до стажування на посадах фахівців фізичної 
підготовки у військах, військових навчальних 
закладах й органах військового управління. 

Подальші дослідження доцільно 
присвятити вивченню особливостей фахової 
підготовки викладача ФВСФП під час 
виконання заходів навчальної, методичної, 
наукової роботи, здобування наукового 
ступеня і вченого звання, самоосвіти. 
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ДИНАМІКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ 
ОЦІНЮВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І СПОРТУ 

ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 

У статті аналізуються результати, отриманні в ході експериментальної перевірки ефективності 
розробленої методики оцінювання готовності до педагогічної діяльності викладачів фізичного 
виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту вищих військових навчальних закладів. 

Ключові слова: методика оцінювання, педагогічна діяльність, викладач, експеримент. 
В статье анализируются результаты, полученные в ходе экспериментальной проверки 

эффективности разработанной методики оценивания преподавателей физического воспитания, 
специальной физической подготовки и спорта высших военных учебных заведений. 

Ключевые слова: методика оценивания, педагогическая деятельность, преподаватель, 
эксперимент. 

Актуальність. Подальший розвиток 
вищої військової школи висуває підвищенні 
вимоги до рівня професійної діяльності 
науково-педагогічних працівників (НПП) 
вищих військових навчальних закладів 
(ВВНЗ). Добре відомо, що рівень 
професіоналізму педагога, його бажання 
працювати над собою та підвищувати свою 
майстерність знаходяться у прямій 
залежності від об’єктивності оцінювання 
результатів його педагогічної праці. 
Практика свідчить, що атестація в цілому 
стимулює педагогічну творчість НПП ВВНЗ 
та покращує результати їхньої діяльності. 

Питання, які стосуються процесу 
атестації, її змістовних та структурних 
складових, перспективи розвитку 
знаходяться в центрі уваги багатьох 
науковців (Н. Кузьміної, І. Підласого, 
Л. Гриневича, Г. Єльникової, О. Локшиної, 
О. Сидоренка, М. Сметанського, 
О. Шестопалюка, М. Слободянюка, 
Є. Дьяченка, Н. Глуханюка, М. Портнова, 
П. Фролкіна, М. Деменка та інші). 

Необхідність проведення атестацій 
вимагає система військової освіти, вимоги 
Положення про проходження громадянами 
України військової служби у Збройних Силах 
України, затвердженого Указом Президента 
України від 10 грудня 2008 року № 1153, 
наказ Міністра оборони України від 10 квітня 
2009 року № 170 (із змінами), який 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
19 травня 2009 року за № 438/16454, 
методичні рекомендації з порядку організації 
і проведення атестування 
військовослужбовців Збройних Сил України 
затверджені директором Департаменту 
кадрової політики Міністерства оборони 

України від 11.09.2009 № 8426 (зі змінами від 
26.01.2010 № 593, від 05.10.2010. № 9506, від 
14.05.2013 № 4070, від 19.07.2013 № 
226/НМЦ/2889). 

У цих керівних документах 
підкреслюється важливість проведення 
процедури атестації, розкривається мета й 
описуються види атестування, порядок 
підготовки та проведення атестації, а також 
зміст атестації та висновок з неї. 

Аналіз організації та проведення 
процедури атестації НПП ВВНЗ показав, що 
розроблені методики оцінювання педагогів 
не забезпечують дієвих стимулів для їхнього 
професійного зростання. Про це свідчить 
багато суперечок і дорікань, як з боку 
атестованих, так і з боку членів атестаційних 
комісій на наявні критерії й механізми 
оцінювання. На сьогодні атестація НПП 
ВВНЗ не виправдовує себе, тому що вона 
проводиться формально, результати не 
розкривають дійсного стану підготовленості 
педагогів до професійної діяльності. Отже, 
розроблення методики оцінювання 
готовності до педагогічної діяльності 
викладачів фізичного виховання, спеціальної 
фізичної підготовки і спорту вищих 
військових навчальних закладів та її 
експериментальна перевірка обумовлені тим 
фактом, що сучасні умови вимагають 
якнайшвидшого вирішення проблем 
пов’язаних з процесом атестації педагогів. 

Мета статті. Метою даної статті є 
експериментальне підтвердження 
ефективності розробленої методики 
оцінювання готовності до педагогічної 
діяльності викладачів фізичного виховання, 
спеціальної фізичної підготовки і спорту 
вищих військових навчальних закладів. 
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Виклад основного матеріалу. 
Основним засобом перевірки ефективності 
розробленої методики стали два етапи 
педагогічного експерименту. На першому 
етапі дослідно-експериментальної роботи 
було проведено констатувальний 
експеримент, метою якого стало дослідження 
кількісних та якісних характеристик всіх 
аспектів педагогічної діяльності НПП ВВНЗ, 
виявлення початкового рівня готовності до 
педагогічної діяльності викладачів фізичного 
виховання, спеціальної фізичної підготовки і 
спорту ВВНЗ. Для цього були застосовані 
методи спостереження, анкетування, бесіди, 
моделювання, метод експертної оцінки, 
методи математичної статистики. Крім цього 
велику увагу приділялося підбору умов 
проведення педагогічного експерименту. Для 
забезпечення валідності експериментальних 
даних умови експерименту підбирались 
таким чином, що всі фактори залишалися 
стабільними за винятком фактору, який 
перевіряється (методика оцінювання 
готовності до педагогічної діяльності 
викладачів фізичного виховання, спеціальної 
фізичної підготовки і спорту ВВНЗ). 

З метою отримання об’єктивної 
інформації про хід формувального 
експерименту були проведені такі основні 
види діагностики: попередня, поточна та 
підсумкова. Збір інформації проводився 
шляхом анкетування. Попередня діагностика 
здійснювалась з метою визначення вхідного 
рівня готовності викладачів контрольної 
групи (КГ) та експериментальної групи (ЕГ) 
на початку формувального експерименту. 
Отримані в результаті цієї діагностики вхідні 
дані (табл. 1) надали важливу інформацію, 
яка була використана для розроблення 
стратегічного плану формувального 
експерименту та педагогічної взаємодії між 
тими, хто оцінює і оцінюється. Поточна 
діагностика проводилась з метою отримання 
інформації про хід формувального 
експерименту, динаміку рівня педагогічної 
діяльності викладачів ЕГ. Тоді, як підсумкова 
діагностика здійснювалась з метою 
визначення вихідного рівня готовності до 
педагогічної діяльності викладачів КГ та ЕГ 
в кінці формувального експерименту та рівня 
реалізації завдань, які планувалося виконати 
в процесі проведення експерименту. 

На початковому етапі впровадження 
розробленої нами експериментальної моделі 
у процес атестації викладачів кафедри 

фізичного виховання, спеціальної фізичної 
підготовки і спорту була проведена 
попередня діагностика та робота, яка сприяла 
усвідомленню кожним педагогом ЕГ ролі та 
місця результатів оцінювання в їхній 
професійній педагогічній діяльності. Цей 
етап надав можливості кожному педагогу ЕГ 
досягти індивідуально визначеної мети у 
педагогічній діяльності. У ході першого 
етапу формувального експерименту 
отримано дані про початковий (вхідний) 
рівень педагогічної діяльності викладачів 
кафедри фізичного виховання, спеціальної 
фізичної підготовки і спорту КГ та ЕГ. 
Визначено особливості впровадження 
методики оцінювання в ЕГ з урахуванням 
індивідуальних якостей викладачів з метою 
якісного підвищення рівня їхньої 
педагогічної діяльності за навчально-
виховної, наукової, методичної, спортивно-
масової робіт; організаційних заходів щодо 
проведення навчальних занять з офіцерами 
постійного складу та ранкової фізичної 
зарядки; гностичної, проектувальної, 
конструктивної, організаторської, 
комунікативної та рефлексивної діяльності. 

Крім цього, проводилася робота з тими, 
хто оцінював результати роботи викладачів 
КГ і ЕГ (начальники кафедр, колеги, 
курсанти). З ними проводилися 
інструкторсько-методичні заняття, 
консультації та наради, на яких доводилася 
мета дослідження, методика оцінювання та 
критерії за якими потрібно оцінювати 
викладачів КГ та ЕГ, порядок заповнення 
анкет. Кількісну характеристику рівня 
педагогічної діяльності викладачів ми 
визначили на основі кваліметричного 
оцінювання за чотирьохбальною шкалою, а 
саме [1-3]: 

1. Відмінно (5 балів) – відповідно до 
шкали вимірювання, яка використовується в 
методі педагогічної кваліметрії, перебуває в 
межах від 0,75 до 1. 

2. Добре (4 бали) – перебуває в межах 
від 0,5 до 0,75 

3. Задовільно (3 бали) – перебуває в 
межах від 0,25 до 0,5 

4. Незадовільно (2 бали) – перебуває в 
межах від 0 до 0,25 

Результати оцінювання діагностики 
вхідного рівня стану готовності до 
педагогічної діяльності викладачів КГ та ЕГ 
представлені у таблиці 1: 
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Таблиця 1 
Результати оцінювання стану готовності до педагогічної діяльності на початку 

проведення формувального експерименту 
Результати оцінювання n/%, середній бал 

ЕГ (n=8) КГ (n=8) Параметри педагогічної 
діяльності  «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

1/12,5 3/37,5 3/37,5 1/12,5 1/12,5 4/50 2/25 1/12,5 Навчально-виховна робота 3,5 3,6 
2/25 2/25 3/37,5 1/12,5 2/25 1/12,5 5/62,5 0/0 Методична робота 3,6 3,6 
0/ 4/50 3/37,5 1/12,5 0/0 4/50 4/50 0/0 Наукова робота 3,4 3,5 

2/25 3/37,5 3/37,5 0/0 2/25 2/25 4/50 0/0 Оцінка керівництва 3,9 3,7 
2/25 3/37,5 2/25 1/12,5 3/37,5 2/25 3/37,5 0/0 Оцінка колег 3,7 4,0 
4/50 2/25 2/25 0/0 2/25 4/50 1/12,5 1/12,5 Оцінка курсантів 4,2 3,9 
0/0 4/50 2/25 2/25 0/0 5/62,5 2/25 1/12,5 Самооцінка 3,3 3,5 

3/37,5 1/12,5 3/37,5 1/12,5 3/37,5 2/25 1/12,5 2/25 Спортивно-масова робота 3,8 3,7 
3/37,5 2/25 1/12,5 2/25 4/50 0/0 3/37,5 1/12,5 НЗ з ОПС, РФЗ та 

удосконалення НТБ* 3,7 3,9 
17/24 24/33 22/30 9/13 17/24 24/33 25/35 6/8 УСЬОГО 3,7 3,7 

НЗ з ОПС та РФЗ* – організаційні заходи щодо проведення навчальних занять з офіцерами постійного складу 
та ранкової фізичної зарядки 

З метою перевірки показників рівня 
готовності до педагогічної діяльності 
викладачів вибіркової сукупності на початку 
формувального експерименту було 
використано U-критерій Манна-Уітні, який 
призначається для оцінки розбіжностей між 
двома вибірками за рівнем будь-якої ознаки, 
кількісно виміряної [4, с. 18]. Математичні 
розрахунки показали, що викладачі ЕГ не 
переважають викладачів КГ контрольної 
групи за рівнем готовності до педагогічної 
діяльності з вірогідністю р ≤ 0,05. 

На другому етапі формувального 
експерименту в рамках функціонування 
розробленої методики оцінювання була 
проведена поточна діагностика з 
викладачами ЕГ. Детальна інформація 
отримана за допомогою розробленої нами 
методики дозволила забезпечити ефективний 
зворотній зв’язок та використати такі групи 
мотиваційних детермінант з викладачами 
експериментальної групи: 

моральний контроль (наявність 
моральних принципів); 

переваги (інтереси, схильності); 

врахування зовнішньої ситуації; 
особистісних можливостей (морально-

психологічних якостей); 
особистого стану на певний момент 

(фізичний, психічний, моральний тощо); 
умов досягнення цілей (витрати зусиль і 

часу); 
наслідків своїх дій і вчинків. 
На третьому етапі формувального 

експерименту була проведена підсумкова 
діагностика, метою якої було отримання 
вихідних результатів рівня готовності до 
педагогічної діяльності викладачів КГ та ЕГ, 
та їх статистична обробка. 

Для більш детального аналізу даних, 
отриманих у ході формувального 
експерименту, за кожним з параметрів 
педагогічної діяльності викладачів фізичного 
виховання, спеціальної фізичної підготовки і 
спорту було використано G – критерій знаків. 
Критерій знаків G призначений для 
встановлення загального зсуву досліджуваної 
ознаки [4, с. 34]. Результати отримані в ході 
цих розрахунків представлені в табл. 2: 
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Таблиця 2 
Результати розрахунків зсувів за допомогою G – критерію знаків 

Експериментальна група Контрольна група Параметри педагогічної 
діяльності Типовий 

зсув 
Достовірність 

позитивного зсуву Тип зсуву Достовірність 
позитивного зсуву 

Навчально-виховна 
робота позитивний  невипадковий 

(р ≤ 0,05) позитивний випадковий 
(р > 0,05) 

Методична робота позитивний випадковий 
(р > 0,05) позитивний випадковий 

(р > 0,05) 
Наукова робота позитивний випадковий 

(р > 0,05) нульовий – 

Оцінка керівництва позитивний невипадковий 
(р ≤ 0,05) позитивний випадковий 

(р > 0,05) 
Оцінка колег позитивний випадковий 

(р > 0,05) негативний – 

Оцінка курсантів позитивний випадковий 
(р > 0,05) позитивний випадковий 

(р > 0,05) 
Самооцінка позитивний невипадковий 

(р ≤ 0,05) негативний – 
Спортивно-масова 
робота позитивний випадковий 

(р > 0,05) негативний – 
НЗ з ОПС, РФЗ та 
удосконалення НТБ* позитивний невипадковий 

(р ≤ 0,05) нульовий – 
НЗ з ОПС та РФЗ* – організаційні заходи щодо проведення навчальних занять з офіцерами постійного складу, 

ранкової фізичної зарядки та удосконалення навчально-тренувальної бази 
Як видно з результатів, у 

експериментальній групі відбувся 
позитивний зсув за всіма видами діяльності. 
З них у навчально-виховній роботі, оцінці 
керівництва, самооцінці та з організаційних 
заходів щодо проведення навчальних занять з 
офіцерами постійного складу, ранкової 
фізичної зарядки та удосконалення 
навчально-тренувальної бази відбувся 
позитивний невипадковий зсув з вірогідністю 
(р ≤ 0,05). Що стосується контрольної групи 

то там відбулися чотири позитивних, три 
негативних та два нульових зсуви. 

Для розрахунку надійності результатів, 
отриманих в ході формувального 
експерименту, нами було використано U-
критерій Манна-Уітні, який призначається 
для оцінки розбіжностей між двома 
вибірками за рівнем будь-якої ознаки, 
кількісно виміряної. Вихідні дані для 
відповідних обчислювань подано в табл. 3: 

Таблиця 3 
Результати оцінювання контрольної та експериментальної груп в кінці 

формувального експерименту 
Результати оцінювання n/%, середній бал 
ЕГ (n=8) КГ (n=8) Параметри педагогічної діяльності 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 
3/37,5 3/37,5 2/25 0/0 2/25 3/37,5 2/25 1/12,5 Навчально-виховна робота 4,1 3,8 
2/25 4/50 2/25 0/0 1/12,5 4/50 3/37,5 0/0 Методична робота 4,0 3,7 
2/25 4/50 1/12,5 1/12,5 0/0 4/50 4/50 0/0 Наукова робота 3,9 3,5 

5/62,5 2/25 1/12,5 0/0 2/25 4/25 2/25 0/0 Оцінка керівництва 4,5 4,0 
3/37,5 2/25 3/37,5 0/0 1/12,5 5/62,5 1/12,5 1/12,5 Оцінка колег 4,0 3,7 
5/62,5 3/37,5 0/0 0/0 2/25 4/50 2/25 0/0 Оцінка курсантів 4,6 4,0 
4/50 3/37,5 0/0 1/12,5 0/0 4/50 2/25 2/25 Самооцінка 4,2 3,3 

3/37,5 4/50 1/12,5 0/0 1/12,5 4/50 2/25 1/12,5 Спортивно-масова робота 4,2 3,6 
4/50 3/37,5 1/12,5 0/0 4/50 0/0 3/37,5 1/12,5 НЗ з ОПС, РФЗ та удосконалення 

НТБ* 4,4 3,9 
31/43 28/39 11/15 2/3 13/18 32/45 21/29 6/8 ВСЬОГО 4,2 3,7 

НЗ з ОПС та РФЗ* – організаційні заходи щодо проведення навчальних занять з офіцерами постійного складу, 
ранкової фізичної зарядки та удосконалення навчально-тренувальної бази 
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Математичні розрахунки показали, що 
викладачі експериментальної групи 
переважають викладачів контрольної групи 
за рівнем педагогічної діяльності з 
вірогідністю р ≤ 0,05.  

Висновки. Таким чином, можна 
констатувати, що проведене нами 

експериментальне дослідження щодо 
перевірки експериментальної моделі 
розвитку готовності до педагогічної 
діяльності викладачів фізичного виховання, 
спеціальної фізичної підготовки і спорту 
засобами педагогічного оцінювання має 
суттєвий позитивний ефект. 
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DYNAMIC EXPERIMENTAL STUDY OF EVALUATION METHOD OF READINESS FOR 
TEACHING ACTIVITIES PHYSICAL EDUCATION, SPECIAL PHYSICAL TRAINING AND 

SPORTS HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
The article analyzes the results obtained during the formative experiment, which showed that the 

implementation we have developed methods of evaluation of readiness for teaching activities of teachers of 
physical education, special physical training and sports of higher military educational institutions have 
confirmed its practical value. By informing and fruitful feedback assessment techniques developed by teachers at 
a conscious level began work on their duties, which positively affected the results of their teaching work. In the 
course of the pilot study received positive dynamics of preparedness for teaching activities of teachers in the 
experimental group, so the total increase in ratings “excellent” and “good” was 20 % and 5 %, while the 
“poor” - fell by 6%, while in the control group changes were not significant. The obtained results confirmed the 
statistical estimates of the probability of at least 0.95 %, which fully meets the requirements of educational 
research. 

Keywords: evaluation methods, pedagogical activity, teacher, experiment. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ С УЧЕТОМ МЕНТАЛИТЕТА 

СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

У статті сформульований концептуально-понятійний апарат дослідження, обґрунтована 
актуальність, на основі джерелознавчого аналізу розкритий ступінь розробленості вибраної теми. 
Автор доводить, що організація освітнього процесу у вузі з урахуванням менталітету сучасних 
студентів може стати важливим фактором підвищення якості освіти й забезпечити гуманістичну 
спрямованість освітніх програм і процесу, що їх реалізують, а також пропонує універсальний розв'язок, 
що дозволяє вишиковувати алгоритм діяльності проектувальників освітнього процесу, що прагнуть 
ураховувати в процесі проектування основних освітніх програм освітнього процесу, що відповідає, з 
урахуванням особливості ментальності студентів. 

Ключові слова: освітній процес, менталітет сучасної студентської молоді, алгоритм 
проектування, перебудова ментальності, конкурентоспроможність. 

В статье сформулирован концептуально-понятийный аппарат исследования, обоснована 
актуальность, на основе источниковедческого анализа раскрыта степень разработанности избранной 
темы. Автор доказывает, что организация образовательного процесса в вузе с учетом менталитета 
современных студентов может стать важным фактором повышения качества образования и 
обеспечить гуманистическую направленность образовательных программ и процесса, их реализующих, 
а также предлагает универсальное решение, позволяющее выстраивать алгоритм деятельности 
проектировщиков образовательного процесса, стремящихся учитывать в процессе проектирования 
основных образовательных программ, соответствующего образовательного процесса с учетом 
особенности ментальности студентов. 

Ключевые слова: образовательный процесс, менталитет современной студенческой молодёжи, 
алгоритм проектирования, перестройка ментальности, конкурентоспособность. 

Современные тенденции гуманизации и 
демократизации общества, социальных 
отношений обусловливают актуализацию 
личностно-ориентированного подхода к 
обучению и воспитанию на всех ступенях 
системы образования. Важнейшей 
индивидуально-личностной характеристикой 
человека, социальной группы является 
менталитет, что означает в самом общем 
понимании духовную целостность, 
системную совокупность мыслей, чувств, 
отношений, создающую стройную картину 
мира, объединяющую культурной традицией 
какое-либо сообщество (В.П. Визгин, 1991; 
Б.С. Гершунский, 1998; А.Л. Гуревич, 1993; 
И.Г. Дубов, 1993; Ж. Дюби, 1991; М.И. 
Махмутов, 2001; А.В. Петровский, 1996; В.П. 
Соломин, 2002; И.С. Урса, 2002; Р.Ю. 
Шакуров, 1995; В.А. Шкуратов, 1997). В 
связи с этим ментальные особенности 
личности представляются значимыми 
основаниями для определения целей, 
ценностей, содержания современного 
образования. 

В современном мире, «…в условиях 
сложных многочисленных и 
многохарактерных изменений чётко 
фиксируется перестройка ментальности, 

смена целей, ценностей, ориентаций 
индивидов, появление у них новых 
потребностей, возможностей и т.д.» (Д.И. 
Фельдштейн, 2009). Понимание 
принципиально новых условий и 
пространства жизнедеятельности личности 
при дифференцированной оценке характера 
разных зон дальнего и ближнего действия 
получает в сегодняшнем мире особое 
значение в сфере направленности, путей и 
форм организации процесса воспитании и 
обучения. 

Сущность менталитета позволяет 
утверждать, что организация 
образовательного процесса в вузе с учетом 
менталитета современной студенческой 
молодежи может стать важным фактором 
повышения качества образования и 
обеспечить не только конкурентоспособность, 
но и гуманистическую направленность 
образовательных программ. Для достижения 
указанной цели необходимо при построении 
образовательного процесса опираться на 
целостную систему соответствующих 
закономерностей, принципов, механизмов и 
т.д. (С.И. Архангельский, 1980; В.И. 
Байденко, 2004; Г.А. Бордовский, 2002; Н.М. 
Борытко, 2001; А.А. Деркач, 2004; В.И. 
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Загвязинский, 2006; И.Ф. Исаев, 2005; С.Д. 
Неверкович, 1995; В.А. Сластёнин, 2003). 
Однако, по словам Д.И. Фельдштейна, в 
психолого-педагогической науке «при 
выработке общей стратегии образования, 
изменение, усложнение и расширение сфер 
воздействия на развитие человека и его 
объективную социализацию учитывается 
чрезвычайно слабо» (Д.И. Фельдштейн, 2009). 

Результаты проведенного анализа 
научной литературы по вопросам 
оптимизации образования, проектирования 
образовательного процесса (Ю.К. Бабанский, 
1989; Н.М. Борытко, 2005; С.М. Годник, 
2001; В.В. Краевский, 2001; М.Р. Кудаев, 
1998; С.Д. Неверкович, 2005; В.А. Петьков, 
2002; Е.И. Сахарчук, 2003; В.В. Сериков, 
1999; Т.Д. Скуднова, 2012; Ю.С. Тюнников, 
1987 и др.) позволяют утверждать, что 
проектирование образовательного процесса 
на основе ментальных характеристик 
обучающихся требует чёткого определения 
целей деятельности, конкретизации ее 
системой критериев, научного представления 
о факторах и практических способах 
реализации соответствующих 
закономерностей и принципов, формах, 
методах и приёмах обучения и воспитания. 
Следовательно, организация 
образовательного процесса вуза на основе 
ментальных характеристик современных 
российских студентов предполагает 
конструирование либо обновление, 
дополнение системы категорий «цель – 
закономерности – принципы - условия 
(средства, методы, формы, содержание) – 
критерии – результат». 

Огромные технические, технологические, 
производственные, культурные достижения, с 
одной стороны, и одновременно глобальный 
кризис - экономический, социальный, 
демографический, охвативший все сферы 
жизнедеятельности человеческого сообщества, 
включая и российский социум, объективно 
свидетельствуют о новом историческом 
состоянии развития цивилизации, и некоторые 
ученые связывают его с рубежными 
переменами стадиального характера. 
Важнейшим следствием и одновременно 
показателем этого являются принципиально 
новые возможности, позиции, способности 
человека, который оказался сегодня в 
качественно новом мире. Естественно, что в 
новых условиях не может работать прежняя 
система образования. И не потому, что плохая, 
а потому, что не соответствует реалиям 
современности. Объективно возникла жесткая 

необходимость построения качественно иной 
системы, где ставятся принципиально новые 
цели, задачи, проблемы, которые ранее не 
приходилось решать (Д.И. Фельдштейн, 2012). 

Исходя из этого, возникает 
необходимость перехода всего 
образовательного процесса на другой 
уровень организационно-содержательной 
деятельности, когда важны уже не внешняя 
организационная форма и не количество 
проведенных мероприятий, а внутренняя 
содержательная сторона (Д.И. Фельдштейн, 
2012). Этот переход осуществляется в 
направлении от когнитивно-
ориентированной к личностно-
ориентированной учебно-воспитательной 
деятельности. В данном контексте важно и 
ценно понимание того, какие качества 
формируются у каждого студента в процессе 
изучения той или иной дисциплины, того или 
иного мероприятия; каким образом 
максимально эффективно использовать 
педагогический потенциал содержания 
образования и нивелировать негативное 
влияние социума на обучающихся. 

Вопросы сущности менталитета 
исследовали Б.С. Гершунский, 1998; И.Г. 
Дубов, 1993; Ж. Дюби, 1991; М.И. Махмутов, 
2001 и др. (определение, структура, 
содержание менталитета); В.П. Визгин, 1991 
и др. (менталитет как социально-
психологическая характеристика этноса); 
А.В. Петровский, 1996; В.П. Соломина, 2002; 
И.С. Урсу, 2002; В.Д. Шадриков, 2007 и др. 
(психологическая сущность менталитета) и 
т.д. Тем не менее, исследований, 
посвященных изучению ментальных 
характеристик различных субкультур и 
социальных групп явно недостаточно. 
Исключение составляют акмеологические 
исследования профессионального 
менталитета в различных видах деятельности 
(К.А. Абульханова, 1997; А.А. Деркач, 1993, 
1999, 2003, 2004; Е.А. Климов, 1996; А.К. 
Маркова, 2004 и др.). 

Особый интерес для исследуемой 
проблемы имеют труды авторов, объектом 
исследования которых является молодежь. В 
качестве теоретических источников анализа 
молодежи и студенчества как 
социокультурной и демографической группы 
использовались работы как классиков 
зарубежной социологии, так и российских 
ученых (И.В. Бестужев-Лада, 2002; А.П. 
Бутенко, 1996; А. Возмитель, 2007; Л.А. 
Гордон, 1969; Б.А. Грушин, 2006; Л.Г. 
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Ионин, 2000; Э.В. Клопов, 2001; А.С. Ципко, 
2011 и др.). 

Концепция сознания студенческой 
молодежи так или иначе показана в 
исследованиях российских философов и 
социологов (В. Егоров, 2009; К. Иконникова, 
1974; С. Иконникова, 1974 и др.). 

Значимые в контексте исследования 
личностно-ориентированный, 
компетентностный, гуманистический, 
культурологический подходы обоснованы 
Е.В. Бондаревской, 2004; Э.Ф. Зеером, 1999; 
И.А. Зимней, 2004; В.А. Исаевым, 2005; Н.М. 
Сажиной, 2001; В.В. Сериковым, 1999; А.В. 
Хуторским, 2007 и др. учёными. 
Исследований, посвященных теории и 
методологии проектирования 
образовательного процесса на основе 
ментальных характеристик современных 
российских студентов, нами обнаружено не 
было. 

Проблемам качества образования и 
факторам его повышения посвящены труды 
В.А. Петькова, 2002; Е.И. Сахарчук, 2003; 
Д.И. Фельдштейна, 2012; К.Д. Чермита, 2011 
и др. Содержание и критерии эффективности 
образования исследовались С.Н. Бегидовой, 
С.А. Хазовой, 2010; С.Д. Неверковичем, 
1982, 1988, 1995, 2005 и др. Вопросами 
проектирования содержания образования 
занимались С.М. Годник, В.В. Краевский, 
2001; Т.Д. Скуднова, 2012; Ю.С. Тюнников, 
1987 и др. Анализ исследований 
свидетельствует о необходимости разработки 
и внедрения концепции проектирования 
образовательного процесса вуза на основе 
ментальных характеристик современных 
российских студентов. 

В диссертационных исследованиях 
последних лет относительно широко 
рассмотрены вопросы, касающиеся разных 
аспектов формирования менталитета 
социальных и профессиональных групп (С.А. 
Паничев (2004) - профессиональный 
менталитет специалиста-химика; Л.Т. 
Бородавко (2005) - профессиональное 
воспитание сотрудников 
правоохранительных органов в вузах МВД 
России); профессионально-ценностных 
ориентаций студенческой молодёжи (Лян 
Лиин, 2003; О.А. Сидоренко, 2007; В.И. 
Лутовинов, 2008; С.С. Королёва, 2009; Е.Г. 
Слободнюк, 2003); профессиональное 
становление и самовоспитание российского 
студенчества (И.В. Савин, 2006; Р.Т. 
Теуважокова, 1997; Р.М. Каримова, 2005; 
Л.Е. Галаганова, 1998); социальная 

идентичность студентов (А.М. Сербиновская, 
2004); развитие субъектной позиции студента 
(Н.М. Борытко, 2001, 2002; А.Г. Гогоберидзе, 
2003). Однако в указанных и других работах 
не предлагаются практически пути и 
способы учёта ментальных характеристик 
личности при проектировании 
образовательного процесса. 

В центре внимания отечественных 
исследователей находились проблемы: 
профессиональной ориентации молодежи 
(В.Т. Лисовский, 2001; М.Х. Титма, 1986; 
В.Н. Шубкин, 1985); образования (А.Г. 
Здравомыслова, 1986; С.Н. Иконникова, 
1972; В.А. Ядов, 2002). Вместе с тем, с нашей 
зрения, остаются недостаточно 
исследованными новые явления социальной 
реальности, порождающие необходимость 
переосмысления феномена «менталитет» 
отечественной молодежи, и в частности, 
студенчества. Анализ источников 
показывает, что рассмотрение менталитета 
как основы для проектирования 
образовательного процесса вуза не 
рассматривался в современной 
педагогической науке. 

Изучение современного опыта и 
теоретический анализ работ по исследуемой 
проблеме позволил обозначить ряд 
противоречий между: 

1) новыми требованиями государства, 
общества и личности к системе образования 
в контексте его гуманизации, 
демократизации и индивидуализации и 
недостаточностью научного знания о 
способах и механизмах обеспечения 
соответствия системы образования этим 
требованиям; 

2) существующими в науке 
представлениями о менталитете как 
квинтэссенции индивидуальных и 
социально-групповых особенностей 
личности и отсутствием целостного знания 
об использовании ментальных характеристик 
как ценностно-целевого ориентира при 
проектировании образовательного процесса; 

3) необходимостью проектирования 
образовательного процесса вуза с учётом 
ментальных характеристик современных 
российских студентов и отсутствием знания 
о методологических и дидактических 
основах организации данного процесса. 

Общеметодологическую основу 
исследования составили современные 
научные представления о целостности и 
всеобщей связи явлений окружающего мира, 
его системности; положения о 
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диалектическом единстве социального и 
индивидуального, духовного и физического, 
теории и практики; идеи о приоритете 
общечеловеческих ценностей; научные 
представления о студенчестве как 
социальной группе и концепции социологии 
образования. При этом в качестве 
методологического ориентира выступили 
системный, индивидуальный, 
деятельностный, акмеологический, 
аксиологический и культурологический 
подходы к изучению личности и 
проектированию ее развития. 

Теоретической базой исследования 
явились: идеи культурологического (Е.В. 
Бондаревская, 1996; Б.С. Гершунский, 1998 и 
др.) синергетического (Н.М. Борытко, 2000; 
Т.Д. Скуднова, 2012; А.П. Стуканов, 2012) 
подходов; оптимизации образования (Ю.К. 
Бабанский, 1989; Е.В. Бондаревская, 1996; 
Е.И. Сахарчук, 2003 и др.); теория 
личностно-ориентированного и гуманного 
образования (Е.В. Бондаревская, 1996; Н.М. 
Сажина, 2001; В.В. Сериков, 1999; И.С. 
Якиманская, 1985; В.А. Сластенин, 2003 и 
др.); теоретические положения 
педагогического проектирования (В.П. 
Бедерханова, 2000; В.П. Беспалько, 1998; 
С.М. Годник, 2001; В.В. Краевский, 2006; 
М.Р. Кудаев, 1998; С.Д. Неверкович, 1995; 
В.В. Сериков, 1999; Т.Д. Скуднова, 2012; 
Ю.С. Тюнников, 1987 и др.); методики и 
технологии психолого-педагогического 
сопровождения развития личности (Е.А. 
Александрова, 2010; О.С. Газман, 1995; Н.М. 
Сажина, 2001 и др.), междисциплинарной 
интеграции образования (В.Н. Максимова, 
2000; Ю.С. Тюнников, 1987 и др.); 
положения психологической теории 
личности, характеризующей структуру, 
механизмы и этапы развития, факторы 
активности и нравственные основы 
поведения личности (Б.Г. Ананьев, 1980; С.К. 
Бондырева, 2008; Л.С. Выготский, 1983; В.А. 
Крутецкий, 1991; В.Н. Мясищев, 1995; Д.И. 
Фельдштейн, 1989 и др.); концепция 
развития российского образования в 
условиях перехода человечества в 
постиндустриальную эпоху развития (А.М. 
Новиков 2002; В.И. Байденко, 2004 и др.). 

Работа выполнена с учетом принципов 
гуманизации педагогического процесса, 
реализуемого в контексте компетентностного 
(В.И. Байденко, 2004; Э.Ф. Зеер, 2005; И.В. 
Зимняя, 2004; В.А. Исаев, 2005; А.Х. 
Хуторской, 2003 и др.), акмеологического 
(Б.Г. Ананьев, 1996; А.А. Бодалев, 1999; А.А. 

Деркач, 2004; Н.В. Кузьмина, 1985; Т.Д. 
Скуднова, 2013; Ю.Г. Фокин, 2002 и др.), 
деятельностного, интегративного и 
аксиологического подходов (И.Ф. Исаев, 
1993; А.И. Мищенко, 2000; В.А. Сластенин, 
2003; Е.Н. Шиянов, 1997), теории 
ценностных ориентаций личности (Е.В. 
Бондаревская, 1997; Н.Д. Никандров, 1990; 
Н.Е. Щуркова, 2001). 

Теоретическая значимость результатов 
исследования обусловлена разработкой 
целостного представления о теоретико-
методологических основах и содержании 
проектирования образовательного процесса 
на основе ментальных характеристик 
современных российских студентов, что 
обеспечивает повышение качества 
образования и гармоничного развития 
личности обучающихся. Полученные 
научные результаты задают целевой 
ориентир системе общего образования и 
развивают педагогическую теорию 
представлениями о менталитете студенчества 
как квинтэссенции индивидуальных и 
социально-групповых особенностей 
личности, являющейся ценностно-целевым 
ориентиром проектирования современного 
образовательного процесса вуза. 
Выявленные характеристики менталитета 
современного российского студенчества 
расширяют представления о возможности 
проектирования образовательного процесса с 
опорой на положения индивидуально-
дифференцированного, личностно-
ориентированного, гуманистического 
подходов к обучению и воспитанию и 
определяют направления и содержание 
образовательной деятельности. 
Сформулированные закономерности и 
принципы составляют теоретическую основу 
проектирования образовательного процесса. 
Выявленные организационно-педагогические 
условия и этапы образовательного процесса, 
обоснованная логика построения алгоритма 
использования ресурсного потенциала 
студенческого менталитета для 
формирования компетенций позволяют 
проектировать образовательный процесс в 
системе высшего образования на основе 
ментальных характеристик современных 
российских студентов и обеспечивают его 
практикоориентированность и 
гуманистическую направленность. 

Результаты исследования являются 
базой для дальнейшего теоретического 
исследования факторов и условий 
проектирования образовательного процесса 
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на основе учёта профессиональной 
ментальности личности в учреждениях 
профессионального образования, а также 
региональной специфики проектирования 
образовательного процесса на основе учёта 
национальной ментальности. 

Достоверность и обоснованность 
результатов исследования обеспечивается 
непротиворечивостью избранных теоретико-
методологических основ исследования; 
разнообразием источников информации, 
глубоким всесторонним анализом объекта 
исследования путем изучения педагогической, 
психологической, социологической 
литературы, характеристик современного 
социума; выбором и реализацией 
совокупности взаимодополняющих методов 
исследования, адекватных поставленной цели 
и этапам исследования, сочетанием 
количественного и качественного анализа; 
репрезентативностью выборки респондентов и 
широкой опытной базой исследования; 
достаточной продолжительностью серии 
педагогических экспериментов, учетом 
текущего и отдаленного эффектов 
педагогических воздействий; проверкой 
результатов исследования на различных этапах 
экспериментальной работы, 
непротиворечивостью и преемственностью 
этих результатов; корректным использованием 
методов математической статистики; 
положительными эффектами внедрения 
результатов. 

Практическое значение полученных 
научных результатов состоит в том, что: 
реализация разработанной концепции в 
образовательном процессе вуза обеспечивает 

эффективное формирование общих и 
профессиональных компетенций личности в 
соответствии с современными требованиями 
общества; использование предложенной 
модели проектирования образовательного 
процесса на основе ментальных 
характеристик современных российских 
студентов позволяет осуществлять 
рациональное распределение учебных 
дисциплин по годам обучения, выбор и 
включение в учебный план элективных и 
факультативных курсов, порядок постановки 
воспитательных задач на разных курсах 
обучения; опора на разработанные критерии 
и показатели сформированности 
компетенций, применение методики 
определения студенческого менталитета 
делают возможным контроль и коррекцию 
образовательного процесса; включение в 
образовательный процесс системы 
педагогического сопровождения 
профессионального, социального и 
личностного развития студентов повышает 
индивидуализированность и обеспечивает 
гуманистический характер образования; 
использование выявленных ментальных 
характеристик современных российских 
студентов позволяет выстраивать 
индивидуальные образовательные маршруты 
для обучающихся, обеспечивая гармоничное 
развитие личности; внедрение в 
образовательный процесс высшей школы 
разработанных ситуационно-проблемных 
задач, деловых и ролевых игр, тренингов, 
практических заданий для практики 
обеспечивает повышение качества 
образования. 
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programmes and the process that realizes them. It also offers a universal solving, allowing to build the algorithm 
of activity of educational process designers, taking into account the mentality of students in the process of 
designing of main educational programmes. 
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ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ 
ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНОГО РІВНЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА» 
 
У статті розглядаються окремі види активних методів навчання, розкрито їх сутність та 

методику застосування у процесі підготовки офіцерів оперативно-тактичного рівня з навчальної 
дисципліни «Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка». 

Ключові слова: активні методи навчання,ділова гра, офіцери, фізична підготовка. 
В статье рассматриваются отдельные виды активных методов обучения, раскрыта их сущность 

и методика применения в процессе подготовки офицеров оперативно-тактического уровня по 
дисциплине «Физическое воспитание и специальная физическая подготовка». 

Ключевые слова: активные методы обучения, деловая игра, офицеры, физическая подготовка. 
Постановка проблеми. В галузевих 

стандартах вищої освіти встановлені 
кваліфікаційні вимоги до військово-
соціальної та професійної діяльності 
випускника, офіцера військового управління 
оперативно-тактичного рівня, в яких 
узагальнюються вимоги з боку держави, 
Міністерства оборони України та 
Генерального штабу Збройних Сил України 
до змісту вищої військової оперативно-
тактичної освіти та професійного рівня 
військового фахівця з урахуванням аналізу 
його професійної діяльності та майбутнього 
посадового призначення. В освітньо-
кваліфікаційних характеристиках однією з 
вимог до властивостей і якостей випускників 
оперативно-тактичного рівня визначено 
уміння «Керувати фізичною підготовкою, 
спортивно-масовою роботою згідно з 
посадовим призначенням». Це уміння 
частково повинно забезпечити дві 
компетенції випускника, а саме: «здатність 
до організації та управління підрозділами, 
військовими частинами (з’єднаннями) у ході 
повсякденної діяльності та в умовах 
застосування військ (сил)» та «здатність 
застосовувати різні форми, методи і прийоми 
педагогічної діяльності». 

Формування визначеного уміння 
здійснюється в процесі вивчення теоретико-
методичного та практичного блоків 
підготовки з навчальної дисципліни 
«Фізичне виховання та спеціальна фізична 
підготовка». Між тим, навчальними та 
робочими навчальними програмами 
дисципліни для формування необхідного 
рівня педагогічних знань, умінь і навичок до 
управління фізичною підготовкою в межах 
обов’язків військово-професійної діяльності 
виділено 16 годин (8 годин лекцій та 8 годин 
семінарських занять), що є недостатнім для 

вироблення творчого мислення, ініціативи, 
винахідливості, набуття спеціальних знань, 
умінь і навичок, необхідних для правильної 
організації, проведення і вмілого керівництва 
процесом фізичного вдосконалення 
особового складу. 

Саме тому, актуальним стає питання 
вивчення способів активізації навчально-
пізнавальної діяльності слухачів, які 
спонукали б їх до активної розумової і 
практичної діяльності в процесі оволодіння 
матеріалом, використанні нових, активних 
методів навчання, що скоротить шлях від 
набуття знань до їхнього застосування на 
практиці. 

Робота виконана відповідно до плану 
НДР Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій свідчить, що проблемі активізації 
навчально-пізнавальної діяльності у науковій 
літературі присвячені праці А. Вербицького, 
І. Вачкова, А. Макаренка, Л. Петровської, 
В. Сухомлинського, В.Ягупова та багатьох 
інших. Технологію впровадження в 
навчальний процес методів активного 
навчання розглянуто А. Вербицьким, 
Ю. Ємельяновим, І. Лернером, 
А. Матюшкіним, М. Махмутовим, 
В. Рибальським, А. Смолкіним, П. Щербанем. 
Дослідженнями А. Болотина, А. Букачева та 
інших доведено ефективність застосування 
ігрових методів, військово-спеціальних ігор у 
військово-педагогічній практиці курсантів та 
слухачів вищих військово-навчальних 
закладів, що сприяють поліпшенню характеру 
прийняття управлінських рішень у 
професійно-проблемних ситуаціях та 
скороченню часу на вирішення таких проблем 
[1, 2]. Крім того, О. Ольховий визначає 
військово-спеціальну гру, як один із засобів 
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діагностики засвоєння майбутніми офіцерами 
теоретичних знань та методичних умінь в 
керівництві та організації фізичним 
вдосконаленням військовослужбовців, 
вагомим стимулюючим фактором 
формування ситуативної готовності до 
управління фізичної підготовкою у військовій 
частині [3]. 

Слід зазначити, що в опублікованих 
працях не знайшли достатнього висвітлення 
розробки щодо впровадження і використання 
активних методів при підготовці офіцерів-
слухачів оперативно-тактичного рівня. 

Мета дослідження – полягає у 
визначенні окремих видів активних методів 
навчання у процесі підготовки офіцерів 
оперативно-тактичного рівня з навчальної 
дисципліни «Фізичне виховання та 
спеціальна фізична підготовка» та розробці 
методики їх застосування. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. У психолого-педагогічній 
літературі можна зустріти значну кількість 
підходів до класифікації методів активізації 
навчально-пізнавальної діяльності. Хоча у 
науковців і існують деякі відмінності у цьому 
питанні, проте їх погляди співпадають у тому, 
що усі методи поділяються на імітаційні та не 
імітаційні. Наприклад, В. Ягупов виділяє 
імітаційні методи: ігрові (метод інсценування, 
ділова гра); неігрові (аналіз конкретної 
ситуації, мозкова атака, круглий стіл тощо); не 
імітаційні методи: лекційні (лекція-бесіда, 
лекція аналіз конкретної ситуації, лекція з 
використанням техніки зворотного зв’язку, 
лекція-консультація, лекція-прес-конференція, 
лекція із заздалегідь запланованими 
помилками); нетрадиційні семінарські 
(семінар-дискусія, семінар-взаємонавчання); 
інтелектуальна розминка; сократична бесіда 
[5]. 

Зважаючи на специфіку завдань та 
змісту питань, які викладаються у теоретико-
методичному блоці навчальної дисципліни 
«Фізичне виховання та спеціальна фізична 
підготовка», результатів аналізу застосування 
активних методів у ВНЗ, ми прийшли до 
висновку, що найбільш доцільним для 
використання у навчально-виховному 
процесі є ділова гра. Її використання повинно 
спрямовуватися на імітацію реальної ситуації 
професійної діяльності офіцерів та 
забезпечувати формування їх умінь, навичок 
і здатностей, формування способів та 
напрямів дій, необхідних для ефективного 
розв’язання професійних завдань. 

Науковці пропонують існуючи 
різновиди ділової гри класифікувати за 

певними ознаками. Так, за функцією і метою 
виокремлюють такі ділові ігри: навчальні, 
проектні, практичні, дослідницькі; за 
тематикою: комплексні, часткові; за кінцевим 
результатом: жорсткі, м’які; за ступенем 
невизначеності ситуації: детерміновані, 
ймовірні; за характером взаємодії: 
інтерактивні, не інтерактивні; за сферою 
застосування: загальні, функціональні; за 
формою проведення: очні, заочні тощо [4].  

На нашу думку, саме використання 
навчальних і практичних ділових ігор, 
відповідає педагогічним цілям, які 
спрямовані на формування професійної 
компетентності офіцерів в питаннях 
управління та організації фізичної підготовки 
у військовій частині. 

Так, досвід проведення ділових ігор під 
час проведення семінарських занять з 
«Фізичного виховання та спеціальної 
фізичної підготовки» в Національному 
університеті оборони України імені Івана 
Черняховського дав можливість визначити 
певний алгоритм їх підготовки та 
проведення, тематику та зміст військово-
спеціальних ігор. Слід зазначити, що крім 
підвищення рівня зацікавленості слухачів до 
теоретико-методичних аспектів фізичної 
підготовки, ініціативи та творчого мислення 
у вирішенні поставлених проблемних питань 
на заняттях, спостерігалась достовірно 
значуще підвищення результатів оцінювання 
рівня теоретичних знань та методичних 
умінь офіцерів під час проведення 
державного екзамену, порівняно з групами, у 
яких ці заняття проводились за класичною 
методикою. 

При підготовці ділової ігри важливе 
значення має сумісна робота викладача і 
слухачів напередодні її проведення. Так, за 
тиждень до заняття викладач розробляє (чи 
уточнює) ситуацію, яка буде покладена в 
основу ігри, характеризує її параметри, а 
саме склад, кількість і якісні показники 
учасників, сценарій, час та місце проведення, 
систему оцінювання результатів. Крім того, 
при проведенні консультації видає завдання 
для самостійної роботи слухачам в яких 
вказуються розподіл обов’язків між 
учасниками гри, способи координації дій, 
теми доповідей та виступів, їх часові 
параметри, очікуваний результат, напрями 
пошуку необхідної інформації. Після 
отримання завдання слухачі в процесі 
самостійної роботи здійснюють пошук 
необхідної інформації, оформлюють доповіді 
та виступи, готують презентації. За 
необхідністю напередодні заняття доцільно 
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провести консультацію з метою координації 
дій учасників гри та попередньої перевірки 
готовності офіцерів. 

Послідовність проведення ділової ігри 
передбачає: введення учасників у гру 
(уточнення мети, завдань, змісту); занурення 
в гру (заслуховування реферату, виступу, 
доповіді, відповідно до проблематики гри, їх 
обговорення чи підготовлене заздалегідь 
рецензування); вивчення та аналіз 
управлінської ситуації чи проблеми; ігровий 
процес; вихід з гри (обговорення аспектів 
гри, критика, дискусія тощо); підбиття 
підсумків заняття та постановка завдань на 
самостійну роботу викладачем. 

На етапі введення учасників в гру 
викладач окреслює мету та завдання заняття, 
нагадує основні теоретичні положення, які 
розглядались на попередній лекції, уточнює 
послідовність проведення та готовність 
учасників до гри. Процес занурення в гру, як 
правило, проходить у вигляді заслуховування 
доповіді слухача в питаннях, пов’язаних з 
порівняльним аналізом систем фізичної 
підготовки, окремих елементів її керівництва, 
організації, проведення в арміях провідних 
держав світу з їх функціонуванням в 
Збройних Силах України. Під час доповіді 
увага зосереджується на висновках щодо 
існуючих загальних світових тенденцій 
розвитку елементів систем фізичної 
підготовки армій провідних держав світу, 
виявлені проблемних питань вітчизняної 
системи фізичної підготовки та наданні 
пропозицій щодо її удосконалення. При 
проведенні занять нами пропонуються 
наступні варіанти доповідей, відповідно до 
теми заняття: 

за темою 1 «Планування та підготовка 
кадрів і керівників з фізичної підготовки у 
військовій частині» - доповідь «Особливості 
планування фізичної підготовки в арміях 
провідних держав світу» чи «Особливості 
підготовки керівників фізичної підготовки в 
арміях провідних держав світу»; 

за темою 2 «Перевірка, оцінка та види 
забезпечення фізичної підготовки у 
військовій частині» - доповідь «Особливості 
контролю фізичної підготовки в арміях 
провідних держав світу» чи «Особливості 
перевірки та оцінки фізичної підготовки у 
періодах підготовки військової частини»; 

за темою 3 «Спеціальні завдання та зміст 
фізичної підготовки військовослужбовців у 
видах збройних сил та родах військ» - 
доповідь «Особливості спеціальної 
спрямованості фізичної підготовки (за 

видами збройних сил) в арміях провідних 
держав світу»; 

за темою 4 «Управління фізичною 
підготовкою у військовій частині» - доповідь 
«Концептуальні основи фізичної підготовки 
в арміях провідних держав світу (концепції 
фізичної придатності, фізичної готовності, 
мобілізації)» чи «Особливості керівництва 
фізичною підготовкою в арміях провідних 
держав світу». 

Після заслуховування доповіді 
відбувається її обговорення методом дискусії 
та виступ заздалегідь призначеного 
рецензента. Слід зазначити, що за умовами 
гри рецензент для проведення аналізу 
доповіді отримує її напередодні заняття. 
Такий підхід дозволяє вже на початку 
заняття активізувати мислену діяльність 
офіцерів, визначити (чи уточнити) напрями 
своїх подальших дій у визначеній ролі.  

На наступному етапі гри здійснюється 
вивчення та аналіз управлінської ситуації чи 
проблеми, а саме оголошуються дійові особи, 
їх повноваження, посади, окреслюються 
уявні умови ситуації, заходу тощо. 
Проведення цього етапу покладається на 
викладач. 

Сам ігровий процес відбувається 
безпосередньо за визначеними умовами гри. 
Нами запропоновано наступні варіанти 
ігрових ситуацій: 

а) Тема 1. Навчальна ситуація – 
службова нарада з планування заходів 
бойової підготовки (в т.ч. і фізичної 
підготовки) у військової частини напередодні 
періоду навчання. 

Дійові особи: заступник командира 
частини, начальник штабу частини, 
заступники командира частини та 
начальники служб (за напрямом підготовки 
слухачів), начальник фізичної підготовки і 
спорту частини, командири підрозділів 
(батальйонних тактичних груп). 

Послідовність проведення та умови гри. 
Службову нараду за всіма правилами 
військового етикету проводить слухач 
визначений діяти у ролі начальника штабу 
військової частини, який пропонує 
призначеному слухачу в ролі заступника 
командира військової частини дати вказівки 
командирам підрозділів щодо планування та 
підготовки керівників фізичної підготовки на 
період навчання. У своїй доповіді слухачу 
заздалегідь пропонувалось у доповіді 
відобразити наступні питання: 

Для підрозділів, які займаються у 
базовому періоді заходи з фізичної 
підготовки планувати: 
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навчальні заняття (спрямованість занять, 
кількість годин, розділи фізичної підготовки 
з яких проводити заняття тощо) – вказати у 
яких плануючих документах відобразити. 
Підготовку керівників навчальних занять 
здійснювати на (види) занять (час 
проведення, тематика, керівники занять) – 
вказати у яких плануючих документах 
відобразити; 

спортивно-масову роботу 
(спрямованість, кількість годин, заходи 
спортивно-масової роботи, які доцільно 
використовувати тощо) – вказати у яких 
плануючих документах відобразити. 
Підготовку керівників спортивно-масової 
роботи здійснювати на (види) занять (час 
проведення, тематика, керівники занять) – 
вказати у яких плануючих документах 
відобразити; 

фізичне тренування в процесі 
навчально-бойової діяльності (форми, час 
проведення, місця проведення тощо) – 
вказати у яких плануючих документах 
відобразити. Підготовку керівників 
фізичного тренування в процесі навчально-
бойової діяльності здійснювати на (види) 
занять (час проведення, тематика, керівники 
занять) – вказати у яких плануючих 
документах відобразити; 

ранкову фізичну зарядку, самостійну 
роботу, індивідуальну підготовку – вказати 
на що спрямувати, зміст та у яких плануючих 
документах відобразити. Підготовку 
керівників цих форм здійснювати на (види) 
занять (час проведення, тематика, керівники 
занять) – вказати у яких плануючих 
документах відобразити. 

Після заслуховування доповіді 
заступника командира частини всі визначені 
дійові особи задають питання у межах своїх 
повноважень чи пропонують свої варіанти 
вирішення визначених проблем організації 
фізичної підготовки у цьому періоді 
навчання. Після закінчення обговорення 
питання змінюються дійові особи та ділова 
гра повторюється за такою саме схемою, але 
проводиться постановка завдань на 
інтенсивний та підтримуючий періоди. 

б) Тема 2. Навчальна ситуація – 
підведення підсумків фізичної підготовки та 
спортивно-масової роботи за навчальний рік. 

Дійові особи (частина перша - 
підведення підсумків фізичної підготовки): 
командир частини, заступник командира 
частини, заступники командира частини та 
начальники служб (за напрямом підготовки 
групи слухачів), начальник фізичної 
підготовки і спорту частини, командири 

підрозділів. При проведенні другої частина 
гри, а саме – підведення підсумків 
спортивно-масової роботи дійовими особами 
є: голова спортивного комітету частини, його 
заступник, голова колегії суддів, секретар, 
заступники командира частини та 
начальники служб (за напрямами підготовки 
слухачів), командири підрозділів. 

Послідовність проведення та умови гри. 
Підведення підсумків за всіма правилами 
військового етикету проводить слухач, який 
визначений у ролі командира військової 
частини (голови спортивного комітету).  

На початку першої частини гри 
командири підрозділів отримують варіанти 
відомостей рівня фізичної підготовки своїх 
підрозділів та їм ставиться завдання виставити 
загальну оцінку рівня фізичної 
підготовленості військовослужбовців й 
визначити загальну оцінку підрозділу. 
Отримані результати вони подають 
начальнику фізичної підготовки та спорту 
частини для порівняння з правильними 
відповідями та складання зведеної відомості 
за військову частину. В результаті проведеної 
роботи визначаються уміння слухачів з 
порядку та послідовності виставлення оцінки. 

На наступному етапі заступник 
командира частини підводить підсумки 
організації та проведення фізичної 
підготовки у підрозділах частини (доповідь 
готується напередодні заняття) у якій 
рекомендовано відобразити наступні 
питання: рівень досягнення необхідного 
рівня фізичної готовності підрозділів до 
виконання завдань за призначенням; 
визначення кращих та гірших підрозділів як з 
організації та проведення фізичної 
підготовки загалом, так і за окремими її 
формами; аналіз набутого передового 
позитивного досвіду в плануванні, підготовці 
керівників, облікуванні та всебічному 
забезпеченні; пропозиції командиру частини 
щодо засобів (методів) заохочення, 
покарання командирів підрозділів; визначити 
завдання, терміни виправлення виявлених 
недоліків, порядок контролю виконання цих 
завдань тощо. 

Наприкінці підведення підсумки задіяні 
посадові особи відповідають на запитання 
командира та заступників командира 
частини, вносять пропозиції з питань 
доповіді та їх обговорюють. 

Друга частина гри розпочинається з 
визначення та нарахування балів слухачами 
за умовами огляду на кращу організацію 
спортивно-масової роботи у підрозділах (за 
заздалегідь підготовленими варіантами). 
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Отримані результати підрахунків подаються 
секретарю спортивного комітету для 
перевірки та оформлення зведеного 
протоколу. 

У подальшому голова спортивного 
комітету відкриває засідання, оголошує 
порядок денний, наголошує на основному 
питанні – підведенні підсумків спортивно-
масової роботи та бере слово для доповіді у 
якій висвітлює питання: спрямованості та 
завдань спортивно-масової роботи; кількості 
та якості проведених заходів поза межами 
частини, у військовій частині; відмічає 
кращих спортсменів та їх досягнення; 
кількість спортсменів-розрядників, 
військовослужбовців, що виконали чи 
підтвердили норми військово-спортивного 
комплексу, суддівські категорії; кращі та 
гірші підрозділи військової частини. 

Після виступу голови спортивного 
комітету слово надається його заступнику, 
який оголошує наказ командира військової 
частини (готується напередодні заняття). 
Наказом затверджуються остаточні підсумки 
спортивно-масової роботи за визначеними 
показниками, розподіляються місця між 
підрозділами, здійснюється нагородження 
кубками, подарунками, грамотами тощо 
(готується напередодні), значками, 
посвідченнями, оголошуються заохочення та 
покарання. 

в) Тема 3. Навчальна ситуація – 
постановка завдань заступниками командира 
частини, начальниками служб (за напрямами 
підготовки слухачів) на проведення 
спеціальної фізичної підготовки командирам 
підпорядкованих підрозділів. 

Дійові особи: заступник командира 
частини та начальники служб (за напрямом 
підготовки слухачів), начальник фізичної 
підготовки і спорту частини, командири 
підпорядкованих підрозділів. На одному 
занятті слухачам навчальної групи 
пропонується підготувати не менш трьох 
доповідей за різними військовими 
спеціальностями. 

Послідовність проведення та умови гри. 
У ролі заступника командира частини 
(начальника служби) слухач обґрунтовує, 
розробляє та презентує комплекс фізичних 
вправ та дій (тренувальних та контрольних) 
спеціальної спрямованості для своєї чи 
спорідненої спеціалізації. Слухачу 
пропонується підготувати виступ з 
дотриманням певної послідовності, 
супроводжуючи його презентацією: 

обґрунтування, у якому звернути увагу 
на вид та рід військ, спеціальність, специфіку 

основних дій військовослужбовців під час 
виконання службово-бойових завдань, 
клімато-географічні та інші умови виконання 
професійних обов’язків, наголошуючи, при 
цьому, на рухові компоненти, рівень 
фізичних навантажень, фізіологічні зміни, які 
відбуваються в організмі; 

розробка та презентація комплексу 
тренувальних фізичних вправ та дій. Полягає 
у визначенні фізичних вправ та дій, 
послідовності, періодичності, рівня 
складності їх виконання як індивідуально, 
так і у складі підрозділу та доведення до 
офіцерів ступеня їх впливу на підвищення 
ефективності службово-бойової діяльності; 

розробка та презентація комплексної 
контрольної вправи (стандарту), яка б 
включала в себе фізичні вправи, спеціальні 
прийоми та дії, що пропорційно вирішують 
(чи відтворюють, імітують) завдання, рівень 
фізичних навантажень, умови діяльності 
тощо військовослужбовців під час виконання 
професійних обов’язків. Ця комплексна 
вправа може бути представлена, як у вигляді 
послідовно виконуваних дій, за визначеними 
кількісними чи часовими обмеженнями, так і 
у вигляді курсу підготовки, що розрахований 
на декілька днів. 

Після заслуховування доповіді слухач, 
що діє у ролі начальника фізичної підготовки 
і спорту висловлює свої зауваження та, за 
необхідністю, вносить пропозиції та 
корективи. Інші слухачі також приймають 
активну участь в обговоренні виступу. 

г) Тема 4. Навчальна ситуація – 
службова нарада з планування заходів 
бойової підготовки військової частини (1 
частина гри) та розширене засідання 
спортивного комітету з питань планування 
заходів спортивно-масової роботи на 
навчальний рік (друга частина гри). 

Дійові особи: начальник штабу частини, 
заступник командира частини (голова 
спортивного комітету), заступники 
командира частини та начальники служб (за 
напрямом підготовки слухачів), начальник 
фізичної підготовки і спорту частини 
(заступник голови спортивного комітету), 
командири підрозділів. 

Послідовність проведення та умови гри. 
Додатково, до визначеного раніше переліку 
заходів, які проводяться напередодні заняття, 
група отримує основні відпрацьовані зразки 
документів планування фізичної підготовки 
та спортивно-масової роботи (проект плану 
бойової підготовки, проект наказу про 
організації фізичної підготовки тощо), в яких 
відображено максимально можлива (як 
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обов’язкових, так і додаткових) кількість 
заходів. Крім того, відповідно до 
спеціальності групи, слухачам доводяться 
завдання, орієнтовний штат та кількість 
підрозділів, умови існування військової 
частини, місце дислокації. 

Основним завданням гри є обґрунтоване 
скорочення чи розширення запланованих 
заходів фізичної підготовки на основі виступів, 
призначених посадових осіб частини. У своїх 
виступах, попередньо ознайомившись зі 
змістом документів, відповідно до напряму 
своєї ігрової діяльності, слухачі повинні 
визначити та обґрунтувати відповідність заходів 
загальним завданням підрозділів, наявності 
часу, рівню підготовленості керівників, 
матеріальних засобів, фінансово-економічних 
можливостей тощо та надати пропозиції щодо 
перенесення терміну, скасування, поєднання чи 
введення додаткових заходів. 

У перший частині гра проходить під 
керівництвом начальника штабу, а у другій 
заступника командира частини (голови 
спортивного комітету), які у межах своїх 
повноважень послідовно обговорюють 
основні пункти плану (наказу). 

Зважаючи на специфіку та завдання, які 
вирішує теоретико-методичний блок 

навчальної дисципліни «Фізичне виховання 
та спеціальна фізична підготовка» в 
формуванні теоретичних знань та 
методичних умінь офіцерів оперативно-
тактичного рівня з організації бойової 
підготовки у військовій частини зроблено 
висновок, що одним з найбільш ефективних 
методів активного навчання є ділова гра, яка 
повинна проводитися у вигляді військово-
спеціальної гри. Крім того, застосування 
різноманітних військово-спеціальних ігор 
при проведенні теоретичних занять 
дозволило підвищити зацікавленість слухачів 
до теоретико-методичних аспектів фізичної 
підготовки, ініціативу та рівень творчого 
мислення у вирішенні поставлених 
проблемних питань, достовірно значуще 
підвищити оцінку теоретичних знань та 
методичних умінь, порівняно з групами 
слухачів, які займалися за класичною 
методикою. 

Перспективами подальших 
досліджень є розробка методичних 
рекомендацій щодо застосування активних 
методів навчання в процесі проведення 
практичних навчально-методичних занять з 
фізичної підготовки та їх апробація.  
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APPLICATION OF ACTIVE LEARNING IN THE PREPARATION OF OPERATIONAL-

TACTICAL LEVEL OFFICERS IN THE DISCIPLINE "PHYSICAL EDUCATION AND SPECIAL 
PHYSICAL TRAINING" 

The article deals with certain types of active learning methods, their essence and methodology in the 
preparation of operational-tactical level officers in the discipline "Physical education and physical training". 
Determined that one of the most effective methods of active learning for this category of military personnel is a 
business game, which should be conducted in the form of military and special game. Found that the use of 
various military and special games during theoretical classes allows students to raise their interest of theoretical 
and methodological aspects of physical training, initiative and level of creative thinking in solving problematic 
issues, significantly increase the evaluation of theoretical knowledge and methodical skills, in comparison with 
groups of students engaged by the classical method. 

Key words: active learning methods, business game, officers, physical training. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ У ЧІЛІ  
(ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ.) 

 
У статті проаналізовано умови і процес організації соціального захисту дітей у Чілі (ХХ – поч. ХХІ 

ст.). Автор визначає складові соціального захисту дітей у сучасній Чілі. Знайшли відображення основні 
програми соціальної підтримки дітей в умовах бідності. 

Ключові слова: соціальний захист, соціальна допомога, Національна служба у справах 
неповнолітніх, Національний план сприяння дитинству, соціальна програма подолання бідності. 

В статье осуществляется анализ условий и процесса организации социальной защиты детей в Чили 
(ХХ – нач. ХХІ вв.). Автор определяет составные элементы социальной защиты детей в современной Чили. 
Также нашли отражение основные программы социальной поддержки детей в условиях бедности. 

Ключевые слова: социальная защита, социальная помощь, Национальная служба по делам 
несовершеннолетних, Национальный план поддержки детства, социальная программа преодоления 
бедности. 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Соціальний захист дитинства у 
суспільстві – одна з найважливіших 
складових соціальної політики держави і 
пріоритетний фактор сучасного розвитку 
цивілізації. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ 
ст. соціальний захист дітей виступає 
необхідним інструментом протидії різним 
вразливостям у суспільстві, реалізації прав 
дітей і гарантії їх повноцінного особистісного 
розвитку. У Конвенції ООН про права дитини 
(1989 р.) відзначено, що “в усіх діях щодо 
дітей, незалежно від того, здійснюються вони 
державними чи приватними установами, що 
займаються питаннями соціального 
забезпечення, судами, адміністративними чи 
законодавчими органами, першочергова увага 
приділяється якнайкращому забезпеченню 
інтересів дитини; держави-учасниці 
зобов'язуються забезпечити дитині такий 
захист і піклування, які необхідні для її 
благополуччя, беручи до уваги права й 
обов'язки її батьків, опікунів чи інших осіб, які 
відповідають за неї за законом, і з цією метою 
вживають всіх відповідних законодавчих і 
адміністративних заходів” (ст. 3) [7]. 

Світ, який розвивається, зокрема 
латиноамериканський регіон, має обмежені 
можливості соціального захисту населення. 
Історичні умови соціально-економічного і 
суспільно-політичного розвитку країн 
Латинської Америки означили пізніші у 
порівнянні з розвинутими країнами процеси 
формування громадянського суспільства і 
становлення соціальних держав. І у 
розв’язанні проблеми соціальної підтримки 
дітей виявилися комплекс “залежності” від 
мір міжнародного співтовариства та 

недостатність функціональних соціально-
політичних механізмів допомоги дітям. 

Проблема соціально-правового захисту 
дитинства у суспільстві знайшла 
відображення у дослідженнях багатьох 
іспаномовних авторів, з-поміж них – 
А.Палма дель Тесо Ángeles de Palma del Teso, 
А.Пікорней Лукас Antonia Picornell Lucas, 
У.Мадарьяга Діас Hugo Madariaga Díaz, 
Х.Рохас Флорес Jorge Rojas Flores, 
М.Біскарра Maria Vizcarra та інші. 

Мета статті – проаналізувати умови і 
процес організації соціального захисту дітей 
у Чілі (ХХ – поч. ХХІ ст.). 

Організований соціальний захист 
дитинства – феномен нового часу з 
домінантною правовою світоглядною 
системою цінностей. Він призначений долати 
перешкоди на шляху реалізації прав і свобод 
дитини, відстоювати її інтереси у суспільстві 
як пріоритетної соціальної групи, допомагати 
її становленню як особистості і 
індивідуальності, формувати колективне 
уявлення і громадянську позицію соціуму про 
відповідальність за дитинство і майбутнє та 
гуманне ставлення до дитини як духовний 
базис соціально-історичного поступу. 
Соціальний захист дитинства передбачає 
багаторівневе розв’язання проблем дітей, які 
опинилися у складних умовах виживання, і 
залучення різних соціальних суб’єктів до 
цього процесу; він охоплює правовий захист і 
вироблення нормативних документів, що 
визначають правове становище неповнолітніх, 
законодавче регулювання дитячої праці, 
установлення і удосконалення системи опіки 
дітей тощо; діяльність спеціалізованих 
соціальних служб з соціальної профілактики, 
соціальної реабілітації, соціального виховання 
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та ресоціалізації особистості дитини, яка 
зіткнулася з нездоланними життєвими 
обставинами і потребує сторонньої допомоги; 
соціально-педагогічну інтервенцію громади і 
активізацію зусиль спільноти з організації 
сприятливих умов для життєдіяльності дітей і 
молоді, з попередження і подолання 
аномальних проявів поведінки неповнолітніх, 
з заохочення творчості талановитої молоді та 
інше. 

За визначенням ЮНІСЕФ, існує вісім 
ключових елементів захисту дитинства, а 
саме: - традиції, звичаї країни; - зобов’язання 
влади поважати, сприяти, здійснювати опіку 
дітей; - відкрите обговорення питань 
відносно захисту дитинства; - вироблення і 
запровадження законодавства про опіку дітей 
у країні; - здатність людей, які опікуються 
дітьми, створювати умови для їх догляду і 
захисту; - виховання, освіта і участь дітей; - 
соціальний контроль щодо захисту 
дитинства; - створення служб з соціальної 
підтримки дітей [2, с. 50]. 

Соціальний захист дитинства є 
історично (закономірно) вироблений 
механізм досягнення соціального включення 
дитини у структури і процеси суспільного 
буття, який відображає соціальний гуманізм 
у гранях ставлення і самовідданості старшого 
покоління до молодшого, слугує елементом 
соціальної солідарності і не зведеної до 
сьогодення консолідованості суспільства, 
орієнтує витворення нової соціальної 
реальності як більш складної форми прояву 
поступу людства. 

Організація соціального захисту дітей у 
Чілі здійснювалася у контексті становлення 
національної системи соціального захисту 
населення, витоки якої сягають 1920-х років і 
пов’язані із запровадженням обов’язкових 
соціальних виплат для робітників. За 
наступні півстоліття у країні було 
запроваджено 35 видів соціальних виплат і 
150 різних режимів соціальної допомоги. 

Чілі – одна з перших у 
латиноамериканському регіоні вдалася до 
універсалізації охорони здоров’я і 
запровадження початкової освіти 
(Органічний закон про початкове навчання 
1860 р.). Утворена 1832 р. Центральна хунта 
благочинності упорядковувала діяльність 
благочинних установ і визначала політику 
благочинної діяльності у країні; нею були 
засновані кілька лікарень, будинок дітей-
сиріт, притулок для людей похилого віку, 
психіатрична лікарня [3]. 

Опікунство дітей Сантьяго (утворено 
1894 р.) протягом 15 років надало притулок 

півтисячі дітям від 3 до 12 років, а до 1920 р. 
- вже 900 покинутим дітям і дітям-сиротам. 
Подібні Опікунства були відкриті наприкінці 
ХІХ ст. у містах Валпарайсо, Консепсьон, 
Талька [6, с. 229-230]. 

На початку ХХ ст. у Чілі діяли різні 
благочинні установи для дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
наприклад, будинок-притулок у Сантьяго 
(1903 р.), сирітський будинок у Валпарайсо 
(1858 р.), Опікунство Сан Хосе, будинок св. 
Анни, будинок Долорес у Валпарайсо, 
притулок для дітей і сирітський будинок, 
школа-майстерня св. Вісенте де Поля у м. 
Консепсьон та інші [6, с. 233]. 

Після видання Цивільного кодексу Чілі у 
1855 р., в якому визначалися права й 
обов’язки батьків, закон про протекцію 
беззахисних дітей 1912 р. вперше вносив 
зміни у справу опіки покинутих дітей і 
визначав можливості держави заперечувати 
права батьків у випадках бездоглядності 
дітей, але фактично виявився бездієвим. 
Закон № 4.447 про неповнолітніх 1928 р. 
визначав механізми опіки щодо дітей, які 
вчинили злочин, дітей, які потрапили у 
ситуації “ризику”, а також встановлював 
повноваження Загальної Дирекції з протекції 
неповнолітніх як державного оперативного 
органу і запроваджував суди у справах 
неповнолітніх, наслідуючи 
північноамериканську і європейську модель 
юстиції. 

У 1920-х роках за часів президентства 
А.Алессандрі було проголошено перші 
закони про соціальну підтримку робітників, 
зокрема закон № 4.054 про обов’язкове 
соціальне страхування робітників і закон № 
4.055 про страхування від нещасних випадків 
на виробництві. Конституція Чілі 1925 р. 
гарантувала наступне: охорону праці, 
промисловості і робіт суспільного значення, 
особливо коли це стосується створення 
здорового житла та економічних умов життя, 
з тим щоб надати кожному жителю мінімум 
добробуту, здатного задовольнити його 
особисті потреби та потреби його родини; 
держава зобов’язана піклуватися про 
суспільну охорону здоров’я і гігієнічне 
благополуччя країни; щорічно виділяється 
певна грошова сума, достатня для 
підтримання державної служби охорони 
здоров’я (ст. 10) [4]. 

У 1920-х роках громадськістю було 
привернуто увагу до проблеми високої 
дитячої смертності у країні і необхідності 
підтримки здоров’я матерів і 
новонароджених. Було утворено “Установу 
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дитини” на кошти Каси обов’язкового 
страхування, влаштовані спеціальні 
“консульторії” у складі лікаря, медичної 
сестри і соціального візитера, які проводили 
медичне обстеження маленьких дітей, 
надавали поради матерям, здійснювали 
медичну і психологічну допомогу на дому. 
Починаючи з 1930-х років, соціально-
медичне обслуговування за допомогою 
державних регламентів поширюється на 
дітей шкільного віку. Це зіграло важливу 
роль в істотному скороченні дитячої 
смертності – з показника 215 осіб на 1 тис. 
новонароджених у 1937 р. до 136 у 1950 р. [1, 
с. 10-11]. 

У 1927 р. вперше у декреті № 7500 було 
відзначено, що освітньо-виховна система має 
піклуватися про школи-притулки для бідних, 
хворих дітей, дітей, які мають фізичні фази, 
психічнохворих, з розумовою відсталістю 
(ст. 17). Під час освітньої реформи 1928 р. 
Інститут сліпих і глухонімих дітей 
(заснований 1889 р.) був перетворений на 
Школу для сліпих дітей і Школу для 
глухонімих дітей. Також у 1928 р. була 
заснована Спеціальна школа розвитку у 
Сантьяго для розумово відсталих дітей [6, с. 
342-343]. 

На початку 1930-х років Товариство 
опіки дітей піклувалося про понад 800 дітей, 
майже половина з них були повними 
сиротами. З виповненням 12 років хлопчиків 
передавали до притулку Альберто Маккенни 
el Hogar Alberto Mackenna з метою 
продовження навчання. Існували й інші 
установи подібного типу. У квітні 1933 р. 
розпочав діяльність Сеттльмент № 1 на 
території Парку Коусиньо. Підпорядкований 
Загальній Дирекції благочинної діяльності та 
соціальної допомоги, він отримував 
підтримку Муніципалітету, Центральної 
хунти благочинності й Каси страхування 
робітників. Сеттльмент здебільшого 
піклувався про дітей дошкільного віку. Мав 
приміщення для ігрової діяльності, спортивне 
обладнання, бібліотеку. Також діяла секція 
соціальної роботи з сім’ями [6, с. 414]. 

З-поміж опікунських установ важливу 
роль у соціальному вихованні дітей справили 
окремі приватні заклади - притулок лорда 
Кочране el Hogar Lord Cochrane, притулок 
Санта Роса el Hogar Santa Rosa та державні - 
Національний будинок дитини, 
реформаторій та інші. Також до соціальної 
роботи з дітьми у важких життєвих умовах 
долучалися “захисники дитини” - волонтери. 

У 1934 р. була утворена Рада захисту 
покинутої дитини у Сантьяго у складі сімох 

членів – голови провінції Сантьяго, директора 
Національного будинку дитини, директора 
відомства охорони здоров’я, головного 
адміністратора Каси страхування робітників, 
керівника Притулку для дітей, які бродяжили, 
керівника Загальної Дирекції опіки 
неповнолітніх та особи, призначеної 
президентом Республіки. Рада мала виконувати 
різні функції, зокрема делегувала державну 
підтримку установам опіки дітей у країні, 
пропонувала законодавчі проекти і 
адміністративні засоби державної допомоги 
насамперед бідуючим дітям тощо [6, с. 416-417]. 

На початку 1940-х років з метою 
коректування адміністративного 
підпорядкування установ опіки дітей 
Міністерству юстиції вони були переведені 
до відання Міністерства благочинності. У 
жовтні 1942 р. до складу Загальної Дирекції 
опіки дітей і підлітків (PROTINFA) увійшли 
нещодавно створені Центральний 
департамент матері і дитини, Департамент 
добробуту матері і дитини, Департамент 
шкільної санітарії Сантьяго і провінцій, 
Загальна дирекція опіки неповнолітніх тощо. 
Загальна Дирекція опіки дітей і підлітків 
мала виконувати усі обов’язки надання 
соціальної допомоги від підтримки матері під 
час вигодовування дитини до досягнення 
дитиною повноліття, піклування про умови 
зростання і виховання дітей, розбудови 
інфраструктури консульторіїв, опікунських 
центрів, притулків, клінік, санаторіїв, 
будинків неповнолітніх тощо [6, с. 421-422]. 

У 1950-х роках було встановлено 
національну систему охорони здоров’я 
(закон № 10.383, 1952 р.), пенсійні виплати з 
інвалідності (закон № 10.475, 1952 р.), 
сімейні виплати (декрет № 245, 1953 р.) 
тощо. Зі створенням Національної служби 
охорони здоров’я Чілі у 1952 р. соціально-
медична допомога призначалася не лише 
працюючим, але й членам їх родин, зокрема 
дітям до 15 років. У 1960 р. для вивчення 
проблем у сфері соціального захисту було 
утворено урядову комісію під проводом 
Х.Прата Jorge Prat Echaurren, результатом 
діяльності якої стало визнання багатьох 
суперечностей в існуючій структурі 
соціальної підтримки населення. 

Закон про неповнолітніх, проголошений 
у 1967 р. за часів уряду Е.Фрея, вносив 
окремі зміни щодо інституціоналізації 
соціального захисту неповнолітніх, зокрема 
створення Національної ради неповнолітніх 
(CONAME), яка мала планувати, 
координувати, опікати, підтримувати 
установи захисту дітей у важких життєвих 
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ситуаціях, та Департаменту поліції 
неповнолітніх як окремого відділення 
карабінерів, що мав слідкувати за різними 
правопорушеннями неповнолітніх та їх 
попередженням [6, с. 510]. 

У 1970-80-х роках здійснювалася 
структурна трансформація соціального 
захисту у країні у напрямку 
корпоративістського режиму з найменшою 
участю держави у системі соціальної 
підтримки населення. Принцип 
субсидіарності держави закріплений у 
Конституції 1980 р. Ринкові реформи 
неоліберального характеру призвели до зміни 
соціальної сфери життя суспільства, держава 
майже повністю втратила свою 
протекціоністську роль у галузях трудових 
відносин, освіти, охорони здоров’я, соціальної 
допомоги, уступивши місце приватним 
фондам і децентралізованій системі 
управління, у системі соціального захисту 
населення на обмежену соціальну допомогу 
могли розраховувати лише найбідніші. Було 
упроваджено окремі неконтрибутивні 
соціальні програми, зокрема єдину сімейну 
субсидію (1981 р.) [1, с. 11]. 

У 1990-2000-х роках Чілі повертається 
до демократичного правління з 
відповідальністю влади за благополуччя і 
процвітання суспільства. Стратегія 
розв’язання соціальних проблем була 
визначена на засадах етики суспільної 
солідарності і взаємопідтримки, провідної 
ролі політичної еліти у справі досягнення 
рівності і соціальної інклюзії за допомогою 
експансивної соціальної політики. 14 серпня 
1990 р. Чілі ратифікувала Конвенцію ООН 
про права дитини. Був розроблений 
Національний план сприяння дитинству 
1992-2000 рр., принципи Конвенції знайшли 
відображення також у наступному Плані 
спільної дії 2001-2010 рр. У Національному 
плані сприяння дитинству 1992-2000 рр. було 
накреслено 10 напрямів діяльності: дитячий 
розвиток і дошкільне виховання, початкова 
освіта, охорона здоров’я дітей та матерів, 
харчування, вживання наркотичних речовин, 
бездоглядні і покинуті діти, інвалідність, 
правопорушення і злочинність, 
водопостачання, проблема навколишнього 
середовища [6, с. 715]. 

У 1994 р. з метою впровадження плану 
була утворена мережа муніципальних 
дефенсорів дітей як складова Чілійської 
асоціації муніципалітетів, призначена для 
розв’язання проблем дітей на рівні місцевих 
громад. Також інструментом розвитку 
соціальної політики щодо дитинства на 

локальному рівні виступали Національна 
фундація подолання бідності, ACHNU-
PRODENI, які спільно з Національною 
службою неповнолітніх упроваджували 
проект “Мережі дітей та підлітків” (RIA) [5, 
с. 64-65]. 

У 1990-2000-х роках зазнало змін 
законодавство щодо окремих форм 
соціального захисту дитинства. Закон № 
19.325 від 27 серпня 1994 р. про 
внутрішньосімейне насильство встановлюв 
процедури і санкції відносно насильства у 
родині. Закон № 19.585 від 26 жовтня 1998 р. 
про походження являв модифікацію 
Цивільного кодексу відносно скасування 
дискримінації дітей, народжених поза 
шлюбом. Закон № 19.620 від 5 серпня 1999 р. 
у сучасних умовах встановлював нові 
нормативи про усиновлення (усиновлення 
дитини у Чілі регулюється законодавством з 
1934 р.), зокрема будь-яке усиновлення 
визнавалося громадянським станом (ст. 1), 
запроваджував нові терміни – придатність і 
сприйнятливість усиновлення. 

Закон № 20.084 від 7 грудня 2005 р. 
встановлював кримінальну відповідальність 
дітей 14-18 років та зберігав право на захист. 
У випадках засудження неповнолітніх 
покарання послаблювалися відповідно до 
спеціальної шкали санкцій, позбавлення волі 
визнавалося лише у важких випадках, у 
закритому і напівзакритому режимі [6, с. 721].  

За часів уряду Р.Лагоса (2000 – 2006 рр.) 
накреслена програма боротьби з бідністю 
(“Солідарна Чілі”, 2002 р.), спрямована на 
допомогу насамперед родині (225 тис. родин), 
передбачала комплексне підвищення якості 
життя найбідніших з бідних. Іншим важливим 
проектом стала освітня програма “Середня 
школа для усіх” ("Liceo para todos"), що 
передбачала забезпечення можливості 
отримання 12-річної освіти усіма дітьми 
країни, незалежно від рівня доходів батьків, 
покращення медичного догляду дітей-
школярів, подолання відставання аграрних 
регіонів і підвищення культурного потенціалу 
та якості життя суспільства. Також була 
започаткована серія секторних програм, 
зокрема програма підтримки дітей “Чілі 
зростає з тобою”, у рамках плану 
Універсальний доступ гарантій у сфері 
охорони здоров’я встановлено режим гарантій 
доступності, доцільності, якості тощо. 

Соціальні виплати у системі соціального 
захисту дітей у Чілі диференційовані за 
двома групами: ті, що здійснюються на дітей 
у родині (сімейна виплата, єдина сімейна 
субсидія, виплата з інвалідності внаслідок 
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розумової відсталості), і допоміжні програми 
(наприклад, програма “Солідарна Чілі”, 
запроваджена у 2002 р., слугує допомогою в 
умовах екстремальної бідності). 

У роки президентства М.Бачелет (2006 – 
2010 рр.) політика спрямована на пошук 
оптимальних шляхів розв’язання соціально-
економічних проблем у контексті світової 
кризи, на підвищення ефективності 
механізмів соціального захисту і подолання 
соціальної ексклюзії. 

З 4,4 млн. дітей віком до 18 років 1 млн. 
(2011 р.) живе у вогнищах бідності. 27% дітей 
виховуються лише одним з батьків [1, с. 13]. 

На сучасному етапі розвитку чілійського 
суспільства соціальний захист дитинства 
включає три складові: спеціальний захист 
дітей, викликаний ситуаціями соціального 
ущемлення внаслідок зіткнення дитини з 
насильством, експлуатацією, покинутістю, 
бездоглядністю; захист підлітків, які вчинили 
злочини, правопорушення, з метою їх 
соціальної реінтеграції; соціальний захист, 
сфокусований на соціально-економічній 
вразливості внаслідок бідності і нерівності. 
Відносно першої складової у Чілі був 
розроблений законопроект про національний 
інтегральний соціальний захист дітей, але 
його систему допоки ще не впроваджено. 
Спеціальний захист підлітків-

правопорушників здійснює Національна 
служба неповнолітніх у складі Міністерства 
юстиції, діяльність якої сконцентрована на 
трьох напрямах, а саме: опіка дитини 
(тимчасове влаштування дитини, підтримка у 
родині), правовий захист (програми з 
попередження і виявлення поганого 
поводження з дітьми, приміщення у родини з 
необхідною увагою до дитини) та ювенальна 
юстиція (центри ув’язнення, програми 
вільного супроводу, програми реінтеграції 
тощо). Стосовно третьої складової – 
відповідальність розподіляється між різними 
відомствами, зокрема Міністерством праці і 
соціального забезпечення, Міністерством 
соціального розвитку, Міністерством освіти, 
охорони здоров’я і житла [1, с. 49-50]. 

Висновки. Організація соціального 
захисту дітей у Чілі здійснювалася протягом 
ХХ – початку ХХІ ст. у складних умовах 
побудови громадянського суспільства на 
демократичних засадах, долання соціальної 
нерівності та бідності тощо. Визнання 
дитинства як пріоритетної групи суспільства у 
контексті соціально-політичної дії держави є 
ціннісно-прагматичним кроком і гуманно-
цивілізаційною умовою досягнення 
соціального благоденства, духовного розквіту 
та історично-поступального примноження 
соціального капіталу народу Чілі. 
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ARRANGEMENT OF SOCIAL DEFENSE OF CHILDREN IN CHILE (THE XX – THE 

BEGINNING OF XXI CENTURY) 
The tendencies of development and conditions of arrangement of social defense of children in Chile (XX – the 

beginning of XXI century) have been analyzed in the article. The author defines the components of social defense of 
children in contemporary Chile. Also important programs of social aid for children in poverty hearths have been 
described in the article. It is grounded that arrangement of social defense of children in Chile was carried out during 
XX – the beginning of XXI century in the difficult conditions of construction of civil society on democratic principles, 
overcoming of social inequality and poverty. Recognition of children as a priority group of society assists in 
achievement of social welfare, spiritual bloom and to the increase of social capital of people in Chile. 

Key words: social defense, social aid, National service in matters of minor, National plan of supporting 
children, social program of poverty overcoming. 
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Замотаєва Н. В.,  викладач кафедри підготовки офіцерів 
запасу НУОУ імені Івана Черняховського (м. Київ) 

 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВВНЗ  

 
Стаття присвячена актуальній проблемі фахової підготовки майбутніх викладачів ВВНЗ на 

засадах компетентнісного підходу. Автором здійснено ґрунтовний аналіз теоретичних основ 
дослідження і доведено визначальну роль культуротворчості для формування компетентних військових 
педагогів. Крім того, було з’ясовано, що для розвитку культуротворчої компетентності принципово 
важливим є створення необхідних психолого-педагогічних умов, що сприятимуть активізації творчих 
можливостей майбутніх фахівців, розвитку уяви, образного мислення, набуттю комунікативно-
діалогових умінь, самовихованню особистості. 

Ключові слова: культуротворчість, компетентність, культуротворча компетентність 
викладачів ВВНЗ. 

Статья посвящена актуальной проблеме профессиональной подготовки преподавателей ВВУЗ на 
основе компетентностного похода. Автором осуществлен обстоятельный анализ теоретических 
основ исследования и доказано определяющую роль культуротворчества для формирования 
компетентных военных педагогов. Кроме того, было выяснено, что для развития культуротворческой 
компетентности принципиально важным является создание необходимых психолого-педагогических 
условий, способствующих активизации творческих возможностей будущих специалистов, развитию 
воображения, образного мышления, приобретению коммуникативно-диалоговых умений, 
самовоспитанию личности. 

Ключевые слова: культуротворчество, компетентность, культуротворческая компетентность 
преподавателей ВВУЗ. 

Постановка проблеми. Осягнення 
світової культурної спадщини набуває 
важливого значення для підготовки 
військових педагогів, формування у них 
гуманістичного світогляду, морально-етичних 
цінностей, естетичних смаків і культури 
спілкування. Викладач ВВНЗ має володіти не 
лише фаховими знаннями та вміннями, але й 
культурним досвідом, здатністю 
примножувати його, використовувати 
виховний потенціал мистецтва і творчості у 
власній професійній діяльності.  

Актуальність статті зумовлена 
суперечностями між традиційною системою 
вищої військової освіти, що ґрунтується на 
сцієнтистському підході, та вимогами до 
підготовки компетентного військового 
професіонала. Традиційна вузівська практика 
зорієнтована на опанування професійних 
знань, умінь і навичок, що значно обмежує 
освітній процес, не дозволяє сформувати у 
фахівців готовність до професійної 
діяльності.  

Дослідження психолого-педагогічних 
умов розвитку культуротворчої 
компетентності майбутніх викладачів ВВНЗ 
на основі світової культурної спадщини до 
останнього часу не було предметом окремого 
наукового дослідження, що зумовлює 
актуальність цієї розвідки, її теоретичне і 
практичне значення. 

Мета статті полягає у з'ясуванні 
концептуальної відмінності між 
культуротворчим та культурологічним 

підходами, у визначенні психолого-
педагогічних умов формування 
культуротворчої компетентності майбутніх 
викладачів ВВНЗ. 

Аналіз досліджень і публікацій. Наукові 
засади порушеної проблеми закладені у працях 
учених, які розробляли методологію 
гуманістичного знання: М. Бахтіна, В. Біблера, 
А. Дістерверга, Л. Виготського, 
С. Рубінштейна, В. Роменця та інших. В 
обґрунтуванні культуротворчої компетентності 
майбутніх викладачів ВВНЗ враховувалися 
праці Е. Зейєра, Л. Мітіної, Н. Кузьміної, 
Ю. Татура, А. Валіцької, А. Вітченка, 
О. Жорнової, Л. Мірошніченко та інших. 

Дослідження феномену 
культуротворчості дозволило виявити певні 
розходження в розумінні культури та її впливу 
на особистість. Прибічники культурологічного 
підходу під поняттям “культура” розглядають і 
сукупність матеріальних та духовних 
цінностей, і духовне життя суспільства, і спосіб 
людської діяльності. Цей підхід відзначається 
об’єктивним характером впливу на людину за 
допомогою кращих здобутків світової 
культури.  

Представники культуротворчого 
підходу не схильні вважати культуру як щось 
самоцінне і самодостатнє, а тому діяльність 
людини вони витлумачують як таку, що 
спрямована на творчість, саморозвиток і 
самореалізацію. Основою цього підходу є 
суб’єктивність, результатом творчої 
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діяльності має стати самотворення 
особистості. 

Концептуальні засади культуротворчості 
були закладені у працях таких видатних 
філософів, як М. Бахтін, В. Біблер, Ю. Борєв, 
М. Бубер та інших.  

Найсуттєвіший внесок у дослідження 
порушеної проблеми здійснив російський 
учений М. Бахтін, який розробив концепцію 
існування культури у формі діалогу. 

На відміну від М. Бахтіна, який 
стверджував, що діалог виникає у тексті, 
В. Біблер довів, що діалог виникає перш за все 
у мисленні, тобто внутрішньому світі людини. 
Згідно з В. Біблером, вступаючи у діалогічне 
спілкування з минулими культурами, 
комуніканти висловлюють власний погляд на 
навколишній світ, знаходять своє місце у 
ньому, а мислення людини продукує новий 
культурний продукт. Учений визначив, що 
важливу роль у залученні людини до 
культуротворчості одночасно з філософією 
відіграє мистецтво слова.  

Висловлена думка знаходить своє 
підтвердження у працях авторитетних 
зарубіжних і вітчизняних психологів, 
педагогів. Зокрема, А. Дістерверг вважав, що 
недоцільно протиставляти природовідповідний 
та культуровідповідний підходи до виховання 
особистості, адже тільки їхня єдність 
забезпечує досягнення освітньо-виховної мети. 
Обґрунтовуючи аналітичний метод у 
психології, Л. Виготський довів, що мистецтво 
відіграє таку ж саме важливу роль, як і наукове 
пізнання. Будь-який художній твір, за 
Л. Виготським, є особливим способом 
пізнання, що органічно поєднує емоційні та 
інтелектуальні складові. 

На винятковому значенні творів 
художньої літератури для розвитку 
особистості наголошував С. Абакумов. 
Російський учений розглядав поезію як один 
із способів пізнання, що “… немовби 
“поповнює” наше життя, широко розкриває 
межі людського досвіду, збільшує суму 
наших знань… ” [1, с. 10]. 

Основи гуманістичної педагогіки та 
психології були закладені у відомому творі 
В. Сухомлинського “Серце віддаю дітям”. 
Культуротворчість була визначена 
вітчизняним педагогом як культура 
розуміння, що безпосередньо пов’язана із 
культурою мовлення, емоційною культурою.  

У тому, що читання нерозривно 
пов’язане з культуротворчою діяльністю 
людини, був глибоко переконаний В. Асмус. 
Учений зазначав, що аби читання стало 
творчим процесом, необхідно враховувати 

ставлення читача до прочитаного, 
усвідомлення ним того, що зображене у творі 
є лише образом. В. Асмус довів, що 
створення нових культурних продуктів у 
процесі читання можливе лише за наявністю 
минулого досвіду людини. 

Психологічні аспекти досліджуваної 
проблеми знайшли ґрунтовне висвітлення у 
науковій спадщині В. Роменця. У працях 
“Психологія творчості”, “Теорія вчинку і 
шляхи розвитку психології ХХ століття” 
дослідник зауважив, що людина знаходить 
свій вищий рівень індивідуалізації у двох 
формах: ідеальній (виражається у світогляді 
людини) та вищій практичній формі 
(відображається у вчинках особистості). 
Аналізуючи світогляд особистості як наукову 
картину світу, що об’єктивно відображає 
дійсність, учений наголосив на його 
винятковості, адже лише спираючись на 
дійсні закони природи, людина може 
використовувати їх для свого власного блага 
й розвитку. У контексті нашого дослідження 
важливими є такі наукові положення 
В.Роменця:  

1. Попереднє створення продуктів 
діяльності можливе, головним чином, тільки 
завдяки творчій уяві. Скільки б людина не 
розмірковувала, якби палко не бажала б 
чогось, без уяви вона не зрушить з місця ні у 
теорії, ні в практиці. 

2. Творча фантазія має знайти здоровий 
вихід у людських вчинках.  

3. Усім видам творчості – технічній, 
художній, науковій – насамперед властиві дві 
взаємопов’язані форми втілення: побудова 
гіпотези і проведення відповідного 
мисленнєвого експерименту [6, с. 763-771]. 

Теорія вчинку В. Роменця заснована на 
думці, що кожний учинок є творчим 
процесом, у якому людина створює та 
виявляє свою моральність. Механізм 
звершення вчинку включає у себе такі 
важливі етапи, як ситуація, мотивація, дія і 
післядія. Науковець визначає, що кожен 
учинок вимагає суб’єктивної готовності, яка 
формується перш за все в уявленні того, що 
треба здійснити. Таким чином, учинок 
потребує певного моделювання у свідомості 
особистості, а це вимагає наявності у людини 
уяви (фантазії). Сутність цього поняття 
вчений розкриває через співставлення з 
іншими психічними процесами і доводить, 
що уява підтримує стан уваги, знаходиться у 
нього на службі, вона нерозривно пов'язана з 
пам'яттю.  

Для розкриття сутності окресленого 
поняття важливе значення набуло 
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дисертаційне дослідження О. Жорнової 
“Теоретико-методологічні засади 
формування культуротворчості студентів 
університетів”, у якому доведено, що поняття 
“культуротворення” та “культуротворчість” 
мають різне смислове навантаження. 
Зокрема, під “культуротворенням” 
дослідниця розуміє діяльність, орієнтовану 
на збереження і примноження культури, тоді 
як “культуротворчість” спрямована на 
розкриття творчого потенціалу особистості. 
О. Жорнова визначає, що формування 
культуротворчості може відбуватися шляхом 
здійснення впливів на соціальну і культурну 
реальності особистості.  

А. Валіцька запропонувала модель 
освітнього процесу, метою якого є становлення 
особистості в культурі і для культури. Вчена 
акцентувала увагу на тому, що, на відміну від 
культурологічного підходу, де навчальний 
процес будується за логікою культури, у 
культуротворчому освітньому середовищі 
становлення особистості відбувається на основі 
культурного досвіду. А. Валіцька визначила 
роль учителя як суб’єкта педагогічної 
творчості, що становить зразок сучасної 
гуманістичної культури. Саме вчитель задає 
алгоритми спілкування, розвивається у 
навчальному діалозі та несе особисту 
відповідальність за результат освітнього 
процесу: “Особливість професійної 
компетентності вчителя культуротворчої 
школи полягає у тому, що він розуміє місце 
свого предмета у досягненні загальної мети – 
побудови цілісного світу на кожному віковому 
етапі, свідомо та вільно застосовує завдання 
інтегративного характеру ” [2, с. 12]. Сучасний 
учитель, згідно з А. Валіцькою, має володіти 
новим типом педагогічного мислення і новими 
методами діяльності – він повинен 
продукувати знання (на відміну від 
репродуктивного типу мислення), творчо 
підходити до вирішення завдань, бути здатним 
і готовим до самостійного конструювання 
цілісного освітнього процесу. 

На основі проведеного аналізу сучасної 
професійної підготовки військових педагогів 
ВВНЗ дійшли висновку, що у вищій 
військовій школі сьогодні домінує 
культурологічний підхід, спрямований на 
розширення знань слухачів про 
закономірності культурного процесу. Однак 
перехід на компетентнісну модель навчання 
передбачає не лише опанування 
найвизначніших досягнень зарубіжної і 
вітчизняної культури, але й активну творчу 
діяльність усіх суб’єктів освітнього процесу. 

Серед основних умов формування 
педагогічної компетентності дослідники 
виокремлюють креативність мислення, 
відчуття нового, високий рівень загальної і 
професійної культури. На думку Ю. Татура, 
компетентність сучасного фахівця охоплює 
сукупність умінь, морально-вольові якості, 
мотивацію і прагнення. Компетентний 
спеціаліст не лише знає, як зробити (уміння), 
але й може обґрунтувати своє рішення, “здатен 
здійснити правильний вибір з арсеналу своїх 
умінь, який найкраще підходить до вирішення 
ситуації” [7, с. 7]. Дослідник визначає, що 
компетентність фахівця з вищою освітою – це 
виявлення ним на практиці прагнення і 
здатності, готовності реалізувати свій 
потенціал (знання, уміння, досвід, особистісні 
якості) для успішної творчої (продуктивної) 
діяльності у професійній та соціальній сфері, 
усвідомлення її соціальної значущості та 
особистісної відповідальності [7, с. 9]. 
Провідного значення для нашого дослідження 
набуває твердження про те, що 
найважливішою функцією сучасного фахівця є 
здатність до творчості. 

Майбутній військовий педагог з 
урахуванням покладених на нього обов’язків 
повинен володіти дослідницькими вміннями, 
вивчати, узагальнювати й упроваджувати у 
навчальний процес передовий педагогічний 
досвід, освітні інновації, формувати у своїх 
вихованців ціннісні орієнтації, розвивати 
гуманістичне мислення, творчі здібності. 

Викладач вищої військової школи у 
своїй педагогічній діяльності повинен 
орієнтуватись не стільки на відтворення 
відомого, скільки на розроблення нового, 
актуального як у професійному, так і в 
особистісному плані змісту. Для набуття 
викладачем ВВНЗ культуротворчої 
компетентності необхідно забезпечити 
цілеспрямований вплив на таких 
підструктурах особистості: 

1. Мотиваційно-ціннісна (мотиви, 
інтереси, потреба в самореалізації; творча 
позиція). 

2. Емоційно-естетична (багатство 
почуттів; яскравість і нестандартність 
естетичних вражень; здатність до емоційного 
відгуку, співпереживання, співучасті, 
значущий емоційно-чуттєвий та естетичний 
досвід).  

3. Когнітивно-рефлексивна (здатність 
до критичного аналізу власної діяльності, 
генерування нових ідей, обґрунтування 
шляхів і підходів до їх практичного 
втілення); 
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4. Інтерпретаційна (здатність цілісно 
пояснювати й витлумачувати педагогічні 
явища, давати їм обґрунтовану власну 
оцінку, вдало використовувати при цьому 

художні приклади, порівняння, прийоми 
узагальнення і творчого втілення). 

5. Комунікативна (здатність до 
художньої комунікації, відкритість до 
діалогу, наукової полеміки). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Підструктури культуротворчої компетентності викладача ВВНЗ 
Методологічно значущими для 

дослідження психолого-педагогічних умов 
розвитку культуротворчої компетентності 
особистості у процесі навчання є розвідки 
А. Вітченка, В. Доманського, 
Л. Мірошніченко, О. Ісаєвої, Є. Пасічника, 
Л. Токмань та інших. 

Аналізуючи творчу діяльність педагога, 
Л. Мірошніченко наголошує на тому, що у 
кожній особистості закладені невичерпні 
джерела творчості, які у процесі навчання 
треба розкрити й розвинути вчителю: 
“творчість учителя – це виснажлива (якщо 
згадати відоме поняття “муки творчості”) і 
радісна (творче натхнення та його здобутки) 
цілеспрямована діяльність, наслідком якої 
стане навчання і виховання всебічно 
розвиненої особистості”. Важливим засобом 
формування гуманістичних якостей людини 
вчена визначає літературу, яка “…відкриває 
перед читачами унікальні можливості для 
виховання культури почуттів і 
переживань…” [5 , с. 20].  

Проблема діалогу автора і читача 
знайшла своє відображення у працях 
російського науковця В. Доманського. 
Способом пізнання світу та самовизначення 
особистості, всезагальним шляхом до 
засвоєння духовно-ціннісних основ життя 
вчений визначає “діалог культур” та “діалог у 
культурі”. В. Доманський розробив 
педагогічну технологію “входження” 
реципієнта у літературний текст та його 
тлумачення під час навчального діалогу. 
Повністю поділяємо думку науковця про те, 
що пізнавальна діяльність перш за все 
пов’язана з когнітивними (мисленнєвими) 
процесами у свідомості реципієнта, у 
“розшифруванні” кодів, змістів, символів 
тексту, осягненням його філософсько-

естетичних ідей. Метою рецептивно-
естетичної діяльності дослідник визначає 
духовний зв'язок читача з автором та його 
героями, який виявляється в емоційному 
відгуку, співпереживанні, співучасті до подій 
зовнішнього і внутрішнього життя. У 
результаті рецепції тексту в уяві читача 
вибудовується ще один текст – його 
інтерпретація. 

Ідеї формування інтерпретаційних умінь 
і навичок у процесі “оживлення” й 
осучасненні мистецтва в особистісному 
розвитку творця-інтерпретатора розкриває 
А. Вітченко. На підставі ґрунтовного аналізу 
наукових і мистецьких концепцій 
інтерпретування науковець доводить, що 
головні завдання інтерпретаційного процесу 
полягають в актуалізації художнього твору у 
суспільно-історичному та індивідуально-
ціннісних вимірах. У монографії “ Теорія і 
технологія формування інтерпретаційної 
компетенції старшокласників у процесі 
вивчення світової драматургії ” він визначає 
поняття “інтерпретаційна компетенція” як 
“певний рівень читацької підготовки, що 
дозволяє особистості на основі сформованого 
досвіду, набутих знань, умінь, навичок 
тлумачити драматичний твір у контексті його 
різноманітних інтерпретацій, знаходити у 
прочитаному індивідуальні творчі рішення 
(слово – образ – дія)”, спираючись при цьому 
на читацькі, глядацькі та художньо-
виконавські показники [3, с.128]. 

Наголошуючи на багатоаспектності 
мети та завдань літературної освіти, О. Ісаєва 
у монографії “Теорія і технологія розвитку 
читацької діяльності старшокласників у 
процесі вивчення зарубіжної літератури” 
підкреслює важливість оволодіння 
прийомами інтерпретації під час читацької 

мотиваційно-
ціннісна 

інтерпретаційна комунікативна 

когнітивно-
рефлексивна 

емоційно-
естетична 

 Культуротворча 
компетентність 
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діяльності, що активізують розвиток 
особистості на таких рівнях: 

- інтелектуальний ( засвоєння певної 
суми знань); 

- естетичний (розвиток почуттів, 
отримання естетичних вражень від читання); 

- особистісний ( пізнання себе через 
читання, виховання власних читацьких 
потреб, інтересів, смаків); 

- практичний ( реалізація отриманих 
знань, набуття читацьких умінь та навичок) 
[4, с. 10]. 

Важливою думкою, яку розвивають у 
своїй праці вчені, є залучення читача до 
повторного прочитання твору, що дасть 
змогу збагатити життєвий та естетичний 
досвід особистості. 

Висновки. Ретельний аналіз наукових 
праць свідчить, що сутність людської 
діяльності щодо творення культури у 
психолого-педагогічній науці презентована 
культурологічним та культуротворчим 

підходами. На основі проведеного 
дослідження довели, що культурологічний 
підхід в освіті має поступитися 
культуротворчому, сутність якого полягає у 
тому, що на основі сформованих 
загальнокультурних і фахових знань, 
естетичного досвіду майбутній викладач 
набуває здатності до творчої діяльності, 
самовдосконалення і саморозвитку. Важливу 
роль при цьому відіграє вивчення творів 
словесного мистецтва, що виступає 
підґрунтям духовного розвитку особистості, 
збагачення її внутрішнього світу, забезпечує 
сприятливі умови для розвитку 
культуротворчої компетентності майбутніх 
військових педагогів. 

Перспективи подальших пошуків у 
напрямку дослідження вбачаємо в 
розробленні методичної системи розвитку 
культуротворчої компетентності майбутніх 
викладачів ВВНЗ вищого військового 
навчального закладу. 
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РОЛЬ І МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 
СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ 

Показано роль і місце інформаційного забезпечення дітей та молоді сільської місцевості; 
визначено нагальні проблеми соціального життя людини, яка проживає в умовах сучасного села; 
розкрито особливості сільської дитини; дано визначення інформаційного забезпечення. 

Ключові слова: інформаційне забезпечення, соціальне життя, сільська місцевість, бази даних, 
інформаційні ресурси, сільська молодь, складові. 

Показана роль и место информационного обеспечения детей и молодежи сельской местности, 
определены актуальные проблемы социальной жизни человека, проживающего в условиях современного 
села; раскрыты особенности сельского ребенка; дано определение информационного обеспечения.  

Ключевые слова: информационное обеспечение, социальная жизнь, сельская местность, базы 
данных, информационные ресурсы, сельская молодежь, составляющие. 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Інформація, як стратегічний ресурс 
людства, завжди посідала чільне місце в 
суспільстві. Адже від її подання і використання 
залежатиме і його розвиток або, навпаки, 
занепад. «Інформаційні війни», які набули 
глобальних масштабів у наш час, руйнують а 
іноді дають розквіт тій чи іншій країні. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій.  

Мета статті – розкрити роль і місце 
інформаційного забезпечення дітей та молоді 
сільської місцевості.  

Виклад основного матеріалу. 
Проблема соціального життя людини, яка 
проживає у непростих соціальних і 
економічних умовах сучасного села, є 
актуальною для будь-якого суспільства. Не 
викликає ніяких сумнівів низький рівень 
соціального життя, тяжкі умови праці, побут 
сільського сектору. 

Звертаючись до проблем сільської 
місцевості в Європі, прийнятою Радою 
Європи і рекомендованою (107) постійною 
конференцією, можна констатувати 
наявність таких проблем і в Україні, а саме: 

 постійне зменшення кількості 
населення в багатьох периферійних, 
віддалених або малонаселених регіонах, 
занепад сільського господарства і втрата 
сільської сфери обслуговування в тих 
районах; 

 забруднення землі, води й повітря, 
спустошення багатьох земель і вирубування 
лісів внаслідок промислового та іншого 
розвитку, а також нерозумної практики 
землекористування; 

 подальше великомасштабне 
руйнування ландшафту й падіння рівня 

культури у зв’язку з прорахунками в 
розвитку індустрії відпочинку й туризму; 

 загальна тенденція в централізації 
торгівлі, промисловості й управлінні, 
стандартизації культури, що значно 
зменшило як різноманітність регіональної 
культури в сільській Європи, так і здатність 
сільських жителів визначати свій спосіб 
життя або впливати на нього. 

Відрізняючись від соціокультурного 
середовища міської дитини сільська має свої 
особливості, що виявляється у різнобічних 
відносинах, зв’язках, взаємостосунках 
дитини з людьми, природою, культурою 
тощо. Так, сільська дитина має свою «нішу 
розвитку» (система, що складається з 
фізичних і соціальних компонентів, які 
регулюються звичаями догляду за дітьми та 
уявленнями батьків про своїх дітей) в межах 
повсякденних практик її оточення. 
Українська селянська сім’я була живим 
оберегом наших виховних традицій, оскільки 
свято дотримувалася моральних заповітів 
предків, звичаїв, традицій. Саме завдяки 
селянській сім’ї протягом довгих років 
лихоліть зберігалося національне обличчя 
народу, стверджувалися сімейні цінності. 

Не дивлячись на те, що питання стану 
сільської молоді отримали широкого 
обговорення у 2005 р., проте декларовані 
пріоритети і завдання, поставлені на 
державному рівні, ситуацію не виправили. 
Сільська молодь, у переважній більшості, 
залишається поза державної політики 
соціального захисту. 

Безперечно, становище села та його 
мешканців має і позитивні зрушення. 
Зокрема, сільське працездатне населення, і, 
особливо, молодь активно залучається до 
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виробничого процесу у містах, серед лідерів 
є промисловість, будівництво, торгівля. 

З іншого боку, екологічний стан міст 
сприяє зростанню кількості міських жителів, 
які розглядають село як середовище 
мешкання. 

Проте ці процеси, по-перше, охоплюють 
лише села, територіально наближені до міста; 
по-друге, міські жителі не вирішують 
проблему кадрового забезпечення 
виробничої сфери сільського господарства. 

Відтворення привабливості сільської 
місцевості для молоді – єдиний механізм 
відродження села. 

На сучасному етапі, сільська молодь 
потребує комплексної державної підтримки, 
в першу чергу в отриманні якісної базової та 
професійної освіти, створенні умов 
медичного обслуговування та 
працевлаштуванні. 

Отримані експериментальні дані 
свідчить, що сільська молодь перебуває у 
стресовому стані. Останніми роками вдвоє 
збільшилися звернення з суто психологічних 
питань – це проблеми самовизначення 
особистості, втрати надії на майбутнє, 
самотності у молодому віці, спілкування з 
однолітками та батьками, родичами. Тому 
впровадження інформаційного забезпечення 
допомагатиме їм підготуватися до сімейного 
життя, зберегти репродуктивне здоров'я, 
розвинути вміння спілкуватися. Особлива 
увага при цьому приділяється обдарованим 
дітям, дітям з неповних, багатодітних сімей, а 
також дітям, які залишилися без батьківської 
опіки. 

Так, для організації взаємодії різних 
інформаційних систем з різними 
користувачами та між собою, дані потрібно 
відповідним чином описати в усіх системах 
на різних рівнях, тобто вирішити проблему їх 
інформаційної сумісності в найширшому 
розумінні, що досягається створенням 
інформаційного забезпечення. 

Отже, під інформаційним забезпеченням 
розуміємо сукупність форм документів, 
нормативної бази та реалізованих рішень 
щодо обсягів, розміщення та форм існування 
інформації, яка використовується в 
інформаційній системі [1]. 

Створення інформаційного забезпечення 
– складний і довготривалий процес, одна з 
найважливіших складових розроблення 
інформаційної системи, що повинна 
забезпечити:  

 єдність і зберігання інформації, 
необхідної для розв’язання поставлених 
завдань; 

 єдність інформаційних масивів для 
всіх задач інформаційних систем; 

 однократність уведення інформації 
та її багатоцільове використання; 

 різні методи доступу до даних; 
 низьку вартість витрат на 

зберігання, використання даних, внесення 
змін до них. 

Виходячи з вищезазначеного до 
основних принципів створення 
інформаційного забезпечення належать: 
цілісність; достовірність; контроль; захист 
від несанкціонованого доступу; єдність і 
гнучкість; стандартизація та уніфікація; 
адаптивність; мiнiмiзація помилок введення-
виведення інформації. 

До головних завдань інформаційного 
забезпечення дітей та молоді сільської 
місцевості можна віднести: впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій в 
систему адміністративного управління 
селищної ради; забезпечення роботи 
телекомунікаційної системи; надання 
допомоги дітям та молоді щодо законодавчих 
та нормативних документів держави; 
розробка та супроводження web-ресурсів, які 
надають необхідну та корисну інформацію 
сільській місцевості; впровадження 
інноваційних технологій щодо розвитку 
власного села. 

Доступ до сервісів Інтернету у сільській 
місцевості повинен стати невід’ємним 
елементом його інфраструктури. 

Інформаційне забезпечення, як і будь-
яке інше має відповідні складові, а саме: 

 методичні та інструктивні 
матеріали; 

 система класифікації та кодування; 
 інформаційна база. 
Для нашого дослідження не аби яке 

значення відводиться методичним та 
інструктивним матеріалам. Вважаємо, що 
для дітей та молоді сільської місцевості 
зазначені матеріали повинні включати: 
законодавчу базу, нормативо-правові 
документи, а саме: Конституцію України; 
закони України «Про освіту», «Про загальну 
середню освіту»; Положення про 
індивідуальну форму навчання в 
загальноосвітніх навчальних закладах (від 
20.12.2002 № 732»); плани роботи Головного 
управління освіти і науки на 2014 рік; інші 
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українські та загальносвітові нормативні 
документи, які не суперечать чинному 
законодавству і спрямовані на поліпшення та 
підтримку дітей та молоді сільської 
місцевості. 

Однією з основних складових 
інформаційного забезпечення виступає 
інформаційна база (ІБ), під якою розуміємо 
сукупність упорядкованої інформації, що 
використовується під час функціонування. 
Зазначена база поділяється на 
внутрішньомашинну й зовнішньомашинну 
(позамашинну). 

Перша є сукупністю даних на машинних 
носіях, що використовуються в 
інформаційних системах (ІС). 
Внутрішньомашинна ІБ інформаційної 
системи являє собою масиви даних, які 
умовно можна поділити на оперативну та 
нормативно-довідкову інформацію. 

Зовнішньомашинна (позамашинна) 
інформаційна база – це частина ІБ, що є 
сукупністю повідомлень, сигналів, 
документів, призначених для 
безпосереднього сприйняття людиною без 
використання засобів обчислювальної 
техніки та складається з вхідних, вихідних, 
нормативно-довідкових повідомлень. 

Отже, у процесі розроблення 
внутрішньомашинної інформаційної бази 
особлива увага приділяється даним, які в ній 

зберігаються, оскільки це – головне джерело 
інформації. Упорядковані певним чином дані 
можна широко використовувати, а також 
легко змінювати способи їх використання. 
Для забезпечення гнучкості використання 
даних пропонуємо розробити файлову 
організацію внутрішньомашинної ІБ. Як 
було зазначено вище характерною 
особливістю запропонованої інформаційної 
бази є наявність нормативно-довідкових 
даних. 

У процесі розробки інформаційного 
забезпечення необхідно суворе дотримання 
нормативних документів: ГОСТ 24.104-85, 
ГОСТ 6.01.1-87, ГОСТ 19.2-75, РД 30-34.698-
90, постанови Державного комітету 
статистики України. 

Висновок. Отже, впровадження у 
навчальні заклади, селищні ради, служби у 
справах сім’ї та молоді інформаційного 
забезпечення дозволить адаптуватися молоді 
у швидкоплинному інформаційному 
просторі, а також надасть їм необхідну 
інформацію щодо життя, навчання, 
працевлаштування для майбутнього життя. 

Подальшої розробки потребує система 
заходів щодо залучення соціальних педагогів 
до наповнення баз даних інформаційним 
забезпеченням для дітей і молоді сільської 
місцевості. 
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THE ROLE OF INFORMATION SUPPORT OF CHILDREN AND YOUTH IN RURAL AREAS 
Information as a strategic resource of mankind, has always occupied a prominent place in society. Because 

of its presentation and use will depend on its development or, conversely, decline. «Information War», which 
acquired global dimensions in our time, and sometimes destroy flourishing give one country or another. The 
problem of human social life, living in difficult social and economic conditions of the modern village, is relevant 
to any society. No doubt about the low level of social life, difficult working conditions, life in the rural sector. 
Addressing the problems of rural areas in Europe, adopted by the Council of Europe and the Conference 
recommended constant, we can conclude the existence of such problems in Ukraine. Experimental data suggest 
that rural youth is under stress. In recent years, doubling the treatment of purely psychological issues – it's self-
identity problems, loss of hope for the future, loneliness at a young age, communication with peers and parents, 
relatives. Therefore, the introduction of information support to help them prepare for family life, reproductive 
health, preserve and develop the ability to communicate. Particular attention is paid to children from single-
parent families with many children , and children left without parental care. So, for the organization of 
interaction of different information systems with different users and between themselves , the data must be 
appropriately describe all systems at different levels , that is to solve the problem of data sharing in the broadest 
sense , which is achieved by the creation of information systems. The role and place of information support of 
children and youth countryside, identified urgent problems of human social life, living in the modern village; 
disclosed features of rural child defines Dataware. 

Keywords: information security, social life, countryside, databases, information resources, rural youth 
constituents. 
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ПРАКТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ 
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАСОБАМИ 

ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
У статті розглядаються практичні механізми формування високого рівня соціальної відповідальності 

у майбутніх офіцерів. Аналізуються виховні заходи, які організовані на основі інтерактивних технологій. 
Автор представляє своє бачення організації виховної роботи у вищих військових навчальних закладах яке буде 
більш ефективним на основі впровадження моделі формування соціальної відповідальності майбутніх 
офіцерів з використанням засобів інтерактивних технологій. Представлено результати констатувального 
та формувального етапів експериментального дослідження.  

Ключові слова: соціальна відповідальність, формування соціальної відповідальності, впровадження 
моделі, засоби інтерактивних технологій, результати дослідження. 

В статье рассматриваются практические механизмы формирования высокого уровня социальной 
ответственности у будущих офицеров. Анализируются воспитательные мероприятия, организованные 
на основе интерактивных технологий. Автор представляет свое видение организации воспитательной 
работы в высших военных учебных заведениях которое будет более эффективным на основе внедрения 
модели формирования социальной ответственности будущих офицеров с использованием средств 
интерактивных технологий. Представлены результаты констатирующего и формирующего этапов 
экспериментального исследования. 

Ключевые слова: социальная ответственность, формирование социальной ответственности, 
внедрения модели, средства интерактивных технологий, результаты исследования. 

Постановка проблеми. Вагомість 
соціальної відповідальності стала настільки 
значною, що вона охопила усі сфери 
людської діяльності, не є виключенням і 
Збройні Сили. Нині саме на офіцерів ЗСУ 
покладено відповідальність за збереження 
цілісності та незалежності нашої 
Батьківщини. Отже, можна з упевненістю 
констатувати, що особливо гостро питання 
формування у курсантів високого рівня 
соціальної відповідальності стоїть перед 
ВВНЗ, випускників яких готують до 
вирішення складних завдань забезпечення 
безпеки країни, захисту інтересів мирного 
населення в нестабільній соціально-
політичній обстановці. Це ставить ВВНЗ 
перед необхідністю узагальнення досвіду з 
формування соціальної відповідальності у 
курсантів та осмислення шляхів та 
практичних механізмів її вдосконалення. 

У якості основного аргументу 
зазначимо, що згідно із Законом України 
«Про реформування Збройних Сил України» 
[4] головна мета – створення мобільної та 
сучасної армії, яка може ефективно захищати 
суверенітет, територіальну цілісність й 
недоторканності нашої країни. У нашому 
баченні, ці функції може виконувати бойовий 
підрозділ під керівництвом офіцера із 
високим рівнем соціальної відповідальності. 
У «Концепції реформування й розвитку 
Збройних Сил України на період до 2017 

року» [5] зазначено, що з метою 
удосконалення та підвищення ефективності 
морально-психологічного забезпечення 
військ (сил) передбачається: підвищити 
ефективність соціально-психологічної 
роботи, забезпечити якісний професійно-
психологічний відбір, військово-патріотичне, 
духовне виховання особового складу та 
соціально-психологічний супровід військової 
служби; впровадити інноваційні 
інформаційні технології виховання. Отже, 
проаналізувавши зазначені законодавчі акти, 
ми прийшли до розуміння того, що соціальна 
відповідальність, як риса характеру у 
офіцерів ЗСУ лише опосередковано присутня 
у нормативних документах МОУ. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій дає підстави для констатації того 
що теоретичні питання які висвітлюють 
сутність та зміст відповідальної поведінки 
були в центрі уваги фахівців. Зокрема, 
cоціальну відповідальність як педагогічну 
категорію у своїх працях вивчали М. Бахтін, 
Л. Білецька, Г. Васянович, Т. Веретенко, 
Н. Головко, В. Горовенко, Л. Грядунова, 
М. Левківський, Н. Огренич, 
В. Оржаховська, О. Плахотний, О. Поляков, 
О. Ростигаєв, В. Савченко, І. Семякін, 
М. Сметанський В. Сухомлинський, 
Н. Фокіна, Р. Хачатурова, Р. Ягутяна та ін. 
Зазначимо, що військові педагоги основний 
акцент роблять на формуванні професійно-
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важливих якостей особистості офіцера 
(Ю. Бец, С. Карпухін, Т. Олійник) та 
врахування цих якостей в процесі 
проходження офіцерами військової служби у 
незвичайних умовах (В. Примак, 
В. Невмержицький). 

Лише в останні роки почали 
проводитися дослідження соціальної 
відповідальності офіцерів (І. Гамула, 
С. Васільєв, Ю. Сичевський), однак, питання, 
що висвітлюють практичні механізми 
формування соціальної відповідальності у 
курсантів ВВНЗ все ж залишаються осторонь 
уваги фахівців. Вважаємо, що нині необхідна 
постійна увага до виховання офіцерів нової 
генерації, які відзначаються високим 
професіоналізмом. Назріла нагальна потреба 
у використанні інноваційних педагогічних 
методик і технологій виховання. Як 
зазначають науковці «військова сфера, армія, 
військовослужбовці – це невід’ємний 
суспільний інститут держави, тому у ньому 
також є актуальним питання 
всеохоплюючого формування навчального і 
виховного середовища. Нестримний 
розвиток засобів збройної боротьби, 
електронні засоби комунікації обумовлюють 
ретельну підготовку особового складу ЗС 
будь-якої армії світу» [3, с. 8].  

Мета статті – окреслити практичні 
механізми організації виховного процесу з 
формування соціальної відповідальності 
майбутніх офіцерів засобами інтерактивних 
технологій та представити результати 
дослідження. 

Виклад основного матеріалу. У 
процесі дослідження ми прийшли до 
усвідомлення того, що формування 
соціальної відповідальності повинне 
базуватися на всебічній діагностиці 
особистісних змін та використанні 
професійно-орієнтованих завдань. Як 
показали результати проведеного 
експерименту успішному формуванню 
соціальної відповідальності у курсантів 
сприяють моделювання навчальних ситуацій, 
пов’язаних із необхідністю вільного вибору 
способу дій, форм контролю, обґрунтування 
переваг, оцінкою прийнятого рішення. 
Організовуючи формувальний експеримент, 
ми брали до уваги результати наукових 
досліджень К. Абульханової-Славської, 
І. Беха, М. Савчина у яких доведено, що 
розвиток соціальної відповідальності як 
особистісної риси відбувається за умови 
формування прагнення до свободи. Автори 
мають на увазі, передусім, вільні вчинки та 
дії особистості, тобто такі, які не залежать від 

зовнішніх причин. Відповідно, вчинки, які 
здійснені особистістю, ніби розширюють 
межі її свободи. Усвідомлення свого життя 
як вчинку є початком формування себе як 
відповідальної особистості.  

Під час організації формувального етапу 
експериментального дослідження по 
формуванню високого рівня соціальної 
відповідальності основний акцент ми 
зробили на евристичний, еталонний 
мотиваційний механізми та механізм 
самоконтролю, які є найбільш адекватними 
виходячи із доцільності впровадження 
інтерактивних технологій у виховний процес 
ВВНЗ. Організовуючи практичну діяльність 
щодо формування у курсантів високого рівня 
соціальної відповідальності ми брали до 
уваги пораду російського військового 
педагога С. Васильєва [2] стосовно того, що 
успішному формуванню соціальної 
відповідальності у курсантів сприяє 
вдосконалення форм організації навчально-
виховної роботи, збільшення частки 
орієнтованих на діалог, співпрацю, 
самореалізацію, а також моделювання 
навчальних ситуацій, пов’язаних із 
необхідністю вільного вибору способу дії, 
форм контролю, обґрунтування переваг 
прийнятого рішення [2, с. 125]. 

Формування соціальної відповідальності 
можна представити як безперервний процес 
прийняття рішень на основі послідовності, 
тривалості, повторюваності. Вагомий вплив 
на формування соціальної відповідальності 
має соціальна зацікавленість, яка 
визначається стимулом до діяльності, 
підвищення професійної кваліфікації, 
соціальною самосвідомістю майбутнього 
офіцера як особистості, а також усієї групи, 
де навчаються курсанти. 

Зупинимося на аналізі практичних 
аспектів та конкретних механізмів 
формування соціальної відповідальності 
курсантів засобами інтерактивних виховних 
технологій. До прикладу, з метою 
вдосконалення у курсантів показників 
ціннісно-мотиваційного критерію соціальної 
відповідальності нами було модифіковано 
вправу Р. Фрейджера «Техніка розвитку 
індивідуальності». Встановлено суттєвий 
позитивний ефект від вправи «Моє 
професійне кредо» та «Професійний шлях 
успішного офіцера». Курсантам 
пропонувалося накреслити професійний шлях 
успішного офіцера і порівняти із життєвим, а 
пізніше обговорити результати у парах. 
Важливим напрямком в контексті 
формування соціальної відповідальності є 
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орієнтація курсантів на емоційно-вольову 
стійкість; упевненість у можливості здійснити 
дії, які необхідні для того, щоб змінити власне 
життя на краще. У практичному плані ми 
скористалися порадами І. Семенова [6], які 
передбачають групове обговорення суджень 
про негативні наслідки уникнення соціальної 
відповідальності, коли майбутній офіцер 
виправдовує себе через: 1) перевизначення 
поведінки («це було необхідно»); 2) зміщення, 
або перерозподіл відповідальності через 
перенесення на зовнішні чинники («це не моє 
рішення», «так роблять усі»); 3) викривлення, 
або ігнорування негативних результатів своїх 
дій, применшення наслідків поведінки 
(«нічого страшного не сталося»); 4) 
звинувачення супротивника, перекладання 
вини на нього («винний черговий курсант, я 
його послухав»). Вважаємо що під час 
запропонованого групового обговорення 
курсанти зможуть на практиці перевірити 
свою емоційно-вольову стійкість.  

Для формування показників когнітивно-
пізнавального критерію соціальної 
відповідальності під час формувального 
експерименту ми надавали перевагу груповій 
дискусії, яка була організована у формі 
обговорення конкретних ситуацій. 
Предметом такої дискусії були різноманітні 
ситуації проблемно-конфліктного характеру, 
які можуть виникати під час професійної 
діяльності офіцера Сухопутних військ ЗСУ. 
Найбільш перспективними визнано такі 
форми дискусій, як: круглий стіл; «панельна 
дискусія»; форум; симпозіум; «сфокусована 
дискусія». Вагомий позитивний ефект 
отримали від участі курсантів у дебатах, які 
були побудовані на основі заздалегідь 
фіксованих виступів курсантів, які 
представляли собою дві команди-суперниці. 
Під час участі у дебатах на тему «Військово-
патріотична активність майбутнього 
офіцера», курсанти мали змогу відповідати 
на запитання, спростувати чи підтвердити 
свої власні позиції стосовно військово-
патріотичної активності як показника 
соціальної відповідальності.  

З метою формування показників 
конативно-практичного критерію соціальної 
відповідальності ми використовували 
методику «Конструювання самого себе», 
розроблену Д. Скоттом. Суть її полягала в 
тому, що курсанти мали можливість 
розробити власний «сценарій» змін у собі, 
критично поглянути на себе і планомірно 
скоригувати властивості власного «Я». 
Запропонована методика передбачала три 
ключові стадії зміни, а саме: 

1. Визначення, що саме курсанти хочуть 
змінити в собі, або якими вони хочуть стати. 
З цією метою ми пропонували їм спитати 
самих себе: «Як би я хотів змінитися?». Ми 
пропонували майбутнім офіцерам повністю 
покладатися на самих себе, а саме на сили 
свого розуму, які можуть допомогти уявити 
собі ті особистісні риси характеру, яких би ви 
хотіли позбутися, і навпаки, які б вони хотіли 
досягнути. 

2. Використання процесу створення 
сценарію в думках, щоб уявити себе в новій 
ролі. Ця процедура становить фундамент для 
змін, оскільки створює для курсантів 
індивідуальні риси приблизно в такий спосіб, 
як це міг би зробити режисер. На основі такої 
«режисури» курсанти дивитимуться на себе 
по-іншому, що допоможе їм поводити себе 
по-новому.  

3. Утілення курсантами нового 
сценарію у життя. Тепер курсанти повинні 
прийняти нову роль, яку вони самостійно 
створили для себе, і випробувати її на 
практиці в реальних ситуаціях. Наприклад, 
якщо курсанти вирішили, що хочуть бути 
більш дисциплінованими, і уявили, що вони 
так поводяться з усіма, хто їх оточує, то 
повинні так робити, створюючи подумки свій 
новий образ як образ сміливого та 
дисциплінованого офіцера, що викликає в 
інших позитивну реакцію. 

Позитивні результати отримано від 
участі курсантів у «мозковому штурму» на 
тему «Що я хочу змінити або яким стати?». 
Зазначимо, що мозковий штурм передбачав 
висловлювання ідей, які прийшли курсантам 
у голову з приводу того, що вони 
безпосередньо хочуть змінити у собі. 
головний акцент було зроблено на свободі 
думки.  

При організації формувального етапу 
експериментального дослідження ми 
виходили з того, що вагомий потенціал щодо 
формування у курсантів теоретичних знань в 
галузі соціальної відповідальності має 
козацька педагогіка. Саме на основі 
козацької педагогіки можна виховати у 
майбутніх офіцерів ЗСУ український 
характер і світогляд, сформувати 
національну духовність та підготувати 
фізично загартованих і мужніх воїнів – 
захисників народу. У роботах А. Афанасьєва 
[1] та Г. Темка [7] акцентовано увагу на тому, 
що навчально-виховний процес у ВВНЗ 
повинен бути орієнтований на формування у 
курсантів морально-вольових якостей, які 
необхідні озброєній людині для захисту 
національних завоювань українського 
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народу, виховання у майбутніх офіцерів 
таких якостей, як: вірність військовому 
обов’язку, присязі та статутам, висока 
дисциплінованість, мужність, відвага, 
вірність національно-історичним традиціям. 
Українці єдина у світі козацька нація. 
Козацтво було дисциплінованою 
організацією самого українського народу, 
споконвічною формою його самоорганізації і 
самозахисту в лихоліття. У козацькі часи 
саме військовій еліті нашого народу були 
притаманні високий рівень шляхетності, 
моральності, духовності, доблесті і звитяги, 
знання і бездоганне дотримання традицій та 
звичаїв. 

У формуванні практичних умінь та 
навичок щодо розвитку дисциплінованості, 
патріотизму та самовідданого виконання 
військового обов’язку, як показників 
конативно-практичного критерію соціальної 
відповідальності мають такі виховні заходи, 
як: диспути, роздуми, брейн-ринги, виховні 
години (години духовності, виховні години, 
інформаційно-просвітницькі години, виховні 
бесіди). Зазначимо, що такі заходи ми 
прагнули розробляти на основі використання 
козацької педагогіки та інтерактивних 
виховних технологій. До прикладу, година 
духовності на тему «Січ Запорізька» мала на 
меті поглибити знання курсантів про 
Запорізьку Січ, про її значення для українців. 
Під час проведення цього виховного заходу 
майбутні офіцери Сухопутних військ ЗСУ 
прослідковують взаємозв’язок між 
патріотизмом козаків та сумлінним 
виконання ними своїх обов’язків по захисті 
своєї держави. Їх кругозір суттєво 
розширюється стосовно питань, які 
висвітлюють традиції та звичаї запорізьких 
козаків як воїнів. Участь курсантів у 
інформаційно-просвітницькій годині на тему 
«Патріотизм козаків» дозволив поглибити та 
розширити їх знання про козацьку добу, про 
патріотизм козаків. Під час проведення цього 
виховного заходу майбутні офіцери 
збагатили свої знання інформацією про те як 
саме приймали в козаки, які пріоритети вони 
мали. Вагому вагу у розвитку соціальної 
відповідальності відіграла інформація про 
відносини козаків між собою у куренях та 
мирним населенням.  

Відзначимо, що принципи козацької 
педагогіки були нами застосовані підчас 
організації та проведення просвітницької 
години «Кодексу честі офіцера Збройних сил 
України». Коментуючи духовні засади 
кодексу курсанти мали змогу пояснити своє 
бачення того, що духовною основою для 

українського офіцерства є традиції богатирів 
Київської Русі, козацтва, офіцерів попередніх 
поколінь. Вислів «Офіцерами не 
народжуються – ними стають один раз і на 
все життя» був провідним на цій 
просвітницькій годині. Використовуючи 
основи козацької педагогіки нами було 
проведено виховну бесіду на тему: «Чоловіча 
розмова: про чоловічу гідність, лицарство, 
силу мускулів і силу духу» під час якої 
головний акцент було зроблено на зміцнення 
у курсантів рис, які відповідають уявленню 
про справжнього офіцера-лицаря. Під час 
такої бесіди курсанти мали змогу обговорити 
питання про те, що є вагомішим сила 
мускулів чи сила духу. 

Під час організації формувального 
експерименту нами було розроблено 
інтерактивні міні лекції, тривалістю до 20 хв. 
на теми: «Характеристика концептуальних 
засад «відповідальності» як філософської, 
юридичної, морально-етичної та 
соціологічної категорії»; «Значення 
«соціальної відповідальності» у сучасному 
суспільстві»; «Сутність і структура 
соціальної відповідальності майбутніх 
офіцерів Збройних Сил України та її 
особливості». Для підсилення 
інтерактивності ми вводили у виступ під час 
міні лекції елементи діалогу, ставили 
запитання і одержуючи відповіді від 
аудиторії, аналізувати та підводили підсумки. 
Як наочність під час інтерактивних міні 
лекцій нами були використані схеми, 
таблиці, відеозаписи, мультимедійний 
супровід із презентацією. організовуючи такі 
інтерактивні міні-лекції ми дотримувалися 
принципу наочності та робили так, аби перед 
очима курсантів постійно знаходилися план 
лекції, ключові поняття, та короткі тези. 
такий підхід слугував своєрідною підказкою 
для лектора, і водночас суттєво підсилював 
контакт із курсантами. Саме на основі 
інтерактивних міні лекцій майбутні офіцери 
мали змогу поглибити свої теоретичні знання 
щодо сутності, змісту та складових 
соціальної відповідальності. 

Отже, у процесі практичної діяльності 
нами було розроблено програму виховних 
занять, яка сприятиме формуванню високого 
рівня усіх показників соціальної 
відповідальності у курсантів, які здобувають 
вищу військову освіту в Академії сухопутних 
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного за 
напрямом 6.160101 «Військове управління» 
та спеціальністю «Виховна та соціально-
психологічна робота у підрозділах 
Сухопутних військ». Зазначимо, що усі 
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розроблені виховні заходи базуються на 
інтерактивних виховних технологіях, а тому 
можуть бути проведені як у комплексі у 
вигляді спецкурсу «Практичні механізми 
формування соціальної відповідальності 
майбутніх офіцерів», так і фрагментарно, на 
вибір викладача під час вивчення курсантами 
навчальних дисциплін «Соціальна 
психологія», «Військова педагогіка (у т.ч. 
Військове навчання та виховання)», 
«Військова психологія (у т.ч. 
Конфліктологія)», «Соціально-психологічні 
технології управління військовими 
колективами», «Психологічна підготовка 
особового складу підрозділу».  

Проведення експериментального 
дослідження підпорядковувалося 
взаємозв’язку між теоретично 
обґрунтованими положеннями проблеми 
формування соціальної відповідальності та 
експериментально отриманими 
результатами. У практичному аспекті було 
розроблено конкретну програму 
дослідження, яка дозволила нам об’єктивно 
оцінити запропоновану модель формування 
соціальної відповідальності у майбутніх 

офіцерів Сухопутних військ на основі 
застосування засобів інтерактивних 
технологій. Перевірка ефективності 
пропонованої нами моделі стала метою 
дослідно-експериментальної роботи, яка була 
організована на базі Академії сухопутних 
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 
Експериментальна і контрольна група 
складалися з курсантів спеціальності 
«Управління діями підрозділів сухопутних 
військ» та спеціалізації «Виховна та 
соціально-психологічна робота у підрозділах, 
на кораблях (за видами Збройних Сил 
України).  

На першому етапі (2011 – 2012 р.р.) 
автором було проведено теоретичний аналіз 
проблеми, розроблено вихідні положення, 
вивчено досвід і здійснено накопичення 
теоретичних даних, з’ясовано протиріччя і 
проблеми практичного характеру проблеми 
формування соціальної відповідальності, 
розроблено методику проведення дослідно-
експериментальної роботи. Тоді як на 
другому етапі (2012-2013 р.р.) було 
проведено констатувальне дослідження. 
Його результати представлено у табл. 1  

Таблиця 1 
Стан сформованості критеріїв та показників соціальної відповідальності 

(констатувальний етап експеримент у %) 
Рівні  Критерії Показники Низький Середній Високий 

Емоційно-вольову стійкість 19,71 59,12 21,17 
Сформованість ціннісних орієнтацій 9,49 68,62 21,89 Ціннісно-

мотиваційний Розвинутість сумління та емпатії 49,64 29,19 21,17 
Навчально-пізнавальна активність 15,33 64,96 19,71 
Військово-патріотична активність 24,82 50,36 24,82 Когнітивно-

пізнавальний Соціальна активність 20,44 60,58 18,98 
Дисциплінованість 10,22 70,07 19,71 
Патріотизм 30,66 49,63 19,71 Конативно-

практичний Самовіддане виконання військового обов’язку 9,49 59,85 30,66 
Як видно із результатів табл. 1, 

констатувальний етап експериментального 
дослідження підтвердив той факт, що 
переважна більшість курсантів має середній 
рівень сформованості показників усіх критеріїв 
соціальної відповідальності. Такий стан речей 
зумовив нас до розробки моделі формування 
соціальної відповідальності у майбутніх 
офіцерів Сухопутних військ на основі 
застосування засобів інтерактивних технологій. 

Протягом третього етапу дослідження 
(2013-2014р.р.) ми провели дослідно-
експериментальну діяльність (формувальний 
експеримент), здійснили її аналіз, провели 
узагальнення результатів, оформили 
теоретичні та практичні результати 
дослідження. Реалізація формувального 
експерименту передбачала, з одного боку, 
використання існуючих форм, методів, 

засобів виховання у військовому вузі, з 
іншого боку, їх модернізацію у відповідності 
зі специфічними завданнями досліджуваного 
процесу. Дослідно-експериментальна робота 
будувалася в логіці запропонованої нами 
етапності процесу формування усіх 
показників соціальної відповідальності 
майбутніх офіцерів. Під час формувального 
етапу експерименту ми прагнули перевірити: 
дієвість моделі формування соціальної 
відповідальності у майбутніх офіцерів 
Сухопутних військ на основі застосування 
засобів інтерактивних технологій; 
правильність добору принципів та основних 
методів, форм, засобів; ефективність засобів 
інтерактивних технологій, які було 
акумульовано у вигляді спецкурсу 
«Самовдосконалення особистості»; 
авторський підхід до методики проведення 
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виховних заходів, які стосувалися 
формування високого рівня показників 
соціальної відповідальності. Усе це 
дозволило нам суттєво покращити 
результати, які отримані під час 
констатувального етапу експериментального 
дослідження та досягнути суттєвого 
підвищення результатів по усіх показниках 
соціальної відповідальності. 

Висновок. Соціальна відповідальність є 
невід’ємною складовою професії офіцера 
Збройних сил України. Задля формування у 
курсантів вищих військових навчальних 
закладів високого рівня соціальної 
відповідальності доцільно використовувати 
процедуру педагогічного моделювання та 

впроваджувати інтерактивні виховні 
технології. Основними для експериментальних 
груп стали: гуманізація виховних заходів на 
основі впровадження засобів інтерактивних 
виховних технологій; оволодіння усіма 
суб’єктами виховання гуманною педагогічною 
позицією, що ґрунтується на новій філософії 
виховання, використання суб’єкт-суб’єктного 
підходу; розробленні системи термінальних та 
інструментальних цінностей та 
закономірностей поведінки; оволодіння 
ефективними методами проведення виховного 
заходу, індивідуальної бесіди, стимулювання 
навчально-пізнавальної, військово-
патріотичної та соціальної активності.
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Kapynus A.  senior officer of educational work  
PRACTICAL MECHANISMS OF FORMATION MODEL OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF 

FUTURE OFFICERS BY MEANS OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES AND RESULTS OF 
EXPERIMENTAL RESEARCH 

The article deals with the practical mechanisms of the high level formation of the social responsibility in 
future officers. Educational activities, organized on the base of the interactive technologies, were analyzed. The 
author presents his vision of the educational work in higher military establishments. It’ll be more efficient on the 
base of the introduction of the formation model of the social responsibility of future officers by the use of the 
interactive technologies. Common approaches of the organization of the initial and forming stage of the study 
were presented. 

The author has revealed the basic mechanisms and interactive technologies. The main focus was on them 
during the formation of the indicators of the social responsibility. The essence and content of the techniques were 
determined. They are «Design yourself», «brainstorming» on the theme, «What I want to change or what I want 
to be». They were used to improve the social responsibility. The author has shown that «Cossack officer 
pedagogy» plays the important role in the formation of the practical skills and abilities for the development of the 
discipline, patriotism and selfless performance of the military duty as indicators of future social responsibility. 
The article is focused on the results of the initial stage of the experiment and the mechanism of forming 
experiment has been described. 

Keywords: social responsibility, formation of the social responsibility, model implementation, means of 
interactive technologies, the results of the study. 
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ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА ПОЛІТИКИ І СТРАТЕГІЇ ОСВІТИ 
 
У статті розглядається взаємозв'язок політики і стратегії, їх вплив на стратегічне управління 

системою підготовки професіоналів стратегічного мислення. Зокрема фіксується недостатньо 
розроблена понятійна система теорії стратегічного управління; не готовність практики сприймати 
рекомендації теорії.  

Ключові слова: стратегія, політика, стратегічне управління, проблема, понятійна система, 
стратегічне мислення, управлінець, стратег. 

В статье рассматривается взаимосвязь политики и стратегии, их влияние на стратегическое 
управление системой подготовки стратегически мыслящих профессионалов. В частности фиксируется 
недостаточно разработанная понятийная система теории стратегического управления; 
неготовность практики воспринимать рекомендации теории. 

Ключевые слова: стратегия, политика, стратегическое управление, проблема, понятийная 
система, стратегическое мышление, управленец, стратег. 

… Теорія, яка завжди хоче йти в ногу з досвідом,  
рано чи пізно помститься за себе, якщо її занадто ігнорувати. 

Жан- Батист Клебер [ 16 , с.33] 
Постановка проблеми. Сьогодні вже 

всі управлінці знають, що великими і 
складними соціально-економічними 
системами краще управляти стратегічно. 
Поняття «стратегія», «політика», 
«стратегічне управління», не зовсім коректно 
використовуються по відношенню до 
управління фірмами, галузями економіки, 
системою освіти і т. п. Вищими навчальними 
закладами, відповідно до державного 
стандарту, введений курс підготовки 
студентів: «Стратегічне управління» і 
«Стратегічний менеджмент». Робиться 
спроба формувати стратегічну свідомість, 
мислення у майбутніх управлінців. 
З'являються концептуально-проектні версії 
поняття стратегічного управління фірмами та 
організаціями. Популярним термін 
«стратегія» стає і в методології, в лінгвістиці 
та психології мислення і т.п. Однак, у 
більшості підручників зі стратегічного 
управління не дається розуміння суті 
стратегії і політики. Для вирішення цього 
завдання слід відокремити суб'єктивний 
погляд на специфіку стратегічного 
управління, індивідуальний сенс цих понять 
від позаіндивідуального, культурно 
орієнтованого значення цих термінів. Це 
призводить до необхідності серйозного 
аналізу сутності стратегії та стратегічного 
управління. І головне, слід задуматися, 
готуємо ми фахівців зі стратегічного 
управління чи ні.  

Аналіз останніх досліджень и 
публікацій.  

Історично простежується, що 
проблемою політики і стратегії держави 

завжди займалися посадові особи вищого 
ієрархічного рівня управління. Аналіз 
наявних публікацій показує, що у сфері 
освіти склалося глибоке нерозуміння його 
ролі в системі підготовки стратегів для 
керування великими і складними соціально-
економічними системами, що система освіти 
є фактором виходу з системної кризи, 
розвитку країни, забезпечення національної 
незалежності. У системі освіти панує думка, 
що провідними школами у підготовці 
фахівців для стратегічного управління є 
університети США. Не звертається увага на 
результати досліджень національних 
дослідницьких центрів. Аналіз навчальної 
літератури, якою користуються для навчання 
стратегічного управління у вузах України, 
показує, що переважають в основному 
підручники західних шкіл. Проте ні в одному 
з них не дається навіть правильне визначення 
стратегії і політики.  

Мета статті – показати взаємозв'язок 
політики і стратегії освіти від політики і 
стратегії держави, сутність стратегічного 
управління, важливість підготовки фахівців 
стратегічного управління в національній 
системі освіти. 

Виклад основного матеріалу.  
Для того щоб ми могли практикувати, 

тобто щоб у нас були грамотні педагоги, 
психіатри, інженери, які вміють бачити і 

діяти, потрібно в процесі їх навчання у школі 
та вузі начиняти їх голови правильними 

поняттями. Якщо у них будуть правильні 
поняття, вони будуть вміти діяти і 

орієнтуватися в ситуації.  
Г.П. Щедровицький [ 21 , с.5 ] 
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Поняття «стратегія» етимологічно 
походить від грецького strategia, складається 
з двох частин: stratos - військо і ago - веду, 
тобто за походженням є військовим 
терміном. Г.Д.Бюлов (1760-1806) цей термін 
повернув у сферу військового мистецтва та 
державного управління в кінці 18 століття 
[16, с. 23]. Термін "стратегічне управління" 
стосовно до інших сфер діяльності, зокрема 
до економіки, був введений в 60-70-х роках 
ХХ-го сторіччя у зв'язку із загостренням 
конкурентної боротьби. Так як теоретики 
управління економікою і господарством 
теорію військового мистецтва не вивчали, то 
виникло не розуміння термінів «стратегія» і 
«політика» та їх взаємозв'язку і 
взаємообумовленості.  

Класик американського стратегічного 
управління у сфері бізнесу І. Ансофф при 
аналізі сучасного розуміння стратегії – 
бізнесу дає кілька її відмінних характеристик 
[3]: стратегія ... встановлює загальні 
напрямки, фокусує увагу на стратегічних 
областях; до стратегії звертаються в 
мінливих умовах; при формуванні стратегії 
неможливо врахувати всі можливості, а її 

реалізація вимагає зворотного зв'язку; 
стратегія і мета взаємопов'язані. Особливо 
наголошується на тому, що концепція 
стратегії – матерія тонка, часом досить 
абстрактна. Абстрактну, сутнісну сторону 
стратегії виділяє і О.С. Анісімов [1]. Під 
абстракцією він розуміє – підсумок 
узагальнення результатів споглядання, 
спостереження, первинних описів об'єкта 
вивчення ... виділення «спільного» з безлічі 
однотипних образів ... абстрагування 
неможливо без трансформації свідомості 
того, хто мислить [2, с. 10, 11]. Прикладами 
абстракцій виступають концепція, теорія, 
поняття, категорія, значення. Облік цих 
особливостей складає сутність формування 
та впровадження стратегії. Стратегія сьогодні 
стає важливим і надзвичайно необхідним 
інструментом управління. Однак, наявність 
явних протиріч вже у визначенні поняття 
«стратегія», робить необхідним проведення 
спеціального аналізу для з'ясування її 
сутності та зв'язку з «політикою». 
Розглянемо версії поняття «стратегія» в 
тлумаченні найбільш відомих західних 
авторів (таблиця 1). 

Таблиця 1. 
Визначення і зміст поняття «стратегія» 

 Автор Версія автора Зміст поняття стратегія 
1 Ансофф И. Новая 

корпоративная 
стратегия. 
СПб..Питер,1999.-
416с. 

Стратегія - це набір правил 
для прийняття рішень, якими 
організація керується у своїй 
діяльності. 

Містить загальні напрямки, просування по 
яким забезпечує зростання і зміцнення 
позицій фірми . Є «інструментом», в 
умовах нестабільності забезпечує вибір 
напрямку росту. 

2 М. Мескон, 
М. Альберт, 
Ф. Хедоурі Основы 
менеджмента. - М.: 
Дело, 1995 .-704с. 

Стратегія являє собою 
детальний всебічний 
комлексний план, що 
призначений для того, щоб 
забезпечити здійснення місії 
організації і досягнення її 
цілей.  

Комплекс заходів, послідовне і 
паралельне виконання яких дозволяє 
досягти мети за відсутності змін у 
зовнішній і внутрішньому середовищі. 

3 Стивенсон 
В.Дж.Управление 
производством.- 
М.,Бином,1998.-928с. 

Стратегія – план досягнення 
цілей організації. Тактика – 
це методи і дії, що 
виконуються для здійснення 
стратегії. 

Якщо вважати мету організації пунктом 
призначення, то стратегія буде 
дорожньою картою, що вказує шлях до 
цього місця призначення. Стратегія буде 
фокусом для прийняття виробничого 
рішення. Загальна стратегія організації 
визначає напрями діяльності організації. 

4 Томпсон-мл., Артур, А., 
Стрикленд III, А., Дж. 
Стратегический 
менеджмент: концепции 
и ситуации для анализа, 
12-е издание: Пер. с англ. 
— М. : Издательский 
дом "Вильяме", 2006. — 
928 с.   

Фактично стратегія – це 
управлінський план, 
спрямований на зміцнення 
позицій організації, 
задоволення потреб її 
клієнтів і досягнення певних 
результатів діяльності. 

Стратегія компанії відповідає на питання: 
як розширити бізнес, як задовольнити 
споживачів, як перевершити конкурентів, 
як відповісти на зміни ринкових умов, як 
управляти функціональним підрозділом, 
як досягти ... цілей. 

5 Дойль П. Менеджмент: 
стратегия и тактика. 
СПб., Питер,1999.-560с. 

Стратегія визначає напрям, у 
якому рухається компанія, 
виконуючи поставлені 
завдання. 

У центрі стратегії – рішення в області 
маркетингу та інновацій. Найбільш 
важливе рішення – вибір ринків. 
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 Автор Версія автора Зміст поняття стратегія 
6 Котлер Ф., Армстронг 

Г., Сондерс Д., Вонг 
В. Основы 
маркетинга: Пер. с 
анг. – 2-е. изд. – М., 
СПб., К.: 
Издательский дом 
«Вильемс», 1999.-
748с. 
 

Стратегія компанії – це 
системний підхід до 
вирішення проблем розвитку 
і функціонування, що 
забезпечує збалансованість її 
діяльності. 

Стратегія відрізняється від плану тим, що 
вона розробляється в умовах 
невизначеності зовнішнього середовища, 
коли головна мета компанії і відповідні їй 
основні та локальні цілі не можуть бути 
визначені і не можна виробити конкретне 
завдання для підрозділів компанії. 

7 Минцберг Г., Куинн 
Дж., Гошал С. 
Стратегический 
процесс. Концепции, 
проблемы, решения.-
СПб.: Питер, 2001. - 
567 с 

Стратегія – це патерн, або 
план, що інтегрує головні 
цілі організації, її політику і 
дії в деяке одне узгоджене 
ціле . 

Наводиться п'ять різних тлумачень слова 
«стратегія»: стратегія як план, як вдалий 
прийом, як патерн (принцип поведінки, 
стійка схема дій), як позиція і як 
перспектива, а також деякі їх 
взаємозв'язки . 

Аналіз визначень, що наведені у таблиці 
1, дозволяє зробити висновок, що на сьогодні 
зміст поняття терміну "стратегія" ще не 
склався і перебуває в стадії формування. 
Запропоноване в навчальній літературі 
розуміння стратегії як плану, набору правил, 
системного підходу, напрямку і т. п. скоріше 
показує на різноманітність у розумінні суті 
стратегічного управління.  

І. Ансофф у своїх дослідженнях 
намагався дати це визначення, але змушений 
був визнати, що «систематизоване 
формулювання стратегії – річ досить 
заплутана і не ефективна» [3]. У сфері бізнесу 
замість слова «стратегія» часто 
використовують слово «політика». І сьогодні 
є роботи, де можна прочитати: стратегія це 
політика. У десятках навчальних посібників, 
що використовуються в системі освіти 
України взагалі не дається визначення 
поняття «стратегія» і не відзначається її 
зв'язок з політикою. Деякі вітчизняні автори, 
при виявленні великої різноманітності у 
розумінні «стратегії», в силу різних причин, 
перераховують визначення американських 
фахівців (таблиця 1): стратегія – набір 
правил..., взаємопов'язаний комплекс..., 
генеральна довгострокова програма..., засіб..., 
продумана сукупність норм [12, c. 556; 
стратегія – це довгостроковий якісно 
визначений напрямок розвитку організації [5]; 
в економіці стратегію розглядають 
(трактують) як комплекс довгострокових 
заходів (рішень, вказівок) по становленню, 
розвитку та оптимізації бізнесу [9, c. 24]; 
стратегія організації – це комплекс принципів 
її діяльності і відносин із зовнішнім і 
внутрішнім середовищем... [13, c. 10]; 
стратегія – це довгостроковий курс розвитку 
фірми, спосіб досягнення цілей [18,c. 28]; 

стратегічне управління – це реалізація 
концепції, в якій поєднуються цільовий, 
системний ситуаційний та інтегральний 
підходи до діяльності підприємства, що 
дозволяє встановлювати цілі розвитку... [20, 
c. 24]; стратегія – це генеральний план дій для 
досягнення поставленої мети; довгостроковий 
курс розвитку підприємства, спосіб 
досягнення цілей... Це засіб формування та 
реалізації ресурсів і ... [19, c. 10].  

Можна погодиться з Г. Мінцбергом, що 
слово «стратегія» давно вже застосовується в 
самих різних випадках і має самі різні 
значення, незважаючи на те, що традиційно 
воно мало цілком певне тлумачення. Якщо 
ми зможемо чітко сформулювати всі 
значення терміну «стратегія», це, безумовно, 
допоможе людям впоратися з проблемою... 
Як би ми не визначали стратегію – як план, 
або патерн – нам не піти від головного 
питання: а з чим має справу стратегія?» [14, 
c. 33, 37].  

Про політику можна прочитати таке:  
Політика організації ... означає визнання 

і в кінцевому підсумку поєднання різних 
конкуруючих між собою інтересів ... лежить 
в основі стратегії ... влада впливає на процес 
прийняття рішень в організації ... [7, c. 222, 
224]; політика є правила, або директиви, що 
визначають межі дій організації ... загальні 
напрямки розвитку компанії, її положення і 
життєздатність [14, c.23].  

Таке розуміння стратегії та її зв'язку з 
політикою, а також відповідні рекомендації з 
її розробки та реалізації пропонуються 
нашим учням. Результатом є відповідне 
стратегічне управління, яке реалізується в 
реальній дійсності – економіці, державному 
управлінні. Результати численних 
досліджень, що виконані нами в школі 
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О.С. Анісімова, дають підстави погодиться з 
визначенням: «Стратегія – абстрактно-
нормативне вираження шляху досягнення 
нової мети сукупними зусиллями 
представників тієї чи іншої цілісності 
(підприємства, регіону, країни, спільноти 
тощо)» [2, с. 180; 12, с. 7- 69]. Ця норма може 
бути представлена у вигляді плану, 
програми, проекту тощо, як документ. Але це 
норма для управлінців стратегічного рівня. 
Всі інші в управлінській ієрархії діють в 
рамках цієї норми. Стратегія розробляється 
або коригується коли з'являється 

необхідність принципової зміни 
спрямованості шляху, зміни цінностей, 
якісної корекції механізму управління 
політичною діяльністю. Стратегія визначає 
перспективні напрями і траєкторію руху 
організації у часі та просторі. Стратегія 
організовує форми, технології, методи, 
способи, прийоми діяльності людей.  

2. Зв'язок політики і стратегії.  
З'ясуємо зміст і значення розуміння 

політики та її зв'язки зі стратегією. Зробимо 
це на прикладі розуміння кадрової політики 
(табл. 2).  

Таблиця 2. 
Розуміння політики у сфері управління персоналом 

№ 
з/п 

Зміст визначення  Автор (джерело) Ключові 
поняття 

1 Кадрова політика – система теоретичних 
поглядів, ідей, вимог. Принципів, що визначають 
основні напрямки роботи з персоналом, її форми і 
методи. 

Веснин 
В.Р. Практический 
менеджмент персонала. – 
М.: 1998, с.104. 

Система 
поглядів, 
ідей… 

2 Политика организации – система правил, в 
соответствии с которыми ведет себя система в 
целом и по которым действуют люди, входящие в 
эту систему. 

Управление персоналом. 
Под ред. Базарова П.Ю., 
Еремина Б.П.. – М.: 1998, 
с.126. 

Система 
правил 

3 Формування кадрової політики можна розуміти 
як процес прийняття рішень. 

Хентце И. Теория 
управления кадрами в 
рыночной экономике. –
М.: 1997, с.50. 

Процес 

4 Політика – загальні орієнтири для дій і прийняття 
рішень, які забезпечують досягнення мети. 

Мескон М.Х., Альберт 
М., Хедоури Ф. Основы 
менеджмента. – М.: 1995, 
с.691. 

Загальні 
орієнтири 

5 Кадрова політика – комплексна система 
управління людськими ресурсами ... система 
управління людьми в масштабах держави, 
регіону, галузі або окремої організації ... 
провідний напрям діяльності держави, що 
охоплює розробку організаційних принципів 
роботи з людьми, формування та раціональне 
використання людських ресурсів, забезпечення 
ефективного розвитку кадрового потенціалу. 

Щекин Г.В. Социальная 
теория и кадровая 
политика. – К.: 2000, 
с. 457,442,454. 

Комплексна 
система 
управління 
... напрямок 
діяльності ... 

Аналіз визначень, що запропоновані 
представниками різних управлінських 
культур і рівнів розуміння проблеми 
дозволяє зробити висновок, що термін 
політика на сьогодні використовується в 
різних значеннях. Однак, при цьому, з 
великою імовірністю можна говорити, що 

політика – це діяльність управлінців 
стратегічного рівня з реалізації цілей 
організації або чиїхось інтересів. Для 
уточнення значення терміну політика 
додатково скористаємося словниками 
(таблиця 3). 

Таблиця 3. 
Визначення терміну «політика», наведені в словниках 

№ 
з/п 

Зміст визначення Автор (джерело) Ключові 
поняття 

1 Політика – це діяльність державної влади, партії чи 
громадської групи в галузі внутрішньодержавних 
або зовнішніх відносин, що обумовлена інтересами 
цієї влади, партії, групи.  

Ожегов С.И. Словарь 
русского языка. – М.: 
«ОНИКС 21 век». – 
2003, с. 542. 

Діяльність. 

2 Політика – діяльність у сфері відносин між великими 
соціальними групами, насамперед класами, а також 
націями і державами.  

Краткий политический 
словарь. – М.: 1988, 
с.322-323. 

Діяльність. 
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3. Політика – це мистецтво управління державою ... 
наука про завдання та цілі держави, про засоби, які є 
в розпорядженні або бувають необхідні для 
виконання цих цілей.  

Философский 
энциклопедический 
словарь. – М.: ИНФРА, 
– 2002, с. 352. 

Мистецтво 
управлінськ
ої 
діяльності.  

4 Політика – мистецтво і наука управління через 
державні та інші політичні інститути; ... діяльність 
державних і громадських інститутів, що передбачає 
досягнення життєво важливих цілей; боротьба за 
владу, політичні махінації ...  

Кравченко С.А. 
Социологический 
энциклопедический 
русско-английский 
словарь. – М.: «Изд. 
АСТ», – 2004, с. 297. 

Мистецтво 
діяльності. 

5 Політика – діяльність, що пов'язана з відносинами 
між класами, націями та іншими соціальними 
групами. 

Современный словарь 
иностранных слов. – М.: 
Рус.яз. – 2001, с. 478. 

Діяльність. 

Виходячи з аналізу (табл. 2, 3), політика – це 
діяльність, спрямована на досягнення мети, 
реалізацію певних принципів, ідеологічних 
цінностей або чиїхось інтересів. Отже, можна 
говорити, що політика – це діяльність людей в 
організації, яка проектується і реалізується. 
Причому вже давно встановлено, що політика 
визначає стратегію. Це добре засвоїли військові. 
«Стратегія військова випливає з політики і 
обслуговує її. У свою чергу стратегія справляє 
зворотній вплив на політику [6, с. 711]. 
Твердження про панування політики над 
стратегією, ... має всесвітньо-історичний характер. 
Воно не підлягає ніякому сумніву ... Без політики 
стратегія існувати не може [16, с. 43, 44]. 

Стратегія не просто слідує в кільватері 
політики – вона впливає на неї і в той же час 
сама підпадає під вплив національної 
політики та пов'язаних з нею факторів ... 
політика повинна зберігати наступність при 
будь-яких адміністраціях [9, с. 25, 26]. Тим не 
менш, у підручниках і навчальних 

посібниках, за якими навчаються наші 
студенти, не фіксується, не відзначається 
зв'язок політики і стратегії. Необхідно 
зрозуміти, що без політики немає стратегії. 
Якщо хтось не знає, у рамках якої політики 
він будує свою діяльність (реалізує норми 
соціуму), то це не означає, що її (політики) 
немає. Якщо у вас немає стратегії, то ви 
живете і працюєте, підкоряючись чужій 
стратегії, реалізуєте (на стратегічному рівні) 
чужі інтереси. Такі закони глобального світу, 
закони боротьби і сучасного ринку. 

Основною особливістю, яку відзначають 
фахівці 4, є те, що політика охоплює владні 
відносини, політико-державну організацію 
суспільства. Саме владні відносини 
визначають цю організацію. Політика та 
стратегія у сфері освіти визначаються 
політикою і стратегією держави, а не 
ринковими відносинами. Взаємозв'язок 
політики і стратегії представлений на рис. 1. 

 
Рис. 1. Взаємозв'язок політики і стратегії  
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Виходячи з аналізу взаємозв'язку 
основних категорій (рис. 1), можна зробити 
висновок про те, що різні тлумачення 
терміну «політика» залежать від розуміння 
інтерпретації поставлених цілей, завдань і 
функцій. Центральною категорією виступає 
політична мета діяльності владної еліти. 
Вона визначає політичну стратегію і 
відповідно стратегію освіти, методи і 
технології стратегічного управління, 
спрямованість політичної діяльності. 
Політична мета визначається вимогами 
об'єктивних законів управління соціально-
економічними системами та принципами їх 
реалізації в реальних умовах, а також 
політичною доктриною, що сформована 
правлячою партією або угрупованням 
політичних сил. Політична мета пов'язана з 
політичним режимом, що діє у суспільстві. 
Під політичним режимом розуміється 
«сукупність способів, засобів і методів 
практичного здійснення правлячими колами, 
головним чином, вищими посадовцями, 
певної політичної доктрини і мети суб'єкта 
політики [4]. Під політичною доктриною 
розуміється державна ідея, система 
прийнятих поглядів, концептуальні 
положення політики. Доктрина має 
багаторівневу структуру, носить системно-
динамічний характер і використовує різні 
форми політичної діяльності. Вона, 
реалізується через встановлений політичний 
режим і впливає на політичну діяльність та 
на всі сторони життя суспільства. 
Політичний режим дозволяє приймати 
рішення, що потрібні правлячій еліті, а всім 
іншим –використовувати його в своїх 
інтересах у залежності від положення в 
соціальній ієрархії. Ця властивість 
проявляється не тільки на рівні великих 
соціально-економічних систем, але й на рівні 
окремих організацій. При цьому, як показує 
історія розвитку державних систем та 
окремих фірм, формується організаційна 
(корпоративна) культура, що базується на 
доктринальних державних положеннях або 
філософії підприємства, що породжує 
організаційно-стабілізуючі методи 
управління, стереотипи мислення і т.п. 
Реалізацію політики можна «бачити» в 
міжособистісних, міжгрупових, 
міжнаціональних відносинах. Сама політика 
виявляється в діяльності виконавчої системи 
управління державою. 

Політика, по суті - діяльність 
управлінців стратегічного рівня. Політика, як 
діяльність пов'язана з рефлексією цієї 

політики [10]. Рефлексія – феномен людини, 
інтегральний механізм вищої психіки, який 
дозволяє спостерігати стратегу за 
результатами своїх управлінських дій і 
оцінювати їх виходячи із сформованої 
системи базових (цінностей народу, що 
сформовані у філогенезі) та індивідуальних 
(сформованих в онтогенезі) цінностей. 
Виходячи з останнього, політика і стратегія 
освіти мають відповідати цілям суспільства, 
яке включає і державу, і систему освіти. 

Висновки 
Згідно з проведеними дослідженнями 

стратегія визначається метою політики 
організації і є ланкою в ланцюжку 
«принципи управління - цілі - стратегії - 
методи - прийоми». Стратегія, як документ, 
може бути представлена у вигляді плану, 
проекту, програми і т.п. (норми). Однак ця 
норма призначена для управлінців вищого 
рівня ієрархії управління. Вона 
характеризується абстрактністю (сутністю 
керованих процесів) і реалізується через 
управління підлеглими функціонального і 
тактичного (операціонального) рівнів 
управління. У процесі стратегічної 
діяльності, як правило, вирішують проблемні 
питання, а в тактичній діяльності – 
повсякденні завдання, що визначені 
стратегією.  

Політик – це стратег. Багато лиха в 
нашій країні і в світі в цілому є наслідком 
того, що у нас не підготовлені до політичної 
діяльності, випадкові люди, займають у 
стратегічних органах управління місця 
політиків. Політика у сфері освіти має 
відповідати політиці держави, яка повинна 
реалізовувати цілі суспільства. Система 
освіти повинна готувати стратегів, 
формувати національну еліту. Високий 
рівень освіти сьогодні – це основний фактор 
забезпечення безпеки життєдіяльності 
суспільства і гарантія його виходу з 
системної, управлінського та цивілізаційної 
кризи.  

Перспективи подальших досліджень у 
даному напрямку. Основними напрямками 
подальших досліджень може бути: 
поглиблення розуміння сутності 
стратегічного управління, показ його 
особливостей; аналіз причин існування 
різного розуміння ученими і практиками 
терміну стратегія; розробка канцептуально-
технологічних основ підготовки стратегів; 
розробка методичних рекомендацій щодо 
формування професійної культури мислення 
управлінця. 
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Kolpakov V., candidate of military sciences 
THEORETICAL NATURE POLІTIKI PROBLEM I STRATEGІЇ OSVІTI 

The article examines the relationship of policies and strategies and their influence on strategic management 
training system strategically minded professionals. In particular fixed insufficiently developed conceptual system 
of strategic management theory, practice unpreparedness to perceive recommendations theory. The article 
defines strategies and policies resulting from historical analysis of military theory and practice of modern use of 
these concepts. Draws attention to the importance of theory to practice strategic management. It is shown that in 
the military theory has long been known association of policies and strategies that policy determines strategy. 
Shows a decisive influence on the policy regime of power , shape and structure of political activities, methods 
and technology implementation. An attempt to show that the problem of education policy and strategy is largely 
determined by the real policy and strategy of the state. At the same time there is the dependence of activity 
managers of strategic management level of their educational attainment, presence in the state of preparation of 
the national elite. 

Keywords: strategy, policy, strategic management, problem, conceptual system, strategic thinking, 
manager, strategist. 
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ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ 

 
У статті характеризуються поняття «професійна культура», «професійно-етична культура». У 

роботі проаналізовано теоретичні аспекти формування професійно-етичної культури спеціаліста у 
сучасній вищій медичній школі. Основна увага зосереджена на розв’язанні проблем становлення 
професійно-етичної культури майбутніх медиків у медичних закладах.  

Ключові слова: професійна культура, професійно-етична культура, етика, майбутній лікар. 
В статье характеризуются понятия «профессиональная культура», «профессионально-этическая 

культура». В работе проанализированы теоретические аспекты формирования профессионально-
этической культуры специалиста в современной высшей медицинской школе. Основное внимание 
сосредоточено на решении проблем становления профессионально-этической культуры будущих 
медиков в медицинских учреждениях.  

Ключевые слова: профессиональная культура, профессионально-этическая культура, этика, 
будущий врач. 

Постановка задачі у загальному 
вигляді. Сучасний етап розвитку 
професійної освіти передбачає посилення 
професійно-етичної виховної спрямованості. 
Система вищої освіти покликана не лише 
сприяти студентові в процесі придбання 
професійних знань, умінь, навиків, а також 
допомогти молодій людині «знайти себе», 
вибрати і збудувати власний світ 
професійних цінностей, опанувати творчі 
способи вирішення наукових і життєвих 
проблем. Особливості професійної діяльності 
працівників медичних сфер, пов’язані з 
високою моральною відповідальністю за свої 
дії не тільки перед державою, суспільством 
та окремою людиною, а і перед своєю 
власною совістю. Професійна діяльність 
медика має відповідати принципам та 
нормам професійної етики, а формування 
відповідних морально-етичних компетенції 
має стати найважливішім елементом системи 
його професійної підготовки у вищому 
навчальному закладі.  

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Значну увагу дослідників 
привертало питання етики, медичної етики та 
її взаємодії з професійною культурою. 
Проблеми етики досліджують Т. Аболіна, 
Г. Васянович, С. Вєковшиніна, В. Єфименко, 
Н. Коваленко, В. Кулініченко, О. Лінчук, 
Х. Мазепа. Питання медичної етики 
розглядають у своїх працях: Ю. Віленський, 
А. Грандо, В. Москаленко, Н. Пасєчко, 
М. Попов, І. Сенюта. Особливостям 
формування духовності та моральних 

якостей приділяли увагу М. Бердяєв, 
Р. Гришкова, І. Ільїна, О. Зелінченко, 
А. Кияновський, І. Ковальчук, Г. Сковорода, 
К. Ушинський, І. Ящук та ін. Специфіка та 
завдання професійної культури відображені в 
дослідженнях О. Аніщенко, С. Батишева, 
В. Стрельнікова. Культуру як складову 
професійної підготовки особистості вивчали 
В. Бачинін, О. Костенко, В. Кремень, 
М. Мамардашвілі. Формування професійно-
етичних якостей фахівців різних професій 
висвітлили Є. Грішин, Я. Котигер, 
О. Лапузіна, Н. Мойсеюк, І. Чернокозов, 
В. Чернокозова. Однак, ще й нині загальні 
аспекти професійно-етичної культури 
майбутнього лікаря залишаються не 
достатньо вивченими. Це й стало поштовхом 
до більш глибшого дослідження. 

Мета статті – дослідити основні 
підходи до вивчення поняття професійно-
етичної культури майбутніх лікарів та 
охарактеризувати їх. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Світ культури – це світ 
матеріальних та ідеальних, духовних 
цінностей, людини, світ, наповнений 
людським змістом. Визначення культури як 
системи цінностей, відмежовує культуру від 
природи і водночас не дозволяє 
ототожнювати її з суспільством. При такому 
підході культура виступає як певний аспект 
суспільства, тим самим з’ясовується її 
соціальна природа. Як явище культури, 
цінності виступають лише в тій мірі, і якій 
сприяють розвитку суттєвих сил людини, 
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творчих потенцій особистості. Культура 
виступає своєрідною нормою суспільно-
історичного процесу в розумінні його 
людського, гуманного та творчого змісту, 
певною сферою, де об’єктивні знання і 
закони підкоряються людській меті, 
задовольняють людські потреби. 

Саме у вигляді цінностей людина 
інтериоризує частину культури, формує на 
їхній основі власну загальну культуру і 
здійснює вплив на культуру суспільства або 
соціальної групи. Отже, цінності є 
специфічним компонентом культури, 
уособлюють людський вимір культури, 
ставлення до форм людського буття та 
існування. Власне цінності є виміром 
особистісного ставлення до світу, що 
формується не тільки на основі знань та 
інформації, але й власного життєвого досвіду 
людини. Таким чином, ми розглядаємо 
культуру як певний вимір життєвої 
діяльності лікаря, пов’язаних з розвитком 
його морально-етичних і культурно-
професійних якостей та цінностей. 

Культура – це, насамперед те, що 
спрямоване на саморозвиток і 
самовдосконалення. Тут слід звернутися до 
аналізу напрацювань І. Зязюна, який вважав, 
що культура задає систему ціннісних уявлень 
для кожної людини і регулює її 
індивідуальну, соціальну поведінку, служить 
базою для постановки і здійснення 
пізнавальних, практичних, професійних та 
особистісних завдань. Отже, кожна людина 
живе у своєму культурному світі, який 
формується під впливом певних ситуацій, 
середовища, в якому розвивається її 
особистість; в процесі культурної діяльності 
у неї формуються особистісні переконання, 
установки, цінності, що робить її 
представником даної професійної культури.  

Однією із найважливіших складових 
професійної соціалізації майбутніх лікарів є 
формування професійної культури, яку 
можна охарактеризувати як вираження 
зрілості та розвиненості усієї системи 
соціально значимих особистісних якостей, 
що продуктивно реалізовується в 
професійній діяльності. У професійній 
культурі фахівця знаходить своє вираження 
не лише зв'язок і взаємодія суспільства, 
особистості і професії, а й вся його 
індивідуальна культура. Таким чином, 
професійну культуру можна визначити як 
сукупність світоглядних і спеціальних знань, 

якостей, умінь, навиків, відчуттів, ціннісних 
орієнтацій особистості, які виявляються в її 
предметно-трудовій діяльності і 
забезпечують її вищу ефективність.  

Термін «професійна культура», який 
вживається у сучасній педагогічній 
літературі, почав широко застосовуватися в 
педагогічній науці в кінці ХХ століття, коли 
культуру почали розглядати як специфічну 
якість професійної діяльності фахівця. 
Заслуговує на увагу підхід до трактування та 
вивчення професійної культури, 
запропонований російським науковцем 
В. Бєлоліпецьким, який доводить, що 
професійна культура є синтезом, органічним 
поєднанням понять «професіоналізм» та 
«культура», що створює нове суспільне 
явище, яке поєднує високу майстерність із 
загальною культурою людини. Вчений 
стверджує, що професіоналізм і культура 
поєднують діяльність та відносини, і на 
цьому «ґрунті» народжується новий 
соціальний феномен, який має назву 
«професійна культура» [2]. 

Встановлено, що складовою професійної 
культури є етична культура, в якій 
виявляються моральні вимоги до особистості 
спеціаліста. Опанування професійної 
культури завжди супроводжується 
внутрішніми і зовнішніми змінами 
особистості, її свідомості і діяльності. Так, 
щоб забезпечити високий рівень 
професіоналізму, необхідна культурна 
основа професійної діяльності, поєднання 
професійних здібностей, знань, умінь, 
навиків і досвід при досить високому рівні 
етичної культури. 

Ефективність діяльності медичних 
закладів і надання медичної допомоги 
населенню залежить не лише від 
професійного рівня медичних працівників, а 
й від рівня їх професійно-етичних знань, 
свідомості та культури. У сучасній 
педагогічній науці досить багато уваги 
приділяють розгляду та аналізу проблем 
психологічного становлення особистості 
лікаря (Н. Яковлєва, Б. Ясько, А. Васюк), 
формуванню ідентичності особистості 
майбутнього лікаря (О. Денисова), 
формуванню професійно-комунікативної 
компетенції як засобу досягнення успішності 
у створенні ситуації «терапевтичного 
спілкування» (В. Дуброва), тощо. Також 
більшість дослідників відмічають суттєву 
роль етичної культури, у деяких випадках 
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наголошуючи на центральній та 
системоутворювальній ролі етичної культури 
особистості лікаря (О. Денисова). У процесі 
дослідження ми прийшли до усвідомлення 
того, що саме рівень сформованості етичної 
культури лікаря в сучасних умовах є 
показником його успішної професійної 
діяльності та особистісної самореалізації. 

Важливого значення в підготовці 
сучасних фахівців галузі медицини надається 
формуванню професійно-етичної культури 
особистості. Так, наприклад, Л. Богданова 
розглядає професійну культуру як 
«органічний сплав кваліфікації й 
моральності, що функціонує на основі 
трудової моралі» [3, с. 66]. У педагогічних 
дослідженнях І. Шарової, Л. Шарової та 
Н. Степанової [9; 10; 8] професійно-етична 
культура розуміється як система професійно-
етичних якостей і професійно-етичних 
цінностей, що стали внутрішніми 
переконаннями професійно сформованої 
особистості. 

На думку Н. Крилової [6], етичний 
чинник (блок «духовна культура, моральне 
обличчя») в професійній культурі – це, перш 
за все, борг, готовність чесно і сумлінно 
працювати, тверді етичні переконання, 
відвертість, доброзичливість, уміння 
працювати з людьми, чуйність, увага і довіра 
до людей, чесність, принциповість, 
правдивість, непідкупність, скромність, 
єдність слова і діла, готовність 
підпорядкувати особисті інтереси 
суспільним, самовідданість, оптимізм, 
вимогливість до себе, порядність, 
самокритичність, висока культура дискусії, 
відчуття людської гідності, культурний 
кругозір, ерудиція, потреба в постійній 
самоосвіті.  

Специфіка професійно-етичної культури 
майбутнього медичного працівника 
визначається своєрідністю діяльності медика, 
широким спектром його професійних 
функцій і різноманітних морально-правових 
аспектів діяльності. Тобто професійно-етична 
культура медичного працівника є 
інтегрованою якістю особистості 
майбутнього медика, яка формується у 
процесі професійної підготовки в міру 
засвоєння студентом певних цінностей, 
закладених у професійному і духовному 
досвіді діяльності в галузі охорони здоров’я 
та розвитку медицини як науки. 

Як зазначають науковці медична етика 
включає в себе «сукупність норм поведінки і 
моралі, передбачає почуття професійного 
зобов‘язання і честі, совісті й 
відповідальності» [4, с. 8]. Етика є однією з 
найдавніших філософських дисциплін, це 
наука про мораль, її походження, розвиток та 
роль у суспільному та особистому житті 
людей. Етичне вчення в стародавні часи 
розвивали чарваки (Індія), Лао-Цзи (Китай), 
Арістотель, Демокріт, Епікур, (Греція), І. 
Кант і Г. В. Ф. Гегель та ін. Велику увагу 
дослідженню етичних проблем приділяв 
український мислитель І. Франко [11].  

Серед філософських трактатів з етики 
особливо цінними є праці І. Канта, у яких 
приділена значна увага моральності та її 
етичній концепції. Практична філософія 
Канта справила величезний вплив на 
наступні за ним генерації філософів 
(Ф. Гельдерлін, А. Гумбольдт, 
А. Шопенгауер, Ф. Шеллінг та ін.). До 
прикладу, І. Кант вважав, що мораль – це 
обов’язок, те, що повинно бути, але чого 
ніколи не було, немає і не буде в такому 
обсязі. Практичне здійснення морального 
закону, тотожність доброчесності й щастя 
можливі лише за умови сповідування 
постулатів Бога. У сфері моралі Кант 
виходив із визнання вихідної рівності всіх 
людських розумів як суверенних чинників 
свідомого вибору поведінки. З цієї рівності 
випливає, що кожна людина у прийнятті 
рішень повинна діяти як всезагальний розум. 
На цій основі формується кантівський 
«категоричний імператив»: людина, 
обираючи певний тип поведінки, повинна 
усвідомлювати, що така поведінка 
притаманна іншим людям [7, с. 78].  

Основні етичні норми, які формувалися 
в процесі надання медичної допомоги 
хворим, були узагальнені й сформовані 
вченими-медиками різних епох. Перші 
наукові узагальнення народного досвіду 
лікування знаходимо в працях Гіппократа 
(V—VI ст. до н. е.) та інших вчених 
Стародавніх Греції і Риму. У «Клятві 
Гіппократа» чітко сформульовано 
професійний обов'язок лікаря: «Чесно і 
непорочно провадитиму своє життя і 
творитиму своє мистецтво». Етика 
Гіппократа, побудована на принципах 
гуманізму, здобула визнання в багатьох 
країнах світу і сотні років є підґрунтям, на 
якому базується медична етика (Етика 
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Персіваля, 1703; Кодекс Американської 
Медичної Асоціації, 1848; Женевська 
декларація, 1948; Присяга лікаря Радянського 
Союзу, 1971 тощо). Як зазначено у 
«Етичному кодексі професійної етики 
міжнародної ради медсестер», на медичних 
працівників покладено чотири основні 
обов‘язки: зберігати здоров‘я, запобігати 
захворюванням, відновлювати здоров‘я та 
полегшувати страждання. Потреба в роботі 
медсестри універсальна. Сестринська справа 
передбачає повагу до життя, гідності і прав 
людини. Вона не має обмежень за 
національними або расовими ознаками, за 
ознаками віросповідання, віку, статі, 
політичного чи соціального стану [5].  

Опираючись на викладене вище, 
зазначимо, що професійно-етична культура 
медичного працівника відрізняється 
складністю й багатовимірністю, виступає як 
предмет, засіб і результат навчальної та 
професійної діяльності, у процесі якої 
засвоюються та розширюються певні 
специфічні категорії цінностей. 

Розв’язання проблем становлення 
професійно-етичної культури майбутніх 
медиків у медичних закладах, на думку 
О. Андрійчук [1, с. 1-2] вимагає перегляду 
організаційно-педагогічних засад і методики 
підготовки медичних працівників, реалізації 
завдань формування в них гуманності, 
моральних переконань, професійних 
цінностей, набуття певного практичного 
досвіду, необхідного для реалізації 
гуманістичних знань у практичній діяльності 
в галузі охорони здоров’я. Виховання 
моральних принципів у студентів медичних 
вузів передбачає: формування духовного 
світу майбутніх медиків; врахування 

основних засад становлення та професійного 
розвитку їхнього світогляду, гуманістичних 
переконань; постійне збагачення професійно-
етичних знань; вироблення свідомого 
ставлення до навчання, самоосвіти; 
виховання психологічної стійкості та 
позитивних емоцій від медичної діяльності; 
розвитку гідності та громадянської позиції; 
гуманістичне спрямування змісту, методів і 
форм навчання. 

Висновки. Формування духовної 
сторони професійної культури майбутнього 
фахівця, на наш погляд, ускладнене рядом 
труднощів. По-перше, низький рівень 
професійної орієнтації, низька 
інформованість студентів про майбутню 
професію, у тому числі і про якості, якими 
повинен володіти фахівець, що призводить 
до того, що студенти часто не усвідомлюють 
важливість етичних знань для своєї 
майбутньої роботи, а з практичною 
діяльністю вони ще не стикалися. По-друге, 
важко сформувати етичні якості у молодих 
людей в умовах аморальності, на тлі кризи 
цінностей, недооцінки моральності в житті 
суспільства. Таким чином, професійно-
етична культура особистості майбутнього 
лікаря є умовою підготовки 
висококваліфікованих спеціалістів. 
Формування професійно-етичної культури 
здійснюється впродовж усього періоду 
навчання у ВНЗ та професійної діяльності 
лікаря. 

Перспективи подальших наших 
досліджень будуть спрямовані у площину 
вивчення складових етичної культури 
майбутнього лікаря, а також дослідження 
практичних механізмів їх вдосконалення. 
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Korolova T. V.,  lecturer 

GENERAL APPROACHES TO THE STUDY OF THE PROFESSIONAL AND ETHICAL 
CULTURE OF THE FUTURE DOCTOR 

The article deals with the terms «professional culture», «professional and ethical culture». The paper 
analyzes the theoretical aspects of professional and ethical culture of the specialist in contemporary higher 
medical school. The main focus is on solving the problems of professional and ethical culture of the future 
physicians in medical establishments. The effectiveness of the health facilities and the medical aid depends not 
only on the professional level of medical staff, but also on the level of their professional and ethical knowledge, 
consciousness and culture. The ethical culture is the part of the professional culture in which the moral 
requirements to the specialist are determined. 

Important role in the preparation of modern medicine specialists plays the formation of professional and 
ethical culture. The formation of professional and ethical culture plays an important role in the preparation of 
modern medical specialists. Specificity of professional and ethical culture of the future health care worker is 
defined by the originality of the medical activities, its wide range of professional features and a variety of moral 
and legal aspects of the activity. That’s why professional and ethical culture is the integrated quality of future 
health care worker, which is formed in the process of training. Medical ethics includes a set of standards of 
conduct and ethics, provides a sense of professional commitment and honor, conscience and responsibility.  

The solution of the problems of professional and ethical culture of future physicians in medical 
establishments requires a review of the organizational and pedagogical principles and methods of training of 
health workers, the objectives of formation of their humanity and moral beliefs, professional values, gaining 
some practical experience necessary for the implementation of humanistic knowledge in the health care practice.  

Keywords: professional culture, professional and ethical culture, ethics, future doctor. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ В 
ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

 
В статті зазначається, що вдосконалення технічного оснащення освіти залежить від розробки 

дидактичних основ побудови учбових технічних систем і новітніх зразків навчального устаткування і 
ТЗН, особливо комп'ютерних систем, що відповідають сучасному світовому рівню. 
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В статье обосновывается, что совершенствование технического оснащения образования зависит 
от разработки как дидактических основ построения учебных технических систем, так и новейших 
образцов учебного оборудования и ТСО, особенно компьютерных систем, отвечающих современному 
мировому уровню. 

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

В результаті стрімкого зростання 
науково-технічного прогресу кожні десять 
років у світі відбувається подвоєння обсягу 
наукових знань. Цей чинник викликає 
істотне збільшення кількості інформації, яка 
використовується у сфері навчання, і її 
ускладнення. Виникає об'єктивна 
необхідність вдосконалення навчального 
процесу і підвищення його ефективності і 
якості. Важлива роль у вирішенні цієї 
проблеми відводиться засобам навчання. Від 
рівня їх розвитку і раціональної організації 
застосування значною мірою залежать 
ефективність і результат навчання, що 
досягається.  

Технічні засоби навчання (ТЗН) – 
обов'язковий елемент оснащення освітнього 
процесу. Вони є комплексом світлотехнічних 
і звукових навчальних посібників і 
апаратури, що служить для активізації 
процесу навчання, які також називають 
аудіовізуальними засобами, які забезпечують 
образне сприйняття матеріалу, що 
вивчається, його наочну конкретизацію у 
формі найбільш доступною для сприйняття і 
запам'ятовування. Разом з цілями, змістом, 
формами і методами навчання ТЗН є одним з 
головних компонентів дидактичної системи.  

Предмет дослідження – процес 
застосування технічних засобів у навчальній 
діяльності. 

Мета роботи полягає в дослідженні 
технічних засобів навчання в освітньому 
просторі. 

До недавнього часу засоби навчання 
обмежувалися голосом, класною дошкою з 
крейдою, підручниками і наочними 

навчальними посібниками. Сьогодні у зв'язку 
з розвитком інформаційної техніки, яка 
безпосередньо відноситься до ТЗН, з 
потребою активізувати пізнавальну 
діяльність тих, хто навчається і полегшити 
працю викладача, з'явилася безліч 
різноманітних засобів організації і здійснення 
навчального процесу.  

Сучасна освіта характерна тим, що 
уперше за всю історію розвитку педагогіки 
з'явилося покоління засобів навчання, що 
функціонують на базі інформаційних і 
комунікаційних технологій, які створюють 
передумови для небувалої інтенсифікації 
освітнього процесу. Інформатизація означає 
для освіти значно більше, чим просто 
впровадження в навчальний процес нового 
змісту і нових технологій.  

Реалізація можливостей нових 
інформаційних технологій багатоаспектна: це 
негайний зворотний зв'язок; комп'ютерна 
візуалізація навчальної інформації; архівне 
зберігання великих об'ємів інформації і 
легкий доступ до неї; автоматизація 
обчислювальної і інформаційно-пошукової 
діяльності; інтерактивний діалог; управління 
відображеними на екрані моделями різних 
об'єктів, процесів, явищ; автоматизований 
контроль; тренінги тощо. 

Відомий вчений А.Г. Молибог [1] 
висунув ідею класифікації ТЗН за 
призначенням:  

 технічні засоби інформації, контролю, 
тренажні і допоміжні;  

 за принципом пристрою : 
звукотехнічні, світлотехнічні, малі 
кібернетичні, цифрові обчислювальні, 
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електронні моделюючі і електронно-
механічні;  

 по характеру дії на органи чуття тих, 
хто навчається: з дією на органи зору, слуху і 
комбіновані;  

 за логікою роботи: з лінійною і 
розгалуженою програмою роботи;  

 по характеру зворотного зв'язку: без 
зворотного зв'язку, з вибірковою відповіддю 
та з вільним конструюванням відповіді;  

 по роду навчання : індивідуального, 
групового і потокового використання. 

С. И. Архангельський [2] запропонував 
наступну класифікацію ТЗН :  

 універсальні логіко-інформаційні 
швидкодіючі ЕОМ;  

 контрольно-тренувальні пристрої, що 
дозволяють управляти постановкою 
навчальних завдань і оцінювати відповіді на 
поставлені питання; 

 тренажерні пристрої, здатні навчати 
практичним діям і здійснювати контроль за 
отриманими знаннями, уміннями, навичками. 

В. П. Беспалько[3] розробив наступну 
класифікацію ТЗН :  

- прилади, регулюючі процес навчання;  
- прилади, що автоматизують деякі 

етапи процесу викладання;  
- комбіновані прилади.  
До першої групи ТЗН автор відносить 

навчальні машини, до другої - різного роду 
екзаменатори. 

Перш ніж говорити про сучасні системи 
технічних засобів, треба дати коротку 
характеристику кожної з основних складових 
такої системи, встановити сферу 
застосування і оцінити перспективи 
розвитку. Назвемо основні сучасні технічні 
засоби навчання. 

Графопроектор (оверхед-проектор) - 
пристрій для проектування на екран 
зображень з прозорих плівок або, при 
використанні разом з LCD -панелью, 
комп'ютерних зображень. Можливості 
комп'ютерів неоцінимі і при підготовці 
матеріалів на прозорих плівках: 
використання баз цих зображень, 
застосування графічних редакторів, програм 
презентаційної графіки, друк на плівку за 
допомогою лазерного принтера та ін.; усе це 
значно підвищує якість підготовлених 
учителем матеріалів. Програми 
презентаційної графіки набули нині 
повсюдного поширення, і уміння їх 
використовувати багато в чому підвищує 
шанси випускників на працевлаштування. 

Перспективнішим, проте, при роботі з 
комп'ютером можна рахувати 
мультимедійний проектор, його можливості 
значно ширші. 

Комп'ютер (персональний комп'ютер) - 
пристрій для введення, зберігання, обробки і 
передачі інформації. Конфігурація 
комп'ютерів досить різноманітна. Під 
конфігурацією персонального комп'ютера 
зазвичай розуміють можливість працювати з 
певним набором пристроїв. Жорсткі вимоги 
до конфігурації комп'ютера пред'являють 
сучасні програмні продукти, причому ці 
вимоги постійно ростуть з точки зору складу 
пристроїв, об'ємів пам'яті усіх видів, 
швидкодії процесора, швидкості передачі 
даних між пристроями та ін. параметрам. 
Термін "морального" старіння комп'ютерів 
дуже короткий - біля двух-трех років, щоб 
максимально подовжити цей термін, треба 
придбавати комп'ютери не за критерієм 
"дешевше", а "на вирощування" з 
можливістю модернізації і розширення 
складу пристроїв ( цю можливість називають 
upgrade). Якщо орієнтуватися на 
найсучасніші моделі, які функціонують зараз, 
то через рік-два ці моделі будуть вже на межі 
"морального" старіння. Обов'язкова 
відповідність комп'ютера мультимедійному 
стандарту. 

Музичний центр - звукотехнический 
комплекс, що об'єднує в собі магнітофон, 
апаратуру відтворення дисків (CD -дисков, 
DVD -дисков), радіоприймач (тюнер), 
підсилювач потужності, акустичну систему. 
Іноді до складу апаратури музичного центру 
входить апарат лазерного запису дисків. 

Мультимедійний проектор - пристрій 
для проекції відеозображень на великий 
екран, що безпосередньо підключається до 
комп'ютера або джерела відеосигналу 
(відеомагнітофону, відеокамері та ін.) замість 
комп'ютерного монітора (монітор 
комп'ютера підключається до виходу 
проектора) або телевізора. Мультимедійний 
проектор включає усі функції 
відеопроектора, але окрім них працює з 
різними комп'ютерними системами (IBM PC, 
MAC). Багато моделей мають функції 
автоматичного масштабування і 
фокусування, корекції зображення, 
забезпечені системою стереозвучания, мають 
достатню яскравість, щоб працювати в 
приміщенні без затемнення. 

Устаткування для лінгафонної 
лабораторії - комплект устаткування, 
призначений для використання в кабінетах 
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іноземної мови або рідної мови, дозволяючий 
організувати індивідуальну, групову або 
фронтальну роботу. Устаткування забезпечує 
розмову двох навчаних між собою або 
роботу групи; контроль викладачем або 
інструктаж кожного навчаного, групи; 
прослуховування звукозаписів та ін. У 
комплект входять програвачі і магнітофони, 
навушники і пульт управління системою, що 
дозволяє організовувати роботу в класі 
групою, індивідуально, попарно. 

Нині така система не має перспектив 
розвитку. Замість лінгафонної системи 
перспективнішим є використання 
комп'ютерів з мультимедійними програмами 
навчання мовам, відеомагнітофонів з 
відеопроекторами для демонстрації фільмів 
або їх фрагментів на мовах, що вивчаються, і 
магнітофонів для роботи з аудіоінформацією 
і перевіркою знань. 

Сканер - пристрій для введення в 
комп'ютер відеозображень. Сканери можуть 
бути ручні, це найдешевший вид сканера, але 
і самий незручний (мала ширина сканування, 
зазвичай 10 см, вимагається особлива 
вправність); рулонні, забезпечують велику 
точність, чим ручні, але можна сканувати 
тільки окремі листи; планшетні, скановані 
листи кладуться як в копіювальний апарат, 
один з найпоширеніших видів сканера; 
слайд-сканер служить спеціально для 
введення зображень з фотонегативів і слайдів 
в комп'ютер; проекційний сканер 
призначений для введення тривимірних 
зображень та ін. види сканерів. Сканери 
розрізняють кольорові, півтонові і чорно-білі. 

Підходи до класифікації технічних 
засобів можуть бути самими різними, 
залежно від параметрів, покладених в основу 
класифікації. При цьому одна і та ж 
апаратура може потрапляти в одну групу при 
класифікації за одними ознаками і в іншу при 
класифікації за іншими параметрами. 

Найпростішим підходом до класифікації 
техніки можна вважати функціональний. 

Залежно від виконуваних функцій 
можна виділити наступні ознаки 
угрупування техніки : 

- міра універсальності, показує 
можливість поєднання декількох функцій; 

- можливість підготовки або 
пред'явлення інформації; 

- можливість роботи з аудіо- або 
відеоматеріалами; 

- можливість роботи із статичними або 
динамічними відеодокументами; 

- можливість роботи з макро- або 
мікрооб'єктами. 

По мірі універсальності найбільший 
спектр робіт дозволяє виконувати комп'ютер. 
Окрім традиційних для комп'ютера функцій, 
таких, як підготовка текстової або графічної 
інформації; робота з базами даних або 
абонентами комп'ютерних мереж і інших, 
усього більшого значення набувають 
підготовка і демонстрація відеофільмів на 
різних носіях; створення, обробка і 
прослуховування музичних творів; звернення 
до світових джерел текстової, видео- або 
аудіоінформації, робота з телевізійним 
сигналом в цифровому форматі. 

Використання сучасних навчальних 
мультимедійних технологій вимагає 
використання у навчальних закладах 
сучасних ТЗН, які дозволяють збагатити 
педагогічний, технологічний інструментарій 
учителів; автоматизувати процеси 
адміністрування, позбавляє від рутинної 
роботи. Сприяють підвищенню методичної 
майстерності учителів; появі нового 
електронного педагогічного інструментарію; 
використанню електронних учбових 
програм, тестів, вправ тощо. 

Стрімке зростання обсягу знань і їх 
швидке старіння нині вступають в 
протиріччя з термінами навчання у вищій 
школі, подальше збільшення яких стає 
недоцільним. Це протиріччя можна здолати 
шляхом фундаменталізації навчання, 
періодичного перегляду навчальних планів і 
програм та формування у тих, хто навчається 
навичок наукового пошуку, тобто через 
вдосконалення змісту і методів навчання. 
Вирішенню цього протиріччя не в останню 
чергу також служить широке використання 
сучасної техніки і інших засобів, 
призначених для інтенсифікації навчання. 

Технічні засоби навчання (ТЗН), вживані 
сьогодні, можна класифікувати таким чином: 
інформаційні, контролюючі і навчальні. За 
допомогою технічних засобів 
конкретизуються поняття, явища і події, 
організовується і прямує сприйняття, 
об’єктивізується зміст. 

ТЗН виконують функції джерела, міри 
навчальної інформації, детектора організації 
уваги і спостереження. Застосування 
інформаційних технічних засобів формує 
певне емоційне відношення студентів 
(курсантів) до матеріалу вивчення, стимулює 
їх інтерес до того або іншого предмета. Деякі 
технічні засоби дозволяють оцінювати 
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інтенсифікацію навчання, здійснювати 
контроль і самоконтроль знань. 

Процес інтенсифікації навчання стає 
більш пошуковим, проблемно-гіпотетичним, 
модельним з підвищенням коефіцієнта 
самостійної роботи студентів. Дослідження 
показали, що використання сучасних 
технічних засобів навчання дозволяє 
розвинути і активізувати розумову діяльність 
студентів, прищепити їм навички аналітичної 
дії і наукового пошуку. 

Навчання за допомогою ЕОМ - 
принципово новий вид навчального процесу, 
що вимагає нових форм і нових методів 
навчальної діяльності. Використання ЕОМ 
принципово змінює функції викладача. Йому 
потрібно заздалегідь передбачити, визначити 
шляхи і алгоритми оптимального 
інтенсивного управління навчальним 
процесом. 

Отже, від педагога вимагається уміння 
не потрапити під вплив техніки, а, уявляючи 
собі її можливості, підпорядкувати її своєму 
впливу. Інакше і викладач, і техніка попадуть 
в дидактичну безвихідь.  

Як вже відзначалося, вибір того або 
іншого методу навчання визначається 
наявністю відповідних засобів організації 
взаємодії викладача з тим, хто навчається. В 
той же час реалізація того або іншого методу 
неможлива без необхідних певних засобів. 

Основною вимогою до вибору засобів 
навчання є їх відповідність вживаним 
методам взаємодії викладача з тим, хто 
навчається. 

Сьогодні забезпечення навчального 
процесу за допомогою ТЗН може 
здійснюватися двояким чином: 

1-й шлях - розробка і використання ТЗН 
відповідно до конкретних цілей навчання і 
витікаючих з них дидактичних вимог. 
Послідовність дій в цьому випадку така: 

1) на основі цілей навчання 
формулюються дидактичні вимоги до ТЗН; 

2) з урахуванням реальних умов 
використання ТЗН і сформульованих 
дидактичних вимог розробляються технічні 
вимоги до ТЗН; 

3) розробляються і створюються ТЗН, 
що відповідають сформульованим технічним 
вимогам; 

4) розробляються методична 
документація і дидактичні матеріали, 
необхідні для здійснення учбового процесу. 

2-й шлях - аналіз дидактичних 
можливостейТЗН, що є в наявності, і вибір з 
них відповідного дидактичним вимогам 

конкретного учбового процесу. В цьому 
випадку послідовність дій інша, а саме: 

1) оцінюються дидактичні можливості 
тих ТЗН, що є в наявності і співставляються з 
вимогами конкретного учбового процесу; 

2) виявляються ТЗН, доцільні для 
використання; 

3) відбираються ТЗН, використання яких 
визнане доцільним; 

4) розробляються дидактичні матеріали і 
(при необхідності) методична документація, 
що забезпечують здійснення учбового 
процесу. 

Сучасна техніка відкриває перед 
професорсько-викладацьким складом ВНЗ 
великі можливості для безперервного 
підвищення ефективності навчального 
процесу. Але якою б досконалою не була 
техніка, головною фігурою в організації 
учбового процесу залишається викладач. Чи 
використовуються технічні засоби 
інформації (ТСІ) або автоматизовані 
навчальні системи (АНС), викладач 
залишається видимим або незримо присутнім 
організатором процесу навчання - творцем 
дидактичних матеріалів, автором сценарію 
або навчальної програми, підручника або 
лабораторної установки. 

Сучасні вимоги по перебудові освіти в 
умовах переходу до ринкової економіки 
висувають об'єктивну необхідність пошуку 
нових підходів, методів і організаційних 
форм вдосконалення навчального процесу. 
Особлива роль увирішенні завдань по 
інтенсифікації і активізації навчання 
належить інтегрованим комплексним 
технічним системам у сфері освіти. 

Аналіз використання ТЗН у ВНЗ країни 
показує, що, як правило, це застаріла техніка, 
яка не забезпечує повною мірою рішення 
вузлових завдань в наших навчальних 
закладах. Відомо, що недостатня оснащеність 
технічними засобами праці викладача є 
однією з причин низького коефіцієнта 
корисної дії. За оцінками окремих 
дослідників, він складає не більше 10-15%. 

Тому сьогодні існує гостра необхідність 
разом із створенням сучасних ТЗН 
розробляти нові підходи, системи моделей 
інтегрованої побудови технічних комплексів 
навчання, здійснювати системну зв'язку 
технічних засобів навчання (ТЗН), оргтехніки 
і комп'ютерної техніки в єдину систему на 
основі певних технологічних процесів 
викладання. 

При цьому важливо домагатися 
комплексного використання ТЗН з 
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урахуванням специфіки конкретного 
навчального матеріалу, сприяти не лише 
програмному засвоєнню знань, але і 
операційній мобільності, динамічності 
викладання, інтеграції знань різних наук, 
формуванню у студентів здатності до 
самонавчання. Загалом, ТЗН повинен стати 
ефективним компонентом конструктивної 
педагогіки. 

Одне з джерел навчальної інформації - 
екранні посібники. Навчальний матеріал, що 
міститься в них, повинен піддаватися 
активній переробці студентами після 
перегляду. Способи переробки матеріалу 
можуть бути різноманітними, повинні 
знаходитися відповідно до змісту, форми 
підношення матеріалу, найближчої 
дидактичної мети. 

Епізодичне використання ТЗН, як 
правило, не дає потрібного результату. Тому 
має бути розроблена система їх застосування. 
Ця система має два аспекти: організаційно-
педагогічний і методичний. 

Організаційно-педагогічний припускає 
проведення аналізу усіх тем по певному 
предмету і розподіл ТЗН по темах, тобто 
створення системи включення ТЗН як 
складового елементу при вивченні матеріалу. 

Методичний полягає в розробці і 
створенні певної методичної системи 
застосування ТЗН, яка може бути 
індивідуальною, але обов'язково повинна 
базуватися на загальних принципах 
застосування ТЗН на занятті. 

Спільна діяльність викладача і слухачів 
та курсантів при передачі і засвоєнні знань за 
допомогою ТЗН в основному виступає у 
вигляді наступних дидактичних форм: 

1) використання ТЗН як ілюстрації до 
навчального матеріалу, що викладається 
викладачем; 

2) використання ТЗН як джерело 
навчального матеріалу для самостійної 
роботи тих, хто навчається (викладач в цьому 
випадку організовує пізнавальну діяльність 
учнів). 

При різних дидактичних формах 
спільної діяльності викладача і курсантів 
буде різною пізнавальна самостійність тих, 
хто навчається. Облік міри пізнавальної 
самостійності - це віддзеркалення 
особливостей пізнавальної діяльностітих, хто 
навчається, а значить, і внутрішній суті 
методу. Зрозуміло, що вибір засобів навчання 
лімітується можливостями використання їх в 
конкретній навчальній ситуації і доцільністю 
такого використання з точки зору 

економічних і тимчасових витрат (ресурсів). 
Іншими словами, можливість і економічна 
доцільність використання засобів навчання - 
ще одна найважливіша вимога до їх вибору. 

Для формування навичок і умінь 
користуватися знаннями, тобто для 
застосування знань про світ в знайомій 
ситуації і для здійснення способів діяльності 
за зразком, організовується діяльність по 
відтворенню цих знань і показаних її 
способів. Це репродуктивний метод 
навчання. Для того, щоб організувати 
вказану діяльність, використовуються різні 
завдання, вправи тощо. 

ТЗН є інструментом для створення 
навчального середовища. Через це їх 
комплексний підбір і комплектування, з 
урахуванням змісту навчального процесу, 
визначають ефективність їх використання. 
Але при цьому не слід забувати, що вони 
завжди залишаються тільки інструментом 
для реалізації навчальної програми, 
розробленої викладачем, і самі по собі не 
можуть мати якоїсь особливої дидактичної 
цінності, що особливо важливо для розвитку 
ТЗН в конструктивній педагогіці. У кожному 
конкретному випадку має бути визначена 
мета застосування ТЗН, яка може бути як 
загального характеру так і дидактична. Для 
правильного використання ТЗН важливо 
встановити взаємозв'язок їх з іншими 
засобами навчання, використовуваними на 
занятті. Ефективність учбового процесу 
багато в чому залежить від того, наскільки 
вдалим буде взаємозв'язок усіх вживаних 
засобів. 

Знайти можливість здійснити логічний 
перехід від одного засобу навчання до 
іншого, ввести в заняття саме ті засоби, які 
разом з ТЗН можуть дати найбільший ефект, 
визначити оптимальний варіант поєднання 
різних засобів, - одне з найважливіших 
положень застосування ТЗН, яке вимагає 
досвіду і майстерності. 

Висновок. 
Короткий розгляд основних функцій 

ТЗН дозволяє зробити висновок: широке їх 
застосування дає можливість повніше 
реалізувати основні функції викладача, а 
також здійснити раціональний перерозподіл 
функцій у кожному конкретному випадку, 
використовуючи для цього усі засоби 
навчання. 

Впровадження ТЗН в учбовий процес 
робить більший вплив на діяльність 
викладача, чим усі інші нові засоби, разом 
узяті. 
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При цьому творча діяльність викладача 
здійснюється в наступних напрямах: 

а) застосування наявних ТЗН в системі 
навчання, що склалася, органічне включення 
їх у відомі форми і методи навчання з 
урахуванням оптимального поєднання з 
іншими засобами навчання; 

б) застосування розроблених ТЗН для 
створення нових учбових ситуацій; 

в) розробка нових ТЗН з метою 
створення нових форм, методів і прийомів 
навчання. 

Застосування сучасних технічних систем 
у сфері освіти повинне оптимально 
поєднуватися з традиційними формами 
навчального процесу, щоб забезпечувати 
органічну сполуку інформаційного учбового 
матеріалу, що передається за допомогою 
технічних засобів з викладом його 
викладачем, який включає ці засоби в 
потрібний момент по ходу занять, 
консультацій тощо. При цьому технічні 
засоби представлення навчальної інформації 
використовуються як допоміжний матеріал, 
що посилює наочність, органічно 
вписуючись в логіку викладу навчального 

матеріалу; засвоєння найбільш важливої 
частині навчального матеріалу. 

Сьогодні формується покоління людей, 
на плечі яких ляже основна частина роботи 
по оновленню життя нашого суспільства. 
Проте багато питань по перебудові ланок 
нашої народної освіти вирішуються насилу і 
недостатньо динамічно. Один з них - низький 
рівень матеріально-технічного забезпечення 
навчально-виховного процесу, який не 
відповідає багатьом світовим стандартам. 

Вдосконалення технічного оснащення 
освіти залежить від розробки як дидактичних 
основ побудови учбових технічних систем, 
так і новітніх зразків навчального 
устаткування і ТЗН, особливо комп'ютерних 
систем, що відповідають сучасному 
світовому рівню. ТЗН допомагають 
викладачеві побудувати такі завдання, які 
забезпечують використання тими, хто 
навчається своїх знань для вирішення нових 
проблем, дозволяють організувати 
диференційований підхід при рішенні цих 
проблем слухачами та курсантами, 
контролювати і направляти хід роботи, 
перевіряти підсумки дослідницької 
діяльності. 
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SOME ASPECTS OF USING TECHNICAL TRAINING IN THE EDUCATIONAL SPACE 
A brief review of the main functions of ESRD suggests: their wide application makes it possible to fully 

realize the basic functions of the teacher and make a rational redistribution of functions in each case, using all 
the training.  

The use of modern technology in education systems should optimally be combined with traditional forms of 
educational process to provide an organic compound informative educational material transmitted through 
technical means. Outlining his teacher who includes these tools at the right time in the course of employment, 
advice and more. Thus the hardware representation of educational information are used as supporting material 
that enhances visibility, clarity, demonstrability, organically blend into the logic of the schoolbooks, mastering 
the most important part of the curriculum. 
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ФРАНЦУЗЬКА ЯК МОВА МІЖНАРОДНОГО СПІЛКУВАННЯ  
 

У статті розглядаються й обґрунтовуються аргументи на користь вивчення французької як мови 
міжнародного спілкування  

Ключові слова: французька мова, іноземна мова, навчання, франкофонія 
В статье рассматриваются и обосновываются аргументы в пользу изучения французского как 

языка международного общения  
Ключевые слова: французский язык, иностранный язык, обучение, франкофония  

 “Une langue de plus, une vie de plus” (proverbe français) 
Ще одна мова, ще одне життя (французьке прислів’я) 

Про необхідність перегляду 
концептуальних засад вітчизняної освіти з 
метою піднесення її на рівень досягнень 
передових країн світу йдеться в законах 
України „Про освіту” та „Про вищу освіту”, у 
Державній програмі „Освіта. Україна ХХІ 
століття”, Національній доктрині розвитку 
освіти та інших нормативних документах. 
Знання іноземних мов є однією з основних 
вимог сучасного світу. У зв’язку з цим в 
Україні реформується система навчання 
іноземних мов у всіх навчальних закладах, 
переглядається структура та наповнення 
рівнів навчання, оновлюється зміст, 
розробляються нові програми, підручники. 
Процес навчання іноземної мови має бути 
ступеневим, послідовним та безперервним. 
Сьогодні кожен фахівець повинен володіти 
іноземною мовою на рівні, достатньому для 
здійснення професійного спілкування. 
Йдеться не лише про можливість бути 
конкурентоспроможними на ринку праці, а й 
про загальний соціокультурний рівень, що 
забезпечить всебічний розвиток особистості. 
Велика кількість іншомовних радіо та 
телеканалів, широке поле інформаційних та 
комунікативних можливостей, що їх 
пропонує Інтернет, вимагають від сучасної 
людини знання двох і навіть кількох 
іноземних мов. Внесення змін до вітчизняної 
системи навчання іноземних мов сьогодні 
потребує, серед багатьох інших, відповіді на 
такі питання: яку мову варто обирати як 
іноземну, якими при цьому керуватися 
міркуваннями, чи варто замість чи окрім 
традиційної сьогодні англійської вивчати 
іншу іноземну мову, зокрема французьку. 
Зазначені питання зумовили актуальність 
нашої публікації.  

Мета статті – проаналізувати й 
визначити аргументи на користь 
навчання/вивчення французької як мови 
міжнародного спілкування в сучасному світі. 

Не можна заперечувати, що поширення 
англійської мови - це політична та культурна 
реальність сьогодення. На хвилі глобалізації 
та розвитку сучасних технологій англійська 
підкорила світ так, як не вдавалося жодній 
мові в історії людства. На користь 
утвердження англійської мови зіграло багато 
факторів. Однак на основі аналізу наукової та 
педагогічної літератури [1-11], сьогодні є 
підстави говорити про те, що вона поступово 
втрачає свій "імперський" статус. Англійська 
перестає бути прив’язаною до носіїв мови, 
починає існувати окремо, уже не будучи 
американською чи британською, а дедалі 
більше перетворюючись на глобальну. Вона 
вже навіть має свою назву - "глобіш" 
(globish), або "стандартна світова розмовна 
англійська" (World Standard Spoken English). 
Поширення англійської не могло обійтися 
без гострих дебатів. Опоненти становлення 
світової lingua franca називають цей процес 
"лінгвістичним імперіалізмом", 
"лінгвістичною агресією", "мовною 
колонізацією", наводячи немало аргументів. 
Мова є базовим компонентом будь-якої 
суверенної держави, тому вчені намагаються 
зрозуміти, чи можна зберегти національну 
ідентичність, монолінгвістичність та 
монокультурність у добу глобалізації 
[4,7,10]. 

Сьогодні загальноприйнято вивчати 
англійську мову як іноземну, як міжнародний 
засіб спілкування. Але це не зменшує 
значущості вивчення інших іноземних мов. 
Кожна мова – дзеркало суспільства, живий 
організм, що існує і змінюється під впливом 
історичних, політичних, соціальних умов. 
Мови відображають різні культури і 
водночас є ключем до розуміння цих 
культур. Ще Карл V, римський імператор, 
казав, що іспанська призначена для розмови з 
Богом, французька - з друзями, німецька - з 
приятелями, італійська - з жінками. 
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Затребуваність знання тієї чи іншої мови 
останніми роками змінюється. Так, упродовж 
кількох століть французькою розмовляли 
навіть при дворі британського монарха, 
сьогодні ж існує думка про те, що 
французька мова втрачає свої позиції.  

Мовна боротьба, одна з суворих, але не 
завжди помітних воєн, відбувається постійно. 
Французька має давні та тривалі традиції 
міжнародної мови [3], якою вона була, 
починаючи з середніх віків і до середини ХХ 
ст. Саме тому ми знаходимо французькі 
запозичення в багатьох мовах. Найбільш 
«офранцуженою» мовою є англійська, 
лексика якої більш ніж на 50% складається з 
французьких слів (напевно, англійська стала 
першою саме завдяки цим запозиченням!). 
Французький лінгвіст Клод Ажеж [7] 
переконаний, що в період досить агресивного 
впровадження англо-американської мови у 
світі, французам необхідно наполегливо та 
рішуче захищати свою мову, свої національні 
інтереси, і закликає до цього інші нації, щоб 
зберегти мовне різноманіття світу. Необхідно 
зазначити, що дійсно останнім часом, з 
об’єктивних та суб'єктивних причин, 
французька мова дещо втратила свої позиції, 
особливо у Східній Європі. Україна не є 
винятком. На жаль, часто в закладах 
державної освіти різного рівня вживаються 
заходи щодо виключення французької з 
навчальних програм (іноді під приводом, що 
ця мова вже не має перспектив). При цьому, 
бажання та потреби учнів/студентів не 
враховуються. Не береться до уваги той 
факт, що французька залишається практично 
єдиною мовою, яка сьогодні складає 
конкуренцію англійській як мова 
міжнаціонального спілкування.  

Якщо ви розмірковуєте над тим, яку 
іноземну мову вивчати і навіщо, дуже 
важливим є формулювання чіткої мети 
вивчення саме цієї мови. Необхідно 
відповісти собі на запитання, чого ви хочете 
досягти і як знання іноземної в цьому 
допоможуть. Вивчення не повинно бути 
самоціллю, або ж "про всяк випадок", "для 
всього", чи певним проявом снобізму "щоб 
виглядати більш вишуканим", а має бути 
вашим свідомим вибором.  

Об’єктом нашої статті є французька 
мова (le français, la langue française), що 
належить до індоєвропейської сім'ї мов, 
романської групи, галло-романської 
підгрупи. Як мова письмового спілкування 
вона утворилася в 842 році з народної латини 
і відійшла від неї далі, ніж будь-яка інша 

романська мова. Вирішальним моментом в 
історії становлення французької мови став 
1539 рік, коли наказом Вілле-Коттре діалект 
жителів Парижа був затверджений як 
офіційна національна мова. Словник сучасної 
французької мови складається з 60 000 
одиниць (Petit Robert 2014). Французька - 
аналітична мова, яка дозволяє чітко 
структурувати думку, спираючись на логіку 
та критичний аналіз. Недарма говорять, що 
сказане нечітко і неясно, сказане не 
французькою. Франція завжди приділяла 
велику увагу становленню та розвитку своєї 
мови, яку вважає засобом консолідації всієї 
нації при збереженні мов етнічних меншин. 
Французьке мовне законодавство 
розвивається в трьох напрямках: 
вітчизняному, європейському та світовому. 
Воно було і залишається одним із самих 
послідовних та активних у світі [4].Вивчення 
та аналіз лінгвістичних джерел дозволяє нам 
навести, на нашу думку, вагомі аргументи на 
користь вивчення французької мови як 
іноземної, що має високий міжнародний 
престиж, суспільну та освітню значущість. 

Мова, якою розмовляють в усьому світі. 
Сьогодні французька представлена не тільки 
у своїй історичній батьківщині - Франції, але 
і в інших країнах земної кулі, виконуючи 
функції міжнародного спілкування. Як рідну 
зараз її використовують близько 90 млн. 
людей у світі. За останні роки значно 
збільшилася кількість людей, що 
спілкуються французькою мовою, і разом з 
тими, хто активно використовує її як другу 
мову, загальне число франкофонів становить 
більше 220 млн. осіб. Сучасна франкомовна 
карта світу демонструє, що французька є 
шостою найпоширенішою у світі (після 
китайської, англійської, гінді, іспанської та 
арабської). Вона є офіційною мовою 32 країн 
і п’ятою в світі за кількістю тих, хто нею 
розмовляє [10].  

Друга мова у світі,”brillant second”, яка 
вивчається як іноземна. В сучасному світі 
вже не можна обмежитися знанням лише 
однієї іноземної мови, навіть такої 
всеосяжної як англійська. У XX ст. мова 
Мольєра дійсно поступилася мові Шекспіра, 
але її позиція залишається вагомою: 
французька займає друге місце в світі як 
іноземна, і це єдина мова, поряд з 
англійською, що володіє "планетарною 
географією", вивчається та вживається на 
всіх п'яти континентах. Франція має 
найбільшу мережу закладів культури та 
освіти за кордоном [11]. В Україні вони 
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включають: культурний центр - Французький 
інститут, дев’ять центрів «Альянс Франсез», 
два регіональних центри, коледж ім. Анни 
Київської, де французька вивчається з трьох 
років.  

Окрім того, необхідно зазначити, що 
вивчення французької допомагає опанувати 
інші іноземні мови, зокрема ті, що походять 
від латини.  

Друга мова міжнародних відносин, 
офіційна мова дипломатії. Французька є 
одночасно офіційною та робочою мовою всіх 
європейських та більшості міжнародних 
організацій. Серед них: ООН, ЮНЕСКО, 
Європейський Союз, Рада Європи, НАТО, 
Міжнародний Олімпійський комітет, 
Всесвітня організація торгівлі, Міжнародний 
Червоний хрест, Лікарі без кордонів, 
Міжнародна поштова служба та ін. Цією 
мовою складаються всі дипломатичні ноти 
Ватикана. 

Мова єдиної лінгвістичної системи 
світу - Франкофонії. Термін ”франкофонія”, 
введений (1880) Онезімом Реклю, спочатку 
використовувався тільки географами. Після 
Другої Світової війни, завдяки Л-С. Сенгору, 
Президенту Сенегалу, з’являється новий 
термін "франкофонна свідомість". В 1970 р. 
була створена Міжнародна організація 
Франкофонії (МОФ). Окрім питань 
культурного розмаїття та багатомовності, 
діяльність МОФ включає такі важливі 
напрями міжнародної співпраці, як зміцнення 
миру і безпеки, захист прав людини, 
розвиток демократичних інститутів, активна 
участь у світовому політичному та 
економічному управлінні. Простір 
Франкофонії сьогодні об’єднує 77 (57 членів 
та 20 спостерігачів) держав і урядів. Таким 
чином, до її складу входить третина країн 
планети! В Європі кількість франкомовного 
населення складає 44%, в Африці - 46,3%, 
Америці - 7,6%, Азії-1,8%, Океанії - 
0,3%. Згідно із соціологічними підрахунками, 
кількість франкофонів у 2050 році сягне 
позначки 700 мільйонів і складатиме 8% 
світового населення проти 3% сьогодні [10]. 
Розрізняють франкофонів з рідною 
французькою мовою (locuteurs à titre 
maternel) і франкофонів з другою 
французькою мовою (locuteurs à titre 
secondaire). Співвідношення між другим 
числом і першим є індексом поширеності 
(indice de diffusion) цієї мови [6]. Це 
співвідношення свідчить про 
загальновживаність, значущість та 
міжнародний престиж мови. У французької 

мови цей індекс дорівнює 4.0, і за цим 
показником віна посідає перше місце в світі. 
Отримання Україною статусу країни-
спостерігача в Міжнародній організації 
Франкофонії (2006 р.) відкриває нашій країні 
нові можливості для співпраці як на 
двосторонньому рівні, так і в рамках 
численних міжнародних та регіональних 
організацій. 

Мова багатовікових українсько-
французьких відносин. Знаходячись по 
обидва боки європейського простору, майже 
однакові за площею та кількістю населення, 
Україна і Франція завжди збагачували свої 
народи розгалуженими відносинами у 
найрізноманітніших сферах людської 
діяльності [5]. Шлюб Анни Ярославни з 
Генріхом І, «Опис України» Гійома 
Левассера де Боплана, присвячений 
українському козацтву, та його славнозвісні 
географічні карти, мандрівки Україною 
Оноре де Бальзака, пам’ятні сліди в Одесі 
Дюка де Рішельє, Олександра Ланжерона, 
французькі періоди життя Володимира 
Винниченка, Григорія Орлика, Марії 
Башкирцевої, Олександра Архіпенка як і 
багатьох інших відомих постатей - славні 
віхи нашої спільної історії. А мова - це скарб, 
що об’єднує наші народи у часі й просторі, 
збагачує традиції наших відносин та сприяє 
їх постійному розвитку.  

Мова зближення з Європейським 
Союзом. Сьогодні англійська мова для 
європейців залишається найпоширенішою 
мовою, але за нею йдуть французька та 
німецька, приблизно в однаковій пропорції. 
Жодна мова не є єдиною мовою спілкування 
в інститутах ЄС. Так, наприклад, численні 
документи розроблюються спочатку 
французькою, а вже потім перекладаються на 
інші мови. Відомий французький лінгвіст Р. 
Шодансон [8] висунув пропозицію: зберегти 
три робочі мови - англійську, французьку та 
німецьку. Мовна політика Європейського 
Союзу, зокрема у сфері навчання іноземних 
мов (Language Learning Policies), свідчить про 
надзвичайну роль мов у сучасних 
інтеграційних процесах, про збереження 
мовної різноманітності спільноти та 
сприяння оволодінню громадянами ЄС 
іноземними мовами. Мета цієї політики – 
плюрилінгвізм (мультилінгвізм). Цей термін 
започаткували наприкінці 90-х років вчені 
Д.Пул та М. Фетт. Він означає світ, де 
володіння кількома мовами є нормою. 
Водночас такий підхід визнає, що вивчення 
кількох мов неможливе без вільного їх 
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вибору та без толерантності до носіїв інших 
мов. 

Європейська Рада визначила 
довгострокову мету: кожен учень молодших 
класів повинен мати можливість вивчати дві 
іноземні мови. Крім рідної мови, 40% 
європейців відзначають французьку як 
найбільш корисну для вивчення [9]. Оскільки 
в Україні мовна політика проводиться з 
огляду на перспективу євроінтеграції, то, на 
наш погляд, має реалізовуватися ідентична 
європейській політика навчання іноземних 
мов, політика плюрилінгвізму. На сьогодні 
більшість українських школярів обрала як 
другу іноземну мову німецьку - майже 52%. 
Російську мову обрали трохи більше 23%, 
французьку - 14%, польську - 1,6% та 
іспанську - 1,2%. Тож можна сподіватися, що 
незабаром і в Україні буде цілком сучасна 
європейська практика вивчення кількох 
іноземних мов з дитячого віку. 

Мова міжнародного права. Французька 
є офіційною робочою мовою багатьох 
міжнародних правових інституцій, що 
пояснюється традиціями юридичної та 
адміністративної компетентності Франції. Це 
одна із мов таких організацій, як 
Європейський Суд, Міжнародна Амністія, 
Юристи без кордонів, Інтерпол та ін. До речі, 
у випадках, що вимагають великої точності, 
французька мова використовується навіть 
англійською юстицією. 

Мова передового економічного 
партнера. Сьогодні починають 
усвідомлювати необхідність «прямих» 
контактів із лідерами світової економіки. 
Франція - держава, що посідає п’яте місце в 
світі за обсягами торгівлі і третє за 
привабливістю для іноземних інвестицій. Ця 
країна - четвертий за величиною експортер у 
світі, учасниця міжнародної економіки з 
підприємствами світового рівня (EADS, 
Airbus, Alstom, Areva), другий світовий 
сільськогосподарський виробник і перший 
європейський, четвертий промисловий 
виробник у світі і другий в Європі. 
Наприклад, французький TGV - 
найшвидший у світі потяг (574.8 км/год.); 
промислова група Bouygues є однією з 
найбільших у світі в галузі капітального 
будівництва. 

Мова інтелектуального багатства. 
Французька думка здавна збагачує світ. У 
Франції проводяться наукові дослідження 
найвищого рівня. Це один із світових лідерів 
у галузі високих інформаційних технологій, 
математики, електроніки, аеронавтики, 

телекомунікацій. Франція має найбільший у 
світі центр з ядерної фізики (французька 
мова була використана для опису першого 
реактора ядерного синтезу). Французьким 
був і перший мікрокомп'ютер (Micral). 
Франція забезпечує світ найбільшою 
кількістю передових досягнень у сфері 
медицини та фармацевтики. Тут вдалося 
вперше виготовити ліки та вакцини проти 
багатьох хвороб, включаючи СНІД. Здобутки 
в усіх цих сферах людської діяльності 
роблять французьку мову «універсальною». 
Знання цієї мови, «французьке» вивчення, а 
не через посередництво перекладів на інші 
мови, відкриває кожній людині, кожній 
країні прямий доступ до цих досягнень та 
перспективи для подальшого розвитку.  

Мова здобуття привілейованої освіти. 
Французька мова займає особливе місце в 
світовій освіті [2,9,10]. Знання французької 
дозволяє продовжити навчання у престижних 
навчальних закладах Франції, що вважаються 
одними з найкращих у Європі та світі. 
Франція приймає кожного року більше 260 
000 іноземних студентів, які можуть 
отримати стипендію уряду, диплом 
міжнародного зразка, мають ті самі права, що 
й французькі студенти. Національна освітня 
програма Франції пропонує іноземним 
студентам здобути освіту в 480 закладах 135 
країн. Вартість навчання у французьких та 
франкомовних університетах Європи одна із 
найнижчих у світі!  

Мова передової культури. Саме мова 
передає нам у найтонших відтінках духовне 
багатство та історичну долю французького 
народу. 1200 французьких музеїв, 
з найбільшим музеєм світу Лувром, що 
містить 350.000 предметів мистецтва, 
вражають увесь світ своїми багатствами. 
Французька мова є міжнародною мовою 
театру, образотворчого мистецтва, танцю та 
балету, архітектури, елітного виноградарства 
та виноробства, вишуканої 
гастрономії/кулінарії, високої моди. Франція 
– один з найбільших виробників кінофільмів 
для світового прокату. Знання мови дає 
можливість насолоджуватися культурним 
багатством без перекладу. 

Мова всесвітньовідомої літератури. 
Французька література - це філософія 
французьких просвітителів, світові шедеври 
(твори Вольтера, Гюго, Бальзака, Камю, 
Роллана, Сартра, Моріака, Флобера, Дюма, 
Стендаля та ін.). Французькі письменники 
отримали найбільшу в світі кількість (12) 
Нобелівських премій з літератури. Знання 
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мови дає доступ до оригінальних версій 
творів французької та франкомовної 
літератури, відкриває її привабливу силу.  

Мова успішного працевлаштування. 
Мовна компетенція є однією з умов 
побудови успішної кар’єри. Володіння 
французькою є перевагою, яка збільшує 
шанси на міжнародному ринку праці, 
відкриває двері французьких підприємств у 
Франції та за її межами. Так, наприклад, 
сьогодні знання французької залишається 
важливим для половини роботодавців 
Великої Британії та США. 

Мова зв’язку із зовнішнім світом. 
Вивчення французької мови дає можливість 
спілкування з людьми іншого 
світосприйняття та ментальності. Це друга 
мова, що найбільш широко використовується 
в Інтернеті. Провідні міжнародні ЗМІ, що 
виходять французькою мовою (TV5, France 
24, Radio France Internationale), відкривають 
новий світ інформації та збагачують 
світогляд. 

Мова туризму. Франція є 
найпривабливішою туристичною країною, 

яку щороку відвідують близько 80 млн. осіб. 
Знання мови зробить набагато приємнішим 
візит до Парижа чи до будь-яких інших 
регіонів, а також допоможе зрозуміти 
французький стиль життя. Не менш 
корисною буде французька і під час 
подорожі до інших франкомовних країн. 

Отже, спираючись на вищевикладене, 
можна стверджувати, що сьогодні у світі 
зростає значення французької мови як мови 
міжнародного спілкування, демократії, 
культури. При загальній тенденції до 
глобалізації економіки та уніфікованості 
культури, тільки боротьба за збереження 
різнобарвної лінгвістичної спадщини 
допоможе зберегти унікальність світового 
простору. На нашу думку, момент, коли 
французька мова може втратити свою 
значущість, не настане ніколи! Ця мова 
сучасності відкрита в майбутнє, тому є 
цілком виправданим збереження та 
поширення навчання французької як 
іноземної в національній системі освіти. 
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The article is devoted to the issue of teaching/learning French as a language of multinational 
communication and its importance in the context of foreign languages learning policy in Ukraine. Apart from 
English, French is one of the leading languages of Europe and the world. All languages are changing over time 
and French is not an exception. To understand the importance of French the author gives the arguments in favor 
of its studying. Being spoken across five continents, French is the most widely taught second foreign language. 
It’s also an official language of many international organizations and numerous worlds’ committees. The 
widespread use of French can also be inferred from the fact that France has led the way in major science and 
technology advancements. French is also the language opening the doors to rich culture.  
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ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВНЗ 

 
У статті досліджено зміст поняття «комунікативна компетентність майбутнього викладача» 

та проаналізовано його структуру. 
Ключові слова: компетентність, комунікативна компетентність, майбутній викладач. 
В статье исследовано содержание понятия «коммуникативная компетентность будущего 

преподавателя» и проанализирована его структура. 
Ключевые слова: компетентность, коммуникативная компетентность, будущий преподаватель. 
Постановка проблеми в загальному 

вигляді. На початку нового тисячоліття в 
царині освіти та виховання відбуваються 
кардинальні зміни, детерміновані суспільно-
історичним розвитком нашої держави, 
входженням України у світовий освітньо-
інформаційний простір.  

Оскільки головний напрям змін у освіті 
– це розвиток гуманістичної орієнтації, в 
контексті якого освіта розглядається як 
особистісно-зорієнтована, яка звернена до 
студента, то на перший план педагогічної 
діяльності виходить діалогічна взаємодія 
педагога та студентів. На нашу думку, ці 
засади можуть бути реалізовані лише за умов 
ефективного формування комунікативної 
компетентності майбутнього викладача ВНЗ. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. На сучасному етапі розробкою 
питань комунікативної підготовки фахівців 
займаються: Д.М. Годлевська (майбутні 
соціальні працівники), Р.О. Гришкова 
(студенти нефілологічних спеціальностей), 
С.В. Козак (майбутні фахівці морського 
флоту), В.А. Лівенцов (майбутні менеджери), 
В.О. Назаренко (майбутні керівники 
державної прикордонної служби), 
О.О. Павленко (майбутні фахівці митної 
служби), І.М. Чемерис (майбутні 
журналісти). 

Мета статті: дослідити зміст та 
структуру комунікативної компетентності 
майбутнього викладача вищої школи. 

Виклад основного матеріалу. 
Сучасний рівень наукового мислення не 
дозволяє досліднику лишатися на рівні опису 
досліджуваного предмету, як певної 
цілісності, яка не має визначеної внутрішньої 
структури. Виявлення структури предмету є 
необхідним аспектом його системного 
дослідження, адже без структурного аналізу 

виокремлення компонентів системи є 
недоцільним, оскільки невідомими 
залишаються їх зв’язки, взаємовідносини, 
підпорядкованість. Тому, перед нами постає 
завдання виокремити та розкрити 
компоненти, проаналізувати структуру 
комунікативної компетентності майбутнього 
викладача. 

І. Серьогіна підкреслює, що складовими 
комунікативної компетентності необхідно 
вважати: "по-перше – вміння вступати в 
комунікацію з іншими людьми 
(комунікабельність), постійно підтримуючи з 
ними необхідні контакти, а по-друге – 
володіння вміннями оперувати смисловою 
інформацією, яка характеризує як загальну, 
так і професійну ерудицію, не залежно від 
сфери діяльності" [78, 80]. 

В той же час, структуру комунікативної 
компетентності особистості дослідники 
визначають по-різному. Так, Н. Завініченко 
та С. Макаренко [55] зазначають, що 
комунікативна компетентність - це заснована 
на знаннях та чуттєвому досвіді здатність 
особистості орієнтуватися у ситуаціях 
спілкування, розуміти мотиви, стратегії 
поведінки, володіння технологією та 
психотехнікою спілкування. 

Розглядає структуру комунікативної 
компетентності особистості як сукупність 
комунікативних здібностей, комунікативних 
умінь і комунікативних знань, що є 
адекватними комунікативним завданням і 
достатніми для їх вирішення О. Балим. 
Відповідно складовими комунікативної 
компетентності дослідник вважає: 
комунікативні здібності, комунікативні 
вміння та комунікативні знання [2, 89]. 

Характеризуючи комунікативну 
компетентність педагога В. Введенський 
зазначає, що це професійно значима, 
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інтегративна якість, основними 
компонентами якої є: емоційна стійкість 
(пов’язана з адаптивністю); екстраверсія 
(корелює зі статусом та ефективним 
лідерством); здібність конструювати прямий 
та зворотній зв’язок; мовленнєві вміння; 
вміння слухати; вміння нагороджувати; 
делікатність, вміння робити комунікацію 
"плавною" [9, 54]. 

До складових комунікативної 
компетентності педагога Т. Голованова 
відносить об’єктивне сприймання 
оточуючих, знаходження адекватного стилю 
та тону спілкування, врахування 
індивідуальних особливостей, вміння 
активно слухати, вільне володіння мовою, 
засобами невербального спілкування [15, 39]. 

Крім того, до головних компонентів 
комунікативної компетентності дослідники 

відносять комунікативні властивості 
особистості, що характеризують розвиток 
потреби в спілкуванні, ставлення до способу 
спілкування; комунікативні здібності, тобто 
здатність володіти ініціативою у спілкуванні, 
здатність проявляти активність, активно 
реагувати на стан партнерів спілкування, 
формувати та реалізовувати власну 
індивідуальну програму спілкування; 
здатність до самостимуляції у спілкуванні. 
Комунікативна компетентність проявляється 
в цілому як знання норм і правил 
спілкування, володіння його технологією, 
використання в повному обсязі 
комунікативного потенціалу особистості. 
Узагальнене визначення складових 
комунікативної компетентності різними 
дослідниками подано у табл. 1. 

Таблиця 1. 
Визначення структури комунікативної компетентності різними дослідниками 

Автор Складові комунікативної компетентності 

Ф. Шарков - вміння спілкуватися 
- готовність до спілкування 

І. Серьогіна - вміння вступати в комунікацію 
- володіння вміннями оперувати смисловою комунікацією 

Н. Завініченко 
С. Макаренко 

- здатність орієнтуватися у ситуаціях спілкування 
- знання 
- досвід 

О. Балим 
- комунікативні здібності 
- комунікативні вміння 
- комунікативні знання 

В. Введенський 

- емоційна стійкість 
- екстраверсія 
- здібність конструювати прямий та зворотній зв’язок 
- вміння слухати 
- делікатність 
- вміння нагороджувати 

Таким чином, проаналізувавши наукову 
літературу щодо сутності та структури 
комунікативної компетентності особистості в 
цілому та особистості педагога зокрема, слід 
зазначити, що дослідники визначають дану 
структуру по-різному. 

В той же час, при її визначенні не 
враховується те, що комунікативна 
компетентність як і будь-яка інша повинна 
включати знання, вміння, навички, здібності, 
мотивацію та досвід.  

Таким чином, комунікативну 
компетентність майбутнього викладача ми 
будемо розглядати як цілісне відносно стійке 
особистісне утворення, що має складну 
структуру, важливими складовими якої 
виступають 1) мотиваційно-ціннісний, 
2) когнітивно-креативний, 3) індивідуально-

особистісний, 4) емоційно-вольовий та 
5) операційно-діяльнісний компоненти, які 
забезпечують вмотивованість і 
цілеспрямованість, осмисленість і цілісність, 
ефективність і результативність дій щодо 
досягнення цілей комунікативної діяльності. 

1. Мотиваційно-ціннісний компонент 
є спонукальним чинником активізації 
формування комунікативної компетентності 
майбутнього педагога, що забезпечує 
позитивну спрямованість його особистісних 
перетворень. Його головними елементами є 
мотивація оволодіння комунікативною 
компетентністю та педагогічні ціннісні 
орієнтації. 

Процес формування комунікативної 
компетентності повинен бути активним з 
боку суб’єкта. При цьому характер 
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активності, який виявляється особистістю, її 
якість в конкретному акті діяльності 
визначається тим, яке місце займає зміст 
даної діяльності в ієрархії основних 
цінностей особистості. Позитивна 
налаштованість на формування власної 
комунікативної компетентності зумовлює 
поглиблення вивчення проблем комунікації 
та психології спілкування, активізацію 
пошуку знань, співставлення та 
співвідношення їх з власним інформаційним 
фондом, подальше вдосконалення своїх 
комунікативних характеристик. В той же час, 
студенти повинні брати участь у формуванні 
комунікативної компетентності та підготовці 
не тільки і не стільки як "учні", а насамперед 
як майбутні педагоги, що цілеспрямовано 
розвивають свої здібності. 

Таким чином, роль і специфіка мотивації 
як складової комунікативної компетентності 
педагога полягає в тому, що цей компонент 
додає комунікативній діяльності яскраво 
вираженого особистісного характеру, 
виступає провідною умовою професійного 
зростання педагога в цілому і чинником, що 
спонукає до формування комунікативної 
компетентності. 

2. Когнітивно-креативний компонент 
забезпечує ефективність внутрішнього плану 
дій щодо формування комунікативної 
компетентності та підвищує їх осмисленість, 
цілеспрямованість. Його головними 
елементами виступають: комунікативні 
знання, педагогічне мислення та креативність 
майбутнього викладача. 

Дидактичні аспекти знання традиційно 
розглядаються як підґрунтя формування 
умінь і навичок, що існують у формі фактів, 
понять, законів, правил (Т. Ільїна), а також 
доповнюються виділенням знань про 
способи діяльності, прийоми та методи 
розпізнавання сутності явищ та предметів 
(М. Данилов, М. Скаткін, М. Махмутов, 
І. Лернер, В. Раєвський). 

Спілкування як комунікативна 
діяльність педагога вимагає від нього 
постійної творчості, адже на кожному занятті 
чи виховному заході викладачу доводиться 
стикатися з різноманітними 
мікропедагогічними ситуаціями, 
суперечностями, конфліктами, проблемами, 
які вимагають свого вирішення саме під час 
організації спілкування зі студентами. 

Творчість у комунікації проявляється 
також в умінні передавати інформацію – 
точно орієнтувати її на співрозмовника, 

знаходити яскраві образні вирази. Творчість 
проявляється й в організації взаємовідносин 
зі студентами: адже саме взаємовідносини 
нерідко впливають на ставлення студентів і 
до навчального предмету.  

3. Емоційно-вольовий компонент 
комунікативної компетентності включає 
почуття, вольові процеси, що забезпечують 
успішний перебіг і результативність 
комунікативної діяльності викладача, а саме: 
емоційний тонус, емоційну сприйнятливість, 
цілеспрямованість, самовладання, 
наполегливість, ініціативність, рішучість, 
самостійність, самокритичність, 
самоконтроль. 

Емоційні стани і емоційні реакції є 
основною формою усвідомлення людьми 
своєї власної індивідуальності. Емоційна 
реакція є безпомилковим індикатором, що 
вказує на істинне відношення людини до 
всього, що відбувається, зокрема й до 
власного когнітивного і поведінкового 
функціонування. 

4. Індивідуально-особистісний 
компонент комунікативної компетентності, 
на думку дослідників, включає розвинуті 
здібності (комунікативні, педагогічні) та 
особистісні якості, що є значимими в процесі 
комунікації. 

5. Операційно-діяльнісний компонент 
комунікативної компетентності викладача є 
провідним функціональним чинником, що 
зумовлює високу результативність 
комунікативних процесів у естетичному 
навчанні та вихованні студентів. Його 
головними елементами виступають 
володіння комунікативними вміннями і 
навичками, наявність досвіду. 

До професійних комунікативних умінь 
О. Леонтьєв відносить: мовленнєве 
спілкування, орієнтування у 
співрозмовникові, тобто моделювання його 
комунікативно важливих особливостей 
особистості; орієнтування в умовах 
комунікативного завдання (правильно 
вибрати зміст спілкування, знайти адекватні 
засоби для передачі цього змісту, спланувати 
своє мовлення, забезпечити зворотній 
зв’язок); самоподання (самопрезентацію), 
мотивами якої виступають самоутвердження 
та професійна необхідність; володіння 
невербальними засобами спілкування; 
встановлення контакту [52]. 

Таким чином, аналіз компонентів 
комунікативної компетентності дозволив 
побудувати відповідну модель (рис. 1.2). 
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Рис. 1. Структура комунікативної компетентності майбутнього викладача 

Висновки. Таким чином, комунікативна 
компетентність майбутнього викладача – це 
сукупність комунікативних знань, вмінь, 
здібностей, досвіду, ціннісних установок та 
мотивації, що забезпечують приймання, 
розуміння, засвоєння, використання, 
передачу педагогічної інформації, а також 

уможливлюють ефективне управління 
комунікативними процесами у навчально-
виховному процесі. 

Актуальним напрямом подальшої 
розробки окресленої проблеми є розробка 
моделі розвитку комунікативної 
компетентності майбутнього викладача ВНЗ. 
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CONTENT AND STRUCTURE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE UNIVERSITY 
TEACHERS 

This paper investigates the concept of "communicative competence of a teacher" and analyzed its structure. 
The main components of communicative competence researchers attribute communicative individual properties 
that characterize the development needs in communication, relationship to the means of communication, 
communication skills, ie the ability to have the initiative to communicate, the ability to be active, actively respond 
to state partners to communicate, build and implement their own individual program communication, the ability 
to samostymulyatsiyi communication.  

Communicative competence is shown generally as knowledge of norms and rules of communication, 
ownership of its technology, the use of the full communication potential of the individual. We are inclined to 
believe those scientists who believe that the communicative competence of the teacher - a holistic relatively stable 
personality formation, which has a complex structure, important components of which are the 1) motivational 
value, 2) cognitive-creative, 3) individual personality, 4 ) emotional- volitional and 5) operational-activity 
components that provide motivation and purposefulness, meaningfulness and integrity, efficiency and 
effectiveness of actions to achieve the goals of communicative activity. 

Keywords: competence, communicative competence, the future teacher. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ІЗ ОСОБАМИ, ЯКІ 
ПОВЕРНУЛИСЬ ІЗ МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

 
У статті розкрито сутність роботи із особами, які повернулись із місць позбавлення волі. 

Висвітлено ключові аспекти організації соціально-педагогічної роботи безпосередньо з такою 
категорією, їх батьками та соціальним оточенням. Охарактеризовано зміст процесу реабілітації осіб, 
які повернулись із місць позбавлення волі. 

Ключові слова: особи, які повернулись із місць позбавлення волі, соціально-педагогічна робота, 
соціальна реабілітація, соціальний супровід. 

В статье раскрыта сущность работы с лицами, которые вернулись из мест лишения свободы. 
Отражены ключевые аспекты организации социально-педагогической работы непосредственно с 
такой категорией, их родителями и социальным окружением. Охарактеризовано содержание процесса 
реабилитации лиц, которые вернулись из мест лишения свободы.  

Ключевые слова: лица, которые вернулись из мест лишения свободы, социально-педагогическая 
работа, социальная реабилитация, социальное сопровождение. 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. На сьогоднішній день на теренах 
України значно збільшується кількість 
злочинних дій, а пенітенціарні установи, на 
жаль, не завжди здатні самостійно здійснити 
реабілітацію осіб, які до них потрапили. Саме 
тому питання про соціальну роботу з 
особами, що звільняються від відбування 
покарання на сьогоднішній день є досить 
актуальним. Адже, якщо людина не 
виправиться і не адаптується до нормального 
життя, то це приведе до нових девіантних 
наслідків і, найчастіше, до повторного 
здійснення злочинів.  

Організація соціальної роботи із даною 
категорією громадян, а так же і їхніми 
сім’ями та оточенням, повинна враховувати 
безліч факторів. Фахівцям із соціальної 
роботи доводиться приймати особу фактично 
із іншого соціального середовища. Хоча із 
нею починає працювати і ряд інших 
державних структур, але найбільша 
відповідальність лягає на саму особу та на 
фахівця із соціальної роботи, як 
координатора роботи усіх, хто може надавати 
допомогу клієнтам.  

 Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проаналізувавши літературу на 
тему соціальної роботи із особами, які 
повертаються із місць позбавлення волі, 
можна сказати, що частина аспектів адаптації 
у суспільство колишніх ув’язнених 
розкриваються у кримінально-виконавчому 
кодексі (а точніше, у науково-практичних 
коментарях Степанюк А.X. та Яковець І.С. 
до нього) [3].  

Сучасний стан соціальної роботи із 
особами, які повернулись із місць 
позбавлення волі розкрито у посібниках 
Холостової Е.І., роботах Авельцевої В.О. 
Бандурка А.М., Денисової Г.А., Трубникова 
В.М., Тихої Е.В. Вони розглядають 
проблеми, із якими стикаються колишні 
ув’язнені при адаптації до соціуму та 
способи того, як можна їх вирішити, або 
сприяти їх вирішенню. 

Порядок взаємодії із такими особами 
наведено у наказі Міністерства у справах 
сім’ї, молоді та спорту «Про затвердження 
Порядку здійснення соціального супроводу 
центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді сімей та осіб, які опинилися у 
складних життєвих обставинах» №1795 від 
25.04.2008 [4]. 

Виходячи з цього, метою нашої статті є 
проаналізувати особливості організації 
соціально-педагогічної роботи з особами, які 
перебували та повернулись із місць 
позбавлення волі та обґрунтувати процес їх 
ресоціалізації. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Процес підготовки засуджених 
до звільнення являє собою систему заходів 
щодо попереднього вирішення питань 
трудового і побутового влаштування 
засуджених, передбачаючи їх психологічну, 
етичну, правову підготовку, надання 
безпосередньої допомоги у відновленні і 
розвитку соціально корисних зв'язків 
засуджених, вирішенні питань їх трудового і 
побутового влаштування після відбуття 
покарання. 
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Засадничі норми соціальної роботи з 
ув'язненими закріплені в міжнародному 
законодавстві. Так в статті 3 «Європейської 
конвенції про запобігання катуванням чи 
нелюдському, або такому, що принижує 
гідність поводженню чи покаранню» 
(Страсбург, 26 листопада 1987 року) вказано, 
що відповідно до її положень «ніхто не 
повинен піддаватися тортурам і нелюдяному 
або принижуючому гідність зверненню або 
покаранню». 

Велике значення при організації 
діяльності фахівця із соціальної роботи, який 
займається підготовкою засуджених до 
звільнення, та їх ресоціалізації, має правове 
закріплення цієї діяльності. Підготовка 
засуджених до звільнення законодавчо 
закріплена в главі 22 кримінально-
виконавчого кодексу «Допомога засудженим, 
таким, що звільняються від відбуття 
покарання, і контроль за ними» [2]. 

Адміністрація виправних колоній 
взаємодіє у вирішенні питань трудового і 
побутового влаштування осіб, що 
звільняються з місць позбавлення волі із 
органами опіки і опікування, закладами 
охорони здоров’я, освітніми закладами, 
органами соціального захисту населення, 
службою у справах дітей, органами 
місцевого самоврядування, і службою 
зайнятості населення за вибраним ними 
місцем проживання. 

Організація і здійснення всіх заходів 
щодо надання допомоги в трудовому і 
побутовому влаштуванні осіб, що 
звільняються з виправних колоній, 
покладається на співробітників групи 
соціального захисту за участю начальників 
відділів, психологів, співробітників груп 
спеціального обліку і інших зацікавлених 
служб [3]. 

Підготовка до звільнення осіб, що 
відбувають покарання у виправних колоніях 
починається не пізніше, ніж за 6 місяців до 
закінчення терміну позбавлення волі. Вона 
включає наступне: проведення бесіди з 
кожним засудженим, у процесі якої 
з’ясовується, де ці особи мають намір 
проживати, працювати або вчитися після 
звільнення з місць відбуття позбавлення волі; 
роз’яснення засудженим законодавства про 
порядок надання їм допомоги у трудовому і 
побутовому влаштуванні, видачі паспортів і 
оформлення реєстрації. Одночасно їм 
роз’яснюється доцільність повернення в 
місце постійного мешкання і на ті 

підприємства, де вони працювали до 
засудження. 

Сам процес звільнення з виправної 
установи осіб, що відбули покарання, 
включає наступне: проведення бесіди 
начальником виправної колонії з особою, що 
звільняється від відбуття покарання; 
роз’яснення необхідності дотримання вимог 
чинного законодавства, недопустимості 
скоювання нових злочинів, обов’язку 
прибути до вибраного місця проживання і в 
3-х денний термін з’явитися до органів 
внутрішніх справ для реєстрації (в разі 
відсутності паспорта – для його здобуття), а 
також в органи місцевого самоврядування і 
службу зайнятості для своєчасного 
влаштування на роботу або навчання [4]. 

Для забезпечення контролю за 
своєчасним прибуттям до вибраного місця 
проживання осіб, що відбули покарання, 
здобуттям ними паспортів і оформленням 
реєстрації, а також вирішення питань 
доцільності постановки на один з видів 
обліку фахівці із виправних колоній 
направляють у відповідні державні служби 
сповіщення і повідомлення про більшість 
категорій засуджених. 

При звільненні з місць відбуття 
позбавлення волі особі, відносно якої 
заздалегідь вирішено питання про 
працевлаштування, видається відповідний 
лист в службу зайнятості, підприємство або 
організацію. 

При чому, адміністрація виправної 
установи забезпечує таких осіб проїзними 
квитками або грошима для оплати проїзду, як 
правило, до місця мешкання їх до 
засудження. Якщо особи обирають інше 
місце проживання, що знаходиться від 
установи, на відстані, що перевищує дорогу 
дотримання до колишнього місця 
проживання, з них стримується різниця 
вартості проїзду до місця фактичного 
дотримання [5]. 

Інвалідів та осіб похилого віку, що не 
мають дітей відправляють у відповідні 
заклади державного забезпечення громадян 
даних категорій, вони забезпечуються 
квитками до місця знаходження установи. 

Окрім цього, на якийсь час необхідний 
для проїзду до місця проживання, видаються 
кошти на харчування за встановленими 
нормами. Хворим, вагітним жінкам, 
годуючим матерям у дорогу видається набір 
спеціальних продуктів за призначенням 
лікаря в межах суми коштів, яка видається 
звичайним засудженим, при вибутті із місць 
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позбавлення волі. Звільнені слідують до 
місця свого проживання, як правило, у 
власному одязі або у одязі виданому в 
установі [5]. 

Після повернення із місць позбавлення 
волі, особи зобов’язані з’явитись до 
дільничного інспектора для постановки на 
облік, та регулярно відвідувати його, для того 
щоб запобігти майбутнім рецидивам. Із 
районних відділів кримінально-виконавчої 
інспекції інформація про таких осіб 
передається насамперед у центри соціальних 
служб у справах сім’ї, дітей та молоді або 
службу у справах дітей (якщо особи не 
досягли 18 років), для того щоб останні 
могли надати допомогу у соціалізації в 
соціумі.  

Центр соціальних служб у справах сім’ї, 
дітей та молоді зобов’язаний 
проінспектувати сім’ю/особу, для того щоб 
з’ясувати чи потрібна їй допомога, і якщо 
потрібна, то яка саме. В разі необхідності, 
фахівці із соціальної роботи заключають 
договори про здійснення соціального 
супроводу осіб, які повернулись із місць 
позбавлення волі, для того щоб у повній мірі 
соціалізувати їх у сьогоденному суспільстві.  

У процесі здійснення соціального 
супроводу таких осіб Центри можуть 
надавати їм ряд наступних послуг: 
інформаційні, психологічні, соціально-
педагогічні, соціально-медичні, соціально-
економічні та юридичні послуги.  

Під інформаційними послугами 
розуміється надання довідкової інформації 
про види соціальних виплат якщо сім’я або 
особа має на них право відповідно до 
чинного законодавства; надання контактів 
служб або установ, куди необхідно 
звернутися по відповідну допомогу; про 
заклади, які можуть надати послуги, умови 
отримання соціальних послуг. 

Психологічні послуги включають у себе 
психологічну діагностику, спрямовану на 
виявлення соціально-психологічних 
характеристик особистості; надання 
консультацій з питань психологічного 
здоров’я та поліпшення взаємин з 
навколишнім середовищем. 

Соціально-педагогічні послуги являють 
собою планування спільно із сім’єю чи 
особою заходів та дій щодо покращення її 
соціального становища, моніторинг 
виконання запланованих дій. 

До комплексу соціально-медичних 
послуг входить посередництво в здійсненні 
профілактичних, лікувально-оздоровчих 

заходів; консультації з питань збереження і 
зміцнення здоров’я та інші послуги, що 
можуть надаватись соціальними 
працівниками. 

Юридичні послуги – надання 
консультацій з питань чинного 
законодавства, гарантій та пільг [4]. 

І нарешті, під соціально-економічними 
послугами ми розуміємо допомогу в 
залученні додаткових ресурсів для 
задоволення матеріальних інтересів і потреб 
сімей чи осіб, що реалізуються у формі 
сприяння у наданні натуральної допомоги, 
тощо.  

 Що ж до неповнолітніх, які звільнились 
із закладів позбавлення волі, або були 
виховані там, то дослідник Е.В. Тихая 
виділяє внутрішні особливості, характерні 
для всіх них. Ці особливості варто 
враховувати соціальному працівникові, коли 
він відвідує таких осіб. 

Насамперед, це є емоційна 
нестабільність, коли найменші подразники 
викликають раптові зміни настроїв, відмову 
від діяльності, негативні емоційні реакції та 
агресію. Так же можна відмітити низький 
рівень самоконтролю, коли виникають 
складнощі з вольовою регуляцією власної 
поведінки, важко подавляються спалахи 
агресії, які часто закінчуються бійкою. Така 
некерованість нерідко є причиною 
осудження. Сюди ж віднесемо і 
суперечливість самооцінки і рівня домагань 
незважаючи на невпевненість у своїх 
інтелектуальних здібностях.  

Як показали результати практичної 
діяльності фахівців із соціальної роботи, такі 
особи/сім’ї найбільше потребують надання 
їм комплексу психологічних та соціально-
педагогічних послуг. Після повернення із 
місць позбавлення волі, особливо якщо особа 
перебувала там тривалий час, їй потрібно 
відновлювати соціальні зв’язки та 
відновлювати соціальне положення у 
суспільстві. 

Тому вирішальним у роботі із такими 
громадянами було оперативно донести 
інформацію про послуги центру соціальних 
служб у справах сім’ї, дітей та молоді, і 
мотивувати їх скористатись ними. У тих із 
осіб, хто не відмовляється від послуг, 
спостерігається краща динаміка у подоланні 
особистісних криз та інтегруванні у 
суспільство.  

Хоча, знову ж таки із спостережень за 
представниками категорії осіб, які 
звільняються із місць позбавлення волі, варто 
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зазначити, що найважливішим фактором у їх 
ресоціалізації є особистісне прагнення до 
зміни свого становища в кращий бік. Без 
цього комплекс послуг, які пропонують 
фахівці із соціальної роботи не матиме 
достатньої ефективності.  

Сприяти цьому можна так же 
надсилаючи або доносячи до осіб звернення, 
які могли б допомогти розібратись їм в собі, 
та обрати подальший шлях у житті.  

А у сільській місцевості, досить 
важливим фактором успішної соціалізації 
осіб, які повернулись із місць позбавлення 
волі, є соціальна робота із громадою села, в 
яке вони повертаються. Звісно, не потрібно 
проводити загальні бесіди із усіма 
мешканцями відразу, але фахівець повинен 
провести активну просвітницьку роботу із 
кожним членом громади, особливо, із 
найближчим оточенням особи, яка 
повертається.  

Хотілось би зазначити, що робота із 
особами, які повернулись із виправних 
установ, вимагає у фахівців належного рівня 
фізичного, психічного та духовного здоров’я. 

Проте, не всі здатні тримати себе на 
належному рівні вимог. Соціальному 
працівникові слід не забувати про те, що 
паралельно із роботою по ресоціалізації, 
йому потрібно не забувати і про своїх колег.  

Висновки. Таким чином, соціальна 
робота із особами, які повернулись із місць 
позбавлення волі, є важливою частиною 
діяльності соціальних працівників та 
соціальних педагогів, як і будь-яких 
соціальних установ, що стикаються із даною 
проблематикою. За плечима відповідних 
фахівців має бути опрацьована солідна 
правова база, щоб уміло скеровувати процеси 
соціалізації особи, а також має бути чималий 
досвід подібної роботи, як роботи із іншими 
проблемними категоріями населення, так як 
дана категорія осіб є досить специфічною. І 
багато у чому саме від соціальних педагогів 
та соціальних працівників залежить 
успішність соціалізації осіб, які повернулися 
із місць позбавлення волі. Оперативність їх 
діяльності дозволить запобігти повторним 
рецидивам та допоможе процесам 
соціалізації особистості.  
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FEATURES OF SOCIAL WORK WITH PERSONS WHO HAVE RETURNED FROM PRISON 
The article deals with the nature of work of persons who returned from prison. Deals with key aspects of the 

social and educational work directly with the categories, their parents and social environment. Characterize the 
content of the rehabilitation of persons returned from imprisonment. 

The process of preparing prisoners for release is a system of measures to address the issues of previous 
employment and community placement of prisoners in anticipation of their psychological, ethical, legal training, 
providing direct support for the rehabilitation and development of socially beneficial relations convicts matters of 
employment and residential placement after sentence. 

Social work with individuals who returned from prison, is an important part of social workers and social 
workers, as well as all social institutions are facing these problems. Behind relevant professionals should be 
processed solid legal framework to skillfully guide the processes of socialization and should be a great 
experience of similar work as the work of other groups of the population problem, since this category of people is 
quite specific. And many respects from social workers and social workers depend on the success of socialization 
of individuals who returned from prison. The speed of their work will prevent repeated relapses and help the 
process of socialization. 

Keywords: people who returned from prison, social pedagogical work, social rehabilitation, social support. 
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ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  
У 80-І РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ 

 
Стаття присвячена розгляду особливостей розвитку вітчизняної системи післядипломної педагогічної 

освіти у 80-і роки ХХ століття. В ній проаналізовано вплив освітньої реформи 1984 року на діяльність 
відповідних закладів з підвищення кваліфікації вчителів початкових класів; схарактеризовано основні 
напрями професійного розвитку педагогів, що відбувався у зв’язку з тодішніми нововведеннями. Стаття 
містить аналіз чинників упливу на розвиток післядипломної освіти вчителів початкових класів у пост-
реформаційний період, після проголошення новим радянським урядом курсу на прискорення соціально-
економічного розвитку країни, що стало початком кардинальних перетворень у системі освіти України. 

Ключові слова: післядипломна освіта; реформи та нововведення; вчителі початкових класів; 
підвищення кваліфікації; професійний розвиток. 

Статья посвящена рассмотрению особенностей развития отечественной системы последипломного 
педагогического образования в 80-е годы ХХ века. В ней проанализировано влияние образовательной 
реформы в 1984 году на деятельность соответствующих учреждений по повышению квалификации 
учителей начальных классов; охарактеризованы основные направления профессионального развития 
педагогов, вызванного данными нововведениями. Статья содержит анализ факторов влияния на развитие 
последипломного образования учителей начальных классов в пост-реформационный период, после 
провозглашения новым советским правительством курса на ускорение социально-экономического развития 
страны, что послужило началом кардинальных преобразований в системе образования Украины. 

Ключевые слова: последипломное образование реформы и нововведения; учителя начальных 
классов, повышение квалификации; профессиональное развитие. 

На сучасному етапі розвитку 
українського суспільства виникає нагальна 
потреба в забезпеченні інтенсивних змін у 
діяльності освітньої галузі та перегляді і 
трансформації методологічних основ її 
функціонування. Педагогічна освіта сьогодні 
потребує особливої уваги, суттєвого 
оновлення, оскільки покликана готувати 
високоосвічених, компетентних фахівців для 
роботи в сучасній школі. Забезпечити 
успішне виконання реформаційних процесів, 
що проголошуються нині в освітній галузі та 
безпосередньо торкаються розвитку вищої та 
післядипломної освіти, допоможе 
осмислення історичного досвіду 
впровадження нововведень, зокрема 
реформи шкільної освіти 1984р., котра 
викликала великий резонанс у радянському 
педагогічному просторі та залишила як 
позитивні, так і негативні наслідки. 

Проблеми розвитку вітчизняної освіти в 
періоди її реформування були предметом 
розгляду сучасних науковців: Л.Березівської, 
В.Кузьменка, В.Лугового, Н.Слюсаренко, 
О.Сухомлинської та ін. Історію розвитку 
післядипломної педагогічної освіти 
досліджували С.Крисюк, А.Кузьмінський, 

О.Червінська та ін. Теоретико-методологічні 
засади неперервної освіти обґрунтували 
А.Зубко, І.Зязюн, Н.Протасова, О.Олійник, 
Н.Ничкало та ін. Особливості педагогічної 
діяльності вчителів початкових класів було 
висвітлено в працях Н.Бібік, М.Вашуленка, 
К.Гуза, О.Савченко та ін. Однак, не 
зважаючи на суттєву розробленість різних 
аспектів проблеми, додаткової уваги 
потребує питання висвітлення особливостей 
розвитку післядипломної освіти вчителів 
початкових класів у різні періоди 
реформування освітньої галузі, зокрема у 80-і 
роки ХХ століття. Саме події тих років, 
завершуючи радянську добу розвитку 
вітчизняної освіти, стали підґрунтям для 
розбудови національної освітньої системи в 
незалежній Україні. 

Метою статті визначаємо: розгляд 
особливостей розвитку вітчизняної системи 
післядипломної педагогічної освіти 
впродовж 80-х років ХХ ст.; окреслення 
основних напрямів професійного розвитку 
вчителів початкових класів, що відбувались у 
зв’язку з тодішніми нововведеннями. 

Реформу 1984 року було проголошено 
для підвищення рівня освіченості та 
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загальної культури молодого покоління, 
поліпшення професійної кваліфікації і 
громадянської активності працівників в 
умовах науково-технічної революції. 
Розпочати ж потрібно було з усунення 
недоліків, що існували у сфері освіти. 
Основним шляхом реалізації реформаційних 
ідей перетворення школи визначалось 
забезпечення міцної матеріальної й 
організаційної бази [1]. Серед основних 
нововведень було проголошено: поетапне 
підвищення зарплати вчителям; проведення 
реформи протягом двох п’ятирічок з 
унесенням правок; урахування загального 
стратегічного орієнтира – виховання всебічно 
розвиненої особистості; створення в різних 
галузях економіки кількох мільйонів робочих 
місць; поліпшення викладання всіх 
загальноосвітніх предметів, зокрема 
гуманітарних тощо [там само]. Неодноразово 
наголошувалось на тому, що реформа школи 
має загальнополітичне значення. 

Її проголошення на урядовому рівні; 
розробка і прийняття законодавчих 
документів відбувалось без спеціальної 
підготовки, котра мала б стати науково-
педагогічним, економіко-правовим, 
соціокультурним підґрунтям для її 
ефективної реалізації. Схвалення постанови 
«Про основні напрями загальноосвітньої і 
професійної школи» (1984 р.) [2]; подальше 
обговорення ходу реформи на засіданнях 
колегії Міністерства освіти УРСР, схвалення 
Верховною Радою УРСР плану дій щодо 
реалізації реформи і його втілення у шкільну 
практику носили керуючий характер, хоч 
формально було витримано процедуру 
прийняття законодавчих актів: за короткий 
термін розроблено урядові документи; три 
місяці було відведено на їх обговорення 
громадськістю, яка традиційно схвалила 
рішення партії та уряду. Однак до 
практичного впровадження положень 
реформи, що було ініційовано та проведено 
«згори», безпосередні її учасники не були 
готові, хоча, як і раніше, намагались 
сумлінно виконувати вказівки, накази, 
постанови. 

Аналіз урядових документів періоду 
реформування шкільної освіти в 80-ті роки 
ХХ століття дозволяє долучитись до 
висновків сучасних вітчизняних вчених 
(Л.Березівська, Т.Денисюк, О.Савченко, 
В.Швидун та ін.) про те, що в ході реалізації 
реформи шкільної освіти суттєвих змін у 

функціонуванні галузі не відбулося; 
ґрунтовного перегляду принципів освіти не 
було здійснено; освітні реформи не дали 
очікуваних результатів.  

Загалом, розглядаючи 80-і роки ХХ 
століття, зокрема другу половину 
десятиріччя, більшість науковців визначають 
їх періодом зародження демократичних змін 
на тлі реформування загальноосвітньої та 
професійної школи. Вчитель традиційно 
проголошувався ключовою фігурою 
оновлених процесів. Відбулися певні зміни у 
структурі шкільної освіти та змісті її 
початкової ланки, що вплинуло на 
активізацію вітчизняної наукової 
педагогічної думки та розвиток 
післядипломної освіти вчителів, зокрема 
початкових класів.  

Вчена Л.Березівська, за результатами 
наукових пошуків, пропонує поділити період 
80-х років на два етапи, визначивши їх 
основні тенденції. Перший етап охоплює 
1984–1988 роки, котрі науковець пов’язує з 
проголошенням і реалізацією радянської 
директивної реформи в контексті зародження 
демократичних змін, розвитку педагогіки 
співробітництва. Для другого етапу (1988–
1991 р.р.), за Л.Березівською, характерним 
було переростання реформи в «дійову 
перебудову освіти» на засадах її 
деідеологізації, деуніфікації, надання 
національного спрямування освітній політиці 
[3]. 

В контексті проголошення 
М.Горбачовим курсу на «перебудову» в 1985 
році, де основним освітнім орієнтиром 
виступало декларування урядом принципу 
демократизації, спостерігалось зростання 
громадсько-педагогічного руху за оновлення 
школи. Помітним результатом цього явища 
стало об’єднання ініціативних педагогів-
новаторів і проголошення ними Маніфесту 
«Педагогіка співробітництва» в 1986 році. До 
складу творчої групи спочатку входило сім 
учителів-новаторів, які мали багаторічний 
досвід експериментальної педагогічної 
діяльності на засадах гуманістичної 
педагогіки: С.Лисенкова, М.Щетинін, 
І.Волков, Ш.Амонашвілі, В.Караковський, 
Є.Ільїн, В.Шаталов. Пізніше навколо активу 
«педагогіки співробітництва» об’єдналися 
педагоги-практики, науковці, публіцисти, 
представники прогресивної громадськості. 

В основу Маніфесту було покладено 
проголошення педагогами-однодумцями 
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ідей: співробітництва учителя з учнем; 
навчання без примусу; колективного 
творчого виховання; співробітництва з 
батьками; ідей складної мети, опори, 
вільного вибору, випередження, творчої 
продуктивної праці, творчого 
самоуправління, самоаналізу та ін. [4, с.1-2]. 
Діяльність педагогів-новаторів підтримали 
широкі вчительські кола, оскільки вбачали в 
такому досвіді зразкове поєднання передової 
практики з наукою на засадах розвивального 
навчання.  

Аналізуючи зміст педагогіки 
співробітництва, діяльність учителів-
новаторів, учасників руху, Ю.Гільбух 
указував, що «педагогіка співробітництва 
зробила істотний крок у напрямі ліквідації в 
наших школах гіпертрофії (надмірного 
застосування) контрольної функції педагога і 
посилення натомість його організаційної 
функції» [5, с. 17]. Подальші події в контексті 
проголошення курсу на демократизацію 
суспільства дозволяють простежити 
поступове спрямування реформування 
шкільної освіти на гуманістичних засадах, на 
чому було наголошено на V з’їзді учителів 
УРСР (1987 рік) під час обговорення 
перспектив розвитку освіти в Україні.  

Останні роки існування СРСР (1988–
1991р.р.), характеризувались визнанням 
радянської національної освітньої політики 
хибною та обранням демократичних 
орієнтирів у її розвитку [3]. Ознаками цих 
процесів стала діяльність Міністерства освіти 
УРСР зі створення національної системи 
освіти за пріоритетними напрямами, 
першими суттєвими результатами якої була 
розробка національного освітнього 
законодавства: Концепції середньої 
загальноосвітньої національної школи 
України (1990 рік); Закону України «Про 
освіту» (1991 рік). 

Потужна робота відбувалась у напрямі 
відродження українських шкіл, що 
характеризувало розширення їх мережі та 
класів із поглибленим вивченням української 
мови й літератури. В початковій школі було 
розроблено поки що факультативні курси – 
«Народознавство», «Українознавство» тощо. 
Такі зміни були зумовлені посиленням 
активності українських освітян, які отримали 
можливість законодавчо закріпити 
обов’язковість вивчення української мови; 
офіційно визнати педагогічне новаторство; 

запровадити заходи з оновлення навчально-
виховного процесу в школі [3; 6]. 

Ігнорування авторських шкіл та 
педагогічного новаторства офіційною 
педагогікою та урядом змінилось 
поступовим відновленням і пожвавленням 
діяльності новаторського руху. 
Регламентування навчально-виховного 
процесу стало не таким жорстким, що 
надавало вчительству певного простору для 
розвитку педагогічної творчості. Ідеологічні 
перешкоди, що гальмували розвиток 
шкільної освіти в Україні, було частково 
послаблено. 

Під гаслами про демократизацію життя, 
гласність, критику і самокритику було 
зроблено перші спроби узгодженої побудови 
офіційною педагогікою і громадським рухом 
нової національної системи шкільної освіти 
на засадах гуманізму і демократизму. 
Завершити перехід на одинадцятирічне 
навчання, починаючи з шестирічного віку; 
вдосконалювати зміст початкової освіти та 
забезпечити належну готовність вчителів до 
роботи в оновлених умовах – ці питання були 
в переліку нагальних завдань освітньої 
галузі. 

Відтак робота із забезпечення 
відповідної готовності фахівців мала б 
проводитись заздалегідь, адже 
відповідальність педагогів у справі 
організації навчально-виховної діяльності 
дітей, для яких вік з 6 до 7 років співпадає з 
кризовим періодом становлення особистості, 
була великою, вимоги – новими та не досить 
зрозумілими, а рівень обізнаності про 
особливості такої роботи – невисокий. 
Однак, як було зазначено, відповідна робота 
спеціальних закладів і установ почалась із 
певним запізненням, хоч у досить короткий 
термін більшість проблем, що стосувались 
переходу на чотирирічний термін навчання в 
початковій школі та підготовки до нього 
вчителів, було розв’язано. 

Так, у зв’язку із переходом цієї ланки на 
інший термін навчання, українськими 
вченими, методистами було розроблено нові 
програми і підручники для початкової 
школи: з української мови (Н.Скрипченко, 
О.Савченко, О.Мельниченко); російської 
мови (І.Гузик); математики (М.Богданович, 
Л.Кочина, М.Левшин); ознайомлення з 
навколишнім світом і природознавства 
(Н.Бібік, Н.Коваль, Л.Нарочна). В указаний 
період було збільшено кількість середніх 
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шкіл, створено заклади нового типу «Школа-
дитячий садок», уведено новий навчальний 
предмет «Ознайомлення з навколишнім 
світом (1–2 кл.)». До перспективних напрямів 
розвитку початкової освіти було віднесено 
розробку нових навчальних планів; 
створення авторських колективів з метою 
написання альтернативних підручників для 
початкових класів. 

Серед подальших змін привертають 
увагу: незначне зменшення обов’язкового 
навантаження учнів, виділення часу на 
індивідуальні і групові заняття в 1–4 класах; 
надання радам шкіл права вибору варіантів 
навчальних планів з урахуванням інтересів 
учнів, наявної матеріальної бази, а також 
відповідно підготовлених педагогічних 
кадрів. 

В ці роки кількість дітей, охоплених 
навчанням з шестирічного віку зросла до 62 
%; повільно зростала якість їх навчання й 
виховання. Однак були й істотні недоліки. Не 
дало очікуваних результатів масове 
залучення учнів до обов’язкової 
продуктивної праці, оскільки її введення в 
ранньому шкільному віці (2–4 класи) 
відбувалось без створення необхідної 
матеріальної бази, педагогічного 
обґрунтування. Для великої армії вчителів 
початкових класів, частина яких звикла до 
консерватизму, психологічної інерції й 
шаблонів у роботі, перебудова була 
«повільною і хворобливою»; підвищення ж 
оплати праці педагогічним працівникам «без 
диференційованого підходу призвело до 
зрівнялівки й не стало стимулом» [7, арк. 48–
50], про що йшлося на засіданні ЦК КПРУ з 
питань народної освіти. 

Суголосними із вказаними, були думки 
учасників V з’їзду вчителів УРСР, на якому 
визнавалось, що освітня реформа 
загальмувала, причинами чого визначались 
невдалі шляхи змін у навчанні та вихованні, 
труднощі в подоланні стереотипів, 
формалізму, заорганізованості в навчально-
виховному процесі; недостатня інтенсивність 
поширення передового педагогічного 
досвіду, зокрема новаторів [8]. 

Шляхами ж поглиблення перебудови 
школи в контексті професійного розвитку 
працівників освіти визначалось: надання 
школі права на творчість, вибір методів 
навчання; створення різних моделей школи, 
котрі б розвивали творчі здібності школярів; і 
вкотре – визнання вчителя «ключовою 

фігурою перебудови середньої і вищої 
школи» [9, с. 50]. 

Демократизація в управлінні народною 
освітою вплинула й на розвиток 
післядипломної освіти педагогічних кадрів. 
Визнавалось, що саме від творчості вчителя, 
від рівня його професіоналізму та 
індивідуальних властивостей великою мірою 
залежить стан справ у сфері освіти, успіх її 
реформування. 

В основу нових партійних документів 
того часу лягли ідеї педагогів-новаторів щодо 
оновлення школи та розробленої 
українськими освітянами Концепції загальної 
середньої освіти як основи для подальшої 
підготовки педагогічних кадрів, підвищення 
їх кваліфікації [10]. Однак «радикальні зміни 
у методах навчання, утвердження нового 
педагогічного мислення, справжнього 
співробітництва між учителем і учнем» [11, 
с. 5], до яких закликали прогресивні освітяни 
тих років, мала забезпечити діяльність 
методичної служби, зокрема інститутів 
вдосконалення вчителів. 

Згідно з документами Квітневого (1984 
р.) Пленуму ЦК КПРС «Основні напрями 
реформи загальноосвітньої і професійної 
школи» на такі інститути було покладено 
завдання підвищити рівень якісного 
забезпечення підвищення кваліфікації 
вчителів, що зумовило продовження пошуку 
оптимальних форм організації професійного 
вдосконалення педагогів, науково-
методичної взаємодії відповідних закладів і 
установ.  

У деяких вищих навчальних закладах 
було розроблено і схвалено комплексні 
програми спільної діяльності університетів та 
органів освіти з підготовки й підвищення 
кваліфікації педагогів на період до 2000 року 
(Сімферополь, Севастополь) [12], що 
передбачало насамперед організацію 
видавничої діяльності в закладах, створення 
комп'ютерних центрів, інші заходи.  

Відбулися суттєві структурні 
перетворення в самих інститутах 
удосконалення вчителів. Підставами для змін 
стали: Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР від 06.02.1989 р. «Про перебудову 
системи підвищення кваліфікації і 
перепідготовки керівників і фахівців 
народної освіти»; Типове положення про 
навчальні заклади системи підвищення 
народної освіти, що дозволяли на правах 
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експерименту розширити структуру 
інститутів удосконалення вчителів.  

Так, оновлена структура 
Севастопольського інституту вдосконалення 
вчителів у той період складалася з таких 
підрозділів: відділ підвищення кваліфікації; 
навчально-методичний відділ; відділ 
трудового професійно-технічного навчання і 
виховання; лабораторія дослідження і 
прогнозування народної освіти міста [12]. 
Вказані перетворення було зроблено для 
ефективної організації єдиної системи 
неперервної освіти педагогічних кадрів міста, 
удосконалення управління процесом на 
засадах демократизму та інтеграції у 
практику школи наукових досягнень і 
передового педагогічного досвіду.  

Особливого значення надавалось тоді 
науково-дослідній й експериментальній 
роботі в інститутах. У більшості з них було 
створено спеціальні лабораторії, що мали 
забезпечувати науковий, організаційно-
методичний супровід експериментальної 
діяльності в навчальних закладах кожної 
області. Працівниками здійснювався 
контроль і керівництво експериментальною 
перевіркою впровадження перспективних 
педагогічних ідей у практику роботи шкіл, 
апробація кращих зразків республіканського 
передового досвіду. Вказане було 
спрямоване на підвищення якості навчання 
слухачів курсів засобами розширення 
уявлень про новаторський досвід, створення 
умов для активного використання 
результатів наукових досліджень у 
навчально-виховному процесі; узагальнення 
й популяризацію результатів цих досліджень 
у фахових публікаціях.  

До конструктивних нововведень періоду 
варто віднести спроби реалізації 
диференційованого підходу до 
комплектування слухачів курсів учителів, у 
тому числі початкових класів; оновлення 
змісту навчальних планів і програм; визнання 
пріоритетною проблемно-дослідницьку 
діяльність упродовж курсового навчання 
освітян; орієнтацію на забезпечення 
розширення і модернізацію функцій 
інститутів вдосконалення вчителів у зв’язку з 
цим. 

До негативних наслідків діяльності 
закладів у зазначений період відносимо: 
надання переваги екстенсивним методам 
навчання вчителів під час курсової 
підготовки, незважаючи на вагоме зростання 

необхідної для засвоєння інформації, коли 
основною формою роботи зі слухачами 
залишались лекції; фактичне згортання в 
областях заходів із підготовки педагогічних 
кадрів до роботи за попередніми програмами, 
за якими ще тривалий час працювала вагома 
частина вчителів початкових класів; 
формальний підхід до організації роботи з 
вивчення, узагальнення і популяризації 
передового педагогічного досвіду в областях. 

Істотні перетворення в діяльності 
закладів удосконалення вчителів пов’язано з 
початком розбудови національної освіти в 
90-х роках ХХ ст., коли система освіти 
зазнала докорінних змін, у результаті чого 
згодом відбулось оновлення змісту, 
структури, форм і методів підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів. 

Тоді до пошуків шляхів перебудови 
школи на засадах української національної 
культури, національно-культурних традицій і 
звичаїв народу звернулись через створення і 
проведення фахових конкурсів, зокрема 
«Національна школа», до участі в якому було 
запрошено ініціативних освітян [13]. Його 
результатами стали пропозиції, проекти, що 
надходили від українських освітян в 
Науково-дослідний інститут педагогіки 
УРСР та Міністерство народної освіти 
України з метою їх урахування під час 
розробки республіканської концепції.  

Таким чином, наприкінці 80-х років ХХ 
ст. реформаторські урядові заходи спиралися 
на громадсько-педагогічний ініціативний рух 
для реалізації стратегічної мети реформи – 
створення демократичної, національної, 
гуманістичної системи шкільної освіти, 
вільної від ідеологічних нашарувань та 
заборон. Прийняття Верховною Радою 
України Декларації про державний 
суверенітет України, кардинально змінив 
вектор розвитку українського суспільства у 
напрямі національного відродженню 
державності, культури, освіти. Для розвитку 
освітньої галузі в цей час були характерними 
спроби розбудови нової національної 
системи шкільної освіти шляхом об’єднання 
зусиль Міністерства освіти та педагогічної 
громадськості.  

Отже, із проголошенням України 
незалежною державою (24 серпня 1991 р.) 
українські освітяни продовжили розпочаті 
зміни шкільної системи освіти в нових 
умовах. У цей час почалися кардинальні 
перетворення в шкільній, фаховій, 
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післядипломній освіті, котрі зумовили 
початок наступного періоду їх розвитку. 
Відповідно, докорінного оновлення зазнала й 
післядипломна педагогічна освіта вчителів 
початкових класів, що в контексті суспільно-
політичних, соціокультурних, економіко-
правових і фахових детермінант метою своєї 

діяльності визначала забезпечення освітніх 
потреб українського вчительства, створення 
сприятливих умов для професіоналізації 
працівників освіти. Вивчення специфіки 
таких змін уважаємо перспективним 
напрямом наших подальших досліджень. 
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POSTGRADUATE EDUCATION OF TEACHERS OF PRIMARY FORMS  

IN THE 80 – th YEARS OF THE XX – th CENTURY  
The article is devoted to examination of peculiarities of development of native system of postgraduate 

pedagogical education in the 80-th years of the XX – th century. It is analyzed the influence of educational reform 
of 1984 on activity of proper establishments concerning improvement of qualification of teachers of primary 
forms; it is characterized the main directions of professional development of pedagogues, that was challenged 
and that was held in connection with those innovations. 

The article has analysis of factors of influence on the development of postgraduate education orientations, 
that were outlined by new Soviet government after declaration of course for acceleration of social and 
economical development of a country, that became the beginning of cardinal changes in social and political life, 
renovation of democratic traditions, collapse of unitary state and reconstruction of national system of education 
in the independent Ukraine. 

On the base of results of scientific and pedagogical searches of native scientists, examination of archival 
sources, normative and legal documents of mentioned stage, it is précised specificity of activity of native 
establishments and institutions that guaranteed improvement of qualification of pedagogical personnel at the end 
of the 80-s years of the XX – th century; it is retraced description of events that led to the origin and the 
development of innovatory movement of Soviet pedagogues in mentioned period. It is outlined the changes in 
structure, functioning of institutes of improvement of qualification, that guaranteed proper innovations, 
contributed renewal of methodology, broadening of potential of professional development of teachers. 

Keywords: postgraduate education; reforms and innovations; teachers of primary forms; improvement of 
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ВІЙСЬКОВЕ ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦІВ ВИХОВНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ 

 
На сучасному етапі реформування і розвитку Збройних Сил України особливого значення набуває 

питання підвищення духовної складової їх життєдіяльності та морально-психологічного потенціалу 
військ (сил). Це висуває підвищені вимоги до свідомості, самосвідомості, мотивації та життєвих 
настанов військовослужбовців, від ступеня сформованості яких залежить готовність особового 
складу до виконання завдань за призначенням. 

Ключові слова: виховання, виховна та соціально-психологічна робота, вищий військовий навчальний 
заклад, військове виховання, військове навчання, Збройні Сили України, курсанти, органи виховної та 
соціально-психологічної роботи, слухачі. 

На современном этапе реформирования и развития Вооруженных Сил Украины особое значение 
приобретает вопрос повышения духовной составляющей их жизнедеятельности и морально-
психологического потенциала войск (сил). Это предъявляет повышенные требования к сознанию, 
самосознанию, мотивации и жизненных установок военнослужащих, от степени форсированности 
которых зависит готовность личного состава к выполнению задач по предназначению. 

Ключевые слова: воспитание, воспитательная и социально-психологическая работа, высшее 
военное учебное заведение, военное воспитание, военное обучение, Вооруженные Силы Украины, 
курсанты, органы воспитательной и социально-психологической работы, слушатели. 

Постановка задачі у загальному 
вигляді. Загальновідомо, що реформування 
армії будь-якої держави, у тому числі 
Збройних Сил України (ЗСУ), потребує 
розв’язання не лише відповідних 
організаційних і військово-технічних 
проблем, але й побудови оптимальної та 
ефективної системи навчання і виховання 
особового складу, спрямованої на 
забезпечення належного рівня його морально-
психологічної готовності до виконання 
завдань за призначенням. Одними із напрямів 
цієї діяльності є, по-перше, “виховання 
вихователів” у стінах вищих військових 
навчальних закладів (ВВНЗ), а по-друге – 
теоретична і методична підготовка слухачів 
(курсантів) як майбутніх суб’єктів військового 
виховання до подальшої військово-
професійної діяльності, зокрема озброєння їх 
відповідними знаннями, формування у них 
навичок і вмінь висококваліфікованої 
виховної та соціально-психологічної роботи з 
військовослужбовцями та працівниками ЗСУ.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. За останні роки проблеми 
виховання військовослужбовців і курсантів 
ВВНЗ, а також громадян України в цілому, 
стали предметом низки дисертаційних 
досліджень і наукових праць 
(А. О. Афанасьєв, В. М. Дзюба, В. І. Каюков, 
Ю. С. Красильник, Р. Р. Петронговський, 
Г. В. П’янковський, Г. Д. Темко, 
М. І. Томчук, В. В. Шевченко та ін.). 

Проте, в більшості робіт розглядаються 
лише окремі аспекти виховання 
військовослужбовців і курсантів, а виховання 
слухачів гуманітарного профілю у ВВНЗ 
практично не досліджене. Дослідження 
різних напрямів виховання студентів і 
курсантів ВНЗ та ВВНЗ є предметом 
наукових досліджень багатьох учених. Так, у 
дисертаційних дослідженнях Л. О. Бєлової 
здійснено аналіз соціологічних аспектів 
виховної системи сучасного ВНЗ, 
В. В. Борисова – обґрунтовано теоретико-
методологічні засади формування 
національної самосвідомості учнівської та 
студентської молоді, Т. Г. Гуковської – 
розглянуто формування емоційно-почуттєвої 
сфери студентів гуманітарних факультетів у 
ВНЗ. Проблеми патріотичного виховання 
студентів у Національному університеті 
“Одеська юридична академія” розглянуті у 
книзі, яка вийшла у 2011 році у цьому ВНЗ 
[1; 2; 6; 10]. 

Низка праць присвячена проблемам 
виховання військовослужбовців ЗСУ та 
інших військових формувань України, а 
також курсантів ВВНЗ. Проте, у більшості 
робіт розглядаються лише окремі напрямі 
цієї діяльності. Зокрема, у роботі 
С. М. Гречка обґрунтовано системний підхід 
до виховання дисциплінованості у курсантів 
ВВНЗ, В. В. Зоня – виховання вольових 
якостей у курсантів ВВНЗ, Т.К. Ісаєнко – 
виховання моральної культури курсантів у 
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педагогічному процесі вищих військових 
закладів освіти, Ю. М. Семенова – естетичне 
виховання курсантів вищих військових 
закладів освіти [7; 8; 11]. 

На особливу увагу заслуговує праці 
вітчизняного педагога і психолога 
В. В. Ягупова, в яких фактично вперше у 
вітчизняній військовій педагогіці 
обґрунтовано засади військового навчання і 
виховання, а термін “військове виховання” 
розглядається безпосередньо [12]. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні 
методологічних і методичних основ 
військового виховання слухачів (курсантів) у 
ВВНЗ, що готують фахівців гуманітарного 
профілю, визначенні його позитивних сторін 
і недоліків. 

Викладення основного матеріалу. 
Поняття “військове виховання” ми 
розглядаємо в його сучасній інтерпретації, 
яка відрізняється від визначення цієї категорії 
в радянській військовій педагогіці. Відомо, 
що в науковій та навчальній літературі 
радянських часів родовим поняттям вважався 
термін “виховання”, яке, в свою чергу, 
поділялося на відповідні складові: ідейно-
політичне, військово-професійне (військове), 
моральне, правове, естетичне та фізичне 
виховання [3, с. 192; 4, с. 304]. У контексті 
сучасного розуміння поняття “військове 
виховання” ми вважаємо його тотожнім за 
своєю сутністю та змістом з терміном 
“виховання військовослужбовців”, який 
вживався в радянський педагогіці. Логічність 
використання такого терміну є також 
очевидною при розгляді однієї з складових 
військової науки – “військового навчання та 
виховання”, назва якої підкреслює 
взаємозв’язок обох понять.  

Поняття “військове виховання слухачів 
(курсантів) ВВНЗ” можна тлумачити як 
процес цілеспрямованого, системного, 
організованого і планомірного впливу на 
свідомість, підсвідомість, пізнавальну, 
емоційно-вольову та мотиваційну сфери 
особистості офіцера і курсанта з метою 
формування у нього наукового світогляду, 
високих моральних, громадянських, 
військово-професійних та інших якостей для 
забезпечення всебічного і гармонійного 
розвитку його особистості, ефективного 
навчання у ВВНЗ та успішної професійної 
діяльності в подальшому на відповідних 
посадах з ВСПР ЗСУ у мирний і воєнний час. 

Враховуючи погляди вітчизняних 
фахівців, на напрями військового виховання, 

а саме: громадянське (національне), 
патріотичне, військово-професійне, 
моральне, розумове, естетичне, соціально-
правове, екологічне, родинно-сімейне та 
фізичне і вважаємо доцільним організацію 
виховної роботи зі слухачами (курсантами) 
ВВНЗ за цими напрямами. При цьому, крім 
напрямів, що виокремлюються вітчизняними 
вченими [12, с. 162-163], запропонуємо 
виділення таких напрямів виховання, як 
“патріотичне” та родинно-сімейне. Хоча 
виділення останнього напряму виховання 
здебільшого не зустрічається у науковій 
літературі, присвяченій функціонуванню 
ЗСУ, він, є актуальним і таким, що потребує 
виокремлення, враховуючи складні 
специфічні умови життєдіяльності сімей 
військовослужбовців (житлова проблема, 
обмеження вільного переміщення військових 
без відповідного дозволу керівництва, 
непоодинокі випадки труднощів із 
працевлаштуванням дружин, що часто 
зменшує і без того невеликий бюджет сім’ї, 
інші численні соціально-побутові 
незручності) та пов’язані з цим випадки 
розпаду офіцерських сімей. 

Однією з особливостей військового 
виховання слухачів (курсантів) ВВНЗ є те, що 
воно ґрунтується, з одного боку, на 
загальнодержавних засадах побудови системи 
виховання в Україні, які мають відношення до 
всіх ВНЗ, а з іншого – на специфічних 
нормативно-правових засадах виховання 
особового складу ЗСУ, що стосуються як 
військових частин (підрозділів) в цілому, так і 
ВВНЗ, зокрема. У них в узагальненому 
вигляді містяться соціальні вимоги держави 
до офіцерів – фахівців ВСПР та засад його 
службової діяльності у військах (силах) на 
відповідних посадах. 

Особливостями підготовки та виховання 
фахівців для ВСПР ЗСУ, у порівнянні з 
вихованням студентів цивільних ВНЗ є такі: 

1. На слухачів (курсантів) ВВНЗ 
поширюються як загальнодержавні 
положення щодо організації навчально-
виховного процесу (НВП) у ВНЗ, так і 
специфічні вимоги, що висуваються до них 
як до військовослужбовців ЗСУ. 

2. Навчання та виховання слухачів 
(курсантів), на відміну від підготовки 
більшості студентів, має за мету не лише 
досягнення необхідного рівня їхньої 
особистої вихованості та професіоналізму та, 
але й підготовку їх як військових педагогів – 
вихователів підлеглих. 
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3. Специфічною особливістю ВВНЗ, в 
яких навчаються офіцери, є те, що останні 
вже мають достатньо високий рівень 
військово-професійної підготовленості, 
досвід військово-педагогічної, виховної, 
соціально-психологічної роботи, розвинені 
моральні, психологічні та військово-
професійні якості, риси характеру та 
переконання.  

4. Значна частина НВП ВВНЗ 
здійснюється не в аудиторіях, а в польових та 
інших специфічних умовах військової 
діяльності. Це має виняткове значення для 
виховання у слухачів (курсантів) якостей 
організаторів і керівників, для їх 
психологічної підготовки до служби у 
військах (силах) і дій у воєнний час. 

Розглядаючи методологічні засади 
військового виховання у ВВНЗ, слід 
зазначити, що погляди більшості науковців і 
відповідні положення нормативно-правової 
бази співпадають у тому, що військове 
виховання у НВП ВВНЗ займає центральне 
місце та є більш широким поняттям, ніж 
навчання. Розглядаючи взаємовідношення 
виховання і навчання в єдиному 
педагогічному процесі у ВВНЗ, необхідно 
підкреслити наступне: 

1. Виховання – поняття ширше, ніж 
навчання, по цілях, завданнях і сфері впливу. 
Навчання по відношенню до виховання, з 
одного боку, співвідноситься, як частина до 
цілого, а з іншої – як засіб досягнення мети. 
Навчальна діяльність, викладання виступає 
одночасно і як виховання, бо вплив 
викладача на психіку тих, хто навчається, 
передбачає певну виховну складову.  

2. На відміну від навчання виховання – 
це складніший і важчий процес. Воно 
вимагає значно більших зусиль і педагогічної 
майстерності, ніж озброєння слухачів 
(курсантів) знаннями, вироблення у них 
навиків і умінь. Виховання покликане 
формувати у того, хто виховується, певний 
тип поведінки, правильне відношення його 
до навколишнього світу і до самого собі. 
Знання, навики, уміння – необхідні 
компоненти правильної поведінки офіцера і 
курсанта.  

3. Виховання, маючи справу зі 
складнішими структурами психічних явищ, 
ніж навчання, вимагає глибшого 
“проникнення” в психіку людини, створення 
більш складної системи впливу на неї. А 
звідси випливає, що для успішного 
виховання слухачів (курсантів) викладачеві 

важливо глибоко знати свій предмет, 
володіти методичною майстерністю, 
служити для тих, хто навчається, зразком 
громадянської свідомості, відповідальності, 
принциповості, етичної чистоти.  

4. Виховання і навчання відрізняються 
один від одного по специфіці планування і 
організації процесів, а також по критеріях і 
методиці прояву результатів.  

5. Якщо у навчанні існує сувора 
послідовність вивчення окремих предметів і 
тем, то у вихованні послідовність 
визначається, виходячи з рівня вихованості, 
необхідності і важливості тих або інших 
якостей особистості й завдань виховання. 
Виховання – це процес багатогранний. 
Виховуючи у слухачів (курсантів), 
наприклад, відчуття патріотизму, ми разом з 
тим формуємо і такі почуття та особистісні 
якості, як громадянську відповідальність і 
вірність військовому обов’язку. 

6. Відмінність процесів виховання і 
навчання виявляється в критеріях і методах 
виявлення результатів роботи. Кінцевим 
продуктом навчальної діяльності є знання, 
навики і уміння слухачів (курсантів), об’єм і 
якість яких порівняно легко визначаються в 
ході контрольних робіт, заліків, іспитів і 
інших видів перевірок. Результати виховання 
– рівень сформованості свідомості, 
переконань, силу волі, етичні якості та 
людини – не можна встановити 
одноразовими контрольними перевірками.  

Розгляд місця військового виховання у 
ВВНЗ був би не повним без аналізу виховних 
аспектів терміну “військове навчання”. На 
думку вітчизняних науковців, військове 
навчання є планомірною, організованою, 
спільною і двосторонньою цілеспрямованою 
діяльністю тих, хто навчає і тих, хто 
навчається, спрямованою на свідоме, міцне і 
глибоке опанування останніми системою 
військово-професійних знань, навичок і вмінь, 
процесом, під час якого набувається військова 
освіта, відбувається виховання, розвиток і 
психологічна підготовка військовослужбовців і 
військових підрозділів, формування світогляду, 
засвоєння воєнного досвіду людства і 
військової діяльності” [12, с. 25]. 

Аналіз функцій військово-дидактичного 
процесу дозволяє стверджувати, що освітня 
функція процесу навчання реалізується через 
виховну та розвиваючи функції, а також 
психологічну підготовку та 
самовдосконалення того, хто навчається 
(рисунок 1).  
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Рисунок 1. Місце виховної функції у навчально-виховному процесі ВВНЗ 

При цьому, “... виховна функція є 
невіддільною від освітньої і спрямована на 
забезпечення єдності навчально-виховного 
процесу... Ця функція становиться головною 
у військово-навчальному процесі, яка 
підпорядковує собі всі інші” [12, с. 100]. 

Метою виховання в українському 
суспільстві, яка впливає на визначення цілей 
виховання слухачів (курсантів) ВВНЗ, можна 
вважати формування гармонійно розвинутої 
та суспільно активної особистості з науковим 
світоглядом, високим духовним потенціалом, 
що бажає та вміє працювати на благо самого 
себе й суспільства.  

Обґрунтування концептуальних основ 
військового виховання слухачів (курсантів) 
ВВНЗ і побудова виховного процесу з ними 
неможливі без чіткого визначення його 
принципів. На основі існуючих поглядів 
науковців нами запропонована система 
принципів із трьох їх груп.  

До першої групи принципів відносяться 
загальні принципи виховання, зокрема: 
науковості; суспільної спрямованості; 
виховання особистості в діяльності та 
спілкуванні; стимулювання внутрішньої 
готовності особистості; гуманізму в 
поєднанні з високою вимогливістю; 
оптимістичного прогнозування; опори на 
позитивні якості вихованців; врахування 
вікових та індивідуальних особливостей тих, 
хто виховується, їх інтересів і потреб; 
виховання в колективі. 

Другою групою принципів, які 
безпосередньо впливають на процес 
військового виховання, можна вважати 
принципи національного виховання 
українських громадян, які ми визначаємо на 
основі поглядів вітчизняного педагога 
академіка С. У. Гончаренка [5, с. 270]: 
виховання в громадянському, національному 
дусі; гуманізм; демократизм; 
природовідповідність; діяльнісно-

особистісний підхід; наступність; 
спадкоємність поколінь. 

До третьої групи принципів можна 
віднести принципи військового виховання, 
зокрема виховання у процесі військової 
діяльності і повсякденного життя; суб’єкт-
суб’єктний характер виховних відносин; 
наступальність, активність, системність і 
конкретність виховних заходів; свідомість, 
самодіяльність та активність вихованців; 
поєднання комплексного, диференційованого 
та індивідуального підходу у виховній 
діяльності; єдність, погодженість і спадковість 
виховних впливів, зусиль і дій; оптимізація 
виховного процесу [12, с.136-137]. 

Суб’єктами військового виховання у 
ВВНЗ є :керівництво навчальних закладів та 
їх структурних підрозділів (факультетів, 
кафедр);командири навчальних груп; 
викладачі під час проведення ними занять із 
відповідними навчальними групами; 
військові колективи та соціальне середовище 
у цілому. 

Об’єктами військового виховання у 
ВВНЗ є: слухачі та курсанти;слухацькі 
(курсантські) колективи. 

Обґрунтування системи військового 
виховання слухачів (курсантів) ВВНЗ 
передбачає також врахування інноваційних 
підходів до її побудови, сучасних тенденцій 
щодо гуманізації, демократизації процесу 
виховання, надання йому суб’єкт-
суб’єктного, громадянського, національного 
та професійного спрямування, використання 
нетрадиційних підходів до його 

Враховуючи особливості побудови 
системи підготовки фахівців ВСПР, в ній 
можна виділити три складові військового 
виховання, які функціонують у відповідних 
ВВНЗ, а саме: 

1. Виховання курсантів – майбутніх 
фахівців ВСПР тактичного рівня у 
Військовому інституті Київського 
національного університету імені Тараса 
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Шевченка (за спеціалізаціями “Військова 
психологія”, “Військова політологія”), 
Академії Сухопутних військ імені гетьмана 
Петра Сагайдачного (за спеціалізація ми: 
“Культурологія”, “Виховна робота у 
підрозділах (частинах) Сухопутних військ”), 
Харківському університеті Повітряних Сил 
імені Івана Кожедуба (за спеціалізацією: 
“Виховна робота у підрозділах (частинах) 
Повітряних сил”), Академії військово-
морських сил імені П. С. Нахімова (за 
спеціалізацією: “Виховна робота у підрозділах 
(на кораблях) Військово-Морських сил” . 

2. Виховання офіцерів – майбутніх 
фахівців ВСПР оперативно-тактичного рівня 
у Національному університеті оборони 
України (за спеціалізаціями: “Організація 
морально-психологічного забезпечення 
військ (сил)”, “Організація інформаційно-
пропагандистського забезпечення військ 
(сил)”, “Військова журналістика”, а також, в 
разі наявності державного замовлення, за 
спеціальністю “Педагогіка вищої школи”). 

 3. Виховання офіцерів – майбутніх 
фахівців органів ВСПР оперативно-

стратегічного рівня у Національному 
університеті оборони України (за 
спеціальністю “Управління діями з’єднань та 
об’єднань Збройних Сил”. 

У педагогічному розумінні система 
військового виховання слухачів (курсантів) 
ВВНЗ є феноменом педагогічної взаємодії 
між суб’єктами та об’єктами виховання, 
створеним на основі здобутків воєнної та 
гуманітарної науки, засадах національно-
історичних і військових традицій 
українського народу та його ЗС, 
інтегрованим у систему громадянського, 
національного та патріотичного виховання 
громадян нашої держави, який містить в собі 
органічно взаємопов’язані цільовий, 
емоційно-мотиваційний, змістовний, 
процесуальний, контрольно-регулюючий, 
результативний і суб’єкт-суб’єктний 
компоненти, спрямовані на досягнення 
ефективності виховання, високого рівня 
вихованості офіцерів і курсантів та їх 
готовності до успішної професійної 
діяльності в ОВСПР (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Система військового виховання слухачів (курсантів) ВВНЗ 

Розуміння поняття “мета військового 
виховання у ВВНЗ”, можна також 
стверджувати, що найголовніша мета такого 
виховання – формування у слухачів 
(курсантів) потреби постійного 
самовдосконалення.  

Мета військового виховання слухачів 
(курсантів) служить основою для визначення 
напрямів, завдань і змісту цієї діяльності з 
урахуванням вимог Положення про органи з 
виховної та соціально-психологічної роботи 
у Збройних Силах України, організаційно-
методичних вказівок щодо реалізації 
соціальної та гуманітарної політики у вищих 
військово-навчальних закладах та військових 
навчальних підрозділах вищих навчальних 
закладів у відповідному навчальному році, 
планів виховної та соціально-психологічної 

роботи, зміцнення військової дисципліни у 
відповідному ВВНЗ на навчальний рік.  

Аналіз практичних засад 
функціонування системи військового 
виховання у ВВНЗ дозволяє виділити 
позитивні аспекти та деякі недоліки. 

До позитивних аспектів виховання 
слухачів (курсантів) ВВНЗ можна віднести: 

1. Наявність необхідних нормативно-
правових та управлінських основ організації 
виховного процесу у ВВНЗ, основний зміст 
яких на сьогодні відображується в 
Організаційно-методичних вказівках щодо 
реалізації соціальної та гуманітарної 
політики у ВВНЗ у 2012-2013 навчальному 
році, затверджених Першим заступником 
Міністра оборони України. 
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2. В цілому, достатньо високий рівень 
підготовленості суб’єктів виховання та 
організації виховного процесу, оскільки у 
ВВНЗ традиційно працюють 
висококваліфіковані досвідчені вчені та інші 
фахівці, які не лише належним чином 
підготовлені теоретично, але й, як правило, 
мають значний практичний досвід військової 
служби і навички організації та проведення 
виховної роботи з особовим складом.  

3. Наявність у ВВНЗ значного 
потенціалу використання виховних аспектів 
навчальних занять як методу 
опосередкованого педагогічного впливу на 
слухачів (курсантів) гуманітарного профілю.  

До недоліків функціонування системи 
військового виховання слухачів (курсантів) 
ВВНЗ слід віднести:  

1. Поширення, починаючи з 2005 року, 
серед окремих військових керівників 
суб’єктивних поглядів стосовно ролі органів 
з гуманітарних питань (виховної роботи) у 
життєдіяльності військ (сил), ставлення до 
виховної роботи і до статусу відповідних 
посад у ВВНЗ і ЗС України в цілому як до 
чогось другорядного, а також прийняття 
деяких недоцільних рішень у гуманітарній 
сфері. 

2. Не конкретне формулювання 
кваліфікаційних вимог до кандидатів для 
призначення на посаду заступника 
начальника вищого військового навчального 
закладу з гуманітарних питань у пункті 2.3. 
Інструкції про порядок заміщення вакантних 
посад командування, наукових, науково-
педагогічних (педагогічних) працівників у 
вищих військових навчальних закладах 
(військових навчальних підрозділах вищих 
навчальних закладів).  

3. Не зовсім вдала редакція назв розділів 
планів виховної та соціально-психологічної 
роботи, зміцнення військової дисципліни, які 
складаються ВВНЗ згідно з Організаційно-
методичними вказівками щодо реалізації 
соціальної та гуманітарної політики у ВВНЗ 
у 2012-2013 навчальному році, а також 
попередніх роках.  

4. Певне “розчинення” напрямів 
військового виховання у виховному процесі, 
викликане тим, що у планах виховної та 
соціально-психологічної роботи, зміцнення 

військової дисципліни ВВНЗ ці напрями 
(крім військово-патріотичного, якому 
присвячено розділ V вказаного плану), 
окремо не виділені, що призводить до 
безсистемності та фрагментарності 
відповідних заходів.  

5. Відносно невеликий, у порівнянні із 
арміями провідних країни світу, бюджет 
навчального часу на викладання дисциплін 
гуманітарного циклу для слухачів 
оперативно-тактичного та оперативно-
стратегічного рівнів підготовки, про йшлося 
вище.  

6. Не зовсім оптимальний розподіл 
бюджету навчального часу у ВВНЗ, де 
готуються курсанти – майбутні фахівці 
ВСПР ЗСУ тактичного рівня. 

7. Відсутність у навчальних програмах і 
планах підготовки фахівців оперативно-
стратегічного рівня Національного 
університету оборони України додаткового 
блоку навчальних дисциплін для слухачів 
гуманітарного профілю, потреба в існуванні 
якого є очевидною [9].  

Таким чином, констатуючи в цілому 
позитивний стан нинішньої системи 
підготовки фахівців ВСПР у ВВНЗ слід 
наголосити на наявності значної кількості 
недоліків, без усунення яких, домогтися 
кардинального підвищення її 
функціонування буде навряд чи можливо. 

Висновки. Враховуючи стійке 
зростання у сучасних умовах ролі духовної 
складової функціонування ЗСУ, особливого 
значення набуває підготовка у ВВНЗ 
висококваліфікованих офіцерів – фахівців 
ВСПР, від професійної діяльності яких 
безпосередньо залежить морально-
психологічний стан військ (сил) та їх 
боєготовність у цілому. Військове виховання 
у ВВНЗ займає центральне місце та є більш 
широким поняттям, ніж навчання. 
Основними напрямами військового 
виховання офіцерів і курсантів є 
громадянське (національне), патріотичне, 
військово-професійне, моральне, розумове, 
естетичне, соціально-правове, екологічне, 
родинно-сімейне та фізичне. За ними 
доцільно організовувати виховну роботу зі 
слухачами (курсантами), з відображенням їх 
у відповідних планах ВВНЗ. 
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MILITARY EDUCATION AS A PART OF TRAINING EDUCATIONAL, SOCIAL AND 

PSYCHOLOGICAL WORK 
At the present stage of reform and development of the Armed Forces of Ukraine is particularly important 

issue of increasing the spiritual component of their livelihoods and building morale of troops (forces). This 
places high demands on consciousness, self-awareness, motivation and vital installations troops, the degree of 
which depends on the forcing of readiness of personnel to perform assigned tasks. It is well known that the army 
reform of any state , including the Armed Forces of Ukraine requires solving not only relevant organizational 
and military- technical issues , but also to construct an optimal and effective training and education of personnel, 
designed to provide the proper level of its moral and psychological readiness to perform tasks. One of the goals 
of this activity are, firstly, "education teachers " within the walls of higher military educational institutions, and 
secondly - the theoretical and methodological training of students ( cadets ) as subjects for future military 
training to further military and professional activities , including equipment with appropriate knowledge , 
forming their skills highly educational, social and psychological work. The concept of "military training" we 
consider in its modern interpretation, which differs from the definition of this category in the Soviet military 
pedagogy. It is known that in the scientific and educational literature of the Soviet period was considered a 
generic term, the term "education", which, in turn, divided into appropriate components: the ideological and 
political, military and professional (military), moral, legal, aesthetic and physical education. 

Keywords: education, educational and socio-psychological work, higher military educational institutions, 
military education, military training, the Ukrainian Armed Forces, cadets, educational bodies and socio-
psychological work, listeners. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ 
ЗАСОБАМИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКІЙ 

МІСЦЕВОСТІ 
 
У статті розкрито особливості проведення роботи щодо формування здорового способу життя 

підлітків засобами культурно-просвітницької діяльності. 
Ключові слова: здоровий спосіб життя, сільська молодь, фактори, принципи, особистість. 
В статье раскрыты особенности проведения работы по формированию здорового образа жизни 

подростков средствами культурно-просветительской деятельности.  
Ключевые слова: здоровый образ жизни, сельская молодежь, факторы, принципы, личность. 
Постановка проблеми у загальному 

вигляді. Збереження здоров’я населення є 
однією з найважливіших соціальних 
проблем, що потребує системного 
дослідження і вирішення. Здоров'я у всі часи 
вважалося вищою цінністю, яка є важливою 
основою активного творчого життя, щастя, 
радості і благополуччя людини. Стан 
здоров'я підростаючого покоління – 
найважливіший показник благополуччя 
суспільства і держави, що відображає не 
тільки справжню ситуацію, а й дає точний 
прогноз на майбутнє. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Пропаганда здорового способу 
життя на науковому та практичному рівнях, 
що ведеться сьогодні, в основному не 
сприймається молоддю. Можна говорити про 
певний вакуум, який необхідно заповнити 
соціально і особистістно значущими 
орієнтирами. Одним із таких орієнтирів є 
організація засад здорового способу життя 
соціальними педагогами на різних рівнях 
професійної діяльності. 

Питання здоров’я та здорового способу 
життя, розвитку та становленню особистості 
дитини і підлітка розглядаються багатьма 
дослідниками: виховна робота в школі 
засобами фізичної культури (Г.І. Власюк, А.Д. 
Дубогай, С.О. Свириденко, А.Л. Турчак); 
психологічні, моральні особливості виховання 
особистості (І.Д. Бех, Н.Ю. Максимова, С.К. 
Масгутова, І.В. Нікітіна, Р.Ф. Пасічняк, І.М. 
Романишин); формування ціннісних 
орієнтацій підлітків (С.В. Лапаєнко, О.Ф. 
Турянська); становлення соціальної 
активності підлітків (К.М. Власова, О.І. 
Карпухін, О.А. Кузьменко та ін.). 

Виходячи з цього, метою статті є 
розкрити особливості проведення соціально-
педагогічної роботи з підлітками сільської 
місцевості з метою формування особистісних 

установок на здоровий спосіб життя, на 
усвідомлення дітьми цінностей здоров’я.  

Виклад основного матеріалу. 
Усвідомлення важливості здорового способу 
життя для ефективності життєдіяльності та 
самореалізації на когнітивному рівні при 
досить обмежених стереотипних уявленнях 
про нього і глибинних несформованих 
установках призводить до того, що в 
більшості випадків лише екстремальні 
ситуації можуть спонукати до реалізації 
здорового способу життя. 

Формування особистісної культури 
відбувається у процесі життєдіяльності 
людини, засвоєння нею навколишнього світу, 
пристосування середовища до своїх потреб. 
Тому одним з головних питань щодо 
формування здорового способу життя є 
виявлення соціальних та культурних 
цінностей, включених в її (особистості) 
«життєвий простір» [2]. 

Можна виділити дві групи факторів, що 
впливають на формування здорового способу 
життя: 

- фактори ризику, що негативно 
впливають на формування позитивних 
установок на здоровий спосіб життя і 
запобігання вживанню психоактивних 
речовин: асоціальний спосіб життя батьків, 
безвідповідальне ставлення до виховання; 
недосконалі, малоефективні методи 
профілактичної роботи; недостатність знань, 
інформації, досвіду з формування здорового 
способу життя; недоступність нових, 
інтерактивних методик, відсутність 
зацікавленості педагогів шкіл у такій роботі 
та належного матеріально-технічного 
забезпечення; 

- «захисні» фактори, завдяки яким 
формуються позитивні установки на здоровий 
спосіб життя: позитивний мікроклімат в сім’ї, 
позитивні установки на здоровий спосіб життя 
в референтних групах; валеологічні знання; 
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вміння передбачати і розпізнавати ризики для 
здоров’я, уникати їх у повсякденному житті; 
позитивна самооцінка та почуття власної 
гідності. 

Культурно-просвітні програми 
формування здорового способу життя 
підлітків для профілактики вживання 
психоактивних речовин мають ґрунтуватись 
на таких принципах: 

- послідовності, наочності, поетапності; 
- інтерактивності – переважання ігрових, 

дискусійних форм роботи, що дозволяє 
перетворити суб’єкт виховного впливу на 
його об’єкт; це особливо важливо, бо в 
підліткових групах трансмісія культурних 
цінностей відбувається на рівні «підліток-
підліток»; 

- максимальної активізації захисних 
факторів та нейтралізації факторів ризику; 

- комплексності – спрямованість 
програм на формування здорового способу 
життя в різних аспектах: фізичному, 
психічному, соціальному, культурному, 
духовному; розвиток знань, навичок 
установок особистості на здоровий спосіб 
життя; 

- інтеграції виховних можливостей сім’ї, 
школи, дозвіллєвих інститутів; 

- соціально-культурної адекватності 
(культурна специфіка регіону, фактори 
ризику, захисні фактори, розповсюдженість 
психоактивних речовин серед підлітків тощо) 
і врахування вікових особливостей підлітків. 

Можна зазначити три напрями в роботі з 
дітьми: структурний, змістовний та 
функціональний. Кожен з цих напрямів 
вибудуваний за власним принципом. 

В основу структурного напряму 
покладено принцип диференціації життєвого 
середовища підлітка: родина, культурно-
просвітницькі, дозвіллєві, спортивні заклади, 
коло друзів, дворові компанії, групи. 
Завдання цього напряму – виявити 
педагогічні можливості кожного із цих 
інститутів для інтеграції їх діяльності з 
формування здорового способу життя 
підлітків і попередження вживання ними 
психоактивних речовин [4]. 

У межах змістовного напряму 
розроблено чотири змістовні модулі (блоки): 
робота з підлітками, робота з батьками, 
робота з педагогами, «комплексний модуль» 
(дозвіллєві і культурно-просвітні заходи за 
участю підлітків, батьків та педагогів – 
родинні заходи, вікторини, конкурси, ігрові, 
концертні програми) [3]. 

В основу функціонального напряму 
покладено принцип інтеграції інформаційної, 
виховної та рекреаційної функцій дозвілля 

підлітків. Програми за цим напрямом 
дозволяють забезпечувати відповідність 
культурно-просвітніх заходів природі дозвілля 
та віковим особливостям підлітків [1]. 

У роботі зі школярами застосовуються 
превентивні, дискусійні та ігрові форми 
діяльності. Згідно з принципом 
поліфункціональності кожна з форм роботи 
інтегрувала ігрову, пізнавальну, 
інформативну функції. Обираються такі 
форми культурно-просвітньої діяльності, які 
були здатні найбільшою мірою впливати на 
емоційну сферу підлітків та сприяти 
формуванню негативних установок до 
вживання психоактивних речовин. За 
характером такого впливу можна виокремити 
такі групи форм (назви умовні): 

- пізнавально-емоційні – демонстрація 
ляльки, що палить, окулярів п'яниці, 
біографічних фільмів про курців, наркоманів 
тощо; 

- «шокові» – показ макетів легенів 
курців, відеозаписи із зверненням курця, 
хворого на рак легенів; інтерв'ю з 
наркоманами; 

- контрастні – як противага особистісно 
шкідливим, соціально чи особистісно 
деструктивним формам - спорт, клуби за 
інтересами, аматорство, хобі; 

- рольові – залучення підлітків до 
ігрових ситуацій, що проектуються як на 
особисті проблеми окремих індивідів, так і на 
підліткову групу чи на шкільний клас; 
підліткам пропонується зіграти нетипові для 
них позитивні соціальні ролі, після чого всі 
учасники можуть поділитись враженнями та 
міркуваннями; важливо, щоб при 
обговоренні підліток мав схвалення 
учасників референтної для нього групи; 

- «відразливі» – моделюється ситуація з 
образом антигероя - негативного образу, – 
при обговоренні ролей формується відраза до 
образу, який раніше сприймався нейтрально 
чи навіть позитивно, як своєрідна «анти 
ідентифікація». При цьому методично 
важливим є те, що роль антигероя не можна 
доручати самим підліткам; її мають 
виконувати дорослі чи актори; 

- сюжетні – розігрування сценок та 
ситуацій на теми здорового способу життя; 
при цьому підлітки набувають знань з цієї 
проблематики, формують установки і моделі 
поведінки позитивних героїв. 

На нашу думку, формування здорового 
способу життя має соціокультурний характер 
і суть його полягає в тому, що завдяки 
пропаганді даної проблеми у суспільстві 
створюється краще усвідомлення живої і 
неживої природи, а це, відповідно, дозволяє 
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краще розуміти походження коренів проблем 
здоров’я. В свою чергу, краще розуміння 
проблем здоров’я обумовлює більші 
можливості вирішення цих питань. 

Як правило, розвиток не здорового 
способу життя є одним із недоліків 
соціально-педагогічної роботи. Говорячи про 
недоліки, маємо на увазі те, що людина, яка 
не має відношення до соціально-педагогічної 
діяльності, не завжди розуміє всю складність 
розвитку даної проблеми, а тим більше не 
знайома з методами, формами роботи.  

Сьогодні більше потрібно проводити 
просвітницьку роботу, яка включає лекторії, 
виступи по радіо, телебаченні щодо 
формування і збереження знань і навичок 
здорового способу життя, розрахованого на 
широкий загал дітей та молоді. Потрібно 
працювати над тим, щоб профілактична 
робота крокувала в ногу з потребами молоді 
щодо переконань, поглядів, щоб форми даної 
роботи були цікавими, а здоровий спосіб 
життя був престижний. 

Також потрібно більше пропагувати 
різноманітної літератури, пов’язаної з 
вихованням дітей та молоді, де б більше 
йшлось про здоровий спосіб життя, про норми 
та правила поведінки. Потрібно краще 
залучати молодь до різної культурно-масової 
діяльності, тому що для підлітків характерно 

проведення вільного часу переважно з 
друзями. І хоча підліткові групи складаються 
стихійно, до них входять хлопці та дівчата, 
близькі за рівнем розвитку, запитами та інте-
ресами. Але якщо підліткова група не 
об'єднана якоюсь корисною діяльністю, у ній 
переважає «порожнє» проведення часу, і така 
знудьгована група стає сприятливим 
середовищем для вживання різних 
алкогольних напоїв, наркотичних речовин, що 
потім призведе до непередбачуваних наслідків. 

Висновки. Аналіз стану формування 
здорового способу життя підлітків засобами 
культурно-просвітньої діяльності дав 
можливість виділити такі перешкоди на 
шляху розв’язання поставленої проблеми: 
перевага застарілих форм роботи з 
попередження залежності від психоактивних 
речовин; примусова участь підлітків у цій 
діяльності; практична відсутність 
зацікавленості батьків у спільній роботі над 
формуванням здорового способу життя та 
попередженням залежності від 
психоактивних речовин; загальна низька 
культура родинного дозвілля. Культурно-
просвітня діяльність повинна бути 
спрямована на подолання цих перешкод, 
тому програми з формування здорового 
способу життя підлітків мають ґрунтуватися 
на відповідних цільових установках. 
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FEATURES PROMOTING HEALTHY LIFESTYLES TEENAGERS MEANS OF CULTURAL 
AND EDUCATIONAL ACTIVITIES RURAL 

The article deals with the peculiarities of work to create a healthy lifestyle mean adolescents cultural and 
educational activities. A healthy lifestyle is a sociocultural nature and its essence lies in the fact that through the 
promotion of the problems in society creates a better understanding of animate and inanimate nature, and that, 
consequently, allows bettering understanding the origin of the roots of health problems. In turn, a better 
understanding of health issues causing greater opportunities to address these issues.Analysis of a healthy lifestyle 
adolescents means of cultural and educational activities made it possible to identify such obstacles to the solution 
of the problem: the advantage of outdated forms of prevention of substance dependence, forced teens participate 
in this activity, the virtual absence of parental interest in working together on promoting healthy lifestyles and 
prevention of substance dependence, total low culture family entertainment. Cultural and educational activities 
should be aimed at overcoming these obstacles, because the program to create a healthy lifestyle adolescent 
should be based on the relevant target set. 

Keywords: healthy lifestyle, rural youth, factors, principles, personality. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ 
МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ АДИКТИВНОЇ 

ПОВЕДІНКИ В УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 
У статті розкрито вагомість практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів до 

профілактики адиктивної поведінки в учнів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах. 
Проаналізовано роль профілактичної діяльності майбутнього соціального педагога та уточнено 
сутність та зміст адиктивної поведінки. Головна увага зосереджена на характеристиці педагогічних 
умов, які сприяють формуванню високого рівня готовності майбутніх соціальних педагогів до 
профілактики адиктивної поведінки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Ключові слова: майбутній соціальний педагог, профілактична діяльність, адитивна поведінка, 
педагогічні умови, компоненти готовності, формування готовності.  

В статье раскрыто значимость практической подготовки будущих социальных педагогов к 
профилактике аддиктивного поведения у учащихся, обучающихся в общеобразовательных учебных 
заведениях. Проанализирована роль профилактической деятельности будущего социального педагога и 
уточнены сущность и содержание аддиктивного поведения. Главное внимание сосредоточено на 
характеристике педагогических условий, способствующих формированию высокого уровня готовности 
будущих социальных педагогов к профилактике аддиктивного поведения учащихся 
общеобразовательных учебных заведений. 

Ключевые слова: будущий социальный педагог, профилактическая деятельность, аддитивное 
поведение, педагогические условия, формирование готовности. 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Нині в нашій країні загострилися 
проблеми, які безпосередньо пов’язані із 
розвитком адиктивної поведінки у всіх 
категорій населення. Проте найбільш 
вразливими до різноманітних адикцій 
безумовно є учні, що навчаються в 
загальноосвітніх навчальних закладах. Через 
особливості віку саме школярі належать до 
групи ризику. Дослідження науковців та 
практиків підтверджують факт, що серед 
українських підлітків достатньо поширеним є 
хімічна залежність (куріння, алкоголь, 
залежність від ліків, наркоманія, 
токсикоманія), порушення харчової 
поведінки, гемблінг. Зокрема вживання 
алкоголю, наркотиків, тютюнопаління і 
пов’язані з цим явища соціальної дезадаптації, 
дезінтеграції та деградації особистості 
школярів підліткового віку є однією із 
найсерйозніших проблем українського 
суспільства за останні десятиліття. 

Тривала соціально-культурна та 
політико-економічна криза загострила й 
якісно змінила проблему адиктивної 
поведінки дітей, що є учнями 
загальноосвітніх навчальних закладів у бік 
суттєвого поглиблення. Як свідчить 
статистика, динаміка щорічного зростання 
кількості підлітків, що мають адиктивну 
поведінку, становить 10-12 %. Виходячи із 
вище наведених фактів, нині назріла гостра 
потреба у профілактичній діяльності високо 

компетентних фахівців соціально-
педагогічної сфери, які би мали ґрунтовні 
знання щодо попередження адиктивної 
поведінки школярів. Вважаємо, що до таких 
фахівців, у першу чергу, належать соціальні 
педагоги.  

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Зазначимо, що питання, які 
пов’язані із професійною підготовкою 
майбутніх фахівців, які працюватимуть у 
соціально-педагогічній сфері висвітлювалися у 
наукових напрацюваннях українських 
фахівців, а саме їх піднято у монографіях 
І. Звєрєвої, А. Капської, О. Карпенко, 
І. Козубовської, Л. Міщик, В. Поліщук, 
С. Харченка та ін. Визначальний внесок у 
вивчення адиктивної поведінки зробили 
зарубіжні (Р. Браун, С. Сандервірт) та російські 
(А. Гоголева, С. Єгорченко, А. Єгоров, 
Є. Змановська, О. Личко, А. Худяков) науковці. 
У наукових дослідженнях українських фахівців 
(М. Баразміна, Г. Золотова, О. Ліщинська, 
Н. Максимова, С. Толстоухова, та ін.) питання 
адиктивної поведінки та її профілактики також 
активно вивчаються. Зокрема, вагомі 
досягнення щодо використання інноваційних 
технологій у профілактиці адиктивної 
поведінки підлітків у діяльності практичного 
психолога і соціального педагога представлено 
у напрацюваннях С. Березіна, О. Беспалько, 
К. Лисецького, М. Малькової, Т. Окушко, 
В. Оржеховської, Т. Федорченка, І. Шишової 
та ін. 
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Нині в наукових доробках Є. Аверіної, 
С. Болтівець, О. Виходцевої, О. Киричук, 
В. Кириченка, Р. Козубовського, 
Н. Сергєєвої, О. Соловйової, О. Тютюник 
окреслено напрямки покращення соціально-
педагогічної роботи в школі щодо роботи з 
профілактики адиктивної поведінки. Однак, 
можна констатувати той факт, що й нині не 
розкриті усі теоретико-практичні аспекти 
професійної підготовки майбутніх 
соціальних педагогів до профілактики 
адиктивної поведінки. Потребує 
обґрунтування та впровадження у 
професійну підготовку майбутніх соціальних 
педагогів комплекс педагогічних умов, які 
матимуть вагомий вплив на формування 
високого рівня готовності до профілактики 
адиктивної поведінки учнів, які навчаються в 
загальноосвітніх навчальних закладах. Ці 
факти й були покладені нами в основу 
написання статті та послужили відправною 
точкою нашого дослідження. 

Мета статті – теоретично обґрунтувати 
та окреслити практичні механізми 
впровадження педагогічних умов 
формування готовності майбутніх соціальних 
педагогів до профілактики адиктивної 
поведінки в учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Насамперед зазначимо, що 
вагомим аргументом на користь формування 
готовності у майбутніх соціальних педагогів 
до профілактики адикції школярів є той факт, 
що відповідно до Державного галузевого 
освітнього стандарту спеціальності 6.010100 
– «Соціальна педагогіка» бакалавр готується 
під час навчання у ВНЗ до виконання таких 
видів діяльності як: навчально-виховної, 
діагностичної, реабілітаційної, корекційної, 
соціально-педагогічної. Таким чином, 
готувати майбутніх фахівців соціально-
педагогічної сфери до профілактики 
адиктивної поведінки у підлітків 
загальноосвітніх навчальних закладів 
необхідно ще зі студентської лави. На 
доцільність формування готовності 
майбутніх соціальних педагогів до 
профілактики і корекції адикцій вказує і 
функціональний спектр професійної 
діяльності, а також перелік професійних 
умінь. Причому аналітичні уміння 
передбачають вивчення особисті та 
передбачення і попередження життєвих криз 
клієнта безпосередньо вказують на 
необхідність формування готовності до 
профілактики адиктивної поведінки. 

Наведемо ще деякі аргументи на користь 
професійної підготовки до профілактичної 
діяльності студентів під час навчання. 
Зокрема, серед найбільш вагомих умінь, 
якими має оволодіти студент ВНЗ, що 
здобуває кваліфікацію «соціальний педагог» 
А. Капська [7, с. 31] виокремлює уміння 
організовувати індивідуальні, групові, масові 
форми профілактичної роботи; виявляти 
групи ризику серед підлітків та молоді; 
володіти способами та формами 
профілактичної роботи з різними соціальними 
групами. Необхідність підготовки 
майбутнього соціального педагога до 
профілактики адиктивної поведінки школярів 
задекларовано у функціональних обов’язках. 
До прикладу, в листі Міністерства освіти і 
науки України «Про особливості діяльності 
практичних психологів (соціальних педагогів) 
загальноосвітніх навчальних закладів» № 1/9 
– 272 від 2 серпня 2001 р зазначена 
необхідність розв’язання конкретних 
професійних завдань, а саме: орієнтація учнів 
на здоровий спосіб життя та профілактика 
правопорушень серед неповнолітніх. Наведені 
аргументи служать підтвердженням 
необхідності формування належного рівня 
готовності майбутніх соціальних педагогів до 
профілактичної діяльності адикцій учнів, які 
навчаються у загальноосвітніх навчальних 
закладах. 

У процесі дослідження нами було 
встановлено той факт, що професійна 
діяльність соціального педагога включає три 
напрямки роботи (участь в управлінні 
закладом освіти, участь у виховному процесі, 
участь в організації виховного середовища). 
Причому окреслені напрями деталізуються 
відповідно до конкретних соціально-
педагогічних проблем, які існують в 
конкретному загальноосвітньому 
навчальному закладі, а також категорій учнів, 
які там навчаються. Зазвичай у кожному 
навчальному закладі, є певна кількість учнів, 
яким притаманна адиктивна поведінка, а тому 
вони потребують соціально-педагогічної 
допомоги від соціального педагога.  

Насамперед логіка нашого дослідження 
передбачає короткий аналіз сутності самого 
терміну «адикція». У своєму дослідженні ми 
за основу взяли підхід, що задекларований у 
малій енциклопедія з соціальної педагогіки 
під авторством І. Звєрєвої [3]. У баченні 
автора адикція передбачає залежність від 
деяких речовин, предметів або видів 
діяльності [3, с. 9]. Виокремлюють хімічну 
(алкоголізм, наркоманія, вживання 
лікарських засобів у дозах, що перевищують 
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терапевтичні, вживання галюциногенів, а 
також препаратів побутової хімії) й 
нехімічну (азартні ігри (гембінг), сексуальна, 
любовна адикції, адикція до витрачання 
грошей, Інтернет-адикція, гаджет-адикція, 
залежність від деструктивних культів форми 
адикцій) форми адикцій. У процесі 
дослідження було встановлено той факт, що 
адитивна поведінка часто компенсує важливі 
потреби дитини, які були блоковані в родині. 
Тоді як у формуванні адиктивної поведінки 
школяра, зазвичай, можуть відігравати роль 
фактори спадковості та стану здоров’я, але 
першочерговий вплив здійснює сім’я.  

Досліджуючи означену проблематику 
адиктивної поведінки, ми прийшли до 
усвідомлення того факту, що її профілактика 
повинна посісти вагоме місце у структурі 
професійної діяльності майбутнього 
соціального педагога, а також і те, що 
студенти повинні готуватися до зазначеного 
виду діяльності ще під час навчання у ВНЗ. 
Як констатує О. Безпалько [1] профілактика 
це «комплекс економічних, політичних, 
правових, медичних, психолого-педагогічних 
заходів, спрямованих на попередження, 
обмеження, локалізацію негативних явищ у 
соціальному середовищі» [1, с. 35]. На думку 
Ф. Мустаєвої профілактика передбачає 
«систематичну діяльність, яка здійснюється 
для застереження діяльності осіб, які ведуть 
анти суспільний спосіб життя, з метою 
попередження злочинів та інших асоціальних 
проявів» [2, с. 225]. 

У нашому баченні профілактику 
доцільно розглядати як процес і як 
конкретний результат соціально-педагогічної 
діяльності. Це пов’язано з тим, що методи 
профілактики, в першу чергу, спрямовані на 
викорінення джерел стресової ситуації, 
асоціальної поведінки, різноманітних 
проблем як в самій особистості так і у 
соціальному середовищі. У своїй практичній 
діяльності майбутній соціальний педагог 
повинен навчитися ефективно контактувати 
із класним керівником, батьками, учителями 
та громадськістю стосовно профілактичної 
діяльності адиктивної поведінки підлітків, які 
навчаються у загальноосвітніх навчальних 
закладах. Майбутній фахівець ще під час 
навчання у ВНЗ повинен навчитися 
ефективно працювати з учнями у 
зазначеному напрямку та мати високий 
рівень готовності до профілактичної 
діяльності адиктивної поведінки учнів. 

Зазначимо, що у процесі дослідження 
нами було виокремлено мотиваційний, 
когнітивний, процесуальний компоненти 

готовності майбутніх соціальних педагогів до 
профілактики адиктивної поведінки в учнів, 
які навчаються в загальноосвітніх 
навчальних закладах. Проведений 
констатувальний етап експериментального 
дослідження дав нам змогу з’ясувати той 
факт, що студенти (Хмельницького 
національного університету, Хмельницького 
інституту соціальних технологій Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини 
«Україна», Тернопільського національного 
університету імені Володимира Гнатюка) 
мають середній рівень готовності щодо 
сформованості показників мотиваційного та 
когнітивного компоненту, нами також було 
встановлено низький рівень готовності щодо 
сформованості показників процесуального 
компоненту готовності до майбутніх 
соціальних педагогів до профілактики 
адиктивної поведінки учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів. Отримані результати 
дали нам реальні підстави для пошуку 
адекватних шляхів підвищення рівня 
готовності майбутніх соціальних педагогів до 
профілактики адиктивної поведінки в учнів. 

Серед найбільш перспективних шляхів 
було обрано впровадження у навчально-
виховний процес підготовки майбутніх 
соціальних педагогів обґрунтованих 
педагогічних умов. У своєму дослідженні ми 
виходили з того, що для вдосконалення 
кожного компоненту готовності доцільно 
підібрати конкретну педагогічну умову. 
Отже, для підвищення результативності 
мотиваційного компоненту готовності ми 
запропонували таку педагогічну умову, як 
«інтеграція теоретичного навчання, 
практичної підготовки та самоосвіти 
майбутніх соціальних педагогів». Задля 
підвищення рівня готовності майбутніх 
соціальних педагогів відповідно до 
показників когнітивного критерію нами було 
запропоновано таку педагогічну умову як 
«розробка факультативного спецкурсу та 
впровадження інноваційних технологій при 
його вивченні», тоді як з метою підвищення 
рівня сформованості показників 
процесуального компоненту у якості 
педагогічної умови було обрано «організацію 
самостійної волонтерської проектувальної 
діяльності майбутніх соціальних педагогів». 
Зупинимося більш конкретніше на 
характеристиці виокремлених умов та на 
практичних аспектах їхнього впровадження. 

Перша педагогічна умова орієнтована на 
розвиток ключових компетентностей в 
контексті майбутньої професійної діяльності 
та передбачає самостійне занурення 
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майбутнього фахівця в професійні завдання та 
способи їх вирішення. Зазначимо, що 
сучасний розвиток професійної освіти, 
очікуваним результатом якого є 
компетентність фахівця, характеризується 
зміною освітніх парадигм, переходом від 
парадигми навчання до парадигми вчення. 
Зокрема, парадигма вчення пов’язана із 
самостійним здобуванням наукових знань 
кожним студентом. Для нашого дослідження 
цінним є поєднання традиційного (парадигма 
навчання) та інноваційного (парадигма 
вчення) підходів до формування професійної 
компетентності майбутніх фахівців соціально-
педагогічної сфери в процесі навчання. До 
прикладу, парадигма вчення, у нашому 
баченні, передбачає збільшення частки 
самостійної роботи студентів, яка пов’язана зі 
зміною позиції викладача і студента, що дуже 
важливо для формування професійної 
компетентності майбутніх соціальних 
педагогів до роботи з дітьми, що мають 
адитивну поведінку. У практичному сенсі 
основне завдання викладача повинно 
зводитися не тільки до викладу готових знань, 
але, перш за все, до організації навчання, що 
акцентовано на самоосвіту. Особливе 
значення для нашого дослідження мають 
також методологічні засади формування та 
застосування знань, стимулювання самоосвіти 
та самовдосконалення студентів, 
співвідношення теорії та практики в 
педагогічному пізнанні профілактичної 
діяльності. 

Друга педагогічна умова зумовлена тим 
фактом, що у процесі професійної підготовки 
майбутніх фахівців для соціально-
педагогічної діяльності з дітьми, які мають 
адитивну поведінку виникає питання про 
доцільність розробки факультативного 
спецкурсу «Система соціально-педагогічної 
діяльності щодо профілактики адиктивної 
поведінки». Основними завданнями 
спецкурсу були:  

1) Узагальнення теоретичних знань 
студентів про профілактичну діяльність у 
цілому та про профілактику адикцій серед 
школярів в просторі, часі та культурі. 

2) Інтеграція та актуалізація психолого-
педагогічних знань, які студенти отримали, 
вивчаючи навчальні дисципліни Державного 
освітнього стандарту. 

3) Формування у студентів уявлення про 
можливості сучасної соціальної педагогіки та 
соціально-педагогічних технологій 
соціального виховання та профілактики 
адиктивної поведінки. 

4) Стимулювання самостійної роботи 
студентів до саморозвитку та формування 
гуманістичних установок по відношенню до 
профілактики адиктивної поведінки учнів, 
які навчаються у загальноосвітніх 
навчальних закладах. 

5) Вдосконалення практичних умінь у 
сфері профілактики адиктивної поведінки та 
самостійного моделювання соціально-
педагогічної діяльності у цьому напрямку. 

Зазначимо, що спецкурс був 
побудований із використанням інноваційних 
педагогічних технологій, а саме технології 
контекстного навчання (технологія аналізу 
конкретних ситуацій, кейси та ін); технології 
групової взаємодії (ділові ігри, рольові ігри, 
дискусія); технології метапізнавальної 
діяльності студентів (технологія оцінки 
досягнень, тестування, технологія 
самоконтролю, технологія самоосвітньої 
діяльності). 

Впровадження третьої педагогічної 
умови зумовлено тим, що успішність 
соціально-педагогічної роботи з дітьми щодо 
профілактики адикцій залежить від 
добровільної участі фахівців, і в першу чергу 
соціальних педагогів. Сучасний розвиток 
волонтерський рух саме зумовлений 
зростаючим числом соціальних проблем, у 
вирішенні яких при сучасній економічній 
ситуації волонтери незамінні. Отже, 
студенти-волонтери виступають у якості 
вагомої недержавної підтримки для 
учнівської молоді. Як показує практика саме 
волонтер, що діє поза навчальним закладом у 
громадських неформальних структурах 
допоможе відродженню ціннісних орієнтирів 
дитини і сприятиме підвищенню значимості 
здорового способу життя. Ми повністю 
погоджуємося із висновками С. Малявіна 
стосовно того, що нині «освіта повинна бути 
зорієнтованою на якісну підготовку фахівців-
волонтерів, здатних надавати професійну 
допомогу дітям, щодо профілактики 
адикцій» [5, с. 77]. Виходячи із такої 
аргументації особливої актуальності набуває 
волонтерський рух, що спрямований на 
поліпшення соціальної ситуації та позитивні 
суспільні перетворення у галузі 
профілактичної діяльності. 

Студенти-волонтери залучаються до 
участі у добровільних проектах на підставі 
особистого рішення та власної ініціативи. Саме 
тому організація волонтерської діяльності 
майбутніх соціальних педагогів виступає у 
якості вагомого чинника розвитку їх 
професійно-особистісної компетентності. 
Відповідно до вищевикладеного, ми вважаємо, 
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що навчання технологіям волонтерської 
діяльності набуває особливу наукову і 
практичну значимість при підготовці студентів 
до роботи з профілактики адиктивної 
поведінки, формує позитивну мотиваційну 
установку стосовно майбутньої соціально-
педагогічної діяльності. 

Отже, у процесі дослідження нами було 
висунуто робочу гіпотезу про те, що 
впровадження зазначених педагогічних умов 
матиме суттєве значення у формуванні 
компонентів готовності майбутніх 
соціальних педагогів до профілактики 
адиктивної поведінки. 

Висновок. Головна мета підготовки 
майбутніх фахівців соціально-педагогічної 
сфери у вищих навчальних закладах 
передбачає забезпечення належного рівня 
професійної компетентності. Нині загальною 
тенденцією розвитку вищої освіти є 
формування у випускників уміння вчитися та 
самовдосконалюватися та досягати при 
цьому максимальної самореалізації в умовах 
жорсткого й швидкозмінного конкурентного 

середовища на ринку праці. Виходячи із 
аналізу професійної діяльності, яка 
передбачає готовність майбутніх соціальних 
педагогів до профілактики адиктивної 
поведінки серед учнівської молоді, 
обґрунтовано доцільність введення у 
навчально-виховний процес спеціально 
розроблених додаткових чинників. До 
основних педагогічних умов, які 
сприятимуть підвищенню рівня 
компетентності майбутніх фахівців 
відносимо: інтеграцію змісту теоретичного 
навчання, практичної підготовки та 
самоосвіти; застосування факультативного 
спецкурсу та інноваційних технологій при 
його вивченні; організація самостійної 
волонтерської проектувальної діяльності 
майбутніх соціальних педагогів.  

Дана публікація не вичерпує усієї 
повноти піднятої проблеми, тому подальші 
наші дослідження будуть спрямовані у 
площину перевірки ефективності 
запроваджених педагогічних умов та аналізу 
отриманих результатів. 
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STUDY OF PEDАGOGICAL CONDITIONS OF THE READINESS FORMATION OF THE 

FUTURE SOCIAL EDUCATORS ON THE PREVENTION OF THE PUPIL ADDICTIVE 
BEHAVIOR IN SECONDARY SCHOOLS 

In this article the author analyzes the content of the professional activity of the social educator. The 
pedagogical literature on prevention was analyzed and the place and role of addictive behavior were determined 
in professional, social and educational activities. The author describes the content of future social educator on 
prevention of addictive behavior. The essence of forms, types and levels of the addictive behavior prevention 
were determined during the study. The article is focused on the importance of theoretical knowledge and 
practical skills that future social educators acquire to prevent the pupil addictive behavior who study in 
secondary schools. 

The emphasis is on the characteristics of the pedagogical conditions that contribute to the formation of the 
high level of professional competence of social educators on prevention of the pupil addictive behavior in 
secondary schools. This article deals with the role of the content integration of the theoretical study, practical 
training and self-education. The author has shown the importance of developing and implementing of the special 
course and innovative technologies in its study. The importance of voluntary self-designing activity of future 
social educators on improving the professional competence of social educators. 

Keywords: future social educators, prevention, additive behavior, pedagogical conditions, the formation of 
readiness. 
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НАВЧАЛЬНА ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ЯК СКЛАДОВА  
ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Розкрито роль і місце освітньо-інформаційних технологій у навчальному процесі; показано її 

складові. Згідно структури навчального процесу та її закономірностей виділено: мотиваційні, діяльнісні, 
управлінські освітньо-інформаційні технології. З урахуванням загальнодидактичних принципів розкрито 
роботу навчальної експертної системи. 

Ключові слова: інформатизація, освітньо-інформаційні технології, навчальна експертна система, 
принципи, типи, функції. 

Раскрыты роль и место образовательно-информационных технологий в учебном процессе; 
показаны ее составляющие. Согласно структуре учебного процесса и ее закономерностей выделены: 
мотивационные, деятельностные, управленческие, образовательно-информационные технологии. С 
учетом общедидактических принципов раскрыта работа учебной экспертной системы. 

Ключевые слова: информатизация, образовательно-информационные технологии, учебная 
экспертная система, принципы, типы, функции. 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Сучасне століття ще наприкінці 
ХХ-го, почали називати віком інформаційних 
технологій, адже є сенс говорити про освітні 
технології, котрі замінюють технології 
промислового виробництва. При цьому 
головна особливість процесу інформатизації 
полягає в зборі, накопиченні, продукуванні, 
обробці, збереженні, передачі й використанні 
інформації, що здійснюється на основі 
засобів інформаційно-комунікаційних 
технологій. Все це знайшло відображення у 
нормативно-правовій базі країни. Так, 
прийняття Україною низки документів – 
Законів України «Про Основні засади 
розвитку інформаційного суспільства в 
Україні на 2007 – 2015 роки», «Про 
Національну програму інформатизації», 
Державної програми «Інформаційні та 
комунікаційні технології в освіті і науці на 
2006-2010 роки», Концепції і «Програми 
інформатизації загальноосвітніх навчальних 
закладів» визначають нові пріоритети вищої 
освіти, а отже, i професійної підготовки 
фахівців. Відбувається пошук нового змісту, 
форм, методів організації професійної 
підготовки фахівців з формування 
інформаційної культури. за висновком 
ЮНЕСКО, інформатизація – 
широкомасштабне застосування методів і 
засобів збору, зберігання і поширення 
інформації, що забезпечує систематизацію 
існуючих знань і формування нових, їх 
використання суспільством для поточного 
управління, подальшого вдосконалення і 
розвитку. Інформатизація освіти забезпечує 
досягнення двох стратегічних цілей, перша з 
яких полягає у підвищенні ефективності всіх 

видів освітньої діяльності на основі 
використання інформаційних і 
телекомунікаційних технологій; друга – у 
підвищенні якості підготовки фахівців з 
новим типом мислення, яке відповідає 
вимогам інформаційного суспільства.  

Одним із пріоритетних напрямів 
інформатизації сучасного суспільства є 
інформатизація освіти – процес забезпечення 
сфери освіти методологією і практикою 
розробки та використання інформаційно-
комунікаційних технологій з метою: 

- удосконалювання механізмів 
управління системою освіти на основі 
використання автоматизованих банків даних; 

- удосконалювання методології і 
стратегії добору змісту, методів і 
організаційних форм навчання, виховання, 
що відповідають завданням розвитку 
особистості студента в сучасних умовах 
інформатизації суспільства; 

- створення методичних систем 
навчання, орієнтованих на розвиток 
інтелектуального потенціалу студента, 
формування умінь самостійно здобувати 
знання, здійснювати інформаційно-
навчальну, експериментально-дослідницьку 
діяльність; 

- розробки комп'ютерних тестуючих і 
діагностуючих методик, що забезпечують 
систематичний, оперативний контроль і 
оцінку рівня знань студентів. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проблемам впровадження та 
ефективного застосування освітньо-
інформаційних технологій присвячено 
чимало теоретичних й експериментальних 
досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних 
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авторів. Окремі питання використання 
засобів інформаційних технологій у навчанні 
висвітлено у працях: І.Булах, В.Бикова, 
Р.Гуревича, М.Жалдака, Ю.Рамського, 
Н.Тверезовської та ін. У зарубіжній науковій 
літературі ці дослідження мають, в 
основному, описовий характер і зорієнтовані 
на розв’язання таких задач: визначення 
структурних властивостей віртуальних 
спільнот (К. Фігалло, К. Портер, К. Джонсон, 
та ін.), педагогічний підхід до вивчення ІКОС 
(Є. Патаракін та ін.). 

Водночас дослідження засвідчують, що 
розгляду педагогічних аспектів застосування 
навчальних експертних систем не 
приділяється належної уваги, зокрема 
недостатньо дослідженою залишається 
проблема її створення і впровадження у 
навчальний процес. 

Мета статті полягає в розкритті ролі і 
місця навчальних експертних систем у 
професійній діяльності викладача. 

Виклад основного матеріалу. Працюючи 
з навчальною експертною системою, студенти 
освоюють нові види пізнавальної діяльності, 
вчаться ставити та розв’язувати нові задачі: 
створення баз знань за темами, що вивчаються, 
створення природномовного інтерфейсу до баз 
даних і знань. 

У психології процес розв’язування 
задачі розглядається як цілеспрямована 
розумова діяльність. При розв’язуванні задач 
на створення баз знань основною її формою 
виступає моделювання (знакове або 
мисленне). Самі ж моделі, виступаючи в 
процесі розв’язування задачі як продукти 
розумової діяльності, слугують одночасно 
зовнішніми опорами мислення, визначають і 
спрямовують хід подальших міркувань 
людини, що розв’язує задачу, тобто стають 
особливим засобом розумової діяльності. Це 
призводить до зміни у технології навчання. 
Аналіз закономірностей і структури 
навчального процесу дозволяє виділити такі 
освітньо-інформаційні технології: 
мотиваційні, діяльнісні, управлінські. 

Мотиваційні освітньо-інформаційні 
технології сприяють включенню студентів у 
професійну навчально-пізнавальну чи 
навчально-виробничу діяльність без 
тривалого «вживання»; вони орієнтовані, 
насамперед на розвиток внутрішньої 
мотивації особистості і містять у собі: 
створення атмосфери емоційної розкутості; 
позитивного відношення до діяльності і 

прагнення до неї; формування і розвиток 
професійного інтересу; забезпечення 
педагогічного спілкування; орієнтація на 
практичний зміст досліджуваного матеріалу; 
індивідуальний підхід до студентів, 
підвищення оцінки особистості; орієнтація на 
конкретну професійну діяльність; 
переконання, опора на позитивні вражаючі 
приклади; організація зворотного зв'язку, 
заснованого на інформуванні. 

Діяльнісні освітньо-інформаційні 
технології пов'язані з організацією 
безпосередньої діяльності студентів. 

Ознаками їх класифікації виступає: їхнє 
призначення, застосування, цілі засвоєння і 
пізнавальна самостійність студентів, способи 
реалізації цілей навчання і розвитку. 

За призначенням діяльнісні освітньо-
інформаційні технології можуть бути 
підрозділені на технології засвоєння 
теоретичних знань і виконання практичних 
завдань. 

Ознака застосування дозволяє виділити 
індивідуальні, тобто призначені для 
виконання одного конкретного завдання, і 
загальні освітньо-інформаційні технології, 
придатні для освоєння будь-якого завдання, 
незалежно від його конкретного змісту. 

Залежно від цілей засвоєння і 
пізнавальної самостійності студентів, 
пов'язаних з орієнтацією на рівні засвоєння 
навчального матеріалу, діяльнісні освітньо-
інформаційні технології можна підрозділити 
на репродуктивні, проблемно-розвивальні, 
евристичні. 

Співвідношення зі способами реалізації 
цілей навчання і розвитку, які обумовлені 
вимогами до процесу навчання, дає 
можливість виділити освітньо-інформаційні 
технології організації проблемності 
засвоєння і технології формування творчого 
професійного мислення. 

Освітньо-інформаційні технології 
управління є системою способів і засобів 
досягнення результативності процесу 
навчання. Оскільки будь-яке управління 
полягає в забезпеченні рішення поставлених 
завдань кращим шляхом за допомогою 
постійного спостереження за ходом процесу і 
коригування дій, то освітньо-інформаційні 
технології управління містять у собі рішення 
завдань: постановки цілей; актуалізації 
опорних знань; вивчення індивідуальних 
особливостей особистостей студентів; 
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аналізу і прийняття рішень; контролю знань і 
умінь; оцінки засвоєння. 

Розглянемо напрями застосування 
освітньо-інформаційних технологій. Широкі 
можливості надають спеціальним методикам 
перспективи використання навчальних 
експертних систем (НЕС). Умовно експертні 
системи підрозділяють на дві групи: у першій 
використовуються міркування, засновані на 
імовірнісних розуміннях; у другий на 
логічних міркуваннях. Відповідно до 
навчальних функцій, що реалізовують НЕС, 
доцільно використовувати можливості другої 
групи експертних систем, у яких міркування 
ґрунтуються на строгій логіці. За допомогою 
представлення знань НЕС організує діалог 
між користувачем і системою, здатної за його 
вимогою пояснити хід міркувань при рішенні 
того чи іншого навчального завдання у 
вигляді, зрозумілому студенту. НЕС 
формується як сукупність трьох підсистем: 
підсистема спілкувань (машина введення + 
модуль витягу знань), підсистема пояснень 
(інтерфейс), підсистема накопичення знань 
(база знань). Так, НЕС забезпечує, по-перше, 
пояснення стратегії і тактики рішення 
завдань досліджуваної предметної галузі при 
діалоговій підтримці процесу рішення, по-
друге, контроль рівня знань, навичок і умінь з 
діагностикою помилок за результатами 
навчання й оцінкою вірогідності контролю і, 
по-третє, автоматизацію процесу управління 
самою системою в цілому. Орієнтуючи 
студента на самостійну роботу, НЕС ініціює 
розвиток процесів пізнавальної діяльності, 
підвищує мотивацію навчання за рахунок 
варіативності самостійної діяльності, 
можливості самоконтролю і самокорекції. 

Ефективним засобом представлення 
знань може служити навчальна база даних 
(НБД), орієнтована на деяку предметну 
галузь, що забезпечує формування набору 
даних (за визначеними ознаками), тобто 
можливість створення, збереження і 
використання даних інформації, включаючи і 
фактографічну; обробку наявних наборів 
даних, здійснення пошуку (вибір, 
сортування), аналізу і модифікації інформації 
з заданих ознак; використання редактора 
тексту, контролю результатів рішень, 
регламенту роботи. НБД можна 
рекомендувати в процесі самостійної роботи 
з обробки інформації (наприклад, у процесі 
пошуку необхідної інформації по 

визначенню ознак, її аналізу, модифікації 
інформації при заповненні її новим змістом). 

Можливості навчальної бази знань (НДЗ), 
орієнтованої на деяку предметну галузь, 
припускають реалізацію ідеї самоосвіти на 
основі вибору студентом прийнятного для 
нього режиму навчальної діяльності. В ній 
передбачається наявність навчальної бази 
даних визначеної предметної галузі, що 
містить опис основних її понять, визначень; 
стратегію і тактику рішення завдань; комплекс 
пропонованих вправ, прикладів чи завдань 
даної предметної галузі; методики навчання, 
орієнтованої на деяку модель фахівця, що 
містить інформацію про рівні знань студента 
(як початкові, проміжні, так і сформовані в 
процесі навчання); базу даних помилок 
студента, що містить перелік можливих 
помилок та інформацію для їх виправлення; 
базу даних, що містить перелік методичних 
прийомів і організаційних форм навчання. 
Можливості НБД дозволяють організувати 
діалог. 

За своїми дидактичними можливостями 
зазначені системи найбільш близько 
підходять до природного навчання 
«викладач-студент». Їхнє використання 
забезпечує організацію процесу 
самонавчання. Педагогічний вплив цих 
навчальних систем полягає в можливості 
вироблення за їх допомогою уміння 
самостійного переносу засвоєних знань у 
нову ситуацію; бачення нової функції 
відомого об'єкта; структури об'єкта і 
варіантів методів рішення поставленого 
завдання. Використання їхніх можливостей 
дозволяє підійти до рішення проблеми 
моделювання процесів пізнавальної 
діяльності студента. 

Розглянемо як працюють дидактичні 
принципи при роботі НЕС. 

Науковість змісту НЕС припускає 
пред'явлення засобами програми науково-
достовірних відомостей. При цьому 
можливість моделювання, імітації 
досліджуваних об'єктів, явищ, процесів (як 
реальних, так і «віртуальних») може 
забезпечити проведення дослідницької 
діяльності, що ініціює самостійне «відкриття» 
закономірностей досліджуваних процесів. 

Доступність означає, що навчальний 
матеріал, який пропонується програмою, 
форми і методи організації навчальної 
діяльності повинні відповідати рівню 
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підготовки студентів, їх віковим 
особливостям. 

Адаптивність припускає реалізацію 
індивідуального підходу до студента, облік 
індивідуальних можливостей сприйняти 
запропонований навчальний матеріал. 

Систематичність і послідовність 
навчання з використанням НЕС припускає 
необхідність засвоєння студентам системи 
понять, фактів і способів діяльності в їхньому 
логічному зв'язку з метою освоєння 
алгоритму послідовності і наступності в 
оволодінні знаннями, навичками й уміннями. 

Свідомість навчання, самостійність і 
активізація діяльності студента припускає 
можливість витягу навчальної інформації 
при чіткому розумінні конкретних цілей і 
задач навчальної діяльності. Активізація 
діяльності студента може забезпечуватися 
можливістю самостійного управління 
ситуацією на екрані; вибору режиму 
навчальної діяльності; варіативності дій у 
випадку ухвалення самостійного рішення. 

Міцність засвоєння результатів навчання 
припускає забезпечення усвідомленого 
засвоєння студентам змісту, внутрішньої 
логіки і структури навчального матеріалу, 
котре досягається здійсненням 
самоконтролю і самокорекції; забезпеченням 
контролю на основі зворотного зв'язку. 

Розвиток інтелектуального потенціалу 
студента припускає забезпечення розвитку 
мислення; формування уміння приймати 
оптимальне чи варіативне рішення в складній 
ситуації; формування умінь по обробці 
інформації. 

Можливість забезпечення сугестивної 
(від англ. suggest – пропонувати, радити) 
зворотного зв'язку припускає як забезпечення 
реакції програми на дії користувача, зокрема, 
при контролі з діагностикою помилок за 
результатами навчальної діяльності на 
кожному логічно закінченому етапі роботи з 
програми, так і можливість одержати 
пропоновану програмою раду, рекомендацію 
про подальші дії чи коментоване 
підтвердження (спростування) висунутої 
гіпотези чи припущення. 

Зростають ергономічні вимоги до змісту 
й оформлення НЕС, що обумовлюють 
необхідність: враховувати вікові й 
індивідуальні особливості студентів, різні 
типи організації нервової діяльності, різні 
типи мислення, закономірності відновлення 
інтелектуальної й емоційної працездатності; 

забезпечувати підвищення рівня мотивації 
навчання, позитивні стимули при взаємодії 
студента з НЕС; встановлювати вимоги до 
зображення інформації й ін.  

Виходячи з вищевикладеного, 
визначимо рівні та ступінь систематизації 
освітньо-інформаційних технологій. 

Відповідно до цієї класифікації 
виділяються три рівні комп‘ютеризації 
навчального процесу. 

Перший рівень припускає створення 
освітнього простору на основі глобальних чи 
регіональних комп'ютерних систем. Таких, 
наприклад, як Internet, World classroom та ін. 
Умовою включення в навчальний процес 
кожної з них є визначена адаптація 
навчальних планів до вимог глобальних 
систем, наявність відповідної комп'ютерної 
техніки, визначеної комп'ютерної 
грамотності користувачів, а також наявність 
у студентів високої мотивації й умінь 
самоорганізації всієї навчальної діяльності. 

Другий, більш низький, рівень 
комп'ютеризації навчання припускає 
створення навчальної середовища на основі 
локальних комп'ютерних систем, наприклад, 
у рамках навчального закладу чи групи, що 
вимагає проектування оригінальних 
комп'ютерних навчальних програм чи 
адаптації програм, що пропонуються ринком. 

Третій рівень комп'ютеризації навчання 
– включення комп'ютерної техніки в 
комплекс дидактичних засобів, що 
забезпечує навчальний процес, як елемент, 
що активізує навчально-виховну діяльність 
студентів. Умовою проектування таких 
систем є комп'ютерні засоби, кваліфіковані 
викладачі, які знають свій предмет і бажають 
творчо удосконалювати власну педагогічну 
діяльність. 

Незважаючи на те, що системи першого 
і другого рівнів орієнтовані на масштабне 
застосування, у даний час вони найчастіше 
використовуються для вирішення проблем 
локального характеру. Це пов'язано з тим, що 
їх впровадження у навчальний процес 
вимагає істотних організаційно-педагогічних 
змін, значних матеріальних, фінансових і 
інших витрат, тому своє глобальне 
призначення вони зможуть виконати лише в 
перспективі. 

На даний час привабливим є 
використання комп'ютерних систем, що 
забезпечують третій рівень комп'ютеризації 
навчального процесу. Але така орієнтація не 
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є протиставленням чи альтернативою 
комп'ютерним системам, що забезпечують 
перший і другий рівні комп'ютеризації 
навчання, а скоріше сприяє розумінню 
необхідності поетапного включення 
комп'ютерних засобів навчання в систему 
освіти. 

Необхідно також розуміти, що 
інформатизація сфери освіти повинна 
випереджати інформатизацію інших 
напрямів суспільної діяльності, оскільки саме 
тут закладаються соціальні, психологічні, 
загальнокультурні, а також професійні 
передумови інформатизації всього 
суспільства. 

У зв'язку зі сказаним викладач повинен 
сформулювати для себе визначені вимоги до 
комп'ютерних засобів навчання. З чого при 
цьому виходити? 

Навчальна освітньо-інформаійна 
система повинна бути науково обгрунтована, 
а це значить, що вона повинна спиратися на 
принципи педагогіки, при цьому 
вирішальним фактором повинно бути те, що 
викладач залишається головною фігурою в 
навчальному процесі, а комп'ютер виступає в 
ролі інструментарію, що забезпечує його 
роботу. Досить часто виникає необхідність 
внесення змін у навчальний процес з 
урахуванням мінливих факторів. Тому НЕС 
повинна бути універсальною та відкритою, 
щоб викладач мав можливість сам 
формувати і змінювати навчально-
методичний комплекс, що включає в себе як 

активізуючого елементу комп'ютерну 
техніку, котра інтенсифікувала би 
навчальний процес і формувала у студентів 
позитивну психологічну установку на роботу 
з комп'ютером. 

Крім цього НЕС повинна відповідати 
додатковим вимогам, що природно 
випливають із практики. Вона повинна бути 
дидактично ефективною, доступною у 
вартісному відношенні, простою та надійною 
в експлуатації як для викладача, так і для 
студентів, а також відповідати суворим 
санітарно-гігієнічним вимогам. 

Структура НЕС визначається наявністю 
системи управління та навчального 
матеріалу, котрий, як правило, складається з 
власне інформаційного матеріалу, 
структурованого певним чином, контрольних 
питань, вправ і тестів. 

Розробка навчальних матеріалів, 
стратегії та тактики щодо ведення 
навчального процесу при такому підході – 
прерогатива розроблювачів програм. Участь 
викладачів на даному етапі найчастіше дуже 
умовно. Проблеми виникають і в разі 
потреби внесення яких-небудь коригувань у 
систему чи навчальний матеріал. Для 
виконання такої роботи потрібен 
кваліфікований оператор. 

Висновок. Таким чином, освітньо-
інформаційні технології є нагальною 
потребою сьогодення й вимагають 
подальшої розробки й впровадження у 
навальний процес ВНЗ. 
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ЗМІСТ ТА СКЛАДОВІ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ 
ШКОЛИ 

 
У статті досліджено зміст педагогічної майстерності викладача вищої школи та її складові. 
Ключові слова: педагогічна майстерність, гyманістична спрямованість, професійна 

компетентність, педагогічна техніка, викладач. 
В статье исследовано содержание педагогического мастерства преподавателя высшей школы и 

ее составляющие.  
Ключевые слова: педагогическое мастерство, гyманистическая направленность, 

профессиональная компетентность, педагогическая техника, преподаватель. 
Постановка проблеми в загальному 

вигляді. Багатоплановість і складність 
завдань формyвання нового викладача 
роблять проблемy педагогічної майстерності 
особливо актyальною для сyчасної теорії і 
практики виховання. Наyковці завжди 
визначали проблемy розвиткy педагогічної 
майстерностті викладачів як однy з 
найважливіших. 

Сyчасна концепція педагогічної освіти 
передбачає, перш за все, створення yмов для 
розвиткy творчих здібностей педагога, 
завдяки чомy і можна досягти глибокого 
наyково-педагогічного професіоналізмy. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проблема розвиткy та 
формyвання педагогічної майстерності 
широко розробляється наyковцями: 
О. Абдyліна, Ю. Азаров, Н. Александрова, 
Ф. Гоноболіна, І. Зязюн, Л. Крамyщенко, 
І. Кривонос, Н. Кyзьміна, Д. Ніколенко, 
О. Мирошник, А. Петровський, 
В. Семіченко, В. Сластьонін, А. Щербакова, 
Л. Спірін та ін. 

Мета статті: дослідити зміст та складові 
педагогічної майстерності викладача вищої 
школи. 

Виклад основного матеріалу. 
Проблема педагогічної майстерності сьогодні 
є актyальною як для теорії, так і для практики 
вищої школи, особливо професійної. 
Відомий yкраїнський дидакт С.Гончаренко 
так визначає педагогічнy майстерність: “Це 
характеристика високого рівня педагогічної 
діяльності. Критеріями педагогічної 
майстерності педагога вистyпають такі 
ознаки його діяльності: гyманність, 
наyковість, педагогічна доцільність, 
оптимальний характер, резyльтативність, 
демократичність, творчість (оригінальність). 
Педагогічна майстерність грyнтyється на 
високомy фаховомy рівні педагога, його 

загальній кyльтyрі та педагогічномy досвіді” 
[1, с.34]. 

Н. Кузьміна визначає майстерність як 
«найвищий рівень педагогічної діяльності... 
який виявляється в тому, що у відведений час 
педагог досягає оптимальних наслідків». 
Натрапляємо й на такі визначення 
майстерності: «високе мистецтво виховання і 
навчання» (педагогічна енциклопедія); 
«синтез наукових знань, умінь і навичок 
методичного мистецтва та особистих якостей 
педагога» (А. Щербаков), «інтегрований 
показник ступеня готовності конкретної 
людини до виконання професійних обов'язків 
педагога і вихователя» (Е. Барбіна) [3, с.20]. 

Зовні майстерність виявляється в 
успішному розв'язанні різноманітних 
педагогічних завдань, високому рівні 
організованого навчально-виховного 
процесу, та сутність її в тих якостях 
особистості викладача, які породжують цю 
діяльність, забезпечують її успішність. Ці 
якості слід шукати не лише в уміннях, а й у 
тому сплаві властивостей особистості, її 
позиції, які й дають педагогові змогу діяти 
продуктивно і творчо. 

Хоча педагогічна майстерність 
виявляється в діяльності, проте вона не 
зводиться до неї. Не можна обмежити її лише 
високим рівнем розвитку спеціальних 
узагальнених умінь. Сутність майстерності – 
в особистості викладача, в його позиції, 
здатності виявляти творчу ініціативу на 
підставі реалізації власної системи цінностей. 
Майстерність – вияв найвищої форми 
активності особистості педагога у 
професійній діяльності, активності, що 
ґрунтується на гуманізмі і розкривається в 
доцільному використанні методів і засобів 
педагогічної взаємодії у кожній конкретній 
ситуації навчання і виховання. 

І. Зязюн пропонує розглядати 
педагогічну майстерність як вияв педагогом 
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свого «Я» у професії, як самореалізацію його 
особистості в педагогічній діяльності, що 
забезпечує саморозвиток особистості 
вихованця [2]. 

Для того щоб здійснювати рефлексивне 
керівництво розвитком студентів, викладач 
має бути здатним керувати собою і через 
себе – всіма компонентами педагогічної 
діяльності (мета, суб'єкт, об'єкт, засоби, 
результат) на підставі зворотного зв'язку: 
усвідомлення мети діяльності і результатів її 
досягнення; бачення внутрішньої картини 
світу студентів і того, як вони сприймають дії 
педагога; вибір оптимальних засобів впливу і 
коригування педагогічної позиції на підставі 
аналізу результатів відповідно до 
поставлених завдань. Спрямованість на 
вихованця як прагнення співучасті у його 
розвитку дає змогу обрати мету і спонукає до 
пошуку способів її реалізації – педагогічних 
технологій і техніки. Усвідомлення мети й 
результату організованого процесу розвитку 
зумовлює потребу у знаннях, і тоді сплав 
гуманістичної спрямованості та професійної 
компетентності стає міцною підвалиною для 
саморозвитку педагога, даючи можливість 
осмислювати суперечності між обраною 
програмою виховання і реальним процесом її 
здійснення. Саме це є внутрішнім стимулом 
самовиховання викладача, прагненням 
набути необхідних умінь, поглибити знання. 

Втрата викладачем здатності 
регулювати педагогічний процес призводить 
до гальмування гармонійного розвитку його 
взаємодії зі студентами, і тоді з'являється 
орієнтація лише на зовнішній контроль, а не 
на самоконтроль, що паралізує органічність у 
поведінці викладача. 

Таким чином, майстерність викладача 
будемо розглядати як найвищий рівень 
педагогічної діяльності, як вияв творчої 
активності особистості педагога. І.Зязюн 
зазначає, якщо ми прагнемо усвідомити 
витоки розвитку майстерності, зрозуміти 
шляхи професійного самовдосконалення, 
доцільно сформулювати визначення цієї 
педагогічної категорії так: педагогічна 
майстерність – це комплекс властивостей 
особистості, що забезпечує самоорганізацію 
високого рівня професійної діяльності на 
рефлексивній основі [2]. 

До таких важливих властивостей 
належать гуманістична спрямованість 
діяльності педагога, його професійна 
компетентність, педагогічні здібності і 
педагогічна техніка. В цьому визначенні слід 
наголосити на таких особливостях: 

1) педагогічна майстерність у структурі 
особистості – це система, здатна до 

самоорганізації, системотвірним чинником є 
гуманістична спрямованість; 

2) підвалиною професійної майстерності 
є професійна компетентність (спрямованість і 
професійні знання становлять той кістяк 
високого професіоналізму в діяльності, який 
забезпечує цілісність системи, що 
самоорганізовується); 

3) педагогічні здібності забезпечують 
швидкість самовдосконалення; 

4) техніка, що спирається на знання і 
здібності, дає змогу виявити внутрішній 
потенціал педагога, гармонізуючи структуру 
педагогічної діяльності [3]. 

Усі складники педагогічної 
майстерності взаємопов'язані, їм властивий 
саморозвиток, а не лише зростання під 
впливом зовнішніх чинників. 

Таким чином, для творчої діяльності 
викладача необхідними є його певне 
внутрішнє опертя, певні властивості, риси, 
розвиток яких забезпечить професійний 
саморозвиток педагога, а через нього – і 
розвиток студента. 

І. Зязюн однією із складових педагогічної 
майстерності називає гуманістичну 
спрямованість – найголовніша характеристика 
майстерності, яку складають ідеали, інтереси, 
ціннісні орієнтації. Гуманістична 
спрямованість – спрямованість на особистість 
іншої людини, утвердження словом і працею 
найвищих духовних цінностей, моральних 
норм поведінки і стосунків. Це вияв 
професійної ідеології педагога, його ціннісного 
ставлення до педагогічної дійсності, її мети, 
змісту, засобів, суб'єктів. Слід ураховувати той 
факт, що діяльність вихователя зіткана з 
педагогічних драм, якщо драмою вважати 
зіткнення думок, боротьбу за утвердження 
позиції. Причому, що вищим є рівень 
майстерності, то чіткіше виявляються 
конфлікти, бо новизна систем, які пропонують 
талановиті педагоги, нерідко натрапляє на опір 
представників усталених поглядів [2]. 

Педагогічна спрямованість особистості 
кожного викладача багатоаспектна. Її 
становлять ціннісні орієнтації: на себе – 
самоствердження (щоб вбачали в мені ква-
ліфікованого, вимогливого, справжнього 
викладача); на засоби педагогічного впливу 
(коли найважливіше для педагога – програма, 
заходи, способи їх пред'явлення); на 
студента (студентський колектив в 
актуальних умовах – адаптація); на мету 
педагогічної діяльності (на допомогу 
студенту в розвитку – гуманістична 
стратегія). Для педагога провідною є 
орієнтація на головну мету за гармонійної 
узгодженості всіх інших: гуманізації 
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діяльності, гідного самоствердження, 
доцільності засобів, врахування потреб 
вихованців. Лише за умови почуття 
відповідальності перед майбутнім, 
усвідомлення мети і великої любові до 
вихованців починає формуватися професійна 
майстерність педагога. 

Гуманістична спрямованість як 
надзавдання у повсякденній роботі майстра 
завжди визначає його конкретні завдання. 
Гуманістична спрямованість педагога 
визначає стратегію його заняття. Якщо 
спрямованість педагога гуманістична, вона 
завжди виявляється як активна позиція.  

Гуманістична спрямованість є виявом 
здатності бачити великі завдання у малих 
справах. Вона дає змогу оцінювати свою 
діяльність з погляду не лише безпосередніх, а 
й опосередкованих результатів, тобто тих 
позитивних індивідуальних змін у 
життєдіяльності і структурі особистості своїх 
вихованців, частковим організатором яких ти 
є сам як особа, відповідальна за якість 
організації виховного процесу. 

Підвалиною педагогічної майстерності є 
професійна компетентність. Знання 
викладача звернені, з одного боку, до 
дисципліни, яку він викладає, а з іншого – до 
студентів, психологію яких мусить добре 
знати. Готуючись до заняття, викладач 
обмірковує його зміст, методику, враховує 
особливості сприймання слухачів певного 
віку, групи, власні можливості. Отже, зміст 
професійної компетентності – це знання 
предмета, методики його викладання, 
педагогіки і психології. Важливою 
особливістю професійних педагогічних знань 
є їх комплексність, що потребує від викладача 
вміння синтезувати матеріал для успішного 
розв'язання педагогічних задач, аналізу 
педагогічних ситуацій, що зумовлюють 
необхідність осмислення психологічної 
сутності явищ, вибору засобів взаємодії. 
Розв'язання кожної педагогічної задачі 
актуалізує всю систему педагогічних знань 
педагога, які виявляються як єдине ціле. 

Знання викладача – не сума засвоєних 
дисциплін, а особистісно забарвлена 
усвідомлена система, де є місце власним 
оцінкам, критичним поглядам. Для того щоб 
викликати у студентів певне ставлення до 
предмета, обговорюваного на занятті, 
викладач висловлює своє розуміння 
проблеми, свої міркування. Звучить: «Я 
гадаю...»; «Мені здається...». Буває й так: 
студент на педагогічній практиці точно пе-
редає думку з підручника, розповідає 
грамотно, послідовно, а думки студентів не 
дістає у відповідь. Тут маємо відтворення 

почутого, не зігріте власними роздумами. 
Так, інколи педагог забуває педагогічну 
істину: якщо сам не розкриваєшся перед 
студентами, не даєш їм проникнути у світ 
своїх почуттів, думок, – марно очікувати 
щирих відповідей. І таке навчання не є 
розвитком творчого потенціалу слухачів, 
воно перетворюється на тяжкий процес 
«накопичення знань». 

Майстерність педагога – в 
«олюднюванні», натхненності знання, яке не 
переноситься з книжок в аудиторію, а 
подається як власний погляд на світ. На 
ґрунті професійних знань формується 
педагогічна свідомість – принципи і правила, 
які є засадовими щодо дій і вчинків педагога. 
Ці принципи і правила кожний викладач 
виробляє на підставі власного досвіду, але 
осмислити, усвідомити їх можна лише за 
допомогою наукових знань, що потребують 
систематичного поповнення. Слід зауважити, 
що складність навчання педагога, набуття 
професійної компетентності полягає і в тому, 
що професійне знання має формуватися 
водночас на всіх рівнях: методологічному, 
теоретичному, методичному, 
технологічному. Це потребує розвиненого 
професійного мислення, здатності добирати, 
аналізувати й синтезувати здобуті знання у 
досягненні педагогічної мети, уявляти 
технологію їх застосування. 

Проте швидкість набуття майстерності не 
регламентується лише накопиченням 
професійних знань. Справді, студентові, який 
добре вчиться в педагогічному навчальному 
закладі, не завжди легко на педагогічній 
практиці в коледжі. Є індивідуальні 
передумови успішної діяльності, стимулятори 
професійного зростання – здібності. 

Отже, третім елементом у структурі 
педагогічної майстерності є здібності до 
педагогічної діяльності. Вони залежать від 
особливостей перебігу психічних процесів, що 
сприяють успішній педагогічній діяльності. 
Аналіз педагогічних здібностей здійснено у 
багатьох фундаментальних дослідження (Ф. 
Гоноболін, Н.Кузьміна, В. Крутецький, Ю. 
Кулюткін, Г. Сухобська та ін.). 

Н. Кузьміна генеральною здібністю, що 
об'єднує всі провідні, називає чутливість до 
людини, яка зростає, до особистості, яка 
формується. Спираючись на дослідження, 
можна виокремити такі шість провідних 
здібностей до педагогічної діяльності: 

1) комунікативність – професійна 
здатність педагога, що характеризується 
потребою у спілкуванні, готовністю легко 
вступати в контакт, викликати позитивні 
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емоції у співрозмовника й мати задоволення 
від спілкування (В. Кан-Калик); 

2) перцептивні здібності – професійна 
проникливість, пильність, педагогічна 
інтуїція, здатність сприймати й розуміти 
іншу людину); 

3) динамізм особистості – здатність 
активно впливати на іншу особистість; 

4) емоційна стабільність – здатність 
володіти собою, зберігати самоконтроль, 
здійснювати саморегуляцію за будь-якої 
ситуації, незалежно від сили зовнішніх чин-
ників, що провокують емоційний зрив; 

5) оптимістичне прогнозування – 
передбачення розвитку особистості з орієнта-
цією на позитивне в ній і перетворення всієї 
структури особистості через вплив на 
позитивні якості; 

6) креативність – здатність до творчості, 
спроможність генерувати незвичні ідеї, 
відходити від традиційних схем, швидко 
розв'язувати проблемні ситуації [2]. 

Здібності до педагогічної діяльності 
можна оцінити залежно від того, як швидко 
проходить професійне навчання. 

Сфера впливу, поле тяжіння вмілого 
педагога поширюються передусім на нього 
самого. Самовладання, здатність до 
саморегуляції, емоційна стабільність 
особистості дають змогу володіти ситуацією. 
Визначаючи оптимістичне прогнозування як 
одну з провідних професійно-педагогічних 
здібностей, варто наголосити на зв'язку 
комплексу здібностей зі спрямованістю 

особистості педагога. Професійний оптимізм 
є опертям на позитивне у становленні 
особистості будь-якої людини.  

Наступний елемент педагогічної 
майстерності – педагогічна техніка як форма 
організації поведінки викладача. Знання, 
спрямованість і здібність без умінь, без 
володіння способами дій не є гарантією 
високих результатів. Педагогічна техніка – це 
вміння використовувати психофізичний 
апарат як інструмент виховного впливу, це 
прийоми володіння собою (своїм організмом, 
настроєм, мовленням, увагою й уявою) і 
прийоми впливу на інших (вербальними й 
невербальними засобами). 

Висновки. Таким чином, елементи 
педагогічної майстерності дають змогу 
з'ясувати системність цього явища в 
педагогічній діяльності. Високий рівень 
майстерності надає нової якості всій роботі 
педагога: формується професійна позиція, що 
акумулює в собі вищі рівні спрямованості, 
знання і готовність до дії; розвинуті знання 
стають інструментом для самоаналізу і 
виявлення резервів саморуху; високий рівень 
здібностей стимулює саморозкриття 
особистості, а вдосконалення педагогічної 
техніки – пошук результату, адекватного 
задумові. 

Актуальним напрямом подальшого 
дослідження окресленої проблеми є 
дослідження моделі розвитку педагогічної 
майстерності у викладачів вищого 
навчального закладу. 
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CONTENT AND COMPOSITION TEACHER SKILLS HIGH SCHOOL TEACHERS 
This paper examines the pedagogical skills of a high school teacher and her constituents. The skill of the teacher 

turns out to be successful in solving a variety of educational problems, high levels of organized educational process, 
the essence of its personality traits to those teachers who produce this work and ensure its success. Mastery teachers 
will be considered as the highest level of academic work, as an expression of the creative activity of the individual 
teacher. Pedagogical skills - a set of personality traits, which provides self-organization of a high level of professional 
activity in the reflexive manner. The main components of the pedagogical skills of teachers are humanistic orientation 
of the teacher, his professional competence, pedagogical skills and teaching technique. The high level of pedagogical 
skills provides a new quality throughout the teacher: emerging professional position that accumulates the highest 
levels of focus, knowledge and commitment to action; advanced knowledge becomes a tool for self-reflection and self-
motion detection reserves, a high level of self-disclosure promotes individual skills and improve teaching technology - 
search result, adequate plans. 

Keywords: pedagogical skill hymanistychna orientation, professional competence, educational technology, 
teacher. 
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ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ТА 

СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 
У статті аналізується проблема педагогічної майстерності викладачів загальновійськових та 

спеціальних дисциплін вищих військових навчальних закладах. Розглядається її сучасне розуміння у 
дидактиці вищої військової школи. Висвітлено ключові аспекти їх професійної діяльності з урахуванням 
особистісних і професійних інтересів, цінностей і настанов, як суб’єктів навчально-виховного процесу в 
вищому військовому навчальному закладі. 

Ключові слова: педагогіка, майстерність, офіцери, викладачі, вищі військові навчальні заклади. 
В статье анализируется проблема педагогического мастерства преподавателей общевойсковых и 

специальных дисциплин высших военных учебных заведениях. Рассматривается ее современное 
понимание в дидактике высшей военной школы. Отражены ключевые аспекты их профессиональной 
деятельности с учетом личностных и профессиональных интересов, ценностей и установок, как 
субъектов учебно-воспитательного процесса в высшем военном учебном заведении.  

Ключевые слова: педагогика, мастерство, офицеры, преподаватели, высшие военные учебные 
заведения. 

Вчителем не народжуються, а стають.  
Майстерність вчителя можна опанувати. 

Ш. О. Амонашвілі 
Актуальність статті. На сучасному 

етапі розвитку Збройних Сил України все 
більш актуальною стає проблема професійної 
підготовки військових викладачів з широким 
науковим кругозором, високою педагогічною 
майстерністю, розвинутим творчим 
мисленням, здатних ефективно вирішувати 
весь комплекс завдань, що стоять перед 
вищими військовими навчальними 
закладами, а також постійно нарощувати 
власний педагогічний потенціал і 
практичний досвід в умовах бурхливого 
розвитку засобів сучасної збройної боротьби, 
змін форм і способів її ведення, 
трансформації ролі і завдань видів та родів 
військ Збройних Сил.  

Саме такого набору компетенцій 
повинен набути кожен викладач 
загальновійськових та спеціальних 
дисциплін, у зв’язку з чим у змісті підготовки 
науково-педагогічних і наукових кадрів у 
вищих військових навчальних закладах 
передбачено широке коло навчальних занять 
і практик, які формують викладача – лідера, 
викладача – патріота Вітчизни, викладача – 
професіонала військової педагогічної 
діяльності. 

Підготовка викладачів 
загальновійськових та спеціальних дисциплін 
для вищих військових навчальних закладів 
Збройних Сил України організовується та 
проводиться на підставі Законів України 
“Про освіту”, “Про вищу освіту” та “Про 
наукову і науково-технічну діяльність”, 
спільного наказу Міністерства оборони 

України та Міністерства освіти і науки 
України “Про затвердження Інструкції про 
організацію підготовки науково-педагогічних 
і наукових кадрів у Збройних Силах 
України”. 

Безперечно, педагогічна підготовка у 
них є. Але в той же час викладачі 
загальновійськових та спеціальних дисциплін 
мають тільки поверхневе уявлення про зміст 
і деякі аспекти цієї складної і змістовної 
педагогічної діяльності.  

Відповідно до вищевикладеного 
виникають запитання. В зв’язку з чим 
пов’язана така, з погляду педагогічної науки, 
критична ситуація з викладачами? Чому 
такий низький рівень педагогічної 
майстерності у викладачів, зокрема у 
викладачів загальновійськових та 
спеціальних дисциплін?  

Перша і головна причина цьому, на 
нашу думку, − це недостатня педагогічна 
підготовка майбутніх викладачів 
загальновійськових та спеціальних 
дисциплін, а саме слабка підготовленість 
ад’юнктів, у свою чергу, яка призводить до 
грубих помилок у дидактичному, 
психологічному і виховному аспекті.  

Друга причина − це несприятлива 
загальна побутово-економічна ситуація в 
Збройних Силах України. Але, незважаючи 
на ці негативні причини та обставини, 
більшість військових викладачів 
продовжують сумлінно виконувати свої 
педагогічні функції та досягають на цьому 
нелегкому шляху суттєвих результатів. Їх 
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досвід доводить, що за наявності певної 
військово-професійної педагогічної 
підготовленості, психолого-педагогічної 
компетентності, розвинутих особистісних 
властивостей кожен військовий педагог може 
досягти позитивних результатів у навчанні, 
вихованні та психологічній підготовці 
слухачів як оперативно-стратегічного так і 
оперативно-тактичного рівня підготовки.  

Враховуючи актуальність досліджуваної 
проблематики, об’єктивну потребу в 
підготовлених викладачах для вищих 
військових навчальних закладів метою 
нашої статті є розкриття та теоретичне 
обґрунтування педагогічної майстерності 
викладачів загальновійськових та 
спеціальних дисциплін. 

Аналіз результатів останніх 
досліджень. Проблема педагогічної 
майстерності вчителів та викладачів є вічною 
і завжди буде актуальною. Мабуть тому ця 
проблематика широко досліджувалась і 
досліджується науковцями різних галузей 
науки: філософів, культурологів, психологів і 
педагогів та ін. 

У зарубіжній, вітчизняній та сучасній 
педагогіці передумови вивчення педагогічної 
майстерності викладачів вищої школи були 
закладені в роботах таких вчених, як: 
Ш. О.Амонашвілі, А. І.Архангельського, 
С. У.Гончаренко, І.Дістервега, О. А.Захаренка, 
Я. А.Коменського, Н. В.Кузьміна, М. В.Кухарєв, 
А. С.Макаренка, Н. Г.Ничкало, Н. В.Смоляна, 
К. Д.Ушинського, А. І.Щербаков та ін. 

Наприкінці ХХ та початку ХХІ століття 
найбільш широко цю проблему 
досліджували вчені та педагоги кафедри 
педагогічної майстерності Полтавського 
педагогічного інституту імені В. Г.Короленка 
на чолі з Академіком АПН України 
І. А.Зязюном. Основні положення 
педагогічної майстерності містяться у 
підручнику ”Педагогічна майстерність” [4] і 
навчальному посібнику ”Основи військово-
дидактичних знань” [5]. Автори наукових 
праць розглядають “педагогічну 
майстерність”як найвищий рівень 
педагогічної діяльності (якщо 
характеризуються якісні показники 
результату), як вияв творчої активності 
особистості педагога (якщо характеризується 
психологічний механізм успішної 
діяльності). Як педагогічну категорію вони її 
визначають так: “педагогічна майстерність − 
це комплекс властивостей особистості, що 
забезпечує високий рівень самоорганізації 
професійної діяльності на рефлексивній 
основі” [4; 5]. 

У військовій педагогіці та психології 
проблему педагогічної майстерності 
військових викладачів обгрунтовували 
О. В.Барабанщиков, Л. І.Карпова-Чемерис, 
С. С.Муцинов, В. І.Осьодло, О. Ф.Хміляр, 
В. В.Ягупов та ін. На їх погляд, педагогічна 
культура і педагогічна майстерність 
знаходяться у взаємозв’язку і, відповідно, є 
взаємообумовленими. Тому, на нашу думку, 
розглядати педагогічну майстерність без 
педагогічної культури не тільки не коректно, 
але й неможливо. 

Виклад основного дослідницького 
матеріалу. В сучасному багатогранному 
суспільстві існує велика кількість видів 
професійної діяльності, що безпосередньо 
стосуються людини, але є серед них професії: 
митника, лікаря, водія, юриста, викладача, 
захисника Вітчизни, які впливають на її 
долю. Ось чому кожна з цих професій 
повинна бути не лише діяльністю, а й 
покликанням душі.  

За роки розвитку педагогіки, як науки, 
проблематика педагогічної культури 
досліджувалась багатьма вченими. У їхніх 
роботах досліджувалась проблема підготовки 
викладача творчого, що має яскраву 
індивідуальність, здатного до безперервного 
самовиховання і самоосвіти. 

Аналізуючи історію науки, ми виявили 
багато прикладів, коли у видатних вчених 
була водночас високорозвинута педагогічна 
культура: М. М.Амосов, О. О.Богомолець, 
В. І.Вернадський, М. В.Ломоносов, 
А. С.Макаренко, Д. І.Менделєєв, Є. О.Патон, 
М. І.Пирогов, К. Д.Ушинський − цей список 
можна було б продовжити. На жаль, не всім 
педагогічний талант дається від народження, 
і якщо його немає, його обов’язково потрібно 
виховувати, розвивати в собі.  

Аналіз подальших наукових праць 
різних дослідників (А. В.Барабанщикова, 
О. В.Бондаревської, В. В.Гаврилюка, 
В. М.Галузинського, Я. А.Коменського, 
Н. В.Кузьміна, А. І.Лобача, 
Л. В.Луначарського, С. С.Муцинова, 
О. П.Рудницької та ін.) дав підставу 
констатувати, що “педагогічна культура” як 
спеціальне наукове поняття не є усталеним і 
потребує всебічного розгляду, оскільки являє 
собою педагогічну систему і водночас 
елементів, особистісне утворення, 
діалектичну інтегровану єдність 
педагогічних цінностей, між якими існують 
певні зв’язки і відношення, що формуються, 
реалізуються і вдосконалюються в 
різноманітних видах професійно-
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педагогічної діяльності й спілкування, 
визначаючи характер і рівень останніх.  

Так, у роботах С. І. Архангельського 
висловлюється думка про те, що “головне 
завдання викладача − це вміння майстерно 
викладати свій предмет, доступно, глибоко 
викладати навчальну інформацію, 
збуджувати в учнях працьовитість і 
завзятість, прагнення самостійно знаходити 
рішення завдань, розвивати широту їхніх 
поглядів і гнучкість мислення”. Аналізуючи 
далі феномен педагогічної культури, 
дослідник відзначає, що вона індивідуально, 
самобутньо, приходить із досвідом, 
роздумом, знаннями і розумінням системи на 
основі методичних і дидактичних вимог. 
Сама культура викладача, на його думку, 
залежить від ряду умов: висока кваліфікація; 
покликання до педагогічної діяльності й 
розвиток цього покликання; завзята праця 
при підготовці до занять, постійне наукове й 
педагогічне вдосконалення; поповнення 
психолого-педагогічних знань [1]. 

У ряді досліджень педагогічна культура 
розуміється як: діяльність педагога на рівні 
зразків і еталонів, відпрацьованих у практиці 
й описаних у методичних розробках і 
рекомендаціях; високий рівень педагогічної 
діяльності, що проявляється в майстерності 
спілкування й орієнтований на гарантований 
педагогічний результат; функціонуюча 
система знань, навичок, умінь, психічних 
процесів, властивостей особистості, що 
забезпечує виконання завдань навчання й 
виховання; вираження особистості педагога, 
його можливостей, і здібностей самостійно, 
творчо, кваліфіковано займатися 
педагогічною діяльністю тощо. При цьому 
дослідники відзначають, що культура 
педагога прямо не пов’язана зі стажем його 
роботи, вона може виявитися й на більш 
ранніх етапах професіоналізації, коли 
молодий викладач не просто орієнтується на 
гарантований результат, але здійснює 
діяльність творчо. Аналізуючи особливості 
педагогічної культури, дослідники 
акцентують увагу на її зв’язку з педагогічною 
творчістю, але при цьому заперечується їхня 
тотожність. Педагогічна творчість − це 
завжди пошук і знаходження нового, тоді як 
педагогічна культура може проявлятися як 
сталий високий рівень професіоналізму без 
схильності до нових рішень. Проте, 
педагогічна культура нерозривно пов’язана із 
професійним і загальним 
самовдосконаленням особистості педагога, з 
розвитком його здібностей, розробкою й 
випробуванням нових засобів і прийомів 

навчання, узагальненням старого й 
придбанням нового педагогічного досвіду, 
поглибленням психолого-педагогічних знань 
і вмінь. Інакше кажучи, дійсний 
професіоналізм не може “виростати” у 
людини із занять тільки тією діяльністю, 
який він присвятив себе, особливо якщо вона 
є складною за своїм характером. Високий 
професіоналізм неможливий як без розвитку 
в людині спеціальних здібностей, які своїм 
змістом і формою тісно “притерті” до вимог 
конкретної діяльності, так і без відповідних 
цим вимогам знань і вмінь. Важливою 
умовою його досягнення є розвиток у 
людини загальних здібностей, 
“перетворення” загальнолюдських цінностей 
у свої власні, що означає моральну 
вихованість особистості. 

За поглядами Н. В. Кузьміної, поняття 
педагогічної культури відноситься до 
сукупності вмінь, які роблять процес 
діяльності своєрідним, індивідуальним. 
Вищим проявом педагогічної культури є 
педагогічне мистецтво, педагогічна 
творчість. На її думку педагогічна культура 
включає: 

особистісний компонент, як єдність 
мотиваційно-ціннісної складової 
(професійно-педагогічної направленості) і 
індивідуально-психологічних особливостей 
(загальних і професійно-педагогічних 
здібностей); 

інформаційно-теоретичний компонент: 
спеціальні, методологічні, психолого-
педагогічні знання; 

діяльнісний компонент, який поєднує 
педагогічну технологію та техніку [3]. 

А. О. Деркач співвідніс ознаки культури 
й професіоналізму й запропонував систему 
показників професіоналізму діяльності: 
висока ефективність діяльності; високий 
рівень кваліфікації й професійної 
компетентності; оптимальна інтенсивність і 
напруженість праці; висока точність і 
надійність діяльності; висока організованість; 
низька опосередкованість; креативність; 
можливість розвитку суб’єкта праці як 
особистості; спрямованість на досягнення 
соціально-значимих цілей [2]. 

Безумовно, вищевикладені підходи 
щодо визначення педагогічної культури є 
досить обгрунтованими. Але, виходячи зі 
специфіки діяльності військових педагогів на 
сучасному етапі розвитку Збройних Сил 
України, слід наголосити про необхідність 
більш докладного визначення поняття 
”педагогічна майстерність”, наповнення його 
конкретним змістом і чіткого виділення її 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 2 (39) /2014 151 

складових, що має позитивно вплинути як на 
самих військових педагогів і на весь 
навчально-виховний процес у військових 
підрозділах і частинах, так і на об’єктів 
навчання і виховання. 

Військовий викладач 
загальновійськових та спеціальних дисциплін 
через специфіку своєї військово-професійної 
діяльності та функціональних обов’язків є 
водночас і вчителем і вихователем і в той же 
час організатором усього військово-
педагогічного процесу в вищому 
військовому навчальному закладі. Це 
накладає на нього велику відповідальність як 
за якість та зміст власної педагогічної 
діяльності, так і за результати навчально-
пізнавальної діяльності слухачів.  

За Н. Коуплендом, ці якості є 
необхідною умовою педагогічної діяльності 
будь-якого командира. Досвід видатних 
воєначальників, наприклад, 
М. І.Драгомирова, О. В.Суворова є 
переконливими прикладами цього 
положення. М. І.Драгомиров грунтовно знав 
військову справу, що він довів у роки 
російсько-турецької війни, під час 
командування військами Київського 
військового округу і в численних військово-
педагогічних творах. У нього військово-
професійна майстерність поєднується зі 
знаннями педагогіки і психології. 

На нашу думку, педагогічна майстерність 
викладачів загальновійськових та спеціальних 
дисциплін вищих військових навчальних 
закладів − це військово-професійна здатність 
на високому рівні організовувати та 
реалізовувати всі види педагогічної діяльності, 
спрямовувати їх на всебічний розвиток 
слухача, як суб’єкта навчального процесу і 
характеризується достатнім рівнем 
розвиненості набутих теоретичних військово-
професійних знань і узагальнених практичних 
вмінь, навичок та здатності керувати 
навчально-виховним процесом. 

Ми погоджуємось з поглядами 
науковців, що найважливішими 
властивостями педагогічної майстерності є: 
гуманістична спрямованість діяльності 
педагога, його професійна компетентність, 
педагогічні здібності і педагогічна техніку. 
Усі ці складові педагогічної майстерності 
пов’язані між собою та їм властивий 
саморозвиток [4; 5]. Розглянемо їх 
детальніше. 

Гуманістична спрямованість 
вважається найголовнішою характеристикою 
майстерності педагога, що будується на 
основі ціннісних орієнтацій: на себе − 

самоутвердження; на засоби педагогічного 
впливу (коли найважливіше для педагога − 
навчальна програма, дидактичні заходи і 
методика їх здійснення); на об’єкт навчання 
(допомогти йому адаптуватися до умови 
військово-професійної діяльності і знайти в 
ній смисл); на мету педагогічної діяльності 
(на допомогу воїнам в їх всебічному 
розвитку − гуманістична стратегія). 

Професійна компетентність, на їх 
думку, є підвалиною педагогічної 
майстерності. Зміст цього компонента, 
стосовно діяльності військового педагога, 
становлять глибокі військово-професійні 
знання, навички та вміння, професіоналізм у 
галузі психології та педагогіки, досконала 
методика здійснення навчально-виховних 
заходів. 

Здібність до педагогічної діяльності − 
це третій елемент у структурі педагогічної 
майстерності. Провідною тут вважається 
чутливість до людини і до особистості. Цей 
елемент об’єднує:  

Комунікативність − професійна 
здатність педагога, що виявляється у 
спілкуванні, готовності легко вступати у 
взаємодію, викликати позитивні емоції у 
співрозмовника і відчувати задоволення від 
спілкування. 

Перцептивні здібності − професійна 
проникливість, пильність педагогічна 
інтуїція, здатність сприймати іншу людину та 
розуміти її. 

Динамізм особистості − здатність 
активно впливати на іншу особистість. 

Емоційна стабільність − здатність 
володіти собою, зберігати самоконтроль, 
здійснювати саморегуляцію за будь-якої 
ситуації, незалежно від сили зовнішніх 
чинників, що провокують емоційний зрив. 

Оптимістичне прогнозування − 
передбачення розвитку особистості з 
орієнтацією на позитивне в ній і 
перетворення всієї структури особистості 
через вплив на позитивні якості. 

Креативність − здатність до творчості, 
спроможність генерувати незвичні ідеї, 
відходити від традиційних схем, швидко 
розв’язувати проблемні ситуації. 

Четвертий елемент педагогічної 
майстерності становить педагогічна техніка 
як форма організації поведінки педагога. 
Педагогічна техніка − це конкретний 
інструментарій, навички та вміння організації 
та проведення різноманітних дидактично-
виховних заходів. За відсутності або 
недостатнього розвитку інші елементи 
педагогічної майстерності залишаються 
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нереалізованими. Педагогічна техніка − це 
вміння використовувати психофізичний 
апарат як інструмент дидактично-виховного 
впливу, це конкретні прийоми та способи 
володіння собою (своїм організмом, 
настроєм, мовленням, увагою, уявою та ін.), а 
також методи впливу на інших (вербальними 
та невербальними засобами). 

Безперечно, це не всі елементи 
педагогічної майстерності викладачів 
загальновійськових та спеціальних дисциплін 
але в той же час не будуть мати високого 
авторитету серед особового складу ті 
педагоги, які не є майстрами військової 
справи, що грунтується на військово-
професійних знаннях, навичках і вміннях.  

Тому, зміст військово-професійних 
знань, навичок і вмінь становить 
компетентність військового педагога у 
військовій справі, що є основою для 
підтримання високого авторитету серед 
особового складу і професійного викладання 
предметів бойової та гуманітарної 
підготовки. Вони особистим прикладом 
демонструють воїнам значення військово-
професійної компетентності у виконанні 
різноманітних функцій армійського життя, її 
важливість в бойовій обстановці та для 
забезпечення бойової та мобілізаційної 

готовності Збройних сил України. 
Безумовно, низька обізнаність у військовій 
справі безпосередньо негативно впливає на 
якість дидактичних і виховних заходів, тому 
однією з основних підвалин педагогічної 
культури військового педагога є його 
військово-професійна компетентність. 

Висновок. Як бачимо, рівень 
розвиненості педагогічної майстерності 
викладача вищої школи є важливим 
чинником навчально-виховного процесу, він 
позначається на результатах навчання 
студентів, на розвитку їх як суб’єктів 
професійної діяльності. У свою чергу, 
розвиток педагогічної майстерності 
викладача тісно корелює з його ставленням 
до себе, вимогами до своєї діяльності, 
особистісними якостями. Можна вивчити 
свій фаховий предмет, можна мати систему 
психолого-педагогічних знань, але це не 
забезпечить відповідної майстерності. 
Майстром стає той, хто прагне цього, хто 
працює, хто осмислює власну діяльність, бо 
як стверджував К. Д. Ушинський, 
«передається думка, виведена з досвіду, але 
не сам досвід». 

Ці висновки водночас є перспективними 
напрямами подальших наших наукових 
пошуків. 
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PEDAGOGICAL MASTERY OF TEACHERS OF COMMON TO ALL ARM AND SPECIAL 

DISCIPLINES HIGHER SOLDIERY EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 
In the article the problem of pedagogical trade of teachers of common to all arm and special disciplines is 

analysed in higher soldiery educational establishments, in particular teachers. Examined it modern 
understanding in the didactics of higher military school. Key aspects are reflected them professional activity 
taking into account personality and professional interests, values and settings, as subjects educational-educate to 
the process in higher military educational establishment.  

Pedagogical mastery of teachers of common to all arm and special disciplines − it is professional ability to 
optimize all types of educational-educator activity, point them at all-round development and improvement of 
personality that provides high organization of pedagogical process. She is characterized the high level of 
development of the special generalized abilities, and, certainly, essence of him − in personality of teacher, his 
position, ability to manage pedagogical activity at high level. 

Keywords: pedagogics, trade, officers, teachers, higher soldiery educational establishments. 
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ГЕНЕЗИС НАВЧАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
У статті розглянуто зародження, розвиток, ренесанс і навчальний потенціал проектної 

діяльності. На основі історико-аналітичного методу та теоретичного аналізу історіографії проектної 
діяльності виявлено спільні й відмінні риси у використанні проектування в теорії й практиці 
педагогічної освіти різних країн. Висвітлено спадщину класичної педагогіки щодо питання зародження й 
катарсису методу проектів для розкриття сутності й особливостей означеної педагогічної 
конструкти. Уточнено сутність поняття «проектна діяльність», орієнтованого на прогноз якісного 
результату процесу формування професійної компетентності майбутніх офіцерів тилу. 

Ключові слова: проект, метод проекту, проектна діяльність, теорія і практика проектного 
навчання. 

В статье рассматриваются зарождение, развитие, ренессанс и учебный потенциал проектной 
деятельности. На основе сравнительного анализа выявлены общие и отличительные особенности в 
использовании проектирования в теории и практике педагогического образования разных стран. 
Освещено наследство классической педагогики по вопросу зарождения и катарсиса метода проектов 
для раскрытия сущности и особенностей указанной педагогической конструкты. Уточнено сущность 
понятия «проектная деятельность», ориентированного на прогноз качественного результата процесса 
формировании профессиональной компетентности будущих офицеров тыла. 

Ключевые слова: проект, метод проекта, проектная деятельность, теория и практика 
проектного обучения. 

У період динамічних сучасних 
соціальних змін формуються нові освітні 
потреби особистості, суспільства і держави. 
Реформування вітчизняної системи освіти, 
процес модернізації вищої освіти та сучасний 
стан системи військової освіти, сприяють 
пошуку нових підходів до організації 
навчального процесу у військовому вузі, 
спроможних створити умови для підготовки 
кваліфікованих офіцерських кадрів. 
Формування професійної компетентності 
українських офіцерів постає найважливішим 
імперативом модернізації вищої вітчизняної 
військової школи. Соціальні та особистісні 
фактори оптимізації фахового зростання 
курсантів як основні напрями педагогічного 
процесу у військових вузах реалізуються в 
опосередкованому вигляді не тільки через 
моделі та пріоритети освітньої політики 
держави, а й через стратегії особистісного 
професійного компетентнісного становлення 
майбутніх офіцерів. Процес підготовки нової 
генерації військових фахівців потребує як 
зростання якості знань, так і суттєвого 
удосконалення методики використання 
засобів навчання. Одним із конструктивних 
шляхів рішення означеної проблеми, з нашої 
точки зору, є висвітлення генезису 
навчального потенціалу проектування з 
перспективою формування професійної 
компетентності майбутніх офіцерів тилу 
засобами проектної діяльності. 

Організаційними питаннями процесу 
навчання у військовому вузі опікувалися 
А. Барабанщиков, К. Вельський, 

М. Герасимов, К. Дунаєв, Н. Заплавська, 
Г. Луков, К. Платонов, І. Сальников та ін. 
фахівці й працівники в галузі військової 
педагогіки , психології та методики 
викладання. 

Загальні дидактичні та методичні 
аспекти використання методу проектів 
розглядали В. Беспалько, В. Гузєєв, Е. Полат, 
Г.Селевко, І. Чечель та ін. Історію методу 
проектів висвітлювали Л. Богомолова, Р. 
Вендровская, Є. Рогачова та ін. 

Однак, саме недостатня визначеність 
історичного контексту методу проектів 
зумовила вибір теми нашої роботи. Мета 
дослідження: на основі порівняльного аналізу 
виявити спільне й відмінне у використанні 
проектування в теорії й практиці педагогічної 
освіти України та зарубіжжя для перспективи 
подальшого впровадження проектної 
діяльності у процес формування професійної 
компетентності майбутніх офіцерів тилу. 
Завданням є вивчення спадщини класичної 
педагогіки щодо питання зародження й 
катарсису методу проектів для розкрити 
сутності й особливості означеної педагогічної 
конструкти. Використано історико-
аналітичний метод та теоретичний аналіз 
історіографії проектної діяльності з метою 
вивчення питання зародження й розвитку 
проектної роботи та уточнено сутність 
поняття «проектна діяльність», орієнтованого 
на прогноз якісного результату процесу 
формування професійної компетентності 
майбутніх офіцерів тилу. Новизна 
дослідження полягає у виявленні спільних і 
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особливих рис проектної діяльності та показі 
їх практичної спрямованості. 

Актуальність проблеми підготовки 
компетентних офіцерів проголошено на 
державному рівні, а саме: у Стратегічному 
оборонному бюлетеню, де акцентується 
необхідність «забезпечення високого рівня 
професійної підготовки офіцерського 
корпусу» [1,с.9]; «Державній 
комплексній програмі реформування і 
розвитку Збройних Сил України на період до 
2017 року», затвердженій Указом Президента 
України від 02 вересня 2013 р. № 479/2013, у 
якій наголошується, що Збройні Сили 
держави «потребують формування нової 
генерації офіцерських кадрів» [12] та у Законі 
України «Про Концепцію Національної 
програми інформатизації» [4]. 

Одним з напрямів вдосконалення вищої 
військової освіти, з нашої точки зору, є 
широке впровадження в практику навчання 
сучасних технологій, зокрема, засобів 
проектної діяльності, що сприяють 
формуванню професійної компетентності 
майбутніх офіцерів тилу. 

З точки зору Шатрова А., «цілісна 
педагогічна технологія професійної 
підготовки являє собою процес, в якому його 
складові постійно розвиваються, змінюються 
структурно, функціонально й змістовно. 
Вона включає опис та поскладовий аналіз 
усього педагогічного маршруту професійної 
підготовки спеціалістів військової вищої 
школи, кожної педагогічної системи, що 
складає цей процес і функціонує на певному 
етапі» [13, с. 100]. 

Отже, широке використання засобів 
проектної діяльності у вищевказаному 
контексті, на нашу думку, є логічним і 
доцільним.  

У Сучасному економічному словнику 
вказано, що «проект (від лат. Projectus – 
кинутий вперед, виступаючий, видатний 
вперед) – задум, ідея, образ, втілені у форму 
опису, обгрунтування, розрахунків, креслень, 
які розкривають сутність задуму і можливість 
його практичної реалізації» [9, с. 387]. 

Вважаючи, що «фактично проект – це 
будь-який задум, що має мету, термін та 
конкретні кроки реалізації», Маслова Н. 
звертає увагу на те, що сутність навчального 
поняття «проект» кожен дослідник 
формулює самостійно, а саме: П. 
Архангельський: «Організація й виконання 
певного цільового завдання»; Л. Ґур'є: 
«Змістовно обґрунтована і документально 
оформлена ініціатива, спрямована на 
досягнення освітньої мети в межах певного 

часу»; І. Єрмаков: «Результативна дія, 
прототип, прообраз передбачуваного або 
можливого об'єкта, стану»; І. Зимня: «Творча 
діяльність, проблемна за формою подання 
матеріалу, практична за формою його за-
стосування, інтелектуально насичена за 
змістом, яка відбувається в умовах 
постійного конкурсу думок»; С. Кримський: 
«Систематична форма організації діяльності 
у взаємозв'язку її теоретичних та практичних 
аспектів»; Є. Полат: «Узагальнена модель 
визначення способу досягнення поставленої 
мети, алгоритму пізнавальної діяльності»; 
О.Пометун, Л. Пироженко: «Цільовий акт 
діяльності, в основу якого покладено 
інтереси людини»; А. Самохіна: «Цілісна, 
складна робота, яка передбачає різні види 
діяльності, де оцінюють остаточний 
продукт»; А. Цимбалару: «Низка 
спланованих заздалегідь послідовних дій, 
спрямованих на досягнення результату 
проектування» [5, с. 24]. 

Отже, проектом, на нашу думку, можна 
визначити завдання, план, роботи, заходи та 
ін., що цілеспрямовані на створення нового 
продукту (роботи, послуги, пристрою). 

Термін «проектування» в електронному 
джерелі «Вікіпедія – вільна енциклопедія» 
розглянуто як «діяльність людини або 
організації зі створення проекту, тобто 
прототипу, прообразу передбачуваного або 
можливого об’єкту, стану; комплекту 
документації, призначеної для створення 
певного об’єкту, його експлуатації, ремонту та 
ліквідації, а також для перевірки або 
відтворення проміжних і кінцевих рішень, на 
основі яких було розроблено даний об’єкт» [8]. 

Ми розуміємо проектну діяльність як 
виконання проекту, тобто сукупність 
цілеспрямованих дій, яка розуміє 
послідовність процедур: вибір моделі як 
«основоположного принципу, виду блок-
схеми і розрахункової схеми, вибір методу 
рішення, в тому числі методу оптимізації, 
рішення, аналіз отриманих результатів і 
ухвалення рішення» [8], що ведуть до 
досягнення ефективних рішень. 

Виходячи з визначення історіографії як 
сукупності історичних досліджень, що 
відносяться до якої-небудь проблеми [10, 
с. 250], нами проведено теоретичний аналіз з 
проблеми історіографії проектної діяльності 
на основі принципу історизму та історико-
аналітичного методу.  

Генезис проектної діяльності сягає 
давнини. 

В античні часи, коли діяльність 
архітектора була пов’язана не тільки із 
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зведенням будівель, а й зі створенням 
будівельних та військових машин, 
проектування розглядалося як «наука 
архітектора» [3, с. 27]. Перший опис системи 
знань і принципів організації вказаної науки 
представлено Римським архітектором і 
механіком Вітрувієм, що жив 2000 років 
тому, в епоху Цезаря й Октавіана Августа 
(I ст. до н. е. – I ст. до н. е.). 

Отже, проектна діяльність у військовій 
справі почала використовуватися ще за 
античних часів. 

Фундаментальними ознаками робіт, що 
мали назву «ргоgetti» і створювалися в 
Римській академії мистецтв, були: орієнтація 
на учнів (робота була самостійною); 
орієнтація на дійсність (предметом роботи 
служили практичні проблеми); орієнтація на 
кінцевий продукт (розроблялися план, ескіз, 
модель) [2, с. 12.].  

Повернення до методу проектів у другій 
половині XIX ст. пов’язують як з 
організацією шкіл за ідеями Є. Редді в Англії, 
так і з навчанням дітей американських 
фермерів, що через залучення до 
сільськогосподарських робіт навесні та 
восени не мали можливості регулярно 
відвідувати школу й отримували ряд завдань 
для домашнього виконання, що носили 
узагальнену назву «домашній проект».  

«Наприкінці ХІХ – початку XX ст. в 
Америці виник американський прогресивізм, 
що мав чітку практичну спрямованість – 
реформування американської школи. 
Філософською основою одного із напрямів 
реформаторської педагогіки став прагматизм, 
заснований У. Джеймсом та подалі 
розвинений у теоретичних концепціях 
«прагматичної педагогіки» Д. Дьюї (1859-
1952 рр.), котрий розглядав поняття й теорію 
лише у якості інструментів пристосування до 
зовнішнього середовища [7, с. 2]. Згідно новій 
на той час педагогічній технології та ідеям 
американського філософа-ідеаліста, школа 
поставала активною життєдіяльністю в 
сьогоденні, а не підготовкою до майбутнього, 
і знання,отримані в процесі шкільного 
навчання, наголошувалися побічним 
продуктом діяльності. Тобто, вивчене мало 
бути корисним, а значимість кожного 
структурного елементу вбудована в саму 
систему навчання дитини й спрямовувалася 
на вирішення реальних життєвих проблем й 
досягнення максимального благополуччя в 
рамках норм, визначених суспільством. У 
подальшому вектором поглядів прихильників 
методу проектів стало гасло провідного 
теоретика прогресивізму: «Навчання через 

діяльність» [7, с. 2], що розумілося ними як 
необхідність привчати школярів «не до 
пасивного пристосування до реальних умов, а 
до активного пошуку можливостей 
покращання життя». 

Отже, на вищевказаній ідеї 
американського педагога сприяли пошуку в 
навчальному процесі нових форм навчання, 
однією з яких був метод проектів. 

Вперше поняття «проект» було вжито у 
1908-1910 рр. у звітах массачусетської 
шкільної адміністрації завідувачем відділом 
виховання сільськогосподарських шкіл в 
США Д. Снедзеном. У 1911 р. Бюро 
виховання США затвердило термін «проект» 
на офіційному рівні. 

Автором методу проектів («Дальтон-
план»), що почав розроблятися з 1919 року в 
місті Дальтон, був американський педагог Е. 
Паркхарст. «Його основна особливість 
полягає в складанні особистого навчального 
плану та індивідуальній організації 
навчального матеріалу для кожного учня. 
Дитина могла рухатися в зручному темпі, в 
потрібні моменти кооперуючись з іншими 
учнями і звертаючись до вчителя за 
консультацією. Як правило, першу половину 
дня учні працювали самостійно, без 
розкладу, на основі робочих керівництв з 
окремих навчальних предметів. У другій 
половині дня – заняття в групі за інтересами, 
причому групи створювалися за бажанням 
самих учнів. В цілому, кожен учень 
працював за індивідуальним планом 
(проектом), складеним ним спільно з 
педагогами. Через певні проміжки часу він 
звітував, «захищаючи» свій проект» [11].  

Отже, у рамках Дальтон-плану метою 
освіти залишалося придбання суми знань без 
урахування їх нагальної потреби дитині. 

«У 1917 р. професор Е. Коллінгс 
розпочав упровадження методу проектів у 
штату Міссурі. Згідно з цією методикою учні 
мали самі проектувати те, чим їм належало 
займатися. Метою школи було не набуття 
дитиною тих чи інших знань, які дає 
звичайна школа, а безпосереднє поліпшення 
життя дитини. Першим кроком своєї системи 
Е. Коллінгс вважав допомогу дітям у виборі 
захопливої та плідної діяльності, також –у 
розплутані запитань, з якими їм довелося б 
зіткнутися» [7, с. 3]. Програму однієї із 
звичайних сільських шкіл було побудовано у 
якості ланцюжка споріднених між собою 
дослідів з метою використання відомостей 
кожного попереднього з них для розвитку й 
збагачення потоку наступних, що спроможна 
реалізувати тільки пов’язана з реаліями та 
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побудована на актуальних інтересах 
реальність. 

Отже, гіпотезою методики школи 
американського професора була теза, що 
наприкінці навчального року грамотні, маючі 
уявлення оточуюче середовище, збагачені 
вміннями працювати та виявляти свою 
ініціативу, учні отримують достатню 
кількість навичок і знань для входження до 
життя.  

У педагогічний контекст проектна 
діяльність була переведена у1918 р. роботою 
«Метод проектів» У. Кілпартика (1871-1965 
рр.), в якій розглянуто систему цільових актів 
педагогічного процесу. Розуміючи термін 
«проект» у дуже широкому значенні в тому 
числі і як активність, необхідну для 
висвітлення поставленої мети, послідовник 
Д. Дьюї наголошував:«Це метод планування 
доцільної (цілеспрямованої) діяльності у 
зв’язку із розв’язанням будь-якого 
навчального завдання в реальній життєвій 
ситуації» [14, с. 320]. Визначаючи проектом 
будь-яку діяльність, реалізовану групою 
дітей з високим ступенем самостійності та 
об’єднаних загальним в даний момент 
інтересом, американський педагог виокремив 
три основних компоненти нової педагогічної 
системи: навчальний матеріал(відповідний 
природі та інтересам учнів; доцільна 
діяльність; навчання для безперервної 
перебудови життя й піднесення його на 
найвищі щаблі [2, с.13-14]. Виступаючи 
проти традиційного шкільного навчання, що 
з точки зору професора педагогічного 
коледжу, негативно впливає на життя й 
характер дитини,основну ідею він ґрунтував 
типових на рисах шкільного життя – активна 
доцільна діяльність учнів у соціальному 
оточенні відповідно до не загальної для всіх 
шкіл програми навчання, а індивідуальної, 
розробленої у спільній роботі вчителя й учня.  

Однак, незважаючи на популярність, Д. 
Дьюї розкритикував ідеї і методи свого 
послідовника, акцентуючи на неможливості 
приносити принципові основи навчання в 
жертву нововведенням. Виступаючи за 
збереження предметної системи в умовах 
комплексного навчання, реформатор освіти 
наполягав на признанні факту щодо 
можливості отримання дітьми 
систематичних знань тільки під 
керівництвом підготовлених учителів. 
Засновник функціональної психології 
вважав, що «більшість проектів банальні й не 
мають освітньої цінності» [7, с. 3]. 

Проте, на відміну від вітчизняної 
педагогіки у закордонній школі 

запропонований метод проектів набув 
широкого розповсюдження і розвивався 
активно й досить успішно не тільки в 
Америці, а й у багатьох країнах Західної 
Європи: Великобританії, Бельгії, Ізраїлі, 
Фінляндії, Німеччині, Італії, Бразилії, 
Нідерландах і багатьох інших країнах. Ідеї 
гуманістичного підходу до освіти Дж. Дьюї 
та його метод проектів «здобув велику 
популярність завдяки раціональному 
поєднанню теоретичних знань та їх 
практичного застосування для вирішення 
конкретних проблем навколишньої дійсності 
в спільній діяльності школярів» [5, с. 26]. 

Отже, метод навчального проектування 
зарубіжних шкіл був шляхом організації 
«цільових актів», що орієнтували учнів у 
конкретних ситуаціях, озброювали їх 
методами вирішення проблем, пошуку, 
дослідження й сприяли використанню й 
підтримці притаманній дітям любові до 
розроблення планів. Однак, практична 
діяльність підтвердила помилковість його 
ідеї про побудову дитиноцентиричного 
навчального процесу, тобто з урахуванням 
тільки з інтересів дитини. 

Одночасно з розробками американських 
педагогів, у Росії в 1905 р. невелика група 
співробітників під керівництвом С. 
Шацького (1878-1934 рр.) намагалася 
активно використовувати різні види 
проектування в практичній роботі з дітьми, 
пов’язуючи метод проектного навчання, 
перш за все, з проблемою розвитку 
особистості та підготовки її до життя і праці. 
Створені у 1906 р. російським і радянським 
педагогом школа для підлітків товариства 
«Сетлемент» (культурне селище) та у 1911 р. 
постійно дитяча трудова колонія із 
сільськогосподарським виробництвом в 
Калузької губернії працювали на основі 
проектної діяльності, теоретично розробленої 
пізніше. Перелік «проектів», тобто об’єктів 
праці, обраної вихованцями відповідно до 
інтересів і потреб дітей, складали: компас, 
дзвоник, моделі будівель, вироби з глини та 
ін. За вироби представлені на виставці, дітям 
«Сетлементу» було присуджено велику 
золоту медаль Міністерства торгівлі та 
промисловості. 

Однак, подальший розвиток ідей С. 
Шацького в Росії унеможливлювався 
соціально-політичними змінами 1917 р., 
після яких «молода радянська держава, не 
отримавши у спадок від старої Росії вагомого 
науково-педагогічного досвіду, прагнула 
використати все найцінніше в цій галузі зі 
світового досвіду. Найбільший вплив на 
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радянських педагогів мали ідеї Д. Дьюї. 
І. Бровер казав: «Не приймаючи всієї 
педагогічної концепції Д. Дьюї в цілому, 
вважаємо, що техніка Дьюївської педагогіки 
настільки вища за ту, яка була залишена нам 
у спадщину від дореволюційної Росії, що з 
неї багато чим ще можемо й мусимо 
користуватися» [7, с. 6]. 

У науковій літературі з історії 
вітчизняної педагогіки поки ще не 
сформувалася єдина точка зору стосовно 
авторства проектної діяльності у радянській 
школі. Через включення в систему проектної 
діяльності «пристосування» учня як до 
матеріалу (вибір відповідного матеріалу для 
тієї чи іншої мети), так і до інструменту 
(вміння користуватися інструментами), одні 
науковці називають основоположником 
методу проектів С. Шацького, інші – 
П. Блонського, який, акцентував саме 
соціальний зміст в проектному навчанні, 
наголошуючи вчителя не головним 
джерелом знань, а консультантом, 
помічником, «супутником» учнівської 
творчої перетворювальної діяльності.  

Впровадження методу проектів у 
навчально-виховний процес вітчизняних 
шкіл відбулося після революції за особистим 
розпорядженням Н. Крупської. Згідно 
новому підходу, закладеному у вітчизняній 
методиці початкової математики й 
природознавства, спостереження, 
експеримент, метод лабораторних уроків, а 
також практичний, дослідницький і дослідно-
показовий методи, що за сутністю 
перегукувалися з методом проектів, стають 
основними й обов’язковими складовими 
викладання.  

У 20-х роках ХХ ст. завдяки широкому 
використанню відомими педагогами та 
психологами, що заперечували можливість 
раціональної організації шкільного життя 
учня без проектної діяльності, «метод 
проектів» та його варіант «дальтон-план» 
«поширюються не тільки у шкільному, а й у 
вузівському навчанні. Впровадженню у 
вітчизняну педагогіку навчального 
проектування як специфічної форми 
педагогічної діяльності сприяв «переклад 
книги В. Килпатрика у 1925 р.» [Колесникова 
И.А. Горчакова-Сибирская М.П. 
Педагогическое проектирование: учебное 
пособие для высш. учеб. заведений./ И.А.. 
Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 
288 с., с. 51]. 

Програми початкової школи з 
рекомендаціями застосовувати метод 

проектів (методом проблем) та замінити 
шкільні класи ланками і бригадами 
Наркомпросом було затверджено у 1930 р. 
Пропонуючи будувати навчання на основі 
доцільної діяльності учня, автори «методу 
проблем», як тоді називався метод проектів, 
пов’язували вказану методичну конструкту з 
особистим інтересом школяра. Самостійна 
робота над вирішенням проблеми 
(докладання знань або придбання нових), 
отримання та публічне подання конкретного 
результату носили характер проектної 
діяльності. 

Однак, «використання «методу 
проектів» у радянській школі перетворилося 
на захоплення суто виробничими 
проблемами, що призвело до різкого спаду 
якості освіти через відсутність підготовлених 
педагогічних кадрів, здатних працювати з 
проектами, слабкої розробленості методики 
проектної діяльності, а також гіпертрофії 
«методу проектів», яка зашкодила іншим 
методам навчання» [5, с. 26]. 

Тому в 1931 р. цей метод був 
засуджений в СРСР. Часткове застосування 
методу проектів у практиці досвідчених і 
деяких приватних шкіл, було припинено 
згідно постанові ЦП ВКП (б) «Про початкові 
й середні школи» від 5 вересня 1931р. через 
негативний аспект даної форми навчальної 
діяльності, а саме: знаннєву обмеженість 
(учням надавалися лише ті знання, що могли 
знайти практичне застосування в їхньому 
житті) та відсутність можливості школярів 
оволодіти системою знань в області 
конкретних навчальних курсів. 

До середини XX ст. в Україні 
проектування використовувалося переважно 
в технічних галузях знань. Повернення у 
навчально-виховний процес вітчизняних 
загальноосвітніх закладів методу проектів, 
який знову прийшов за кордону разом з 
технологією комп’ютерних мереж, 
спостерігається у 80-х р. минулого століття. 

Ренесанс проектної методики у 
вітчизняній системі середньої і вищої освіти 
в умовах сьогодення, тобто на початку ХХІ 
с., характеризується векторною, змістовою, 
цільовою, методичною та формовою 
різноплановістю, які досліджують сучасні як 
українські (І. Єрмаков, О. Коберник, С. Ящук 
та ін.), так і пострадянські науковці (І. Зимня, 
Є. Полат, М. Романовська та ін.). 

Отже, не зважаючи на одночасне активне 
поширення теорії і практики проектного 
навчання на початку XX ст. підходи та 
розуміння сутності методу в Росії і США мали 
розбіжності, а саме: російські психологи й 
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педагоги розглядали вказаний метод засобом 
усебічного розвитку особистості, їх 
американські колеги визначали проекти 
«метою навчання, пов’язаного з виконанням 
навчальних завдань у реальних життєвих 
ситуаціях» [7, с.6]. 

Таким чином, з нашої точки зору, 
реалізацію проектної діяльності в умовах 
вищої військової школи за умови виваженого 
педагогічного підходу можна вважати не 
тільки формою демократизації стосунків у 
навчально-виховній площині, а й 
підвищенням мотивації курсантів до 

самоосвіти й самовиховання, мобілізацією 
пізнавальної активності слухачів вищої 
військової школи, стимуляцією їх інтересу до 
самостійного розв’язання певних проблем та 
гармонійного поєднання академічних і 
прагматичних знань з дотриманням 
відповідного балансу. 

Перспективою подальших досліджень у 
вищезазначеному напрямі вважаємо вектор 
формування професійної компетентності 
майбутніх офіцерів тилу засобами проектної 
діяльності. 
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Hrupalo N. N.,  assistant professor of chair 
GENESIS OF EDUCATIONAL POTENTIAL OF PROJECT ACTIVITY 

The article examined origin, development, Renaissance and educational potential of project activity. On the 
base of comparative analysis it is exposed common and distinctive traits in usage of projecting in theory and 
practice of pedagogical education of different countries. It is outlined heritage of classical pedagogy concerning 
question of origin and catharsis of method of projects for exposing of essence and peculiarities of mentioned 
pedagogical construction. It is specified essence of notion “project activity”, oriented to forecast qualitative 
result of process of forming of professional competence of future officers of rear. Innovation of research is in 
determination of common and peculiar traits of project activity of different times, periods and countries; it is 
shown their practical direction. It is exposed that in condition of considered pedagogical approach it is possible 
to accept project activity nat only as form of democratization of relations in educational and upbringing field, but 
as growth of motivation of students to self-education and self-upbringing, mobilization of cognitive activity of 
students of higher military school, stimulation of their interest to self-dependent solving of definite problems and 
harmonious connection of academic and pragmatic knowledge with keeping of their proper balance. We think 
that perspective of our further research in mentioned direction will be vector of forming of professional 
competence of future officers of rear by means of project activity.  

Keywords: project, method of project, project activity, theory and practice of project teaching.  
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ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРАКСІОЛОГІЧНОГО КОМПОНЕНТУ РОЗВИТКУ 
ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

 
У статті подається дефінітивний аналіз праксіологічного компоненту розвитку професійної 

майстерності вчителя, який забезпечується полівалентністю певних дій педагога. Автором визначено 
складові вказаної освітньої конструкти, що відкриває можливості підвищення рівня її сформованості й 
сприятиме подальшій оптимізації фахового зростання спеціаліста. 

Ключові слова: професійна майстерність вчителя, розвиток, праксіологія, історичний огляд, 
праксіологічна складова структури розвитку професійної майстерності вчителя. 

В статье представлен дефинитивный анализ праксиологического компонента развития 
профессионального мастерства учителя, который обеспечивается поливалентностью определенных 
действий педагога. Автором определены составляющие указанной образовательной конструкты, 
открывающие возможности повышения уровня ее сформированности и способствующие дальнейшей 
оптимизации профессионального роста специалиста. 

Ключевые слова: профессиональное мастерство учителя, развитие, праксиология, исторический 
обзор, праксиологичная составляющая структуры развития профессионального мастерства учителя. 

На відміну від періоду планової 
централізованої економіки, коли одним з 
основних завдань системи освіти було 
формування трудових умінь і навичок, в 
умовах сучасних соціо-економічних змін 
основним ресурсом стає мобільний і 
висококваліфікований людський капітал, що 
актуалізує зростаючу потребу суспільства в 
творчих активних працівниках в усіх сферах 
людської діяльності.  

Інноваційні процеси та спрямованість 
педагогічної науки на реформування системи 
освіти в Україні зумовлюють пошук резервів 
удосконалення підготовки спеціалістів. 
Отже, з нашої точки зору, одним із 
прогресивних та перспективних шляхів 
освітніх реформ щодо пошуку резервів 
удосконалення спеціалістів-освітян, є 
розвиток професійної майстерності вчителя. 

Проблему визначення сутності, природи 
і складових феномена професійної 
(педагогічної) майстерності розглянуто у 
дослідженнях Зязюна І., Макаренка А., 
Мирошник О., Семиченко В., 
Сухомлинського В., Хомич Л. та ін. 
Способами вдосконалення процесу 
підвищення кваліфікації вчителів 
опікувалися Абсалямова Я., Воронцова В., 
Гончаренко С., Дьомін А., Кравець В., 
Олійник В., Подобєдова Т., Сбруєва А., 
Сотниченко І. та ін. Питання оптимізації 
фахового зростання вчителя висвітлювали 
Буряк В., Дубасенюк О., Ничкало Н., 
Сластьонін В., Тарасенко Г. та ін. Окремі 
питання практичної підготовки та основні 

засоби формування праксіологічих умінь 
досліджували Колеснікова І., 
Котарбінський Т., Онкович Г., Тітова Є., 
Янкович О. та ін. Праксіологічний підхід до 
трансформації моделі університетської 
освіти в Україні визначала Лесіна Т. 

Однак, чітка невизначеність значущих 
структурних компонентів професійного 
зростання педагога зумовила вибір теми 
нашої статті. Мету її ми вбачаємо у 
дефінітивному аналізі праксіологічного 
компоненту структури розвитку професійної 
майстерності вчителя. Завданнями нашої 
наукової розвідки з використанням 
історичного наративу є розгляд понять 
«професійна майстерність учителя», 
«розвиток», «праксіологія», «успіх», 
«праксілогічний компонент структури 
розвитку професійної майстерності вчителя». 
Методологічну основу становлять 
положення загальної теорії професійного 
зростання фахівця; філософські, психологічні 
та педагогічні аспекти освіти; акме-теорії 
розвитку особистості вчителя як суб’єкта 
активної творчої діяльності; аналіз і 
узагальнення одержаної інформації щодо 
дефінітивного аналізу праксіологічного 
компоненту розвитку професійної 
майстерності вчителя для можливості 
подальшого більш чіткого проектування 
вектору акме-траєкторії означеного 
феномену в системі післядипломної освіти як 
об’єктивної потреби освітньої практики у 
фахівцях високого рівня. 
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В умовах реалізації нової освітньої 
парадигми виникає необхідність в 
особистості вчителя-майстра, 
конкурентоспроможного в педагогічній 
діяльності, здатного адекватно сприймати 
інноваційні процеси в суспільстві та 
генерувати власні ідеї. Вектором 
інноваційних педагогічних напрямів є 
розвиток вчителя нового типу, який не тільки 
відмінно опанував свій предмет та методику 
його викладання, а й володіє професійною 
майстерністю, має бажання постійно її 
вдосконалювати відповідно до вимог часу. 
Одним із шляхів вирішення проблеми, з 
нашої точки зору, є повернення до 
праксологічних основ. 

Необхідність професійного 
вдосконалення педагога, ефективної 
підготовки педагогічних працівників, 
оновлення професійних знань, опанування 
нових педагогічних технологій, застосування 
в післядипломному педагогічному процесі 
інноваційних методів і форм навчання як 
важливих умов модернізації стратегії та 
тактики освіти визначено у низці законів 
України («Про освіту», «Про вищу освіту», 
«Про загальну середню освіту», 
Національній доктрині розвитку освіти та 
ін.), тобто проголошено на державному рівні. 

Педагогічна діяльність учителя не може 
бути стереотипізованою. Масштабність 
проблеми опанування професійною 
майстерністю вчителя в системі 
післядипломної освіти дозволяє розглядати її 
рішення як багатофакторний складний 
процес, що вимагає чіткого та 
обґрунтованого визначення сутності її 
структурних компонентів, котрі в процесі 
інтеграції і в певній системі слугуватимуть 
базою для розвитку розглянутого феномену. 
Вимоги до професійної майстерності 
педагога виражено через професійну 
компетентність та загальнокультурні 
компетенції, якими повинен опанувати 
кожен учитель, тобто володіти (цінностями), 
знати (предмет), уявляти (діяльність), вміти 
(навчати). 

Розвиток професійної майстерності 
вчителя в системі післядипломної освіти є 
постійним процесом оволодіння фахівцем 
системою психологічних і педагогічних 
знань, умінь та раціонального використання 
особистісного потенціалу, індивідуальних 
особливостей творчої самореалізації у 
професійній діяльності, які визначають 
результативність праці. Спираючись на 
традиції класичної педагогіки, з нашої точки 
зору, означену педагогічну конструкту 

доцільно розглядати з урахуванням у 
вказаному процесі певні структурні 
компоненти, рівень розвиненості яких 
визначає професіоналізм педагога-майстра, 
тобто акме-вчителя, а саме: ціннісні 
орієнтацій дорослої людини (аксіолого-
андрогогічний компонент), знання предмету 
(гносеологічний компонент), усвідомлення 
уявлень і педагогічну техніку 
(конструктивно-технічний компонент) та 
вміння фахівця навчати (праксіологічний 
компонент).  

Трактування поняття «професійна 
майстерність» і в «Українському 
педагогічному словнику» (1997 р.), і в 
«Українському педагогічному 
енциклопедичному словнику» (2011 р.) 
відсутні. 

У «Тлумачному словнику російської 
мови» Ожегова С. та Шведової Н. (2003 р.) 
термін «майстерність» висвітлюється як: «1. 
Уміння, володіння професією, трудовими 
навичками; 2. Високе мистецтво в будь-якій 
галузі. Тобто такий рівень виконання 
діяльності, який веде до високих результатів 
у цій сфері» [8, с. 345]. 

Феномен «професійна майстерність 
учителя» у «Педагогічній енциклопедії» 
(1965 р.) подається як «високе і постійно 
вдосконалюєме мистецтво виховання і 
навчання, доступне кожному педагогу, що 
працює по покликанню і любить дітей. 
Педагог – майстер своєї справи – це фахівець 
високої культури, глибоко знаючий свій 
предмет, добре знайомий з відповідними 
галузями науки або мистецтва, що практично 
розбирається в питаннях загальної та, 
особливо, дитячої психології, який у 
досконалості володіє методикою навчання й 
виховання» [9, с. 739]. 

Отже, ми розуміємо поняття 
«професійна майстерність учителя» 
реалізацією вчителем висококласної 
компетентнісної педагогічної діяльності на 
основі системи знань, умінь, навичок, 
особистісних якостей і педагогічного 
досвіду. 

Дефініція «професійний розвиток» у 
словнику-довіднику з педагогіки 
тлумачиться як «зростання професійно 
значущих особистісних якостей і здібностей, 
професійних знань та умінь, активне якісне 
перетворення особистістю свого 
внутрішнього світу, яке призводить до 
принципово нового її устрою та способу 
життєдіяльності – творчої самореалізації в 
професії» [13, с. 316]. 
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Наголошуючи професійний розвиток 
педагога безперервним процесом самоосвіти 
та удосконалення практики викладання, який 
«дає можливість викладачеві приймати 
рішення, виявляти й розв’язувати проблеми 
різного ступеня складності», Гарет С. називає 
його мостом «між тим, де перебуває педагог 
зараз й тим, де він буде, рухаючись до 
досягнення більш високих стандартів 
навчання й розвитку» [15, с. 21]. 

Гура О. акцентує, що зростання 
професійної майстерності значно мірою 
«залежить від того, наскільки кваліфіковано 
буде організовано цей процес, чітко й 
адекватно здійснюватиметься зворотній 
зв’язок, як ефективно спрацює система 
організаційно-методичних заходів, що 
забезпечують засвоєння і розвиток у 
викладача відповідних якостей і вмінь, 
сформованості рефлексії» [2, с. 102]. 

Отже, враховуючи судження 
вищесказаних науковців, ми вважаємо 
правомірним, що розвиток педагога-майстра 
обумовлений удосконаленням синтезу 
цінностей, знань, уявлень, вмінь і навичок, 
які можна кваліфікувати як інваріантні (ними 
повинен володіти будь-який фахівець) і 
спеціальні.  

У науково-довідникових джерелах 
термін «праксіологія» характеризується 
різноваріантністю не тільки трактування, а й 
орфографії. 

«Праксіологія (грец. praktikos – 
діяльний) – область соціологічних 
досліджень, що вивчає методику розгляду 
різних дій або сукупності дій з точки зору 
встановлення їх ефективності. Праксіологія 
займається історією зазначених категорій, а 
також конкретними дослідженнями праці 
колективів, аналізом форм організації праці, 
її спеціалізації, суб’єктивними (значно рідше 
і об’єктивними) факторами зміни організації 
і ступеня ефективності праці. Праксіологія 
вивчає взаємодію індивідів, а також індивіда 
і колективу в процесі виробництва» 
наголошується у Філософському 
енциклопедичному словнику [14, с. 523]. 

Електронний ресурс «Вікіпедії – вільної 
енциклопедії» вказує, що «Праксіологія (від 
грец. πράξις – дія та грец. λογία} – мова, 
вчення) – галузь досліджень, що вивчає 
людську діяльність, зокрема в аспекті 
її ефективності» [6]. 

У Великому словнику іншомовних слів 
пояснюється, що «Праксіологія [грец. 
praktikos – діяльний, активний і logos – 
вчення]. 1. Наука про норми й принципи 
ефективної та правильної діяльності, 

продуктивної роботи, результативності праці. 
2. Філософія практики» [1].. 

В електронному джерелі 
«Праксиология – PraxOS» знаходимо, що 
«Праксиологія (іноді праксеологія; від грец. 
«Praxis» – дія , практика) – наука про 
ефективність людської діяльності» [10]. 

У реаліях сьогодення простежується 
також й інтеграція наукової площини 
тлумачення вказаного поняття.  

Сергеєва Т. висвітлює означену 
дефініцію розділом філософії, «предметом 
вивчення якого є вихідні основи, природа і 
сутність людської діяльності, її активно-
перетворюючий характер, види та форми 
суспільної практики, спрямованість, мета й 
сенс людської діяльності» [11]. 

Деякі науковці визначають 
праксеологію тільки одним із розділів іншої 
науки оптимології. Однак, дане припущення 
ще не має підтверджених доказів.  

У соціології означене дефініцію 
вважають одним із методів сучасних 
соціологічних досліджень, сутність якого 
полягає в практичному й історичному 
дослідженні та характеристиці різних 
трудових навичок і прийомів, виявленні їх 
елементів та складанні на цій основі різних 
рекомендацій практичного характеру. 

Отже, враховуючи інтегрованість 
означеного поняття, ми розуміємо його 
наукою про раціоналізацію роботи згідно 
принципам і методам доцільної, ефективної 
та якісної діяльності. 

Наступний історико-соціологічний 
аналіз доводить, що від періоду прояву 
зацікавленості фахівців раціоналізацією 
професійною діяльністю у кінці минулого 
століття до теперішнього часу, ніхто з 
праксіологів не сумнівається у величезній 
суспільній значущості висунутої ідеї 
«хорошої роботи» (тобто максимально 
ефективної дії). 

Не запозичений, а самостійно 
сконструйований термін ««праксєологія» 
було уведено в обіг Еспінасом А. (1844-1922 
рр.) у 1899 р. на сторінках «Revue 
Philosophique de la France et de l’Etranger» 
(«Журналу філософії у Франції та за 
кордоном»)» [10]. Французький соціолог став 
творцем концепції створення окремої 
наукової дисципліни – науки про форми 
корисної дії, яка виступає у всіх сферах 
життя і одночасно науки про фактори, що 
визначають підвищення ефективності 
діяльності. 
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Найбільше розкриття сутності 
праксеології за трьома вельми схожими 
напрямами простежується в працях:  

1. Мізеса Л. (1881-1977 рр.) – 
австрійського економіста, математика, 
историка, одного із засновників філософії 
лібертаріанства, який поклав праксеологію в 
основу неоавстрійскої економічної школи;  

2. Котарбіньського Т. (1886-1981 рр.) – 
польського філософа й логіка, котрий не 
тільки переніс аналітичний стиль мислення в 
сферу теоретичної етики та розуміння 
практичної діяльності, сформувавши 
програму праксеології як загальну теорію 
раціональної діяльності, а й наголосив 
завданням праксеології «аналітичний опис 
техніки, елементів і форм раціональної 
діяльності, створення «граматики дії» у 
порядку вироблення найбільш загальних 
норм максимальної доцільності дій, зокрема 
у вигляді системи загальнотехнічних 
рекомендацій та застережень стосовно 
професійної індивідуальної і колективної 
діяльності. Першим його твором був 
«Практичні нариси» (1913 р.), а 
узагальнювальною працею – «Трактат про 
добру роботу» (1955 р.) [7]. Його 
послідовники Ланге О. і Зеленевского Я. в 
лапідарній формі розглядали три групи 
векторів праксеології, а саме: а) аналітичний 
опис, характеристику, класифікацію та 
систематизацію практичних дій; б) 
визначення умов і законів, що визначають 
ефективність дій; в) вивчення генези та 
розвитку різних видів діяльності, шляхів їх 
вдосконалення та регресу, рухомих силою 
традиції і винахідливістю; 

3. Деннетта Д. (1942 р.н.) – 
американського філософа, когнітивіста, 
дослідника в області філософії свідомості, 
філософії науки і філософії біології, що 
заклав основи загальної теорії діяльності для 
так званого «агентського проекту» – проекту 
з моделювання та створення автономних 
діяльних агентів (головним чином – 
програмних).  

В Україні наукові основи праксеології 
було закладено у 1926 р. економістом-
математиком Слуцьким Є. в його публікації 
українською та німецькою мовами «Етюд до 
проблем будування формально-
праксеологічних засад економіки» [4, с. 31]. 

Предметом сучасної педагогічної 
праксеології є не інтерпретаційне, а 
збагачувальне дослідження закономірностей 
і умов раціональної та успішної діяльноті 
педагога.  

Отже, осмислення ціннісно-смислового 
значення історичного наративу, з нашої 
точки зору, сприяє можливості не тільки 
приєднатися до думки Котарбіньського Т., 
що породження терміна «праксеологія» 
словом «практика» зумовило появу науки 
про найбільш загальні форми і принципи дії 
в світі живих істот [3 ], а й визначити 
педагогічну праксеологію наукою про 
раціональні принципи та методи якісної 
максимально ефективної професійної 
діяльності учителя як суспільно значущої. 

З нашої точки зору, при 
класифікаційному доборі концептуальних 
засад праксіолоічного компоненту структури 
процесу розвитку професійної майстерності 
вчителя в системі післядипломної освіти, 
бажано звернути увагу на методологічні 
орієнтири нової наукової галузі.  

Гура О. вважає, що «зростання 
професійної майстерності значно мірою 
залежить від того, наскільки кваліфіковано 
буде організовано цей процес, чітко й 
адекватно здійснюватиметься зворотній 
зв’язок, як ефективно спрацює система 
організаційно-методичних заходів, що 
забезпечують засвоєння і розвиток у 
викладача відповідних якостей і вмінь, 
сформованості рефлексії» [2, с. 102]. 

Котарбиньський Т. розглядає 
праксіологічні методики як «практичний 
реалізм» [3 ]. 

На думку Скрипник М., «праксеологічна 
складова парадигмальних засад сучасної 
андрагогіки переводить буттєву, пізнавальну 
та ціннісну підсистему на рівень практичного 
проектування й втілення інноваційних 
освітніх систем навчання дорослих. Ця 
підсистема охоплює: розробку змісту 
післядипломної педагогічної освіти; 
запровадження новітніх педагогічних 
технологій навчання дорослих; 
інформатизацію післядипломної освіти; 
матеріально-технічне й навчально-методичне 
забезпечення післядипломної професійної 
освіти; підготовку викладачів-андрагогів» 
[12, с. 28]. 

Виокремлюючи в емоційній сфері 
людини групу вищих почуттів (моральні, 
естетичні, праксичні, інтелектуальні), котрі за 
змістом є не тільки відображенням її 
переживань та ставленння до явищ 
соціальної дійсності, а й оцінною категорією 
рівня духовного розвитку за мірою їх 
властивостей особистості, Максименко С. і 
Соловієнко В. категорію «праксичні 
почуття» трактують як «переживання 
людиною свого ставлення до різних видів 
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діяльності (трудової, навчальної, спортивної), 
що виявляється в захопленні й задоволенні 
нею, творчому підході, радості від успіхів 
або в незадоволенні та в байдужому 
ставленні до діяльності» [5, с. 114]. 

У нашому розумінні означена структурна 
категорія проявляється також і у практичному 
функціонуванні творчих технологій, котрі 
реалізуються педагогом за власним бажанням, 
з власної ініціативи. Одержання позитивного 
результату при творчому вирішенні 
професійних завдань, з нашої точки зору, 
сприяє стимуляції подальшої активності 
креативності акме-вчителя, розвитку його 
оцінних суджень та оптимізації ціннісних 
орієнтацій. Самооцінка особистої педагогічної 
діяльності у присутності колег розвиває у 
фахівця почуття відповідальності за рівень 
професіоналізму, а в більш ширшому сенсі – і 
за зміст свого життя, навчає об’єктивно 
оцінювати дії, привчає до критики й 
самокритики, розуміння та врахування 
інтересів і потреб інших людей, посилює 
прагнення до гармонії між внутрішнім та 
зовнішнім світом, активізує працелюбність, 
чесність, справедливість, доброчинність тощо. 

Характерної ознакою праксіологічного 
структурного компоненту, на нашу думку, 
можна визначити систематичну творчу 
діяльність, котра не тільки зумовлює 
формування позитивного ставлення вчителя 
до особистого професійного зростання як до 
суспільно значущого аспекту, що приносить 
користь людям і суспільству, а й поглиблює 
його усвідомленість щодо користі означеної 
педагогічної конструкти в цілому. 

Отже, спираючись на вищевказаних 
науковців, ми розуміємо праксіологічний 
компонент структури розвитку професійної 
майстерності вчителя в системі 
післядипломної освіти як оптимізацію 
розробки змісту післядипломної педагогічної 
освіти, запровадженням новітніх 
педагогічних технологій навчання дорослих, 
інформатизацією, матеріально-технічним й 
навчально-методичним забезпеченням та 
підготовкою вчителів у вказаній науково-
практичній площині, успішну реалізацію 
фахівцем висококласної компетентнісної 
успішної педагогічної діяльності на основі 
набутої та поглибленої системи знань, умінь, 
навичок, особистісних якостей і 
педагогічного досвіду. 

Таким чином, спираючись на логічну 
вибудову вищевказаного науково-
методичного матеріалу та конструювання на 
основі нашого попереднього знання, поняття 

«праксеологічний компонент структури 
розвитку професійної майстерності вчителя в 
системі післядипломної освіти», з нашої 
точки зору, можна визначити динамічним 
розвитком особистісного утворення, що, 
проявляючись у вільній, свідомій, 
ініціативній, внутрішньо необхідній творчій 
позитивною науково-педагогічної діяльності, 
складається з дієвості й спрямованості знань 
на практичне використання, яке 
репродуктується у професійних і 
педагогічних уміннях вчителя, прийняті 
рішень, педагогічному досвіді. В контексті 
нашого дослідження складовими 
праксеологічного компоненту розвитку 
професійної майстерності вчителя, з нашої 
точки зору, можна визначити: професійні 
вміння (вміння створювати цілі, зацікавлено 
викладати, упроваджувати ефективні 
технології, аналізувати, прогнозувати, 
приймати рішення); педагогічні вміння 
(деонтологічні, комунікативні, акторські, 
інформаційні), і свідоме спрямування зусиль 
фахівця на здобуття відповідного 
педагогічного досвіду для можливості 
«концептуалізації» або самостійного 
розроблення засобів ефективного розв’язання 
освітніх завдань та досягнення рівня акме-
фахівця. Ефективності реалізації означеного 
процесу саме в системі післядипломної 
освіти, з нашої точки зору, сприятимуть: 
чітке усвідомлення і врахування усіх 
вищевизначених аспектів, орієнтація на 
підготовку мобільного, 
конкурентоспроможного в освітянській 
галузі аме-педагога, інтенсифікація 
поглиблення його успішно-діяльнісного 
професійно-компетентного контексту, 
мотиваційне посилення у фахівця прагнення 
до професійного зростання, розширення 
системи його культурних та морально-
етичних цінностей, удосконалення 
позитивних особистісно важливих якостей 
через залучення педагога до використання 
професійно-праксеологічної діяльності, 
сенсотворчості, професійного 
самостановлення й саморефлексії, 
вітчизняного і зарубіжного науково-
методичного надбання, ефективних 
інноваційних та інтерактивних освітніх 
технологій та медіа інформаційних засобів. 

Конструктивними напрямами 
подальших досліджень у вказаному векторі 
вважаємо розвиток професійної майстерності 
вчителя в системі післядипломної освіти у 
площині фахової спеціалізації. 
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Chumak L. V.,  candidate of pedagogical sciences, lecture 
DEFINITIVE ANALYSIS OF PRAXEOLOGICAL COMPONENT IN DEVELOPMENT OF 

PROFESSIONAL SKILL OF TEACHER 
The article gives definitive analysis of praxeological component of development of professional skill of 

teacher. The author defined definite components of mentioned educational construction, that opens possibilities for 
improvement of level of its formation. The aim of it is definitive analysis of praxeological component of structure of 
development of professional skill of teacher. The tasks of mentioned scientific search are examinations of notions, 
responsible to the specificity of our research. Methodological bases are theses of general theory of professional 
growth of specialists, philosophical, psychological and pedagogical aspects; acme-theory of development of 
individuality of teacher as subject of active creative activity. From point of view of author, praxeological component 
can be defined as dynamical development of individual creation, that reflects in conscious, initiative, internal, free, 
creative, positive scientific and pedagogical activity, consists of complex of proper actions, directed to re-creation 
and usage deepening of specialists’ knowledge, broadening of spectrum of professional skills of teacher, 
responsibility for the process of taking decisions, luggage of own and usage of baggage of progressive pedagogical 
experience. In the context of own research it is determined that mentioned structural category includes in itself: 
professional abilities, conscious direction of affords of a specialist to practical realization of innovative technologies 
that are fulfilled according to his (her) own desire and own initiative and to mastering his (her) pedagogical 
experience for “conceptualism” or independent search of means for effective decision of educational tasks. 
Innovation of research is in understanding of valuable and semantic meaning of historical overview and specifyty 
by the way of definitive analysis of praxeological component of development of professional skill of teacher. 
Perspective of our further researchers in mentioned direction we consider vector of forming of professional 
competence of future officers of rear by means of project activity. 

Key words: professional skills of teachers, development, praksiolohiya, historical overview, praxeological 
component of structure of development of professional skill of teacher. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: 
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

 
Здійснено аналіз розвитку інноваційної діяльності вищих навчальних закладів; розкрито її роль; 

визначено основні завдання та виокремлено основні напрями інноваційної діяльності вищої школи. 
Показано, що центральним елементом реконструкції інноваційної діяльності є зміна її змістової, 
технологічної, організаційно-правової основ. Доведено врахування закономірностей становлення і 
розвитку багаторівневої моделі вищої освіти, її різноманіття, технології, особливості підготовки 
висококваліфікованих кадрів для різних рівнів, напрямів, профілів підготовки. Необхідність збереження 
тенденцій стійкого розвитку ВНЗ передбачає розробку його стратегічної діяльності відповідно до 
положень сучасної освітньої політики держави.  

Ключові слова: вищий навчальний заклад, тенденції, інноваційна діяльність, розвиток, завдання. 
Осуществлен анализ развития инновационной деятельности высших учебных заведений; раскрыта 

ее роль, определены основные задачи и выделены основные направления инновационной деятельности 
высшей школы. Показано, что центральным элементом реконструкции инновационной деятельности 
является изменение его содержательной, технологической, организационно-правовой основ. Доказан 
учет закономерностей становления и развития многоуровневой модели высшего образования, ее 
многообразие, технологии, особенности подготовки высококвалифицированных кадров для различных 
уровней, направлений, профилей подготовки. Необходимость сохранения тенденций устойчивого 
развития вуза предусматривает разработку его стратегической деятельности в соответствии с 
положениями современной образовательной политики государства. 

Ключевые слова: высшее учебное заведение, тенденции, инновационная деятельность, развитие, 
задачи. 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Роль вищої освіти на сучасному 
етапі обумовлена не лише потребами 
українського суспільства, але й нагальною 
необхідністю подолання загрози відставання 
країни від світових тенденцій економічного і 
суспільного розвитку. 

На початку ХХІ століття визначилися 
нові тенденції зміни ціннісних пріоритетів, 
що визначають суспільний розвиток. 
Людство зробило перехід від індустріального 
суспільства з яскраво вираженим 
технократизмом мислення до 
постіндустріального, інформативного, що 
передбачає переоцінку інтелекту і 
кваліфікації людини. Унікальність цих 
процесів в сучасній Україні обумовлена 
формуванням на її теренах нової системи 
суспільних відносин, пов’язаних зі зміною 
соціополітичних та економічних парадигм. 
Крім того інтеграція у світову економіку 
потребує від України підвищеної 
відповідальності в розвитку ефективної 
економічної моделі. 

Масштаби і темпи цих перетворень 
спонукають суспільство все більш спиратися 
на знання, підкріплені вагомою теоретично-
інноваційною і виробничо-практичною 
базою. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Становлення та розвиток 
України, як демократичної держави, 
модернізація національної системи освіти 
однією із пріоритетних визначають проблему 
інноваційної діяльності вищих навчальних 
закладів (ВНЗ). 

Вітчизняні та зарубіжні дослідники в 
останнє десятиліття приділили достатню 
увагу проблемі інноваційної діяльності 
освітніх закладів. Зокрема, проблема 
педагогічної інноватики відображається у 
працях К. Ангеловські, Л. Даниленко, 
В. Паламарчук, І. Підласого, А. Пригожина 
[1; 2; 3; 4; 5]; особливості інноваційної 
педагогічної діяльності досліджується 
В. Загвязинським, В. Кан-Каліком, 
Л. Подимовою, В. Сластьоніним, Н. Лапіною 
[6; 7; 8; 9]. 

Вітчизняні вчені розглядають інновацію 
в освіті як: 

 процес створення, поширення й 
використання нових засобів (нововведень) 
для розв’язання тих педагогічних проблем, 
які досі розв’язувалися по-іншому; 

 результат творчого пошуку 
оригінальних, нестандартних рішень 
різноманітних педагогічних проблем; 
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 актуальні, значущі й системні 
новоутворення, які виникають на основі 
різноманітних ініціатив і нововведень, що 
стають перспективними для еволюції освіти і 
позитивно впливають на її розвиток; 

 продукти інноваційної освітньої 
діяльності, які характеризуються процесами 
створення, розповсюдження та використання 
нового засобу (новизни, нововведення) в 
галузі педагогіки та наукових досліджень; 

 нові форми організації праці та 
управління, нові види технологій, які 
охоплюють не тільки окремі установи й 
організації, а й різні сфери діяльності; 

 процес оновлення чи вдосконалення 
теорії і практики освіти, який оптимізує 
досягнення мети; 

 процес здійснення цілеспрямованих 
на перетворення певних компонентів у 
структурі або функціонуванні організації; 

 нові ідеї, дії або адаптовані ідеї, або 
такі, для яких настав час реалізації; 

 нововведення в галузі техніки, 
організації праці й управління, що ґрунтуються 
на використанні досягнень науки і передового 
досвіду, а також застосування цих нововведень 
у найрізноманітніших галузях і сферах 
діяльності [10]. 

Мета статті – визначити основні 
завдання інноваційної діяльності вищої 
школи та проаналізувати тенденції розвитку 
інноваційної діяльності вищих навчальних 
закладів. 

Виклад основного матеріалу. Інновації 
перетворюються у визначний фактор 
підвищення конкурентоспроможності країн на 
світовому ринку. Створення, розповсюдження 
та використання інновацій є життєво 
важливою складовою економічного росту, 
джерелом вирішення соціальних проблем та 
підвищення якості життя, включаючи 
забезпечення людства необхідними ресурсами, 
покращення здоров’я та захист навколишнього 
середовища. 

Під впливом науково-технічного 
прогресу і, як його основи, інноваційного 
процесу, змінюється розуміння і самих 
інновацій. Якщо на початку 90-х рр. ХХ ст. Р. 
Нельсон під інноваціями розумів створення 
та впровадження організаціями продуктів та 
виробничих процесів, які є новими для цих 
організацій, тобто технологічні інновації [11], 
то вже через декілька років, в основному 
завдяки працям Б.-А. Лундвалла та К. 
Фримена, стали розглядатися і 

нетехнологічні інновації – інституційні, 
соціальні й освітні, а також організаційні [12; 
13; 14]. 

Інновацію характеризують як 
комерціалізацію творчості [15]. Більш 
широке визначення запропоновано Радою з 
економічних і соціальних досліджень 
Великобританії й прийнято Європейським 
співтовариством. 

Більшість зарубіжних учених вважають 
інноваційну діяльність одним із основних 
аспектів роботи сучасної школи в режимі 
розвитку, що характеризується 
послідовністю та поетапністю. Зокрема, 
В. Слободчиков визначає як інноваційну 
будь-яку діяльність, що призводить до 
суттєвих змін порівняно з існуючою 
традицією. Інноваційна діяльність 
передбачає відхилення від норми, стандарту, 
визнаного в конкретних соціально-
економічних умовах. Залежить інноваційна 
діяльність від двох факторів: сили 
інноваційних процесів та характеру їх 
відносин з навколишнім світом [16]. 

Важливим інструментом модернізації 
вищого навчального закладу є стратегічний 
менеджмент та стратегічне планування його 
діяльності. 

Стратегічною метою інноваційної 
діяльності вищої школи є забезпечення 
стійкого розвитку вищої освіти на підставі: 1) 
збереження та відтворення інтелектуального 
потенціалу ВНЗ; 2) створення якісних і 
доступних освітніх послуг, що потребує 
ринок; 3) інтеграції освітнього, наукового та 
науково-технічного інноваційних процесів; 
4) покращення соціально-економічного стану 
співробітників ВНЗ, студентів та аспірантів, 
докторантів. 

До основних завдань інноваційної 
діяльності вищої школи належать: 

 формування та реалізація у ВНЗ 
повного інноваційного циклу в освітній та 
науково-технічній сферах як бази для 
підготовки нового покоління 
висококваліфікованих фахівців та розвитку 
інтелектуального потенціалу вищої школи; 

 формування умов та стимулів для 
залучення науковців, науково-педагогічних 
працівників, студентів, аспірантів, 
докторантів до інноваційного процесу; 

 забезпечення інвестиційної 
привабливості ВНЗ; 
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 використання інноваційної 
діяльності для підвищення якості підготовки 
спеціалістів у нових економічних умовах; 

 удосконалення змісту та технологій 
навчання на основі запровадження в 
навчальний процес результатів інноваційної 
діяльності ВНЗ; 

 концентрація інтелектуального 
потенціалу та матеріально-технічних 
ресурсів вищої школи на дослідженнях та 
розробках за пріоритетними напрямами 
розвитку науки та техніки на підставі 
реалізації повного інноваційного циклу; 

 створення багаторівневої галузевої 
системи управління результатами наукової та 
інноваційної діяльності на базі 
комерціалізації нових наукових знань, 
розробок та об’єктів інтелектуальної 
власності; 

 організація у ВНЗ гнучкої 
багаторівневої системи безперервної 
підготовки та перепідготовки спеціалістів, 
підвищення кваліфікації кадрів для 
інноваційної сфери на основі технологій 
традиційного та дистанційного навчання; 

 запровадження у ВНЗ системи 
управління якістю освітньої, наукової та 
інноваційної діяльності; 

 формування і розвиток 
інфраструктури у науковій та освітній 
сферах. 

Виокремимо основні напрями 
інноваційної діяльності вищої школи. 

По-перше, розвиток інноваційної 
структури та інфраструктури інноваційної 
діяльності у науковій, науково-технічній, 
виробничо-технологічній та освітній сферах. 
Модернізація організаційно-функціональної 
структури ВНЗ як ядро навчально-науково-
інноваційного комплексу, включаючи 
колегіальні органи управління, що забезпечує 
єдність та ефективність інноваційної 
діяльності, потенціалу та матеріально-
технічних, фінансових та адміністративних 
ресурсів галузей, регіонів, приватного 
сектору економіки та зарубіжних партнерів. 

По-друге, кадрове забезпечення 
інноваційної діяльності. Багаторівнева 
підготовка та перепідготовка кадрів для 
інноваційної діяльності, у тому числі для 
системи освіти; підвищення кваліфікації та 
організація стажувань науково-педагогічних 
працівників та наукових співробітників у 
галузі організації інноваційної діяльності та 
управління науковими проектами у сфері 

науки та освіти. Розробка єдиної системи 
навчально-методичного забезпечення 
підготовки кадрів для інноваційної сфери 
включаючи електронне та мультимедійне 
навчально-методичне забезпечення та нові 
інформаційні технології дистанційної освіти. 

По-третє, управління якістю 
інноваційної діяльності. Запровадження 
багаторівневої системи управління якістю 
інноваційної діяльності в науково-освітній 
сфері. Ресурсне, кадрове, інфраструктурне, 
нормативне та методичне забезпечення 
повного інноваційного циклу та 
збалансованість окремих його етапів на 
міністерському та вузівському рівнях. 

По-четверте, економічні аспекти 
інноваційної діяльності вищої школи. 
Розробка принципів та економічних 
механізмів стимулювання взаємовигідного 
підприємництва у науковій та освітній 
сферах, що дозволяють виявити 
інтелектуальний потенціал та підвищити 
інноваційну активність творчих колективів та 
окремих науковців ВНЗ. 

По-п’яте, пропаганда інноваційної 
діяльності у вищій школі. Розповсюдження 
досвіду та пропаганда переваг інноваційного 
шляху розвитку вищої освіти. Підтримка 
спеціалізованих, у тому числі, електронних, 
спрямованих на розвиток національної 
інноваційної системи та інноваційного 
комплексу вищої школи. 

Проведення активної роботи щодо 
формування національної інноваційної 
системи освіти України – це нагальне 
завдання сьогодення. Адже вища школа має 
великі можливості щодо вагомого внеску в 
дослідження й формування національної 
інноваційної системи, пошук шляхів 
підвищення рівня інноваційних здібностей 
нашого суспільства, формування 
інноваційної культури, інноваційного 
мислення й інноваційного менталітету, 
розвитку багаторівневої системи підготовки 
кадрів для інноваційної економіки, створення 
й розвиток об’єктів інфраструктури, мережі 
організацій щодо надання консалтингових 
послуг у галузі інноваційної діяльності, 
сприяння формуванню інноваційного шляху 
розвитку вітчизняної економіки.  

Організація інноваційної діяльності 
потребує чіткого визначення її компонентів. 
На сучасному етапі розвитку освітньої 
інноватики відбувається активний процес 
формування загальних підходів до 
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структурування інноваційної діяльності. Так, 
в основу структурування інноваційної 
діяльності В.І. Слободчиков покладає 
діяльнісний підхід, виокремлюючи такі її 
компоненти: 

 науково-дослідна діяльність, 
спрямована на отримання знань про 
відкриття; 

 проектна діяльність, метою якої є 
розробка інструментально-технологічного 
знання щодо шляхів впровадження відкриття 
(інноваційний проект); 

 освітня діяльність, спрямована на 
професійний розвиток суб’єктів інноваційної 
діяльності, їх особливого досвіду щодо 
реалізації нововведення. 

З огляду на вищезазначене, дослідник 
підкреслює, що інноваційна діяльність 
спрямована на перетворення відкриття в 
проект, проекту – у технологію реальної 
діяльності, результати якої і представляють 
собою інновацію [16, С. 4-28]. 

Основною формою організації та 
здійснення інноваційної діяльності у сфері 
науки й освіти виступає інноваційний проект 
– комплекс заходів у рамках повного 
інноваційного циклу, спрямований на 
створення конкретного інноваційного 
продукту; проект, реалізація якого дозволяє 
створювати нові або модернізувати існуючі 
освітні технології, продукти, обладнання, 
навально-методичне забезпечення й засоби 
навчально-методичного профілю, структурні 
й інфраструктурні нововведення у сфері 
освіти, а також здійснювати нові освітні 
послуги й готувати спеціалістів, яких 
потребує ринок праці. 

До основних етапів повного 
інноваційного циклу створення інноваційної 
продукції й наданні послуг відносимо: 

 фундаментальні й пошукові 
дослідження; 

 стратегічні маркетингові 
дослідження; 

 дослідно-конструкторські роботи; 
 передвиробничий етап (організація 

виробництва й підготовка персоналу, 
ліцензування й сертифікація послуг, методик, 
обладнання); 

 виробничий етап; 
 реалізацію продукції; 
 трансфер продукції й послуг. 
Інноваційні проекти у науково-технічній 

та освітній сферах можуть класифікуватися 

за результатом як проекти, спрямовані на: 
створення нових або удосконалених 
продуктів, технологій, надання нових або 
удосконалених послуг; формування нових 
механізмів просунення продукції (послуг) на 
ринок; створення й розвиток інноваційної 
інфраструктури. 

Для інноваційних освітніх проектів 
характерна взаємодія із ринком освітніх 
послуг і ринком праці. Ринок освітніх послуг 
і ринок праці мають свою специфіку. 
Зокрема, для ринку праці фахівець може 
розглядатися як кінцевий інноваційний 
продукт, що дає можливість класифікувати 
інноваційні освітні проекти на: 

 навчальні (спрямовані на надання 
нового або модернізованого виду освітніх 
послуг); 

 навчально-видавничі (спрямовані на 
розробку змісту нових підручників, 
навчально-методичних посібників 
включаючи електронні мультимедійні 
підручники й навчально-методичні 
посібники); 

 матеріально-технічні (спрямовані на 
розробку, тиражування й комерційну 
реалізацію нових або модернізованих взірців 
навальної техніки, обладнання й засобів 
навчання). 

Для управління інноваційною 
діяльністю у ВНЗ принципово важливим є 
забезпечення повноти й погодженості етапів 
інноваційного циклу. У зв’язку з цим система 
управління інноваційною діяльністю у 
науково-технічній й освітній сферах у ВНЗ 
має забезпечувати вирішення таких завдань: 

 оцінку інноваційного потенціалу 
результатів фундаментальних й пошукових 
досліджень підрозділів ВНЗ; 

 фіксацію прав на результати 
науково-дослідної діяльності; 

 ведення баз даних й інформаційної 
підтримки інноваційної діяльності ВНЗ; 

 комерціалізацію прав на об’єкти 
інтелектуальної власності; 

 підвищення кваліфікації кадрів, 
задіяних в інноваційній діяльності, тренінг 
менеджерів інноваційних проектів.  

Висновки. Таким чином, у сучасному 
суспільстві у межах вищої школи, окрім 
наукових досліджень, об’єдналися практично 
всі функції щодо створення нових продуктів 
– одержання нового знання, перетворення 
його у технічне розроблення, або технологію 
та впровадження у реальне виробництво, а 
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також підготовка фахівців для виконання 
вищезазначених функцій. Відповідно, 
університети сьогодні є реальними 
суб’єктами інноваційної діяльності.  

Інноваційна діяльність вищих 
навчальних закладів дозволяє забезпечувати 
цивілізовану комерціалізацію знань і 
технологій. 
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Sharata N.,  kandidat of pedagogical science 
INNOVATIVE ACTIVITY IN HIGHER EDUCATION: KEY CHALLENGES AND TRENDS 

Nowadays, education is one of the most important means of promoting the economic development of the 
nation, its social stability as well as development of public society institutes. The possible variants of restructuring 
the system of education are being actively discussed, developed and introduced today. The main element of the 
reconstruction is changing the conceptual, technological, organizational and legal foundations of higher 
educational establishments’ activity. A base for restructuring the higher educational establishments is the provisions 
of Bologna Declaration, current requirements for social and economic development of society and new concepts of 
management. It is also necessary to take into account the rules of establishment and development of a multi-level 
model of higher education, its versatility, technologies and peculiarities of training highly-qualified personnel of 
different levels, fields and profiles. The system of higher education trains specialists that are forming the basic 
personnel potential of the country. Thus, a flexible adaptation of universities to the requirements of social 
environment is quite important. At the same time, the universities’ development strategy is to be active rather than 
accommodating to external realities. Taking into account the tasks facing the country’s educational institutions, it 
becomes clear that every educational establishment should revise its activity and determine the further perspectives 
of its development. The importance of following the tendencies of stable development of higher educational 
establishments under existing conditions calls for working out the strategy in conformity with the statements of the 
state current educational policy. The article is devoted to the determination of the main tasks of the innovation 
activity and consideration of the main trends of the higher school innovation activity.  

Key words: Higher educational establishment, trends and tendencies, innovation, innovation activity, 
system of education. 
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ОНТОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ САМОТНОСТІ 
 
Поняття самотності має різноманітні визначення, що обумовлено використанням суміжних 

понять (ізоляція, усамітнення тощо), як синонімічних в деяких роботах, і як відмінних в інших. Дане 
поняття визначається в одних дослідженнях як негативне явище в розвитку особистості і пов`язано із 
незадоволеністю потреби у спілкуванні, в приналежності до соціальної групи, в інших – як результат 
обособлення, процесу самопізнання, росту суб`єктності. Протиріччя у визначенні самотності утворює 
методологічну проблему. Дана стаття присвячена аналізу методологічної проблеми і опису 
онтологічної моделі самотності як варіанту її вирішення. 

Ключові слова: екзістенціальна самотність, соціальна самотність, особистість, розвиток. 
Понятие одиночества имеет различные определения, которые обусловлены использованием смежных 

понятий (изоляция, уединение и т.п.) как синонемических в некоторых работах, и как различных в других. 
Данное понятие определяется в одних исследованиях как негативное явление в развитии личности и связано 
с неудовлетворенностью потребности в общении, в принадлежности к социальной группе, в других – как 
результат обособления, процесса самопознания, роста субъектности. Противоречия в определении 
одиночества образуют методологическую проблему. Данная статья посвящена анализу методологической 
проблемы и описанию онтологической модели одиночества как варианта ее решения. 

Ключевые слова: экзистенциальное одиночество, социальное одиночество, личность, развитие. 
Вступ. Стрімка урбанізація та 

індивідуалізація в суспільстві призводять до 
виникнення соціальних і екзистенційних 
проблем, до яких, зокрема, належить 
самотність. Пошук ефективних 
психологічних засобів допомоги самотнім 
сприятимуть подоланню їх кризових настроїв 
і формуванню нових життєвих стратегій. 

Переживання самотності розглядається в 
одних дослідженнях як негативне явище в 
розвитку особистості: незадоволеність 
потреби в спілкуванні, в приналежності до 
соціальної групи, в інших – як результат 
обособлення, процесу самопізнання, росту 
суб`єктності. Існує також направлення 
досліджень, в яких самотність розглядається 
в ситуативному ракурсі. Тобто, самотність в 
одних ситуаціях має позитивне значення для 
особистості, в інших – негативне. Проте, дана 
концепція не вирішує методологічну 
проблему про значення самотності для 
особистості і не пояснює, чому в одних 
авторів самотність визначається як негативне 
явище, а в інших – як позитивне. Дана стаття 
присвячена огляду методологічної проблеми 
виявленої під час аналізу літератури і опису 
онтологічної моделі як варіанту її вирішення. 

Вихідні передумови. Серед досліджень, 
що присвячені самотності роботи К.А. 
Абульханової-Славської, К.А., С.Л. 
Вербицької, С.А. Вєтрова, Д.В. Гарбузова, 
О.В. Данчевої, В.Дж. Дерлеги, О.Б. 
Долгінової, А.Р. Кірпікова, І.С. Кона, О.М. 
Коротеєвої, Ю.П. Кошелєвої, В.М. Куніциної, 
Д.А. Матеєва, О.Н. Мухіярової, К. 
Мустакаса, О.В. Неумоєвої, Р.К. Нуреєвої, Е. 
Пепло, Ж.В. Пузанової, Ф. Райса, Д. Рассела, 
Є.Є. Рогової, К. Роджерса, Ф. Слейтера, І.М. 

Слободчикова, Г.В. Старшенбаума, Д.Т. 
Судзуки, Г.М. Тихонова, Е.В. Тихонової, С.Г. 
Трубнікової, І.А. Уледової, Н.В. Хамітова, Г.Р. 
Шагівалеєвої, Р.В. Шмельова, Н.В. Шитової, 
Дж.І. Янга, Є.С. Яхонтової, Hawkley, L. C., 
Preacher, K., & Cacioppo, J. T., Kurina, L. M., 
Knutson, L. C., Lauderdale, D. S., & Ober, C., 
Masi, C. M., VanderWeele, T. J., L. C., Thisted 
Savikko, Routasalo, Tilvis, Strandberg, Pitkala 
та інші. 

В психології існують підходи до 
систематизації великої кількості досліджень 
самотності. Найбільш розповсюджена модель 
систематизації концепцій самотності 
запропонована Д.Расселом, М.Фергюсоном та 
Л.Пепло в якій центральним критерієм є 
школа психології [1]. Серед підходів до 
визначення самотності автори виділяють 
наступні: психодинамічний (Burton; Ferreira; 
Fromm-Reichman; Leiderman; H. Peplau; 
Rubbins; Sullivan; Zilboorg), феноменологічний 
(К. Роджерс), екзистенційний (Мустакас, 
B.Mijuskevych), соціологічний підхід. 
(Боумен, Рісмен і Слейтер), когнітивний 
(Д.Рассел, М.Фергюсон та Л.Пепло), 
інтеракціоністський (Р. Вейс), приватний 
(В.Дерлега й С.Маргулис), гуманістичний (А. 
Маслоу),. Проте дана модель систематизації 
була запрропонована в 70хроках ХХ століття, 
тому не включає в себе велику низку 
досліджень, і підходів. Основними 
представниками нейпсихологічного підходу є 
Hawkley, L. C., Preacher, K., & Cacioppo, J. T., 
Kurina, L. M., Knutson, L. C., Lauderdale, D. S., 
& Ober, C., Masi, C. M., VanderWeele, T. J., L. 
C., Thisted [2]. В базових концепціях 
самотності, що основані на 
вищеперерахованих школах психології була 
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виявлена діаметрально протилежна точка зору 
на значення даного переживання для 
особистості, яка була виявлена і в сучасних 
дослідженнях. так одні автори(С.В.Бакалдін, 
С.Л. Вербицька, О.М.Коротєєвої, 
Н.В.Перешиїна, Є.Є. Рогова, Ю. М 
Черепухин, Дж.І. Янга, Knutson, L. C., D. 
Lauderdale, Ober, Masi та ін.) притримуються 
позиції, що самотність має негативне значення 
для розвитку особистості, 
інші(А.А.Артамонової, О.В. Лазарянц, А. Р. 
Кирпиков, І.С. Кон, Е. Н. Мухиярова, Б. 
Миюскович, Е. В. Неумоева, А. В. Нечаев, 
Ж. В. Пузанова) стверджують, що дане 
переживання має позитивне значення і навіть 
є необхідною складовою розвитку. Значення 
самотності для особистості є не єдиною 
суперечністю у визначенні даного поняття. 
Складність визначення самотності пов'язана із 
відсутністю чітких розмежувань з дотичними 
до даного поняття термінів (ізоляція, аномія, 
усамітнення, відчуження) [3].  

Нижче наведені результати еміричного 
дослідження суб'єктивного переживання 
самотності, враховуючи визначенні у 
теоретичній частині критерії. 

Формулювання мети. Метою даної 
роботи є аналіз виявленої у проведених 
дослідженнях методологічної проблеми, її 
доведення на емпіричному рівні та 
вирішення за допомогою побудови 
онтологічної моделі.  

Об’єкт даної роботи – особистість. 
Предмет: дихотомічна природа суб’єктивного 
відчуття самотності.  

Викладення результатів дослідження. 
Оскільки в теоретичному аналізі в групі 
досліджень, де значення самотності 
визначається, як негативне і дане 
переживання пов'язується з незадоволено 
потребою у спілкуванні, низькими 
комунікативними навичками, а в групі 
досліджень, де значення переживання 
самотності визначається як позитивне і не 
пов'язане з комунікативною сферою, то в 
моделі дослідження відповідно було виділено 
дві групи. Перша - із низькими 
комунікативними навичками і друга група із 
середніми та високими.  

При дослідженні суб'єктивного відчуття 
самотності була використана батарея 
методик: методика діагностики рівня 
суб'єктивного відчуття самотності Д. Рассела, 
М. Фергюсона, методика індекс життєвого 
стилю у модифікації О.С.Романової, 
Методика смисложиттєвих орієнтацій Д.А. 
Леонтьєва, методика визначення ієрархії 
потреб за модифікацією І.О. Акіндінової, 

методика діагностики комунікативних і 
організаторських схильностей, у якій буде 
прийнята до уваги шкала комунікативних 
схильностей.  

Вибірка складалася з 281 респондентів. З 
них було 161 досліджуваних жіночої статі та 
120 чоловічої.  

У проведеному дослідженні були 
виявлені дві підгрупи за допомогою поділу 
вибірки за рівнем комунікативних вмінь. 
Були виявлені різні, а щодо деяких шкал, і 
протилежні кореляції в зазначених групах. 
Так, у групі респондентів з низькими 
комунікативними схильностями був 
виявлений зворотний зв'язок за коефіціентом 
Пірсона суб'єктивного відчуття самотності й 
самоінтересу на рівні 0,432 із рівнем 
значимості 0,030, глобального 
самовідношення на рівні 0,441 при рівні 
значимості 0,028 і прямий зв'язок зі шкалою 
самозвинувачення на рівні 0,456 при рівні 
значимості 0,018. У другій групі були 
виявлені протилежні кореляції суб'єктивного 
відчуття самотності й шкал самовідношення: 
прямий зв'язок із самоінтересом на рівні 
0,423 при рівні значимості 0,002, глобальним 
самовідношенням 0,408 із рівнем значимості 
0, 011, аутосимпатією на рівні 0,408 при рівні 
значимості 0,003, самоповагою на рівні 0,434 
на рівні 0,001, самоприйняттям на рівні 0,466 
при рівні значимості 0,005, зв'язок із 
самозвинуваченням не був виявлений. 

У другій групі респондентів суб’єктивне 
відчуття самотності взаємопов`язане із 
процесами самопізнання, самоусвідомлення і 
позитивного самовідношення, що вказує на 
позитивне значення самотності для 
особистості. Проте, у першій групі 
суб’єктивне відчуття самотності пов’язано із 
негативним самовідношенням та з 
самозвинуваченням, що вказує на негативне 
значення самотності для особистості.  

Було виявлено прямий взаємозв’язок 
між рівнем суб’єктивного відчуття 
самотності та рефлексивністю на рівні 0.419 
при рівні значимості 0.001 у групі з високими 
і середніми комунікативними вміннями. У 
групі з низькими комунікативними вміннями 
зв'язок між рефлексивністю і суб’єктивним 
відчуттям самотності обернений на рівні 
0,423 із рівнем значимості 0,002. 

Такі дані вказують не лише на 
діаметрально протилежне значення 
самотності для особистості, а й на якісно 
різну обумовленість і причину суб’єктивного 
відчуття самотності.  

В групі, де самотність обумовлена 
потребою у спілкуванні, зв`язку між рівнем 
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самотності і рівнем механізмів 
психологічного захисту не має. В групі, де 
самотність обумовлена потребою у 
самовираженні, кореляція знаходиться на 
рівні 0,485 при рівні значимості 0,049. Це 
означає, що у другій групі чим вище рівень 
самотності, тим вище рівень механізмів 
захисту. Самотність і потреба у 
самовираженні, що її обумовлює, є складним 
психологічним утворенням, а відповідно 
потребує механізмів психологічного захисту, 
якщо вона актуальна і незадоволена 
суб`єктом. 

Кореляція між рівнем самотності і 
рівнем смислотворчих орієнтацій у групі де 
дане переживання (самотність) обумовлене 
самопізнанням на рівні -0,414 при рівні 
значимості 0,002, що свідчить про наявність 
оберненого взаємозв`язку. У другій групі, де 
самотність обумовлена незадоволеною 
потребою у спілкуванні була виявлена 
кореляція на рівні -0,581, при рівні 
значимості 0,002, що свідчить про наявність 
зв`язку з оберненим характером. 

Були виявлені кореляції між окремими 
шкалами механізмів психологічного захисту і 
смислотворчими орієнтаціями. Механізм 
психологічного захисту гіперкомпенсація зі 
шкалою результативність життя з корелював 
на рівні 0,586, при рівні значимості 0,011. Це 
означає, що результативність життя (а за 
методикою це є задоволеність власною 
самореалізацією) зростає при тому, коли 
зростає механізм захисту гіперкомпенсація, 
який призводить до визначних досягнень, але 
не для самореалізації, а для переваги і 
зверхності по відношенню до інших. 
Фактично це доводить, що в групі, де 
самотність обумовлена потребою у 
самореалізації, вона(потреба) є 

незадоволеною, але за рахунок механізму 
захисту створюється ілюзія такої 
задоволеності і самореалізація у такому 
випадку не є істинна. Також механізм 
гіперкомпенсації зкорелював зі шкалою 
локус контролю життя на рівні 0,677, при 
рівні значимості 0,002. Це означає, що 
людина впевнена, що має свободу вибору і 
прийняття рішень у власному житті, але 
такого результату особистість досягає лише 
за рахунок гіперкомпенсації. Була також 
виявлена кореляція заперечення з 
результативністю життя на 0,448 при рівні 
значимості 0,042. Це свідчить про те, що 
якщо людина заперечує певну частину 
реальності, інформації, власних переживань, 
лише тоді збільшується рівень задоволення 
власною реалізацією. Був також виявлений 
взаємозв`язок шкали локус контролю «Я» із 
механізмом психологічного захисту 
заперечення на рівні 0,455, при рівні 
значимості 0,049. Тобто за рахунок 
заперечення людина відчуває себе такою 
особистістю, яка може самостійно 
створювати власне життя, цілі і їх 
досягнення, тобто такою, яка залишається 
вірною власним поглядам тощо. Особливо 
цікавим є те, що механізми психологічного 
захисту з корелювали із потребою у 
самовираженні на рівні 0,401 при рівні 
значимості 0,048, з оберненим характером, 
що свідчить про те, що чим вище будуть 
механізми захисту, тим нижче потреба у 
самовираженні. Для зручності візуалізації 
нижче представлене схематичне зображення 
виявлених зв`язків самотності, механізмів 
психологічного захисту, смислотворчих 
орієнтацій і потреби у самовираженні у групі, 
де самотність є наслідком самопізнання. 

 
Рис. 1 Механізм переживання екзистенційної самотності 
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Даний процес, на нашу думку, 
відбувається тому, що самотність виникає 
коли людина пізнає себе і виявляє свої 
істинні прагнення, через це втрачається той 
смисл життя, який був до самопізнання, і це 
дуже важливий, проте і дуже неприємний 
для особистості період. Оскільки втрата 
смислу життя є важким і неприємним 
періодом для особистості, рівень механізмів 
психологічного захисту підвищується і через 
гіперкомпенсацію та заперечення 
створюється ілюзорний смисл життя. Ми 
кажемо ілюзорний, оскільки цей смисл 
повністю залежить від механізмів захисту і 

при їх зниженні буде втрачений, а відповідно 
такий смисл не інтегрований у особистісний 
досвід людини. Зростання механізмів 
психологічного захисту призводить до 
підвищення рівню самотності, оскільки дане 
переживання обумовлене самопізнанням і 
має сигнальну функцію щодо невиявленої 
потреби у самовираженні. Враховуючи 
результати усіх частин емпіричного 
дослідження ми схематично зобразили 
механізм перенаправлення самотності для 
сприяння розвитку особистості, що 
відображає виявлені кореляції. 

 
Рис. 2 Механізм переорієнтації самотності 

В моделі наведеній вище ми бачимо 
роль актуалізації потреби у самовираженні, 
які дозволяють створити істинні 
смислотворчі орієнтації без застосування 
механізмів психологічного захисту. Отже 
обособлення, самопізнання та рефлексія 
призводять до зростання самотності 
відповідно до зниження смислотворчих 
орієнтацій, актуалізується потреба у 
самовираження і тим самим рівень 
самотності знижується і трансформується у 
відчуття самостійності і призводить до 
утворення істинних смислотворчих 
орієнтацій, які побудовані через 
самовираження особистості, тобто вона є 
безпосередньо залучена до творення смислу 
життя, даний процес є усвідомлений. 

У групі, де самотність є наслідком 
незадоволеної потреби у спілкуванні також 
був проведений кореляційний аналіз, однак 
по балам загалом, ні по окремих шкалах не 
було виявлено зв`язку із механізмами 
захисту. 

Відчуття самотності є сигнальним 
переживання, через яке до свідомості 

особистості має доходити інформація про 
актуальну необхідність у спілкуванні, якщо 
потреба не задовольняється негайно, то 
самотність буде зростати і тим самим 
знижувати смисл життя, задоволення від 
життя, його результативність. 

Якщо людина підвищує власні 
комунікативні навички і задовольняє потребу 
спілкуванні, тим самим знижується рівень 
самотності, адже він фактично відображає 
незадоволеність даної потреби і як наслідок 
підвищується рівень смислотворчих 
орієнтацій. 

Отримані дані та зведенні у єдину 
онтологічну модель самотності, де позначені 
особливості і наслідки даного явища у різних 
онтологічних площинах буття людини. 
Самотність можна розглядати у площини 
індивіда, що є біологічною площиною буття 
людини і відповідно тут самотність 
відображає стан ізоляції, що може бути 
добровільним усамітненням або примусовою 
ізоляцією. Наслідки такої самотності 
залежать від критерію тривалості даного 
стану. Якщо це є довготривалою ситуацією, 
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то вірогідним буде або соціопатія, або 
соціальна дезадаптація. 

На другому щаблі буття людини 
знаходиться соціальна площина. Самотність, 
що розгортається на рівні особистості, 
обумовлена незадоволеною потребою у 
спілкуванні та низькими комунікативними 
навичками. Особливостями переживання 
самотності на даному щаблі є соціальна 
ідентифікація. Наслідками такої самотності є 
низький рівень самовідношення і низький 
рівень смислотворчих орієнтацій. Отже 
соціальна самотність – це відображення та 
індикатор задоволеності та достатності 
кількості/якості соціальних контактів і 
спілкування особистості. 

Останнім щаблем онтологічної моделі 
самотності є індивідуальність. Даний рівень 
відображає неповторність та унікальність 
людини і самотність відповідно є 
обумовленою процесами самопізнання, 
обособлення, рефлексії. Дана самотність має 
власні особливості, серед яких зв`язок із 
механізмами захисту, які впливають на дане 
переживання, виводячи тим самим людину із 
екзистенційної кризи. З одного боку, це 
зменшує болючість переживання, та з іншого 
призводить до стагнації розвитку людини. 
Площина індивідуальності є найвищим 
рівнем суб`єктності людини і вбачає 
розкриття принципу творчої самодіяльності. 
Самотність як наслідок самопізнання 
актуалізує самовираження і спричинює 
активізацію суб`єктного творення життя 
через творчу самодіяльність. На перший план 
в даній площини виходить усвідомлена 
активність людини та її залученість у діях та 
вчинках. Через акт творчої самодіяльності 
особистість створюється і самовизначається, 
розкриває власний потенціал. Так, самотність 
відіграє не лише сигнальну функцію, але і 
роль каталізатору зростання особистості, 
оскільки саме через неї актуалізується 
діяльнісний компонент, що згодом 
призводить до вчинків. Екзистенційна 
самотність є відображенням та індикатором 
достатності залучення та свідомої активності 
особистості у розбудові власних 
смислотворчих орієнтацій. 

Висновок. Дана стаття присвячена 
результатам емпіричного дослідження та 
відображенню їх у єдиній онтологічній 
моделі самотності. Через отримані 
результати висвітлюється каузальна 
обумовленість, особливості та психологічні 

механізми переживання самотності. Оскільки 
робота спрямована на вирішення 
методологічної проблеми існування двох 
якісно відмінних явищ, що імпліцитно 
існують у понятті самотність, таку ж 
спрямованість має і емпірична частина 
дослідження. Загальна вибірка була 
розподілена на дві групи в яких в 
подальшому і досліджувались каузальна 
обумовленість, особливості та психологічні 
механізми переживання самотності. В одній 
із груп за отриманими результатами 
самотність була результатом процесів 
самопізнання, в іншій – відображенням 
незадоволеної потреби у спілкуванні. 

Каузальну обумовленість самотності у 
першій групі становлять обособлення, 
самопізнання, рефлексія. Оскільки був 
виявлений взаємозв`язок самотності і 
самоінтересу, рефлексії, можна 
стверджувати, що людина, пізнаючи себе, 
може відчути самотність як переживання 
власної неповторності та унікальності. 
Особливості даної самотності виражаються в 
тому, що самотність корелює із 
індивідуалістичними ідентифікаціями, тобто 
такими, що є відображенням суб`єктивного 
самовизначення. Важливою особливістю 
даної самотності є її взаємозв`язок із 
механізмами психологічного захисту, серед 
них корелюють із самотністю заперечення та 
раціоналізація, які є найскладнішими за 
своєю психологічною будовою. Був 
виявлений і відображений у моделі механізм 
переживання даної самотності. Так, при 
зростанні самоінтересу, рефлексії та 
обособлення зростає рівень самотності і 
знижується рівень смислотворчих орієнтацій, 
внаслідок цього зростають механізми 
психологічного захисту і підвищують 
смислотворчі орієнтації, але паралельно з 
цим підвищують самотність. Отже коли 
людина пізнає себе, вона усвідомлює власну 
унікальність і відповідальність за творення 
свого життя, це руйнує ілюзорний смисл 
життя, і з цього моменту людина або через 
принцип творчої самодіяльності створює собі 
свій смисл життя через актуалізацію і 
задоволення потреби у самовираженні, або 
включаються механізми психологічного 
захисту, а саме заперечення і раціоналізація і 
знову утворюють ілюзорний смисл життя, і в 
даний процес людина незалучена, це 
відбувається неусвідомлено. 
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Зовсім відмінними є результати у другій 
групі, де самотність обумовлена 
незадоволеною потребою у спілкуванні. 
Серед причин такої самотності було 
виявлено два аспекти – це незадоволена 
потреба у спілкуванні та низький рівень 
комунікативних навичок. Серед 
особливостей даного переживання був 
виявлений взаємозв`язок самотності і 
соціальних ідентифікацій. Це вказує на 
соціальний характер самотності, тобто що 
вона породжений саме потребою у 
спілкуванні. На відміну від першої групи 
самотність даного типу не пов`язана із 
самопізнанням, рефлексією. Виявлений 
взаємозв`язок соціальної самотності із 
негативним самовідношенням. Тобто, чим 
більше людина не буде задовольняти потребу 
у спілкуванні, тим більше буде відчувати 
себе самотньою і тим гірше буде до себе 
ставитися. Серед інших наслідків соціальної 
самотності – зниження смислотворчих 
орієнтацій. Таким чином можна узагальнити, 
що якщо людина має достатню 
якість/кількість спілкування і 
середній/високий рівень комунікативних 
навичок, самотність знизиться і підвищиться 
рівень самовідношення особистості і її 
смислотворчих орієнтацій.  

Також у даній роботі була приділена 
увага побудові онтологічної моделі, яка 
вирішує описану методологічну проблему. 
До побудови моделі була застосована 
концепція буття людини у трьох площинах: 
індивід-особистість-індивідуальність. 
Відповідно індивід є площина фізичної 
самотності, що може бути представлена як 
добровільна, і тоді це є усамітнення, і як 
примусова, тобто ізоляція. На рівні 
особистості розгортається соціальна 
самотність і на рівні індивідуальності – 
екзистенційна самотність.  

Таким чином фізична самотність, що 
обумовлена незадоволеною потребою у 
спілкуванні та низьким комунікативними 
навичками, а також та самотність, що 
обумовлена самопізнанням, обособленням, 
що були виявлені під час теоретичного 
аналізу не суперечать одне одній, оскільки є 
якісно відмінними явищами, що 
відбуваються у різних площинах буття 
людини. Це нівелює суперечність, як 
методологічній сфері, так і в практичній і 
прикладній. Дана модель може бути 
застосована в практичних програмах 
подолання самотності з відповідною 
діагностикою і виявленням до якої площини 
буття відноситься дане переживання. 
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Ayvazyan L. Y.,  graduate student of faculty of psychology 
ONTOLOGICAL MODEL OF LONELINESS 

The concept of loneliness has different definitions, due to the use of related concepts (isolation, privacy and 
etc.) as synonyms in some works, and as different in other ones. This concept is defined in some researches as a 
negative phenomenon in personal development and is associated with the dissatisfaction of the needs in 
communication, of belonging to a social group, in others it is defined as a result of separation, self-discovery, 
growth of subjectivity. Controversies in the definition of loneliness form a methodological problem. This article is 
devoted to the analysis of methodological problems and to the description of the ontological model of loneliness 
as a way of its solution. 

Key words: existetial loneliness, social loneliness, personality, development. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СТІЙКОСТІ ПРАВООХОРОНЦІВ 

 
У статті розкрито методологічні засади та методику дослідження емоційно-вольової стійкості 

правоохоронців. Охарактеризовано необхідність вивчення зазначеного психологічного феномену на 
чотирьох методологічних рівнях. Також обґрунтовано методику, яка забезпечить об’єктивність та 
всебічність дослідження. 

Ключові слова: емоційно-вольова стійкість правоохоронців, методологічні засади, методологічні 
рівні, принципи психології, методика дослідження, метод, психодіагностична методика. 

В статье раскрываются методологические начала исследования эмоционально-волевой 
устойчивости правоохранителей. Охарактеризована необходимость изучения этого психологического 
феномена на четырех методологических уровнях. Также обоснована методика, которая обеспечит 
объективность и обстоятельность исследования. 

Ключевые слова: эмоционально-волевая устойчивость правоохранителей, методологические 
начала, методологические уровни, принципы психологии, методика исследования, метод, 
психодиагностическая методика. 

Постановка проблеми. Проблема 
формування емоційно-вольової стійкості 
правоохоронців в психологічно напружених 
умовах у мінливих умовах сьогодення є 
особливо нагальною. Наявність зазначеного 
феномену у фахівців правоохоронної галузі є 
однією з необхідних умов успішності їх 
професійної діяльності та зумовлений певними 
протиріччями між підвищеними вимогами 
діяльності до емоційно-вольової сфери 
зазначеної категорії осіб та наявними 
особистісно-професійними характеристиками. 
Зазначене зумовлює актуальність дослідження 
емоційно-вольової сфери та визначення шляхів 
оптимізації емоційно-вольової стійкості 
фахівців правоохоронної галузі. 

Повнота результатів дослідження 
забезпечується правильним вибором 
комплексу принципів, засобів, методів та 
форм наукового пізнання. У зв’язку з цим, 
важливою є роль методології, яка включає 
систему принципів і способів організації та 
побудови теоретичної і практичної діяльності 
[2, с. 20]. Визначення методологічних основ 
та методики вивчення емоційно-вольової 
стійкості не тільки сприятиме логічності 
організації та здійснення її наукового 
дослідження, а й забезпечить розробку 
відповідної системи психологічного 
супроводження. 

Мета статті – обґрунтування 
методологічних засад та методики 
дослідження емоційно-вольової стійкості 
правоохоронців. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій з проблеми. Вивченню 
різноманітних аспектів емоційно-вольової 

сфери особистості присвятили свій науковий 
пошук значна кількість вчених (Л. Аболін, 
Н. Бабич, В. Власов, Р. Гасанова, Л. Заварзіна, 
П. Зільберман, С. Кручинін, Ю. Кузьменко, 
К. Ніколаєва, К. Платонов, О. Романов, 
О. Циганко, О. Чєрнікова та ін.). Проблемами 
визначення особистісних характеристик 
фахівців правоохоронної галузі займались 
Б. Бараненко, Ю. Ірхін, О. Кокун, 
М. Корольчук, В. Крайнюк, О. Морозов, 
В. Розов, О. Цільмак, С. Яковенко та ін. 
Існуючі наукові розробки є теоретичною 
базою для вивчення емоційно-вольової 
стійкості правоохоронців, об’єктивність якого 
забезпечать обґрунтовані методологічні 
засади та методика дослідження. 

Виклад основного змісту статті. Як 
відомо, методологія включає філософські 
принципи, загальнонаукові підходи, що є її 
основою; конкретно-наукові принципи, які 
лежать в основі теорії тієї чи іншої 
дисципліни або наукової галузі; систему 
конкретних методів і технік, що 
застосовуються для вирішення спеціальних 
дослідницьких завдань [16, с. 250; 17, с. 57]. 
Зважаючи на це, дослідження емоційно-
вольової стійкості правоохоронців слід 
будувати на основі існуючих методологічних 
рівнів: філософського, загальнонаукового та 
конкретно-наукового та методики 
дослідження конкретної проблеми. 

Щодо першого рівня, то філософська 
методологія є основою, орієнтиром, на яких 
базується науковий пошук. При дослідженні 
емоційно-вольової стійкості слід спиратися 
на такі філософські принципи (принцип – 
основне, вихідне положення певної теорії, 
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вчення; керівна ідея, основне правило 
діяльності [16, с. 364]), як: матеріальної 
єдності світу, всезагального зв’язку та 
взаємообумовленості, всезагального руху та 
розвитку. Крім цього, мають враховуватись і 
закони діалектики (переходу кількісних змін в 
якісні, єдності та боротьби 
протилежностей, заперечення заперечень), 
які є основою усвідомлення сутності 
формування та розвитку емоційно-вольової 
стійкості. Положення першого 
методологічного рівня дають змогу 
розглядати психіку, свідомість у сукупності 
всіх проявів, а особистість – в органічній 
єдності з суспільством та діяльністю. Адже 
усі властивості та якості особистості 
взаємопов’язані та взаємообумовлені [3, 
с. 61]. Так, емоційно-вольові якості – основна 
складова нашого дослідження – залежать не 
тільки від особливостей емоційних реакцій 
на умови професійної діяльності, а й від 
спрямованості, здібностей та 
характерологічних особливостей особистості 
тощо. Емоційно-вольова стійкість 
правоохоронця, що формується на основі 
зазначених якостей, є невід’ємною 
складовою професійної діяльності та зазнає 
змін під впливом умов професійної 
діяльності. Розвиток останньої реалізується в 
умовах складного процесу становлення 
фахівця, у ході якого відбувається 
формування нових, вдосконалення існуючих 
емоційно-вольових якостей, комплекс яких 
має відповідати вимогам зазначеної 
діяльності. 

Також на цьому рівні необхідним є 
використання формально-логічної парадигми 
(логіка – наука про закони, форми і прийоми 
правильної побудови думки, спрямованої на 
пізнання об'єктивної дійсності) для 
правильного й точного визначення 
понятійно-категоріального апарату 
анонсованої проблеми, конкретизації змісту і 
обсягу окремих понять, а також 
обґрунтування результатів, отриманих в 
процесі експериментального дослідження та 
формулювання достовірних, логічних 
висновків. Понятійно-категоріальний апарат 
проблеми слід формулювати, базуючись на 
тлумачних та професійних словниках, а 
також із урахуванням специфіки професійної 
діяльності та її вимог до особистості 
правоохоронця. 

Другий методологічний рівень 
представлений загальнонауковою 
методологією, до якої відносяться 

універсальні засоби та форми наукового 
пізнання і яка базується на загальнонаукових 
принципах дослідження [16; 17]: 
історичному, діяльнісному, системному, 
особистісному, генетичному, когнітивному, 
синергетичному, інформаційному, 
аксіологічному, факторному, 
функціональному тощо. 

На основі теоретичного аналізу 
зазначених наукових підходів встановлено, 
що дослідження емоційно-вольової стійкості 
особистості слід проводити з позицій 
діяльнісного та системного підходів, які 
забезпечать його цілісність та структурність, 
дадуть змогу комплексно вивчити 
психологічні особливості розвитку емоційно-
вольової стійкості правоохоронців у процесі 
їх професійної діяльності. Охарактеризуємо 
зазначені підходи в межах нашого 
дослідження. 

Обгрунтовуючи необхідність 
застосування діяльнісного підходу, слід 
зазначити, що він сприяє вивченню 
емоційно-вольової стійкості безпосередньо в 
процесі професійної діяльності. Це дає змогу 
проаналізувати вплив останньої на 
особистість фахівця при виконанні 
функціональних обов’язків, визначити 
залежність між емоційно-вольовою стійкістю 
та вимогами діяльності, психологічними 
чинниками, що впливають на роботу, та на 
основі встановлених залежностей розробити 
шляхи оптимізації розвитку емоційно-
вольової стійкості правоохоронців. 

Щодо системному підходу, то у його 
межах ставлення особистості до подій, явищ 
слід розглядати у взаємозв’язку когнітивних, 
емоційних і поведінкових компонентів. Як 
зазначав Б. Ломов, явище виникає й існує у 
межах певної системи явищ, зв’язки між 
якими є суттєвими умовами виникнення, 
існування й розвитку кожного з них та 
системи у цілому [7, с. 79]. 

Система, згідно із Г.В. Суходольським, – 
це організована множина елементів 
(довільної природи), що має відносну 
цілісність і поліфункціональність, ієрархічну 
морфологію, яка включає в себе склади й 
структури (логічні, просторово-часові, 
стохастичні та ін.); динаміку, яка охоплює 
функціонування і розвиток (історію); 
особливості та умови існування серед інших 
систем» [15, с. 41]. 

Сутність системного підходу полягає у 
вивченні досліджуваного феномену як 
сукупності окремих компонентів, взаємодія 
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яких дозволяє виявити нові якості і нові 
стани, а їх урахування і використання 
забезпечить ефективне функціонування всієї 
системи. До того ж, особливість системного 
підходу полягає в тому, що система 
досліджується як єдиний організм з 
урахуванням внутрішніх зв’язків між 
окремими елементами і зовнішніх зв’язків з 
іншими системами та об’єктами [13, с. 7]. 
Такий підхід зумовлює дослідження 
емоційно-вольової стійкості правоохоронців 
як системного явища та як елемента системи 
більш високого порядку – психологічних 
засад їх професійної діяльності. Виходячи з 
цього, емоційно-вольова стійкість має 
вивчатися в єдності її структурних 
компонентів (емоційного, вольового, 
мотиваційного, пізнавально-прогностичного), 
їх взаємозв’язках. Крім того, вона має 
розглядатись як складова (наряду із 
орієнтаційною, операційною, оцінною, 
мотиваційною та психомоторною) 
психологічної готовності до роботи, а 
розвиток емоційно-вольової стійкості є 
однією із психологічних передумов 
формування професійної майстерності 
правоохоронця, що забезпечує успішне 
здійснення професійних обов’язків. 

Системну спрямованість наукового 
дослідження емоційно-вольової стійкості 
фахівців правоохоронної галузі мають 
забезпечити загальнонаукові методологічні 
принципи, а саме: принцип цілісності та 
структурності означає, що досліджуваний 
психологічний феномен виступає як 
сукупність компонентів (емоційного, 
вольового, мотиваційного, пізнавально-
прогностичного), що перебувають у 
закономірному зв’язку та органічно інтегровані 
в єдине ціле; принцип ієрархічності передбачає 
підпорядкованість складових частин емоційно-
вольової стійкості, а також супідрядність 
останньої системам психологічної готовності 
та професійної майстерності фахівця; принцип 
самоорганізації обґрунтовує, що емоційно-
вольова стійкість як психологічний феномен 
здатна до збереження цілісності, 
удосконалення рівня своєї організації при зміні 
внутрішніх чи зовнішніх детермінант; принцип 
взаємозв’язку із зовнішнім середовищем 
свідчить, що розвиток емоційно-вольової 
стійкості у правоохоронців не може 
визначатись тільки особистими потребами та 
цілями, він має адекватно обумовлюватись 
психологічними особливостями їх професійної 
діяльності. 

Третій методологічний рівень 
дослідження емоційно-вольової стійкості 
правоохоронців – конкретно-науковий – має 
бути представлений сукупністю специфічних 
принципів психологічної науки, які є базою 
для вирішення проблеми. 

Б. Ананьев до загальних принципів 
наукового вивчення психічних явищ 
відносить: відображення об’єктивної істини, 
перевірку закономірностей, що вивчаються 
на практиці, сувору об’єктивність при 
вивченні психіки, дослідження психічних 
явищ у процесі діяльності людини, вивчення 
всіх психологічних феноменів у розвитку [1, 
с. 194]. 

Серед вимог, які висуваються до методів 
дослідження психічних явищ, С. Максименко 
виділяє такі: необхідність вивчення 
психічних явищ у їх розвитку, взаємозв’язку і 
взаємозалежності; адекватність методу 
психологічного дослідження предмету 
дослідження; необхідність розкриття 
суттєвих, а не випадкових, другорядних 
особливостей психологічного процесу, стану 
чи якості, що досліджуються [8, с. 49]. 

З урахуванням цього, можемо визначити 
принципи психологічної науки, застосування 
яких забезпечить об’єктивне та ґрунтовне 
дослідження емоційно-вольової стійкості 
правоохоронців: 

 принцип детермінізму, тобто 
причинної зумовленості психічних явищ, що 
означає їх обумовленість умовами 
професійної діяльності та відповідну зміну й 
трансформацію. Український психолог 
Г. Костюк, формулюючи визначення цього 
принципу, влучно зазначив, що «психіка 
суб’єкта детермінується продуктами 
актуальної і постактуальної взаємодії з 
об’єктом і сама виступає важливою 
детермінантою поведінки й діяльності 
людини» [9, с. 21]. Це означає, що зміни в 
процесі розвитку емоційно-вольової стійкості 
мають детермінуватись психологічними 
особливостями та умовами професійної 
діяльності, й сама емоційно-вольова стійкість 
є визначальним фактором успішності 
останньої; 

 принцип єдності психіки і діяльності, 
який означає, що психіка проявляється й 
розвивається в діяльності та є суб’єктивним 
відображенням останньої, забезпечує її 
активний характер. Психіка людини набуває 
нових властивостей, форм залежно від 
специфіки та умов праці, змінюючись вслід 
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за розвитком діяльності. Цей принцип дає 
змогу вивчати емоційно-вольову стійкість 
особистості через процес професійної 
діяльності та поведінку фахівця, 
розкриваючи психологічні особливості 
утворення та розвитку зазначеного 
феномену; 

 принцип розвитку, що полягає у 
поступовості й поетапності формування, 
вдосконалення психічних процесів та 
властивостей особистості при оволодінні 
певним видом діяльності. Тобто, разом із 
здійсненням професійної діяльності, 
відбувається розвиток інтелектуальної, 
мотиваційної та емоційно-вольової сфер 
особистості фахівця та його професійно 
важливих особистісних характеристик; 

 функціональний принцип, 
застосування якого дає нам змогу виділити в 
системних об’єктах структурні елементи 
(компоненти) і визначити їхню роль, функції 
у системі. В. Русалов наголошував на 
важливості функціонального принципу, 
відповідно до якого «підсистема – це така 
сукупність ознак, які об’єднані тією ж самою, 
відокремленою функціональною метою для 
досягнення загальної кінцевої мети системи» 
[14, с. 5-6]. З позицій цього принципу 
емоційно-вольова стійкість розглядається як 
сукупність емоційного, вольового, 
мотиваційного, пізнавально-прогностичного 
компонентів, взаємозв’язок яких зумовлює 
цілісні властивості зазначеного феномену. 
Основний акцент робиться на виявлення 
різноманітності зв’язків і відношень між 
структурними компонентами емоційно-
вольової стійкості, а також на психологічні 
особливості її розвитку у процесі 
професійної діяльності. При цьому не 
можемо не враховувати, що властивості 
емоційно-вольової стійкості як цілісної 
системи визначаються не тільки і не стільки 
сумарними властивостями її окремих 
компонентів, скільки специфікою її 
структури, особливими системотворчими, 
інтегративними зв’язками; 

 принцип об’єктивності, що розкриває 
проблему співвідношення об’єктивного й 
суб’єктивного компонентів у науковому 
пізнанні [9, с. 50] та полягає у вивченні 
об’єктивних умов виникнення та 
функціонування психічних явищ. Наукове 
дослідження психіки стає можливим завдяки 
опосередкованому аналізу і синтезу 
об’єктивних проявів психіки у процесах й 

продуктах діяльності людини [12, с. 53]. З 
урахуванням цього, емоційно-вольову 
стійкість доцільно досліджувати через 
діагностику показників кожного компонента 
та визначення умов, чинників, які 
супроводжують цей процес. 

На четвертому методологічному рівні – 
дослідження конкретної проблеми – 
доцільним є застосування методики вивчення 
емоційно-вольової стійкості фахівців 
правоохоронної галузі. 

Методика – це сукупність та 
послідовність конкретних методичних 
процедур, відібраних для певного 
комплексного дослідження [6]. Важливим 
аспектом розробки обґрунтованої методики є 
підбір методів, які забезпечать достовірність 
отриманих даних. При цьому, метод слід 
відрізняти від конкретних 
психодіагностичних методик, оскільки метод 
– це узагальнення певного класу методик, а 
методика є конкретизацією певного методу 
[10, с. 117]. Так, процес дослідження 
емоційно-вольової стійкості правоохоронців 
потребує застосування комплексу 
об’єктивних психодіагностичних методик, 
які мають обиратися: залежно від предмета, 
мети дослідження; на основі виокремлених 
методологічних засад; з урахуванням 
стандартних й загальних вимог (валідність, 
надійність, достовірність, 
стандартизованість, відносна простота, 
інформативність, ефективність та зручність в 
застосуванні [7; 9; 10; 17]); і найголовніше – 
відповідно до структурних компонентів 
емоційно-вольової стійкості (вольового, 
емоційного, мотиваційного, пізнавально-
прогностичного). 

При діагностиці емоційного компоненту 
слід ураховувати, що стійкість особистості до 
дії стресогенних факторів зумовлюється 
тривалістю, глибиною і стійкістю емоційного 
реагування, рівнем тривожності тощо. Тож 
доцільним є використання методики 
«Визначення емоційності» В. Суворова, 
призначеної для визначення інтегрального 
показника емоційності особистості. Знання 
цього показника є необхідним для вибору 
тактик і стратегій оптимальної поведінки у 
складних умовах професійної діяльності. 
Методика, запропонована Ч. Спілбергером 
(адаптована Ю. Ханіним, 1977) дозволяє 
оцінити тривогу як стан (СТ) та як 
властивість особистості (ОТ) [5, с. 88]. 
Особистісна тривожність характеризує 
стійку здатність сприймати комплекс 
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ситуацій як загрозливих, реагувати на такі 
ситуації виникненням стану тривоги. 
Ситуативна тривожність характеризується 
напругою, неспокоєм, нервозністю. Цей стан 
виникає як емоційна реакція на стресову 
ситуацію й може бути різним за 
інтенсивністю і динамічним у часі. 

При дослідженні вольового компоненту 
слід виходили з того, що основна функція 
волі – регулятивна, а стійкість особистості 
може бути детермінована ступенем 
оволодіння спеціальними навичками і 
знаннями, почуттям обов’язку, 
відповідальністю, самоконтролем, 
характером оцінки реальності тощо [4]. Тому, 
оптимальною методикою для визначення 
особливостей вольової саморегуляції 
правоохоронців (здатність опанувати власну 
поведінку в різноманітних ситуаціях та 
свідомо керувати своїми діями, емоціями, 
бажаннями і станами) є тест-опитувальник 
А. Звєркова та Є. Ейдмана. Відповідно до 
нього, рівень сформованості вольового 
компоненту може бути охарактеризовано в 
цілому за пунктами загальної шкали й 
окремо за такими властивостями характеру, 
як наполегливість та самовладання. 

Мотиваційний компонент емоційно-
вольової стійкості доцільно вивчати в аспекті 
спрямованості особистості, оскільки вона є 
стійко домінуючою системою мотивів, що 
виникла у процесі життя і виховання людини. 
Для діагностики найбільш стійких мотивів, а 
також залежності успішності діяльності 
правоохоронців від реалізації їх професійних 
мотивів необхідним є застосування методики 
«Діагностика структури мотивів трудової 
діяльності» Т. Бадоєва, що дає змогу 
визначити ієрархію мотивів та їх стійкість. 

Пізнавально-прогностичний компонент 
полягає у здатності адекватно оцінити 
напружену ситуацію, приймати оптимальні 
рішення, що залежить від інтелектуальних 
якостей особистості. Когнітивний розвиток 
особистості базується на формуванні зрілого 
стилю мислення, здатності критично й 
концептуально мислити, формувати 
альтернативні пояснення і розглядати різні 
перспективи [4], що сприяє підвищенню 
самокомпетентності та розвитку здатності 
правоохоронців адекватно реагувати на 
психологічно напружені умови професійної 
діяльності. Для діагностики пізнавально-
прогностичного компоненту доцільно 
використовувати «Короткий орієнтовний тест», 
який є адаптованим російською мовою 

варіантом інтелектуального тесту загальних 
здібностей Вандерліка. Методика призначена 
для визначення інтелектуального інтегрального 
показника, а також виявлення: здібностей до 
узагальнення й аналізу інформації; гнучкості 
мислення; швидкості і точності сприйняття; 
розподілу і концентрації уваги; просторової 
уяви; емоційної деструкції [11]. 

Таким чином, дослідження емоційно-
вольової стійкості на чотирьох 
методологічних рівнях із застосування 
методики, яка складається з комплексу 
психодіагностичних методів, сприятиме 
отриманню достовірних результатів 
дослідження та обґрунтуванню шляхів 
оптимізації розвитку необхідних емоційно-
вольових характеристик правоохоронців у 
процесі їх професійної діяльності. 

Висновки. Викладені вище положення, 
дають нам змогу зробити такі висновки: 

 об’єктивність, всебічність, логічність та 
правильність дослідження емоційно-вольової 
стійкості правоохоронців має забезпечуватись 
обґрунтуванням методологічних засад на 
філософському, загальнонауковому та 
конкретно-науковому рівнях; 

 на філософському рівні доцільно 
використовувати принципи (матеріальної 
єдності світу, всезагального зв’язку та 
взаємообумовленості, всезагального руху та 
розвитку) та законами діалектики (переходу 
кількісних змін в якісні, єдності та боротьби 
протилежностей, заперечення заперечень); 

 на загальнонауковому рівні 
дослідження слід здійснювати з позицій 
діяльнісного та системного підходів, що 
сприяє комплексному вивченню феномену 
емоційно-вольової стійкості правоохоронців; 

 конкретно-науковий рівень має бути 
представлений сукупністю таких принципів 
психологічної науки, як: детермінізму, 
єдності психіки і діяльності, розвитку, 
системності, об’єктивності, 
функціонального; 

 методика дослідження емоційно-
вольової стійкості правоохоронців має 
включати комплекс відповідних 
психодіагностичних методик, які обираються 
на основі виокремлених методологічних 
засад та відповідно до структурних 
компонентів емоційно-вольової стійкості 
(вольового, емоційного, мотиваційного, 
пізнавально-прогностичного). 

Перспективи подальших досліджень. 
Ураховуючи обґрунтовані теоретико-
методологічні підходи до вивчення емоційно-
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вольової стійкості правоохоронців, 
перспективними напрямами дослідження у цій 
галузі вбачається визначення психологічних 

особливостей емоційно-вольової стійкості 
фахівців правоохоронної галузі та 
психологічних детермінант її розвитку. 
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Andrusyshyn Y.I.,  postgraduate student  
METHODOLOGICAL BASIS AND METHODS OF THE LAW OFFICERS’ EMOTIONAL-

VOLITIONAL STABILITY RESEARCH 
In the given article methodological basis and methods of the law officers’ emotional-volitional stability 

research are defined. It is characterized that the given psychological phenomenon need to be studied on four 
methodological levels: on the first level the dialectical principles (material unity of world, universal connection 
and interdependence, general movement and development), dialectical laws and dispositions of formal logic 
should be used; on the second level such general scientific approaches as operational and systematic should be 
applied; the third level should include the main psychological principles (principles of determinism, of the unities 
of psyche and activity, of development, of impartiality, systematic and functional); the fourth level should be 
represented by methods of investigation of certain problem. Also in the article the complex of psychodiagnostic 
methods is substantiated which will ensure impartial and thorough research. These methods are chosen 
according to the subject, objectives of investigation; pursuant to the standard, general requirements (validity, 
reliability, credibility, relative simplicity, informativeness) and defined methodological basis; in compliance with 
the emotional-volitional stability structural components (volitional, emotional, motivational, cognitive-
predictive). 

Key-words: law officers’ emotional-volitional stability, methodological basis, methodological levels, 
psychological principles, methods of research, method, psychodiagnostic method. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНО-ОСОБИСТІСНИХ КОНСТРУКТІВ, ЯКІ 
ОПОСЕРЕДКОВУЮТЬ УЯВЛЕННЯ ПРО  

ОБРАЗ ПРОСТИТУТКИ У НЕПОВНОЛІТНІХ ДІВЧАТ 
 

Стаття присвячена проблемі вивчення індивідуально-особистісних конструктів, які відбивають 
сприйняття образу проститутки у неповнолітніх дівчат, та опосередковують особливості сприйняття 
при аналізі особистісного сенсу досліджуваних понять. Виявлено, що соціально-психологічні уявлення дівчат 
про проституцію, зокрема про особистість проститутки, не відповідають об’єктивній дійсності секс-
бізнесу. Наголошено на необхідності більш детального дослідження соціально-психологічних уявлень щодо 
проституції перш за все серед неповнолітніх, з метою подальшої розробки психокорекційних програм 
спрямованих на попередження залучення дітей до проституції. 

Ключові слова: індивідуально-особистісні конструкти, неповнолітні, образ проститутки, секс-
бізнес, соціально-психологічні уявлення. 

Статья посвящена проблеме изучения особенностей индивидуально-личностных конструктов, 
отражающих восприятие образа проститутки у несовершеннолетних девушек, и опосредующих 
особенности восприятия при анализе личностного смысла изучаемых понятий. Выявлено, что 
социально - психологические представления девушек о проституции, в частности о личности 
проститутки, не соответствуют объективной действительности секс-бизнеса. Отмечена 
необходимость более детального исследования социально-психологических представлений о 
проституции, прежде всего среди несовершеннолетних, с целью дальнейшей разработки 
психокоррекционных программ направленных на предупреждение вовлечения детей в проституцию. 

Ключевые слова: индивидуально-личностные конструкты, несовершеннолетние девушки, образ 
проститутки, секс-бизнес, социально-психологические представления. 

Актуальність теми дослідження. 
Проституція має досить довгу та 
неоднозначну історію свого розвитку. Тож 
закономірно, що у суспільстві склалися певні 
уявлення та стереотипи стосовно цього 
явища. 

У світі сформувався ринок секс-бізнесу, 
що приносить величезні прибутки шляхом 
експлуатації осіб у сфері надання платних 
сексуальних послуг різноманітного 
характеру. Не випадково міжнародна 
громадськість є дуже стурбованою 
масштабами проституції та експлуатації її 
третіми особами. Особливої гостроти ця 
проблема набула у зв’язку із тим, що 
проституція є одним із каналів 
розповсюдження такого тяжкого 
захворювання як СНІД. На сьогоднішній 
день наявним є різке розширення соціальної 
та вікової бази осіб, що займаються 
проституцією. У числі проституток - учні 
шкіл, гімназій, ліцеїв, професійно - технічних 
училищ, технікумів, коледжів, ВНЗ. 

Фонд ООН (UNISEF) встановив, що 
кожен рік один мільйон дітей потрапляють до 
секс-індустрії. Діти можуть бути продані або 
залученні до проституції своїми сім’ями. 
Клієнти часто воліють молоденьких дівчат, 

особливо незайманих, будучи впевненими в 
тому, що мається менший ризик захворювань 
(таких як ВІЛ / СНІД) або, що секс з 
незайманою підвищить їх статеву потенцію, 
вилікує хвороби або продовжить їх життя [5].  

С.І. Моїсеєва звертає увагу на факт 
дистанціювання школи і педагогів, зокрема, 
від виховання дітей та підлітків «групи 
ризику». Існуюча проблема недостатньої 
поінформованості, знань педагогів та 
шкільних психологів про особливості 
формування та прояви девіантних форм 
поведінки у підлітків, призводить до того, що 
школа звільняється від «важких» підлітків, з 
яких згодом рекрутуються підлітки-
правопорушники [4]. 

Причини девіантної поведінки 
старшокласників слід шукати в порушеннях 
процесу їх соціалізації, основне значення 
якого полягає в тому, що поведінка індивіда 
як нормальна, так і як та, що відхиляється є 
наслідком навчання соціальної поведінки, 
продуктом взаємодії соціальних, культурних і 
психологічних характеристик. 

В процесі пізнання індивідом соціальних 
та правових норм у нього формуються 
соціально-правові уявлення: про рівень 
злочинності у суспільстві; про правомірні та 
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протиправні способи досягнення бажаного; 
про принципи взаємовідносин людей у 
суспільстві; про правові позиції інших людей, 
з урахуванням яких індивід будує свою 
поведінку. Зміни соціальних уявлень в 
останнє десятиліття проявляються в їх різкій 
диференціації: соціальні уявлення про 
моральний ідеал протистоять уявленням про 
«антиідеал». Для частини підлітків стають 
привабливими якості, що традиційно 
оцінювалися як аморальні (жорстокість, 
мстивість, жадібність та ін.). 

У системі уявлень кожного індивіда є 
специфічні, притаманні тільки йому складові, 
обумовлені його індивідуальним досвідом. 
Особистість мислить про соціальну дійсність 
в цілому, одночасно окреслюючи ту сферу в 
свідомості, в якій вона перебуває, встановлює 
зв’язок з іншими людьми.  

Дослідження, які стосувалися уявлень 
підлітків про негативні соціальні явища, 
зокрема, про проституцію в сучасній 
науковій літературі представлені 
недостатньо, що обумовлює актуальність 
дослідження. 

Нестача знань щодо причин виникнення, 
психологічних наслідків заняття 
проституцією, призводить до появи 
стереотипів та соціальних уявлень, які досить 
часто йдуть врозріз з реальним станом речей. 

Метою нашого дослідження було 
визначення індивідуально-особистісних 
конструктів, які відбивають сприйняття 
образу проститутки, у неповнолітніх дівчат, 
та опосередковують сприйняття при аналізі 
особистісного сенсу понять. 

У дослідженні ми використовували 
методику побудови репертуарних решіток 
Дж. Келлі. Метод Келлі є ідеографічної 
технікою, основаною на використанні 
психосемантичних закономірностей, аналізі 
індивідуальних матриць, при якому простір 
самоопису та його змістовні осі не задаються 
апріорно на основі усереднених даних, а 
можуть бути виявлені у конкретного 
досліджуваного, результати інтерпретують не 
шляхом співвіднесення з нормою, а щодо 
інших характеристик того ж суб’єкта. Метод 
репертуарних решіток являє собою метод 
кількісного та статистичного аналізу 
взаємозв’язків між когнітивними вимірами, 
використовуваними при виконанні завдання 
на множинну класифікацію [7]. 

Репертуарні решітки представляють 
собою матриці (таблиці), рядками якої є 
критерії (конструкти, ознаки), за якими 
оцінюються об’єкти (люди, матеріальні 
об’єкти), що складають стовпці. Обробка 
даних за стовпцями дозволяє дослідити 
характеристики об’єктів оцінки. Обробка 
даних за рядками дає можливість простежити 
варіювання ознаки при оцінці різних людей. 
Всі ці можливості вигідно відрізняють дану 
техніку від опитувальників за низкою 
позицій. Решітка при обробці дозволяє 
отримати багато показників із застосуванням 
різних статистичних процедур. Інтерпретація 
результатів застосування опитувальника 
спирається на нормативні дані, які є 
звуженими у межах вікових, статевих та 
соціальних характеристик досліджуваних. 
Дані тесту Келлі в принципі не можуть бути 
нормативними, оскільки мета їх отримання 
полягає у виявленні суб’єктивної картини 
світу досліджуваного. Найголовніша 
перевага методу репертуарних решіток 
полягає в необмежених можливостях його 
модифікації відповідно до завдань 
діагностики [6]. 

Нами була розроблена оціночна решітка, 
у якій були використані конструкти, котрі 
найчастіше називали дівчата у пілотажному 
досліджені. В якості конструктів ми задали 
двадцять прикметників, які досліджувані 
мали прорангувати за кожним елементом. В 
якості елементів нами були обрані наступні 
образи: «вулична проститутка», «елітна 
проститутка», «матір», «успішна жінка», 
«ідеальна жінка», «подруга», «дружина», 
«щаслива жінка», «кохана жінка», «жінка-
гарна робітниця», «злочинниця», «жертва. 

Аналіз системи особистих конструктів 
дозволяє отримати змістовний матеріал про 
особу кожного з досліджуваних, позбавляючи 
від необхідності звертатися до великої 
кількості додаткових психодіагностичних 
методик [8]. 

Вибірку дослідження склали вихованки 
інтернату - 76 осіб, які увійшли до першої 
групи, школярки - 78 осіб, які увійшли в 
другу групу, дівчата , які були зайняті в сфері 
секс-бізнесу і не заперечують даний факт - 33 
особи, які увійшли до складу третього групи. 
Всього у дослідженні взяло участь 187 дівчат 
віком від 14 до 17 років. Результати 
дослідження наведено у таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Показники індивідуально-особистісних конструктів, які відбивають сприйняття 

образу проститутки та опосередковують сприйняття при аналізі особистісного сенсу 
понять у неповнолітніх дівчат стосовно проституції (М ± m) 

Елементи Група І Група ІІ Група ІІІ 
р 
(І-
ІІ) 

р 
(ІІ-
ІІІ) 

р 
(І-
ІІІ) 

Вулична проститутка та елітна проститутка 0,28±0,06 0,40±0,03 0,34±0,04 -  - 
Вулична проститутка та матір 0,23±0,07 0,28±0,04 0,2±0,03 -  - 
Вулична проститутка та успішна жінка 0,15±0,06 0,001±0,03 0,01±0,03 0,05  0,05 
Вулична проститутка та дружина 0,27±0,06 0,27±0,03 0,14±0,03 - 0,05 - 
Вулична проститутка та ідеальна жінка 0,28±0,06 0,22±0,04 0,16±0,03   - 
Вулична проститутка та щаслива жінка 0,22±0,06 0,19±0,03 0,12±0,03   - 
Вулична проститутка та приятелька 0,17±0,06 0,26±0,03 0,13±0,03 - 0,05 - 
Вулична проститутка та кохана жінка 0,19±0,05 0,26±0,03 0,16±0,03 - 0,05 - 
Вулична проститутка та гарна робітниця 0,23±0,05 0,12±0,03 0,06±0,03 -  0,01 
Вулична проститутка та злочинниця 0,25±0,06 0,31±0,04 0,29±0,04 -  - 
Вулична проститутка та жертва 0,03±0,06 0,01±0,03 0,21±0,04 - 0,01 0,05 

Виявлено достовірне підвищення 
показника за елементом «вулична 
проститутка та успішна жінка» між 
досліджуваними першої (дівчата з інтернату) 
та третьої (дівчата, які були залучені до 
проституції) груп (0,15±0,06 і 0,14±0,03 
відповідно), при p≤ 0,05. Зафіксовано 
достовірне підвищення досліджуваного 
показника в групі дівчат з інтернату 
(0,15±0,06) порівняно зі школярками 
(0,001±0,03), при p≤ 0,05. Отже, дівчата з 
інтернату більш схильні ототожнювати 
вуличну проститутку та успішну жінку, ніж 
дівчата, які були залучені до проституції. Не 
виявлено достовірних відмінностей в 
показниках між представниками другої та 
третьої груп. 

Якщо на початку дев’яностих років, за 
даними О. Дорофеєва [1], професію валютної 
проститутки вважали найпрестижнішої 40% 
школярок, то у нашому дослідженні 
показано, що з успішною жінкою вуличну 
проститутку ототожнюють дівчата з 
інтернату. Це може бути пояснено тим, що 
вплив міфів про проституцію посилюється 
недостатністю соціального досвіду 
вихованок інтернату. 

 Не виявлено достовірних відмінностей 
за елементом «вулична проститутка та 
дружина» в показниках між дівчатами з 
інтернату та дівчатами, які були залучені до 
проституції. Відмічені достовірні відмінності 
за цим елементом між досліджуваними 
другої (школярки) та третьої (дівчата, які 

були залучені до проституції) груп (0,27±0,03 
і 0,01±0,03 відповідно), при p≤ 0,05 Таким 
чином, школярки мають більш ідеалізовані 
уявлення щодо сімейних перспектив 
проститутки тоді, як дівчата з третьої групи 
реалістично оцінюють вірогідність створення 
сім’ї жінками, які займаються проституцією. 

І.П. Євсєєва зазначає, що 75,6% 
проституток не заміжні, 14,6% - розведені. 
Ця статистика стосується жінок від 16 до 35 
років, діти є лише в 57%, тільки 60% 
проституток беруть участь в їх вихованні [2]. 

Математико-статистичний аналіз не 
виявив достовірних відмінностей в 
показниках за елементом «вулична 
проститутка та приятелька» між 
представниками першої (дівчата з інтернату) 
та третьої (дівчата, які були залучені до 
проституції) груп, між досліджуваними 
першою (дівчата з інтернату) та другою 
(школярки) груп. Зафіксовано достовірне 
підвищення досліджуваного показника за 
елементом «вулична проститутка та 
приятелька» між школярками (0,26±0,03) та 
дівчатами, які були залучені до проституції 
(0,16±0,03), при p≤ 0,05. Тобто, школярки 
згодні з тим, що вулична проститутка може 
бути їхньою приятелькою, що відбиває 
певний рівень толерантності до цього явища 
та може бути фактором ризику залучення 
школярок до секс-бізнесу.  

М.О. Мінц зазначає, що мотиви заняття 
проституцією, шляхи залучення до 
проституції дівчат-підлітків можуть бути 
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найрізноманітнішими: бажання вижити в 
складних економічних умовах; заробити 
гроші найбільш «простим» і легким 
способом; насильницькі дії батьків, які 
спонукають дівчинку до проституції; 
наслідування прикладу дорослих (матері, 
сестри, знайомих жінок), та те на, що ми 
особливо звертаємо увагу в контексті нашого 
дослідження - приклад подруг [3].  

Не було зафіксовано достовірних 
відмінностей в показниках за елементом 
«вулична проститутка та кохана жінка» між 
досліджуваними першої (дівчата з інтернату) 
та другої (школярки) груп. Не виявлено 
достовірних відмінностей в показниках між 
дівчатами з інтернату та дівчатами, які були 
залучені до проституції. Відмічені достовірні 
відмінності за елементом «вулична 
проститутка та кохана жінка» між 
досліджуваними другої (школярки) та третьої 
(дівчата, які були залучені до проституції) 
груп (0,26±0,03 і 0,13±0,03 відповідно), при 
p≤ 0,05. Таким чином, школярки більш 
схильні вважати, що вулична проститутка - 
чиясь кохана жінка, порівняно з дівчатами, 
які були залучені до проституції. 

Математико-статистичний аналіз не 
виявив вірогідних розбіжностей за 
елементом «вулична проститутка та 
злочинниця» між трьома групами. Тобто, 
досліджувані не вважають проституцію 
злочином. 

Не зафіксовано достовірних 
відмінностей за елементом «вулична 
проститутка та гарна робітниця» в групі 
дівчат з інтернату порівняно зі школярками. 
Не виявлено достовірних відмінностей в 
показниках за цим елементом між 
представниками другої та третьої груп. 
Виявлено достовірне підвищення показника 
за елементом «вулична проститутка та гарна 
робітниця» між досліджуваними першої 
(дівчата з інтернату) та третьої (дівчата, які 
були залучені до проституції) груп (0,23±0,05 
і 0,06±0,03 відповідно), при p≤ 0,05. 
Вихованки інтернату більшою мірою схильні 
вважати проститутку гарною робітницею в 
порівнянні з дівчатами, що були залучені до 
проституції. Що також свідчить про певну 
ідеалізацію уявлень вихованок інтернату про 
проституцію.  

Не виявлено достовірні відмінності в 
показниках за елементом «вулична 
проститутка та жертва» між досліджуваними 
першої (дівчата з інтернату) та другої 

(школярки) груп. Отримано достовірне 
підвищення показника за елементом 
«вулична проститутка та жертва» у групі 
дівчат, які були залучені до проституції 
порівняно з вихованками інтернату 
(0,03+0,06 і 0,21+0,04 відповідно), при p≤ 
0,05. Також зафіксовано вірогідні відмінності 
за цим показником між школярками 
(0,01+0,03) та дівчатами, які були залучені до 
проституції (0,21+0,04), при p≤ 0,05. 
Отримані дані свідчать про те, що 
представники третьої групи порівняно зі 
школярками та вихованками інтернату майже 
не розрізняють вуличну проститутку та 
жертву. Тобто, дівчата, які були залучені до 
проституції, усвідомлюють та приймають 
віктимність проститутки, яка відстежується у 
реальному житті, про що наголошують Р. 
Крукс, К. Баур. Дослідники зауважують, що 
зазвичай вуличні проститутки мають 
драматичне минуле, яке стосується їх сім’ї; 
вони постійно стають жертвами насильства і 
грабежів з боку сутенерів і клієнтів [9]. 

Не виявлено вірогідних розбіжностей 
між трьома групами за показниками за 
елементами «вулична проститутка та елітна 
проститутка», «вулична проститутка та 
матір», «вулична проститутка та ідеальна 
жінка», «вулична проститутка та щаслива 
жінка». Що відбиває недиференційованість 
соціально-психологічних уявлень 
досліджуваних про проституцію, про 
особистість проститутки та її життєві 
перспективи. 

Висновки. У сучасній соціально-
економічній ситуації проституція має всі 
умови для подальшого підпільного 
поширення. На національному рівні 
відсутній єдиний комплексний підхід щодо 
створення системи протидії дитячій 
проституції. Це складна проблема, 
розв’язувати яку виключно кримінально-
правовими засобами неможливо. Потребує 
розробки концепція виховання дітей та 
молоді. 

 Визначено особливості індивідуально-
особистісних конструктів, які відбивають 
сприйняття образу проститутки та 
опосередковують сприйняття при аналізі 
особистісного сенсу понять, у неповнолітніх 
дівчат стосовно проституції. Зміст виявлених 
індивідуально-особистісних конструктів 
вихованок інтернату і школярок є відмінним, 
але в обох групах простежується незрілість 
та ідеалізованість соціально-психологічних 
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уявлень неповнолітніх дівчат щодо 
особистості проститутки, що підвищує ризик 
залучення до секс-бізнесу. 

Ми наголошуємо на необхідності 
детального дослідження соціально-
психологічних уявлень щодо проституції 

перш за все серед підлітків, з метою 
подальшої розробки психопрофілактичних та 
психокорекційних програм, спрямованих на 
попередження залучення неповнолітніх до 
проституції. 
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The paper is devoted to the study of individual - personal constructs of perception of an image of a 

prostitute of underage girls and mediating features in analysis of personal sense of concepts being studied. There 
were revealed that socio - psychological representations of girls on prostitution, in particular the personality of a 
prostitute, did not correspond to the objective reality of sex-business. The need for more detailed research of the 
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of working out of programs of psychological correction aimed at preventing the involvement of children in 
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ПРОБЛЕМА НЕРВОВО-ПСИХІЧНОГО НАПРУЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ 
СПІВРОБІТНИКІВ ОВС (ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ) 

 
У статті представлені результати дослідження гендерних особливостей прояву невропатізаціі і 

психопатизації співробітників органів внутрішніх справ. Проведене дослідження субклінічних проявів 
граничних нервово-психічних розладів показало перспективу подальшого вивчення поставленої проблеми.  

Ключові слова: емоційна сфера, гендерні особливості, співробітники органів внутрішніх справ. 
В статье представлены результаты исследования гендерных особенностей проявления 

невропатизации и психопатизации сотрудников органов внутренних дел. Проведенное исследование 
субклинических проявлений пограничных нервно-психических расстройств показало перспективу 
дальнейшего изучения поставленной проблемы. 

Ключевые слова: эмоциональная сфера, гендерные особенности, сотрудники органов внутренних дел. 
Постановка проблеми. Сучасні умови 

життєдіяльності людини пред’являють 
досить високі вимоги до кожного із нас. Нині 
багато областей професійної діяльності 
людини пов'язані з нервово – психічною 
напругою, стресами, емоційною нестійкістю. 
Урбанізація, прискорення темпу життя, 
інформаційні перевантаження, посилюють 
цю напругу, часто сприяють виникненню і 
розвитку пограничних форм нервово – 
психічної патології, що виводить питання 
психогігієни і психопрофілактики в ряд 
найважливіших завдань охорони психічного 
здоров'я людини. Рішення цих проблем 
пов'язане передусім з необхідністю ранньої 
діагностики субклінічних проявів такого 
роду станів, зокрема, невротизації, 
психопатизації і схильності до них.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Дослідження проблеми 
невротизації та психопатизації здійснювалося 
у працях таких вчених як К.Леонгард, 
З.Фрейд, А. Е.Личко, Е. Фромм та інших. 
Шлях до ефективної професійної діяльності 
людини лежить через сприятливі умови праці. 
Нажаль у системі органів внутрішніх справ 
цьому приділяється найменше уваги. Саме в 
ОВС безліч джерел напруги на робочому 
місці: фізичні умови, регулярні поїздки 
(відрядження), пов'язані з роботою, 
характеристики службової діяльності, чіткі 
або розпливчаті границі ролей, вживаний 
стиль (стилі) керівництва, винагороди, оплата 
праці, оцінка праці, нематеріальні стимули, 
взаємовідносини, інтереси відносно роботи, 
прихильність цілям організації, корпоративна 
культура, кар'єрне просування, індивідуальні 
характеристики, рівновага між професійним і 
особистим життям, зміни на робочому місці. 

Характерні прояви невротичних станів: 
швидка стомлюваність, порушення сну, 
іпохондрична фіксація на неприємних 
соматичних відчуттях, зниження настрою, 
підвищена дратівливість, збудливість, 
наявність страхів, тривоги, невпевненості в 
собі. Насамперед прояви психопатизації 
охоплюють лише деякі з рис, характерних для 
психопатичних осіб: байдужість до принципів 
боргу і моралі, байдужість до думки оточення, 
підвищений нонконформізм, прагнення 
виділитися серед оточення, лицемірство, 
запальність, підозрілість, підвищена 
самолюбність і самовпевненість. Ця шкала 
фіксує аутичність особі, яка характеризується 
своєрідною відчуженістю від середовища, 
замкнутістю, недоступністю для спілкування з 
іншими. Особа у якої присутні прояви 
психопатизації знаходиться в постійному 
внутрішньому конфлікті з собою, постійно 
напружена і збуджена незалежно від міри 
напруженості реальної ситуації. Така хронічна 
напруга може без зовнішнього приводу 
прорватися в несподіваних афектних реакціях 
озлоблення, люті, страху.  

Одним з ярких прикладів розвитку 
нашого суспільства є збільшення кількості 
жінок серед особового складу органів 
внутрішніх справ. Що і стало наслідком 
процесу впорядкованості нормативної бази 
щодо гендерної рівності. Існує думка, що 
адаптація жінок до умов професійної 
діяльності в ОВС відбувається шляхом 
зростання їх агресивності, конфліктності, 
маскуліності, ємоційної нестійкості.  

Слід зазначити, що жінка фактично має 
подвійне навантаження – на роботі та в 
родині, що може стати джерелом 
додаткового стресу, рольових конфліктів.  
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Постановка завдання. Об’єкт 
дослідження – емоційна сфера особистості. 
Предмет дослідження – гендерні особливості 
прояву невротизації та психопатизації серед 
працівників ОВС. 

Мета дослідження – дослідити гендерні 
особливості прояву невротизації та 
психопатизації працівників ОВС. 

Завдання: 
1. Визначити особливості 

нейропсихічної лабільності, екстраверсії і 
психотизму у жінок та чоловіків, працівників 
ОВС. 

2. Визначити особливості прояву 
психопатичних та невротичних рис у 
працівників ОВС. 

Вибірка: 50 працівників різних 
підрозділів, з них 25 чоловіків і 25 жінок. 

Для виконання поставлених завдань 
використано комплекс методів: 

-  ПДТ Ямпольського, опитувальник 
"Міні – мульт" (скорочений варіант 
багатовимірного особового переліку 
Міннесоти ММРI), опитувальник "PEN" Ганс 
і Сібіла Айзенк;  

- методи математичної статистики – t – 
критерій Стьюдента. 

Виклад основного матеріалу. Питання, 
пов'язані з емоціями, стресовими ситуаціями 
і їх впливом на загальне психологічне 
здоров'я людини завжди будуть актуальними 
в сучасному суспільстві. 

Не дивлячись на те, що на сьогодні 

суспільство має різні ресурси, технічні 
досягнення, що забезпечують людину 
технічними зручностями, швидкістю 
передачі інформації, що дає велике 
заощадження часу і тимчасових ресурсів, 
таких необхідних сучасній людині.  

У структурі професійної діяльності 
співробітників ОВС, емоційна стійкість як 
складова психологічного здоров'я є 
важливою характеристикою особи. Наявність 
емоційної нестійкості у особи може привести 
до серйозних особових проблем, а також до 
нездатності професійно здійснювати свою 
роботу. У даному контексті рівень емоційної 
нестійкості є значущим критерієм для 
прогнозу успішності професійної діяльності. 

Згідно с завданнями результати 
дослідження особливостей структури 
особистості представлені в таблиці 1.  

Як видно із таблиці 1 в групі жінок 
зареєстровано середній найвищий показник 
товариськість (9.28). Ця шкала спрямована на 
вимір широти і інтенсивності спілкування. 
Вимірює багатство і яскравість емоційних 
проявів, природність і невимушеність 
поведінки, готовність до співпраці, 
проявляють чуйне відношення до людей. Це 
свідчить про те, що жінки характеризуються 
багатством і яскравістю емоційних проявів, 
природністю і невимушеністю поведінки, 
готовністю до співробітництва, добротою і 
м'якосердечністю, прагненням працювати і 
відпочивати в колективі.  

Таблиця 1  
Особливості структури особистості жінок та чоловіків (хср+σ) 

Шкали Жінки Чоловіки t ρ 
Невротизм 2,68+0,98 2,4+1,19 1 - 
Психотизм 3,6+1,22 3,6+1,19 0 - 
Депресія 2,68+1,10 2,76+1,45 0,24 - 
Совісність 7,08+0,81 6,16+1,28 3,29 0,05 
Розгальмування 7+1,29 6,4+1,47 1,62 - 
Загальна активність 8,08+1,75 8,08+1,86 0 - 
Боязкість 3,64+1,15 2,36+1,65 3,37 0,05 
Товариськість 9,28+0,73 9,28+1,20 0 - 
Естетична вразливість 4,28+1,72 3,8+2,84 0,74 - 
Жіночність 7,2+1,19 3,48+1,53 10,05 0,01 
Психічна неврівноваженість 2,84+0,68 3,04+1,42 0,67 - 
Асоціальність 5,12+1,05 4,12+1,36 3,03 0,05 
Сензитивність 3,44+1,29 3,48+2,12 0,08 - 
Екстраверсія 7,48+0,58 7,6+1,97 0,30 - 

На другому місці в групі жінок 
знаходиться такий показник, як загальна 
активність, середній бал за якого склав (8.08). 
Цей чинник призначений для виміру 
загального рівня активності, енергійності і 
астенічності особистості. Шкали аналогічного 

змісту є в більшості тестів для дослідження 
темпераменту. Діагностує лідерські здібності, 
оскільки висока активність, як правило, 
супроводжується умінням згуртувати 
колектив, правильно розподілити обов'язки. 
Таких людей добре слухаються, їм 
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підкоряються, на їх вимоги зважають. Жінкам 
з цим показником притаманна стенічність, 
заповзятливість, активне досягнення цілей. 
Прагнення (і здатність) у колективі, навіть 
випадковому і тимчасовому, узяти на себе 
роль лідера, згуртувати людей, правильно 
розподілити обов'язки, потягнути за собою. 
Нижче в групі жінок знаходиться такий 
середній показник як екстраверсія (7.48). 
Жінки з цим показником відрізняються 
естравертированістю, активністю, прагненням 
до суспільного визнання, до лідерства. 
Великою соціальною спритністю, вмілою 
оцінкою взаємин у колективі, здатністю 
використовувати інших людей для досягнення 
своїх власних цілей. На іншому місці в групі 
жінок розташований середній показник за 
шкалою жіночність (7.2). Вимірює міру 
ідентифікації випробовуваного з жіночою 
роллю, культурою і суспільством. Шкала 
фіксує схильність до хвилювань, до 
самооцінки і самоаналізу, скромність в 
поведінці, занурена в особисті проблеми. 
Проте фіксація зануреної в особисті проблеми 
і переживання не несе невротичної і 
інфантильної природи. Тобто вони «м'які», 
схильні до хвилювань, поступливі, скромні у 
поведінці (але не в самооцінці), у них 
підвищений інтерес до людей і нюансів 
міжособистісних відносин. Їм доступне 
розуміння рушійних сил людської поведінки, 
уміння без натиску залучити на свій бік. 
Найнижчим в групі жінок, зареєстровано такі 
середні показники як невротизм (2.68), шкала 
призначена для виміру рівня невротизації. 
Змістовно чинник "невротизм" близький до 
поняття астенічної особи в пограничній 
психіатрії і фіксує рівень тривожності, 
збудливості, вразливості, емоційної зрілості; 
депресія (2.68), шкала призначена для виміру 
глибини суб'єктивних переживань, що 
виникають при зниженні домінуючого фону 
настрою.  

Як видно з таблиці 1, в групі чоловіків 
перші найвищі середні показники нічим не 
відрізняються від жіночої групи, а саме такі 
показники, як: товариськість, загальна 
активність, екстраверсія. Середні показники, 
які отримали найнижчу суму балів: боязкість 
(2,36), невротизм (2,4), депресія (2,76). Тобто 
для чоловіків не характерні сором'язливість, 
нерішучість, уникнення ризикованих 
ситуацій, затягнутість фази боротьби мотивів 
при необхідності ухвалення рішення, 
прагнення знаходитися в тіні і ні в що не 

втручатися. А навпаки присутня сміливість, 
рішучість, схильність до ризику, швидкість 
рішень і їхнє виконання навіть при зіткненні 
з незнайомими обставинами, нестерпність 
відтягнень, подвійності, чекання. Воля, 
незалежність у колективі, прагнення бути на 
очах. 

Такі показники як совісність, 
розгальмування, асоціальність, естетична 
вразливість, психотизм та сензитивність 
також отримали середні показники в групі 
жінок і в групі чоловіків: совісність 
(7,08+0,81 та 6,16+1,28), шкала призначена 
для дослідження пошани до соціальних норм 
і етичних вимог. Вона фіксує почуття 
відповідальності, сумлінність, стійкість 
моральних принципів. Тобто для них 
характерні порядність, вимогливість до себе і 
інших людей. Найчастіше прагнуть діяти 
відповідно до своєї честі і совісті. Але 
можливі і відступи від загальноприйнятих 
моральних норм; розгальмування (7+1,29 та 
6,4+1,47), шкала вимірює міру стриманості, 
фіксує рівень соціальної конфліктності, 
самоконтроль, імпульсивність. Особистості з 
такими показниками відрізняються 
спокійністю і розсудливістю. З цікавістю 
відносяться до усього нового і незвичайного, 
проте не можна сказати, що це натура, що 
захоплюється. Іноді бувають упертими і 
незговірливими; асоціальність (5,12+1,05 та 
4,12+1,36), оцінює соціальну 
пристосованість. Шкала сформувалася з 
питань двох шкал третього рівня - 
"сумлінність" і "разгальмованість". Чинник 
"асоціальність" описує "соціопатичну особу", 
що характеризується труднощами соціальної 
адаптації, негативним відношенням до 
соціальних вимог, що повторюються і 
важкокоригуємими асоціальними реакціями; 
психотизм (3,6+1,22 та 3,6+1,19), шкала 
призначена для дослідження психічної 
адекватності особи. Ця шкала фіксує 
аутичність особи, яка характеризується 
своєрідною відчуженістю від середовища, 
замкнутістю, недоступністю для спілкування 
з іншими. Психотична особа знаходиться в 
постійному внутрішньому конфлікті з собою, 
постійно напружена і збуджена незалежно 
від міри напруженості реальної ситуації. Така 
хронічна напруга може без зовнішнього 
приводу прорватися в несподіваних 
афектних реакціях озлоблення, люті, страху і 
тому подібне. Особи з такими показниками 
урівноважені, не "афішують" свої почуття і 
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емоції. Спокійно сприймають критику і 
зауваження, якщо вони не надмірні. По 
багатьом питанням мають свою власну 
думку і прагнуть її відстоювати. Схильні 
швидше до співпраці і компромісів, чим до 
суперництва; сензитивність (3,44+1,29 та 
3,48+2,12), шкала призначена для виміру 
тонкості емоційних переживань. Вона є 
шкалою, узагальнення інформації від шкал 
нижнього рівня: "естетичній вразливості" і 
"жіночності". Ця шкала фіксує чутливість, 
ранимість, артистичність, художнє 
сприйняття оточення, чемність, ввічливість, 
делікатність, емоційну зрілість. Діагностує 
широту інтересів і духовні цінності.  

Порівняльний аналіз показав, що і в 
групі жінок, і в групі чоловіків найбільшої 
значущості набули товариськість, загальна 
активність та екстраверсія. Вірогідних 
відмінностей за цими шкалами виявлено не 
було. Тобто для жінок і чоловіків характерні 
багатство і яскравість емоційних проявів, 
природність і невимушеність поведінки, 
готовність до співробітництва, доброта і 
м'якосердя, прагнення працювати і 
відпочивати в колективі. Активність, 
честолюбство, прагнення до суспільного 
визнання, до лідерства. Велика соціальна 
спритність, вміла оцінка взаємин у колективі, 
здатність використовувати інших людей для 
досягнення своїх власних цілей. Зокрема, 
зареєстровано, що у жінок такі показники, як 
совісність (ρ≤0,05); боязкість, відповідно 
(ρ≤0,05) та асоціальність (ρ≤0,05) мають вищі 
бали чим у чоловіків. Тобто жінкам більш 
характерніші почуття відповідальності, 
сумлінність, стійкість моральних принципів. 
Висока сумлінність сполучається з гарним 
самоконтролем і прагненням до твердження 
загальнолюдських цінностей. 
Сором'язливість, нерішучість, уникнення 
ризикованих ситуацій, затягнутість фази 
боротьби мотивів при необхідності 
ухвалення рішення. Успішність у виконанні 
справ, що вимагають старанності, 
ретельності. Також виявлено, що середній 
бал шкали жіночність в групі жінок є 
вірогідно вищим, ніж в групі чоловіків 

(ρ≤0,01). Тобто для жінок, на відміну від 
чоловіків характерні чутливість, м'якість, 
схильність до хвилювань, поступливість, 
скромність у поведінці (але не в самооцінці), 
підвищений інтерес до людей і нюансів 
міжособистісних відносин. Доступне 
розуміння рушійних сил людської поведінки, 
уміння без натиску залучити на свій бік. 

Для дослідження особливостей 
нейропсихічної лабільності, екстраверсії і 
психотизму ми використовували 
опитувальника "РЕN". Результати 
дослідження особливостей нейропсихічної 
лабільності, екстраверсії і психотизму 
(значення за кожною шкалою) в залежності 
від статі представлені в таблиці 2. 

Як видно з таблиці 2, в групі жінок і в 
групі чоловіків найвищий середній показник 
зареєстровано за екстраверсією – 
інтроверсією, високий бал якого склав (17,48) 
та (16,76). Тобто жінки та чоловіки 
відповідають екстравертованому типу 
темпераменту. 

Цей тип особистості характеризується 
зверхністю по відношенню до 
навколишнього світу, об'єкти якого, "подібно 
до магніта", притягують до себе інтереси, 
"життєву енергію" суб'єкта, що у відомому 
сенсі веде до відчуженості суб'єкта від себе 
самого, до приниження особової значущості 
явищ його суб'єктивного світу. Екстравертам 
властиві імпульсивність, ініціативність, 
гнучкість поведінки, товариськість, соціальна 
адаптація. 

На другому місці в групі жінок та 
чоловіків зареєстровано такий середній 
показник як психотизм (9,44) та (8,4). 
Отримавши низькі показники ми можемо із 
впевненістю виділити, що у даних 
досліджуваних конфліктність на досить 
низькому рівні. Третє місце в групі чоловіків 
та в групі жінок займає нейротизм (6,84) та 
(6,68) – також просліджуються низькі 
показники. Це свідчить про психологічну 
стійкість групи жінок та групи чоловіків. 
Також ми отримали низькі показники за 
шкалою щирість і можемо чітко сказати, що 
дослідження вважається достовірним. 

Таблиця 2 
Особливості нейропсихічної лабільності, екстраверсії і психотизму жінок та чоловіків (хср+σ) 

Шкали Жінки Чоловіки t ρ 
Психотизм 9,44+2,31 8,4+2,88 1,42 - 
Екстраверсія – інтроверсія 17,48+1,91 16,76+1,87 1,41 - 
Нейротизм 6,84+2,21 6,68+1,88 0,28 - 
Щирість 5,36+1,65 5,12+1,81 0,51 - 
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Для дослідження особливостей прояву 
психопатичних та невротичних рис жінок та 
чоловіків ми використовували опитувальник 
"Міні – мульт" (скорочений варіант 
багатовимірного особового переліку 
Міннесоти ММРI). Результати дослідження 
особливостей прояву психопатичних та 
невротичних рис, серед досліджуваних 
представлені в таблиці 3. 

Як видно із таблиці 3, в групі жінок і в 
групі чоловіків за загальною 

характеристикою зареєстровано лише один 
середній показник гіпоманія. Для осіб за цією 
шкалою характерно піднесений настрій 
незалежно від обставин. Вони активні, 
діяльні, енергійні і життєрадісні. Люблять 
роботу з частими змінами, охоче контактують 
з людьми, проте інтереси їх поверхневі і не 
стійкі, їм не вистачає витримки і 
наполегливості. Всі інші показники мають 
значно низькі бали. 

Таблиця 3 
Особливості прояву психопатичних та невротичних рис у жінок та чоловіків (хср+σ) 

Шкали Жінки Чоловіки t ρ 
Іпохондрія 38,36+10,30 37,16+10,83 0,40 - 
Депресія 32,44+5,90 32,88+9,05 0,20 - 
Істерія 32,76+7,37 32,72+8,34 0,01 - 
Психопатія 33,04+7,33 34,96+8,62 0,84 - 
Паранояльність 32,16+6,99 31,36+7,27 0,39 - 
Психастенія 34,6+8,11 33,96+8,01 0,28 - 
Шизоідність 36,36+7,99 34,92+7,96 0,64 - 
Гіпоманія 47,96+9,02 49,36+6,02 0,64 - 

 
В групі жінок та в групі чоловіків на 

другому місці знаходиться показник – 
іпохондрія (38,36+10,30 та 37,16+10,83). Що 
характеризується близькістю 
випробовуваного до астено – невротичного 
типу. Випробовуваним присутня незначна, а 
саме в деяких випадках повільність, 
пасивність, покірна влада, повільно 
пристосовуються, погано переносять зміну 
обстановки, легко втрачають рівновагу в 
соціальних конфліктах. Все це може бути 
зумовлено різними джерелами напруги на 
робочому місці. 

На третьому місці в групі жінок 
знаходиться шизоідність. Це свідчить про те, 
що вони здатні тонко відчувати і сприймати 
абстрактні образи, але повсякденні радощі і 
прикрощі не викликають у них емоційного 
відгуку. Таким чином, загальною рисою 
шизоїдного типу є поєднання підвищеної 
чутливості з емоційною холодністю і 
відчуженістю в міжособистісних стосунках. 
Наступним середнім показником жіночої 
групи являється психастенія (34,6+8,11). 
Діагностує осіб з тривожно – недовірливим 
типом характеру, яким властиві тривожність, 
боязливість, нерішучість, постійні сумніви. 
На четвертому місці в групі жінок 
знаходиться психопатія (33,04+7,33). Люди з 
цим показником агресивні, конфліктні, 
нехтують соціальними нормами і 
цінностями. Настрій у них нестійкий, вони 
образливі, збудливі і чутливі. Можливий 

тимчасовий підйом за цією шкалою, 
викликаний якоюсь причиною. 

На останньому місці в жіночій групі 
знаходяться такі середні показники, як істерія 
(32,76+7,37), виявляє осіб, схильних до 
неврологічних захисних реакцій 
конверсійного типу. Вони використовують 
симптоми соматичного захворювання як 
засіб уникнення відповідальності. Усі 
проблеми вирішуються відходом в хворобу. 
Головною особливістю таких людей є 
прагнення здаватися більшим, значнішим, 
ніж є насправді, прагнення звернути на себе 
увагу щоб то не було, жадання захоплення. 
Почуття таких людей поверхневі і цікаві 
неглибокі; депресія (32,44+5,90), чутливі, 
сензитивні особи, схильні до тривог, боязкі, 
сором’язливі. У справах вони старанні, 
добросовісні, високоморальні і обов'язкові, 
але не здатні прийняти рішення самостійно, 
немає упевненості в собі, при щонайменших 
невдачах вони впадають у відчай; 
паранояльність (32,16+6,99), основна риса 
людей з високими показниками за цією 
шкалою – схильність до формування 
зверхцінних ідей. Це люди односторонні, 
агресивні і злопам'ятні. Хто не згоден з ними, 
хто думає інакше, той або безглузда людина, 
або ворог. Свої погляди вони активно 
насаджують, тому мають часті конфлікти з 
оточенням. Власні щонайменші удачі вони 
завжди переоцінюють. 

Насамперед у чоловіків на третьому 
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місці знаходиться психопатія (34,96+8,62). 
На іншому місці знаходиться шизоідність 
(34,92+7,96) і психастенія (33,96+8,01). На 
останньому місці в групі чоловіків 
знаходяться депресія (32,88+9,05), істерія 
(32,72+8,34) та паранояльність (31,36+7,27). 

Взаємозв'язок між рівнем невротизації, 
психопатизації і акцентуацією характеру 
полягає в тому, що обличчям з невротичною 
тенденцією характерні часті зміни настрою 
від радості до засмучення і пригніченості, 
підвищена тривожність, занепокоєння, 
невпевненість у власних силах. Вони 
м'якосерді, добрі, емоційно чуйні.  

Людям з підвищеним рівнем 
психопатизації властиві потреба і постійне 
прагнення справити враження, притягнути до 
себе увагу, бути в центрі уваги. Часто 
поведінка пихата, присутнє самовихваляння. 
У деяких ситуаціях здатні бути чуйними, 
м'якосердими, дуже часто знаходяться у 
піднесеному настрої і бурхливо реагують на 
те, що відбувається навкруги. Ці риси 
характерні для демонстративного, 
емотивного, гіпертимічного і екзальтованого 
типів акцентуації характеру. 

Для осіб, що мають підвищений рівень 
невротизаціі і психопатизаціі характерні 
бурхливі, екзальтовані реакції, вразливість, 
емоційна чуйність, емпатія, задушевність. 

Отримані результати дозволяють 
зробити наступні висновки: 

Для жінок і чоловіків характерні 
багатство і яскравість емоційних проявів, 
природність і невимушеність поведінки, 
готовність до співробітництва, доброта і 
м'якосердя, прагнення працювати і 

відпочивати в колективі. Активність, 
честолюбство, прагнення до суспільного 
визнання, до лідерства. Велика соціальна 
спритність, вміла оцінка взаємин у колективі, 
здатність використовувати інших людей для 
досягнення своїх власних цілей. Але 
зареєстровано, що жінки більш совісніші ніж 
чоловіки, тобто, жінкам більш характерніші 
почуття відповідальності, сумлінність, 
стійкість моральних принципів. Висока 
сумлінність сполучається з гарним 
самоконтролем і прагненням до твердження 
загальнолюдських цінностей. Жінки та 
чоловіки відповідають екстравертованому 
типу темпераменту. Що характеризується 
зверхністю до навколишнього світу, об'єкти 
якого, "подібно до магніта", притягують до 
себе інтереси, "життєву енергію" суб'єкта, що 
у відомому сенсі веде до відчуженості 
суб'єкта від себе самого, до приниження 
особової значущості явищ його 
суб'єктивного світу. Їм властиві 
імпульсивність, ініціативність, гнучкість 
поведінки, товариськість, соціальна 
адаптація. Для жінок і чоловіків характерний 
піднесений настрій незалежно від обставин. 
Вони активні, діяльні, енергійні і 
життєрадісні.  

Практичне значення одержаних 
результатів полягає в тому, що обраний нами 
підхід може бути використовуваний для 
оновлення системи психологічного 
забезпечення оперативно – службової 
діяльності органів внутрішніх справ України, 
для діагностики нервово-психічної напруги 
серед співробітників ОВС та розробки 
програми соціально – психологічної корекції. 
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OF INTERNAL AFFAIRS (GENDER ASPECT) 
In structure of professional activity of staff of Department of Internal Affairs, emotional stability as the 

component of psychological health is the important characteristic of the personality. Results of research of 
gender features of manifestation of a nevropatization and psikhopatization of staff of law-enforcement bodies are 
presented in article from a position of system approach. Problems of our research were: determination of features 
of neuromental lability, ekstraversiya and psikhotizm, psychopathic and neurotic lines at women and men, the 
staff of law-enforcement system. On the basis of the objectives, the conducted empirical research of subclinical 
manifestations of boundary psychological frustration showed prospect of further studying of the put problem. 
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ЗДАТНІСТЬ ДОЛАТИ СТРЕСИ, ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ 
Я-КОНЦЕПЦІЇ ФАХІВЦІВ РИЗИКОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОФЕСІЙ 

 
Статтю присвячено дослідженню ролі набутих копінг-стратегій у формуванні самовідношення 

фахівців ризиконебезпечних професій на прикладі офіцерів внутрішніх військ МВС України. Визначено, 
що позитивне самовідношення залежить від формування здатності встановлювати причинно-
наслідкові зв’язки між подіями власного життя. Його зниженню сприятиме накопичення досвіду 
переживання відчуття втрати контролю над ситуацією. 

Статья посвящена исследованию роли приобретенных копинг-стратегий в формировании 
самоотношения специалистов профессий, которые связаны с риском, на примере офицеров внутренних войск 
МВД Украины. Выявлено, что положительное самоотношение зависит от формирования способности 
устанавливать причинно-следственные связи между событиями собственной жизни. Его снижению будет 
способствовать накопление опыта переживания чувства утраты контроля над ситуацией. 

Постановка проблеми. Традиція 
дослідження самосвідомості бере свій 
початок з закордонної психології, а саме з 
психоаналізу та гуманістичної психології. 
Втім, коли мова йде про експериментальне 
вивчення, найчастіше звертаються до 
дослідження Я-концепції, яка представляє 
собою константний компонент 
самосвідомості, що визначає загальне 
відношення особистості до себе, її 
самопочуття та детермінує не тільки 
сприймання нею різних сторін власної 
особистості, але і навколишнього світу [2]. 
Наряду з Я-концепцією у вітчизняній 
психології прийнято використовувати термін 
“образ Я”. На відміну від закордонної 
психології, в якій поняття “образ” 
співвідноситься з актом сприймання і в 
такому трактуванні набуває рис 
динамічності, мінливості, а поняття 
“концепція” співвідноситься з аналітичною 
діяльністю та узагальненням досвіду, у 
вітчизняній психології образ, як результат 
сприймання і результат узагальнення 
сприймань, не має окремих назв і тому в ній, 
звичайно, говорять про приватні і загальний 
“Я-образи”. Так, М.І. Борщевський [7] 
розглядає “образ Я” особистості, як 
інтегровану форму самосвідомості, що 
виникає на більш пізньому етапі соціально-
психологічного розвитку в результаті 
тривалого самопізнання і виступає у формі 
узагальненого уявлення людини про себе. 

Вітчизняні дослідники розглядають “образ 
Я” людини, як складне багаторівневе утворення, 

що інтегрується з образом світу людини, 
надбудовується над ним і виконує функцію 
регуляції її життєдіяльності. Серед інших 
важливих функцій “образу Я” прийнято 
виділяти конструктивну, прогностичну і 
еталонно-оцінну. Одним із головних призначень 
“образу Я” є забезпечення особистісного 
становлення і зростання. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. У дослідженнях В.В. Століна [9] 
встановлено, що самосвідомість проходить 
шлях виникнення і злитості зі свідомістю 
(рівень біологічного індивіда), поступового 
виділення (рівень соціального індивіда), 
відділення від свідомості, надбудови над нею 
і підпорядкування її собі (особистісний 
рівень). При цьому факторами формування 
самосвідомості П.Р. Чамата [10] називає 
власну практичну діяльність людини і її 
стосунки з оточуючими. Тому, не дивно, що 
питання співвідношення “образу світу” і 
“образу Я” часто переноситься у професійну 
площину. Так, наприклад, С.В. Славнова 
розглядає співвідношення “образу світу 
професіонала” з “образом професіонала” [8]. 

Найбільшу практичну значущість мають 
дослідження регулюючої функції Я-концепції 
в тих видах діяльності, які пов’язані зі 
стресовими ситуаціями. Так, при дослідженні 
ризиконебезпечних професій особливу увагу 
приділяють тим особливостям 
самосвідомості, що сприяють подоланню 
стресу [3; 5-6]. Проте, важливою складовою 
таких досліджень має бути також врахування 
впливу здатності долати стресові ситуації на 
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формування Я-концепції фахівців 
ризиконебезпечних професій. 

Мета статті – визначити роль набутих 
копінг-стратегій на формування 
самовідношення у офіцерів внутрішніх військ. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. В дослідженні взяли участь 63 
офіцери внутрішніх військ. Враховуюче те, 
що здатність долати професійні стреси 
пов’язана з професійним досвідом та 
професійною психологічною підготовкою, 
було сформовано три групи дослідження: 
1) офіцери молодшого офіцерського складу 
(від молодших лейтенантів до капітанів) – 23 

особи; 2) офіцери середнього офіцерського 
складу (майори) – 16 осіб; 3) офіцери 
старшого офіцерського складу 
(підполковники та полковники) – 24 особи. 

В якості діагностичного інструментарію 
було використано методику “Діагностики 
копінг-стратегій” (методика COPE Ч. Карвер, 
М. Шайєр, Дж.К. Вайнтрауб в адаптації 
Т.О. Гордєєвої, Є.М. Осіна, О.І. Рассказової, 
О.А. Сичьова, В.Ю. Шевяхової) та “Тест-
опитувальник самовідношення” В.В. Століна. 

Результати дослідження набутих 
офіцерами внутрішніх військ копінг-
стратегій наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Показники копінг-стратегій у офіцерів внутрішніх військ на різних етапах 

професійного розвитку (в умовних одиницях) 
Групи досліджуваних Значущість 

розбіжностей 
Шкали Молодший 

офіцерський 
склад (1) 

Середній 
офіцерський 

склад (2) 

Старший 
офіцерський 

склад (3) 
t 1-2 t 1-3 t 2-3 

Позитивне 
переформулювання 13,65±2,23 13,59±2,12 13,46±2,93 0,09 0,25 0,16 

Уявне уникнення проблем 8,17±2,12 8,00±2,55 6,94±2,31 0,22 1,90о 1,34 
Концентрація на емоціях 7,39±2,13 7,88±2,60 7,67±3,21 0,62 0,35 0,23 
Використання 
інструментальної соціальної 
підтримки 

11,39±2,59 11,29±2,66 10,83±3,10 0,11 0,67 0,50 

Активне оволодіння собою  13,48±1,72 13,47±2,15 13,92±2,19 0,01 0,76 0,64 
Заперечення 8,00±2,61 7,53±1,46 7,58±2,57 0,72 0,55 0,08 
Звернення до релігії 8,81±2,34 8,00±2,48 7,49±2,33 1,03 1,94о 0,65 
Гумор  11,00±2,81 10,59±2,98 10,75±2,40 0,43 0,33 0,18 
Поведінкове уникнення 
проблеми 6,87±2,53 6,82±2,10 6,63±2,76 0,06 0,32 0,26 

Стримування  10,39±2,25 9,02±2,12 10,54±1,93 1,94о 0,25 2,30* 
Використання емоційної 
соціальної підтримки 10,43±2,54 10,18±2,81 9,38±2,81 0,29 1,36 0,88 

Використання 
«заспокійливих» 4,87±2,05 5,24±2,11 4,88±1,94 0,54 0,01 0,55 

Прийняття  10,83±2,76 9,94±2,61 9,92±3,35 1,02 1,02 0,03 
Придушення конкуруючої 
діяльності 11,87±2,88 11,88±2,37 11,88±2,64 0,02 0,01 0,01 

Планування  13,43±2,66 13,65±2,15 13,13±2,68 0,28 0,40 0,68 
Примітка: ор≤0,1; *р≤0,05. 
Як видно із наведених у таблиці 1 даних, в 

усіх групах офіцерів надається перевага 
копінгам, які більшістю дослідників 
визначаються, як продуктивні, спрямовані на 
активне подолання стресової ситуації, 
оволодіння собою та збереження психічного 
благополуччя. Це цілком відповідає такій 
характеристиці вибірки досліджуваних, як 
здатність нести відповідальність за прийняті 
рішення, життя підлеглих, ефективність власних 
дій і дій підлеглих, в тому числі і в 
екстремальних ситуаціях. Так, в усіх 
досліджуваних групах найбільші показники 

отримані за такими шкалами методики СОРЕ, 
як “Активне оволодіння собою”, “Планування”, 
“Позитивне переформулювання”, “Придушення 
конкуруючої діяльності”, “Використання 
інструментальної соціальної підтримки” та 
“Гумор”. При цьому, в групі молодшого 
офіцерського складу провідним є копінг 
“Позитивного переформулювання і 
особистісного зростання” (13,65±2,23), який 
пов'язаний з намаганням переосмислити 
ситуацію у позитивному ключі, винести з неї 
позитивний досвід, використати його для 
набуття нових знань, вмінь, навичок щодо 
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подолання стресових ситуацій. Цей копінг 
зарекомендував себе ефективним для 
збереження психологічного благополуччя. У 
середнього офіцерського складу найбільші 
показники діагностовано за шкалою 
“Планування” (13,65±2,15). Суть цього копінгу 
полягає в обмірковуванні того, як діяти у 
складній життєвій ситуації, виробленні стратегії 
поведінки. У старшого офіцерського складу 
провідним є копінг “Активного оволодіння 
собою” (13,92±2,19), який передбачає активні 
дії, що спрямовані на подолання стресової 
ситуації. Як бачимо, провідні копінги 
відповідають актуальним ситуаціям 
професійного розвитку: необхідності 
засвоювати нові знання для молодшого 
офіцерського складу; прийняття усієї 
відповідальності за професійну ситуацію, що 
склалась, у старших офіцерів; обережність та 
виваженість у діях офіцерів середнього складу, 
для яких «майорське» звання може стати 
граничним у їх професійній кар’єрі.  

Зазначимо, що з професійним і життєвим 
досвідом у офіцерів змінюється потреба у 
використанні непродуктивних та емоційно-
орієнтованих копінгів. Так, найменше 
потребують використання емоційно-
орієнтованих копінгів старші офіцери, що 
свідчить про ярко виражене прагнення 
контролювати будь-які ситуації, в тому числі і 
стресові.  

Молодші офіцери більше за інших 
потребують використання таких копінгів, як 
“Звернення до релігії” (8,81±2,34) і “Уявне 
уникнення проблем” (8,17±2,12). За цими 
показниками вони відрізняються від старших 

офіцерів (t = 1,94, р≤0,1 та t = 1,90, р≤0,1 
відповідно). Зазначимо, що позначення 
стресової ситуації у традиціях християнства (як 
випробування) надає додаткові ресурси для її 
подолання, а уявне уникнення – можливість 
тимчасово захистити від невиправданої 
травматизації при недостатній професійно-
психологічній підготовленості. Разом з 
орієнтацією на “Позитивне 
переформулювання” ці копінги створюють 
значний ресурс для осіб, які лише нарощують 
арсенал засобів подолання стресових ситуацій, 
формуючі «соломонівське» ставлення до 
життя: “мужність змінити те, що можливо, 
прийняття того, що неможливо подолати, і 
мудрість відрізнити одне від іншого”. 

Інші наведені у таблиці 1 дані 
показують, що майори менше за інших 
схильні до використання такого копінгу, як 
“Стримування” (9,02±2,12), суть якого 
полягає у стримуванні від імпульсивних дій. 
За цим показником вони значуще 
відрізняються від молодших (t=1,94, р≤0,1) і 
старших (t=2,30, р≤0,05) офіцерів. Зазначимо, 
що поєднання найвищих показників за 
шкалою “Планування” з найменшими 
(порівняно з іншими групами офіцерів) за 
шкалою “Стримування” може свідчити про 
те, що представники цієї групи знаходяться у 
стані напруги, тривале перебування в якому 
може приводити до імпульсивних реакцій 
характерних для нервово-психічного 
напруження. 

Результати дослідження особливостей 
самовідношення у офіцерів внутрішніх 
військ наведено у таблиці 2. 

Таблиця 2 
Показники самосвідомості у офіцерів внутрішніх військ на різних етапах 

професійного розвитку (в умовних одиницях) 
Групи досліджуваних Значущість 

розбіжностей 
Шкали Молодший 

офіцерський 
склад (1) 

Середній 
офіцерський 

склад (2) 

Старший 
офіцерський 

склад (3) 
t 1-2 t 1-3 t 2-3 

Інтегральне почуття “за” та 
“проти” себе 93,19±12,26 92,00±8,82 94,64±5,97 0,35 0,51 1,05 

Самоповага 92,39±13,84 88,31±17,25 90,79±16,94 0,79 0,36 0,45 
Аутосимпатія 78,58±20,46 83,06±16,32 86,94±16,63 0,76 1,53 0,73 
Очікування ставлення інших 78,03±18,24 65,90±26,64 80,12±15,52 1,58 0,42 1,93о 
Сомоінтерес 79,90±22,65 62,00±27,10 84,55±19,02 2,17* 0,76 2,89* 
Самовпевненість 92,16±15,13 85,80±18,27 91,66±9,36 1,14 0,13 1,18 
Очікування ставлення інших 83,62±16,55 64,70±24,84 76,36±22,63 2,66* 1,26 1,51 
Самоприйняття 87,86±11,36 79,79±19,87 92,46±9,73 1,47 1,49 2,37* 
Самокерівництво 72,26±18,00 70,00±18,52 75,40±19,49 0,38 0,57 0,89 
Самозвинувачення 51,04±25,95 34,02±25,18 34,89±26,14 2,05* 2,13* 0,11 
Самоінтерес 76,15±23,28 69,53±26,36 84,72±18,03 0,81 1,41 2,01* 
Саморозуміння 88,42±16,31 83,22±21,36 84,42±18,56 0,82 0,79 0,18 

Примітка. ор≤0,1; *р≤0,05. 
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Як видно з даних, що наведено у таблиці 
2, в представлених групах офіцерів майже 
однакові високі інтегральні показники за 
тест-опитувальником “Самовідношення”. 
Втім, в дослідженнях Т.В. Кудрявцева, 
О.В. Сухарєва [4] було доведено, що для 
розмежування норми і патології важливим є 
порівняння структур самосвідомості, а не 
рівня розвитку її окремих компонентів. 
Проведене нами дослідження показало, що 
статистично однакові рівні інтегрального 
показника самовідношення забезпечуються 
неоднаковими структурами самовідношення. 
Так, в усіх групах зберігається перевага 
показника “Самоповага” над показником 
“Аутосимпатія”. Проте, в групах середнього і 
старшого офіцерського складу ця перевага 
незначна, крім того групи відрізняються за 
структурою аутосимпатії. Наприклад, у 
молодших офіцерів, у яких найбільш 
виражена перевага шкали “Самоповага” над 
шкалою “Аутосимпатія”, у структурі 
аутосимпатії високі показники 
“Самоприйняття” (87,86±11,36) поєднуються 
з найвищими, порівняно з іншими групами, 
показниками “Самозвинувачення” 
(51,04±25,95). Такі результати свідчать про 
те, що саме здатність критично ставиться до 
своїх знань, вмінь, навичок і формувати нові, 
що є відповідними професійним і життєвим 
завданням, визначає рівень позитивності 
самовідношення у молодших офіцерів. Така 
структура самовідношення характеризує 
особистість, яка потенційно здатну до 
розвитку, самовдосконалення. 

В групі старшого офіцерського складу 
зависокі показники “Самоприйняття” 
(92,46±9,73) поєднуються з низькими 
показниками “Самозвинувачення” 
(34,89±26,14). Такий зміст аутосимпатії 
свідчить про високий рівень задоволеності 
собою. Крім того, для структури 
самовідношення представників старшого 
офіцерського складу характерними є високі 
показники за всіма узагальнюючими 
шкалами самовідношення, в тому числі і за 
шкалами “Самоінтересу” (84,55±19,02) і 
“Очікування ставлення інших” (80,12±15,52). 
Такі особливості структури самовідношення 
свідчать не лише про значущість для 
позитивного самовідношення минулих 
досягнень, а й про впевненість у своїх 
перевагах і їх визнання оточуючими. Попри 
те, що така структура самовідношення 
пов’язана з відчуттям психічного 

благополуччя, але її недоліком є обмежені 
здатності до розвитку, засвоєння нового, 
адаптації до нових умов життєдіяльності. 
Так, в дослідженнях О.М. Бандурки, 
С.П. Бочарової та О.В. Землянскої [1, с. 245] 
встановлено, що одним із психологічних 
аспектів професійної деформації особистості 
є наступні зміни в “образі Я”: 

‒ стійка завищена професійна 
самооцінка, що викликає зневажливе 
відношення до представників інших 
професій, поблажливість в оцінці колег по 
службі; 

‒ хвороблива реакція на критику або 
контроль, перевірку своєї діяльності; 

‒ фіксована орієнтація на власний 
досвід, включаючи презумпцію власної 
непогрішності. 

В групі середнього офіцерського складу 
одні з найменших показників 
“Самоприйняття” (79,79±19,87) поєднуються 
з низькими показниками 
“Самозвинувачення” (34,02±25,18). Крім 
того, в цій групі найменші показники за всіма 
узагальнюючими шкалами самовідношення 
(крім “Аутосимпатії”), в тому числі і за 
шкалами “Самоінтерес” і “Очікування 
ставлення інших” (як загального рівня, так і 
рівня конкретних дій на адресу власного 
“Я”). Така структура свідчить про 
скомпенсоване самовідношення, коли його 
позитивний рівень підтримується спогадами 
про минулі досягнення, уникненням 
ситуацій, що спонукають до самоаналізу чи 
інтеріоризації ставлення оточення. 
Використання таких захисних механізмів у 
структурі самовідношення свідчить про 
несприятливість ситуацій самореалізації 
особистості. І дійсно, військове звання 
майора досить часто стає граничним для 
кар’єрного розвитку офіцера і лише перехід 
до старшого офіцерського складу є не лише 
офіційним визнанням заслуг, а й відкриває 
значні перспективи для подальшої 
професійної і особистісної самореалізації. 

Проведений кореляційний аналіз 
показав, що в групі молодших офіцерів 
підтримці прийнятого рівня самовідношення 
сприяє використання такого копінгу, як 
“Планування” (r=0,41, р≤0,05). Знижує 
позитивність самовідношення 
“Використання заспокійливих” (r=-0,36, 
р≤0,1). Таким чином, можемо припустити, 
що набуття здатності прогнозувати події, 
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки 
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між подіями сприяє формуванню 
позитивного самовідношення і Я-концепції в 
цілому. 

Досить подібні результати отримано і у 
старшого офіцерського складу. Так, в цій 
групі показники “Інтегрального почуття “за” 
та “проти” себе” позитивно корелюють з 
показниками за таким копінгом, як 
“Планування” (r=0,42, р≤0,05) і негативно – з 
“Використанням заспокійливих” (r=-0,43, 
р≤0,05). Крім того, негативно позначається на 
самовідношенні старших офіцерів 
використання такого копінгу, як “Звернення 
до релігії” (r=-0,43, р≤0,05). Як бачимо, 
порівняно з молодшими офіцерами, у групі 
старшого офіцерського складу на 
самовідношенні більш негативно 
позначається неможливість встановити 
причинно-наслідкові зв’язки, що призвели до 
розвитку несприятливої ситуації у 
професійній діяльності чи власному житті. 

Уникнення активних проблемно-
орієнтованих копінг-стратегій негативно 
позначається на самовідношенні 
представників середнього офіцерського 
складу. Так, в цій групі показники за 
інтегральною шкалою тест-опитувальника 
“Самовідношення” значуще негативно 
корелюють з показниками за такими 
шкалами методики СОРЕ, як “Уявне 
уникнення проблеми” (r=-0,56, р≤0,05), 
“Концентрація на емоціях і їх активний 
прояв” (r=-0,64, р≤0,01), “Звернення до 
релігії” (r=-0,58, р≤0,05), “Поведінкове 
уникнення проблеми” (r=-0,59, р≤0,05), 
“Використання заспокійливих” (r=-0,75, 
р≤0,01). Як бачимо в цій групі негативно 
позначається на позитивності 
самовідношення не тільки відмова від 
нездатності інтерпретувати причини подій, 
але й відмова від впливу на ситуації своєї 
життєдіяльності. Таким чином, в цій групі 
позитивність самовідношення залежить не 
стільки від здатності установлювати 
причинно-наслідкові зв’язки, скільки від 

здатності долати власний фаталізм та почуття 
жалю до себе. 

Висновки. Проведене дослідження 
показало, що позитивне самовідношення 
напряму залежить від формування здатності 
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки 
між подіями власного життя. Його зниженню 
у представників ризиконебезпечних професій 
може сприяти накопичення досвіду 
переживання відчуття втрати контролю над 
ситуацією, коли дія зовнішніх обставин 
здається непереборною. Відсутність 
психологічного опрацювання досвіду 
перебування у таких ситуаціях може 
призводити до зниження регулюючої функції 
Я-концепції. І хоча отримані результати 
свідчать про те, що психологічна робота з 
офіцерами внутрішніх військ має 
зосереджуватися саме на відновленні 
відчуття здатності контролювати ситуацію, 
але не можна не враховувати і той факт, що 
схильність до надконтролю може приводити 
до підвищення самозвинувачувальних 
тенденцій, особливо це актуально для 
представників старшого офіцерського складу. 

Результати дослідження дозволяють 
зробити обґрунтоване припущення, що 
офіцерів внутрішніх військ, як представників 
ризиконебезпечних професій, в рамках 
професійної психологічної підготовки для 
забезпечення регулюючої функції їх Я-
концепції потрібно цілеспрямовано навчати 
проблемно-орієнтованим копінгам. Крім 
того, позитивно позначиться на регулюючій 
функції Я-концепції здійснення з 
військовослужбовцями, які виконували 
службово-бойового завдання в 
екстремальних ситуаціях, аналізу ситуації, 
визначення ефективності дій кожного її 
учасника. Доцільним також безпосередньо 
після переживання екстремальних ситуацій є 
проведення процедури дебрифінгу. Ці дві 
процедури дозволяють відновити відчуття 
власної здатності контролювати події 
власного життя і свій стан. 

 
Література 

1. Бандурка А. М. Юридическая психология: Учебник / А.М. Бандурка, С.П. Бочарова, Е.В. 
Землянская. – Харьков : Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2001. – 640 с. 

2. Захарова А. В. Структурно-динамическая модель самооценки / А. В. Захарова // Вопросы 
психологи. – 1989. – № 1. – С. 5-14. 

3. Кожевников В. А. Особенности и закономерности трансформации ценностно-смысловой сферы 
у лиц, переживающих экстремальные события / В.А. Кожевников // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, 
Серія «Психологія». – 2003. – № 599. – С. 160-162. 



Питання психології 

Вісник Національного університету оборони України 2 (39) /2014 198 

4. Кудрявцев Т. В. Влияние характерологических особенностей личности на динамику 
профессионального самоопределения / Т.В. Кудрявцев, А.В. Сухарев // Вопросы психологии. – 1983. – № 
2. – С. 51-60. 

5. Пономаренко В. А. Экстремальность и проблема отношения к профессиональной деятельности и 
в профессиональной жизнедеятельности / В.А. Пономаренко // Мир психологии. – 2006. – №4. – С. 38-46. 

6. Постылякова Ю. В. Ресурсы совладания со стрессом в разных видах профессиональной 
деятельности / Ю.В. Постылякова // Психологический журнал. – 2005. – Том 26, № 6. – С. 35-43. 

7. Психологические особенности самосознания подростка / Под ред. М.И. Борщевского. Киев : 
Виша школа, 1980. – 168 с. 

8. Славнов С. В. Структурно-динамические характеристики образа успешного профессионала 
налоговой полиции / С.В. Славнов // Психологический журнал. – 2003. – Том 24, № 1. – С. 82-90. 

9. Столин В. В. Самосознание личности / В.В. Столин. – М. : Изд-во Московского университета, 
1983. – 285 с. 

10. Чамата П. Р. К вопросу о генезисе самосознания личности / П. Р. Чамата // В кн. : Проблемы 
сознания. – М., 1968. – 201 с. 

 
 

Vorobyova I. V.,  Ph.D., senior researcher 
Matsegora Y. V.,  Ph.D., senior researcher 

ABILITY TO OVERCOME STRESS AS A FACTOR IN THE FORMATION ONE'S SELF-
CONCEPT EXPERTS OF PROFESSIONS WHO ARE CONNECTED WITH RISK 

Article is devoted to research a role of acquired coping strategies in formation of the self-relation experts of 
professions who are connected with risk, on the example of officers internal troops of the MIA of Ukraine. It is 
revealed that the positive self-relation depends on formation of ability to establish relationships of cause and 
effect between events of own life. Its decrease can be promoted by accumulation of experience feeling of loss 
control over a situation. Lack of psychological processing experience of stay in such situations can lead to 
decrease in regulating function of the one's self-concept. Within vocational psychological training for ensuring 
regulating function of their one's self-concept it is considered it expedient to train purposefully problem-oriented 
coping. Also directly after experience of extreme situations carrying out procedure of debriefing is expedient 
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кримінальної міліції у справах дітей ХНУ ВС (м. Харків) 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У  
СІМ’ЯХ ПРАЦІВНИКІВ ОВС 

 
Стаття присвячена викладенню результатів емпіричного дослідження типів міжособистісної 

взаємодії у сім’ях працівників органів внутрішніх справ. Стилі спілкування розглядаються як основа 
благополуччя сім’ї. Визначено, що у родинах працівників ОВС трьох груп дослідження переважає 
авторитарний стиль міжособистісної взаємодії помірного та екстремального типів прояву. У жінок-
працівників ОВС, які незадоволені власним шлюбом, діагностовано переважання двох типів взаємодії: 
авторитарного та дружелюбного, що характеризує їх як дисгармонійну особистість. 

Ключові слова: задоволеність – незадоволеність шлюбом, типи міжособистісної взаємодії, 
працівники міліції. 

Статья посвящена изложению результатов эмпирического исследования типов межличностного 
взаимодействия в семьях работников органов внутренних дел. Стили общения рассматриваются как основа 
благополучия семьи. Определено, что в семьях работников ОВД трех групп исследования преобладает 
авторитарный стиль межличностного взаимодействия умеренного и экстремального типов. У женщин - 
сотрудников ОВД, которые неудовлетворенны своим браком, диагностировано преобладание двух типов 
взаимодействия: авторитарного и дружелюбного, что характеризует их как дисгармоничную личность. 

Ключевые слова: удовлетворенность - неудовлетворенность браком, типы межличностного 
взаимодействия, работники милиции. 

Вступ. Екстремальність та 
ризиконебезпечність професійної діяльності 
правоохоронців висувають вимоги не лише 
до фізичного здоров’я та психологічної 
витривалості працівників міліції, а й до їх 
спроможностей вибирати оптимальну 
стратегію поведінки і виконувати поставлені 
завдання у будь-яких умовах. Стрес-фактори 
професії можуть призводити до нервово-
психічного перевантаження, що, в свою 
чергу, сприяє розвитку стійких станів 
психічної напруженості, емоційних зривів, 
стресів, появі психосоматичних розладів. 
Зіштовхуючись із важкими проблемами у 
професійній діяльності саме сім’я та близькі 
міжособистісні стосунки можуть виступити у 
ролі підтримки, що надасть сили для 
опанування складною ситуацією. Відсутність 
розуміння у родинному колі може негативно 
вплинути як на виконання професійних 
обов’язків так і на особистість 
правоохоронця взагалі. Адже, продуктивна та 
ефективна діяльність спостерігається у 
людей, які задоволені власним сімейним 
життям і мають гармонійні міжособистісні 
стосунки у родині [3, 5]. Існуючий 
взаємовплив між сімейними стосунками та 
професійною діяльністю обумовлює 
актуальність вивчення психологічних 
особливостей міжособистісних відносин у 
сім’ях працівників органів внутрішніх справ. 

Метою нашого дослідження стало 

вивчення типів міжособистісної взаємодії у 
сім’ях працівників органів внутрішніх справ. 

Виклад основного матеріалу. Знання 
психології міжособистісних відносин у сім’ї 
потрібні кожній людині. Особливо яскраво ця 
потреба постала в наші дні, коли багато 
історично сформованих форм сімейних 
взаємин стали руйнуватися, порушилась 
стабільність родинних відносин і досить 
часто спостерігається дестабілізація і розпад 
сімей. Проблематика сім’ї та шлюбу 
розкривається в дослідженнях 
Ю. Альошиної, А. Варга, Г. Андрєєвої, 
І. Головньової, В. Дружиніна, Е. Ейдемілера, 
Н. Оліфірович, В. Сатір, Ю. Семенова, 
В. Сисенка, А. Харчева, Л. Шнейдер, 
В. Юстіцкіса та інших. У їх наукових працях 
знайшли відображення мотиви вступу в 
шлюб, функції сім’ї, причини сімейних 
конфліктів і розлучень, методи сімейної 
терапії та консультування. Проаналізовано 
широке коло питань, пов’язаних з 
типологіями сімей, шлюбно-сімейними 
відносинами, як подружніми, так і дитячо-
батьківськими. Однак, особливості 
міжособистісних взаємовідносин у сім’ях де 
чоловік та дружина виконують однакову 
стресонасичену професійну діяльність 
практично не вивчалися. 

У результаті проведеного нами 
психологічного дослідження 20 сімейних пар 
працівників органів внутрішніх справ УМВС 
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України в Харківській області за методикою 
задоволеності міжособистісними відносинами 
(В. Століна, Т. Романова, Р. Бутенка) 
призначеної для експрес-діагностики міри 
задоволеності-незадоволеності, а також 
узгодження-неузгодження міжособистісними 
відносинами в конкретній подружній парі, усі 
респонденти були поділені на чотири групи: 1 
група – 9 осіб (23,0%) – чоловіки, які 
задоволені власним шлюбом, 2 група – 11 осіб 
(27,0%) – чоловіки, які незадоволені власним 
шлюбом, 3 група – 11 осіб (27,0%) – жінки, які 
задоволені власним шлюбом, 4 група – 9 осіб 
(23,0%) – жінки, які незадоволені власним 
шлюбом. 

Дослідження стилю міжособистісної 

взаємодії у сім’ях працівників ОВС було 
здійснено за допомогою методики 
інтерперсональної діагностики 
міжособистісних стосунків Т. Лірі 
адаптованої Л.М. Собчик. Результати 
психодіагностики показали, що у чоловіків-
працівників ОВС, які задоволені власним 
шлюбом, переважає помірний тип 
авторитарно (8,45 ± 2,11) незалежного 
(5,63 ± 1,85) стилю міжособистісних 
стосунків, що характеризує їх як 
оптимістичних, активних, незалежних, 
мотивованих на досягнення, упевнених у собі 
особистостей, здібних бути гарними 
наставниками, організаторами і керівниками 
та схильними до суперництва (див. рис. 1).  

 
Рис. 1. Психограма особливостей міжособистісної взаємодії  

чоловіків-працівників ОВС,які задоволені власним шлюбом 

 
Рис. 2. Психограма особливостей міжособистісної взаємодії  

чоловіків-працівників ОВС, які незадоволені власним шлюбом 
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Чоловіки-працівники ОВС, які 
незадоволені власним шлюбом у 
міжособистісних стосунках також проявляють 
авторитарний стиль взаємодії. Однак, значення 
середнього показника (11,18 ± 2,02) за даним 
стилем вказує на його екстремальний тип 
прояву і характеризує чоловіків-працівників 
ОВС, які незадоволені власним шлюбом, як 
домінантних, енергійних, успішних у справах 
людей, які люблять давати поради, вимагають 
до себе поваги і можуть бути нетерпимими до 
критики оскільки їм властива переоцінка 
власних можливостей. До того ж, вони схильні 
до незалежності (5,88 ± 2,71), орієнтації лише 
на власну думку, суперництва та здатні 

проявляти агресивність (5,33 ± 2,39) і 
наполегливість на шляху досягнення цілей 
(див. рис. 2). 

Як видно з рис. 3, у жінок-працівників 
ОВС, які задоволені власним шлюбом, 
переважає помірно виражений авторитарний 
стиль спілкування (7,36 ± 2,97). Тобто, вони 
впевнені у собі, активно впливають на 
оточуючих, завзяті, наполегливі, мають 
тенденцію до домінування і здібності до 
організації та керівництва, здатні легко і 
швидко приймати рішення, оптимістичні. Крім 
того вони товариські, дружелюбні у відносинах 
(3,63 ± 2,01), схильні до співробітництва і 
дотримання умовностей (див. рис. 3). 

 
Рис. 3 Психограма особливостей міжособистісної взаємодії  
жінок-працівників ОВС, які задоволені власним шлюбом 

У жінок-працівників ОВС, які 
незадоволені власним шлюбом, 
діагностовано переважання двох типів 
взаємодії: авторитарного (7,33 ± 1,93) та 
дружелюбного (6,00 ± 2,54), що характеризує 
їх як дисгармонійну особистість. Адже 
авторитарний стиль передбачає прагнення до 
керівництва, домінування, високої 
активності, самостійності у прийняті рішень 

та орієнтацією на власну думку і мінімальну 
залежність від зовнішніх факторів 
середовища. А дружелюбний стиль взаємодії 
характеризує особистість як схильну до 
співробітництва, кооперації, гнучку і 
компромісну у рішенні проблем і в 
конфліктних ситуаціях, свідомо конформну, 
яка прагне допомагати та проявляє теплоту і 
дружелюбність у відносинах (див. рис. 4). 

 
Рис. 4 Психограма особливостей міжособистісної взаємодії  

жінок-працівників ОВС, які незадоволені власним шлюбом 
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Порівняльний аналіз середніх показників 
стилів міжособистісної взаємодії у сім’ях 
задоволених і незадоволених власним шлюбом 
працівників ОВС показав наступне (див. табл. 1). 

Як видно з таблиці 1, авторитарний стиль 
спілкування статистично значимо частіше 
домінує в міжособистісній взаємодії чоловіків-
працівників ОВС, які незадоволені власним 
шлюбом, ніж у чоловіків-працівників ОВС, які 
задоволені шлюбом (11,18 ± 2,02 > 8,45 ± 2,11; 
р ≤ 0,05). Також, статистично значимо частіше 
чоловіки-працівники ОВС, які незадоволені 
власним шлюбом, використовують агресивний 
(5,33 ± 2,39 > 3,54 ± 2,11; р ≤ 0,05) та залежний 
стилі спілкування (2,55 ± 2,12 > 1,36 ± 0,67; 
р ≤ 0,05) порівняно з чоловіками-працівниками 
ОВС, які задоволені власним шлюбом. Такі 
показники вказують на дисгармонійний стиль 

міжособистісної взаємодії чоловіків-
працівників ОВС, які незадоволені власним 
шлюбом адже вони є діаметрально 
протилежними: упертий, завзятий, 
наполегливий у досягненні мети з одного боку 
та конформний, очікуючий на допомогу, 
довірливий – з іншого. Чоловіки-працівники 
ОВС, які задоволені шлюбом, статистично 
значимо частіше, ніж чоловіки-працівники 
ОВС незадоволені власним шлюбом, 
реалістичні у судженнях і вчинках, критичні 
стосовно навколишнього оточення, скептичні, 
неконформні (3,27 ± 1,90 > 1,26 ± 1,00; 
р ≤ 0,05). Такі дані узгоджуються з 
переважанням у чоловіків-працівників ОВС, 
які задоволені шлюбом, авторитарного стилю 
спілкування в міжособистісній взаємодії. 

Таблиця 1 
Типи міжособистісної взаємодії у сім’ях працівників ОВС, (хср±σ) 

Чоловіки Жінки Типи  
взаємодії Задоволені Незадоволені 

t, р 
(1,2) Задоволені Незадоволені 

t, р 
(3,4) 

Авторитарний 8,45±2,11 11,18±2,02 2,46* 7,36±2,97 7,33±1,93 0,33 
Незалежний 5,63±1,85 5,88±2,71 0,25 3,18±1,94 1,77±1,20 1,89* 
Агресивний 3,54±2,11 5,33±2,39 1,96* 2,27±1,79 3,00±1,00 1,08 
Підозрілий 3,27±1,90 1,26±1,00 1,86* 1,09±1,13 2,00±1,32 1,65 
Підпорядкований 0,27±0,46 1,22±1,48 2,02* 1,54±1,57 3,33±1,22 2,78* 
Залежний 1,36±0,67 2,55±2,12 1,76* 2,54±1,86 4,55±2,55 2,03* 
Дружелюбний 2,36±1,80 2,77±1,48 0,55 3,63±2,01 6,00±2,54 2,32* 
Альтруїстичний 1,27±1,00 1,88±1,36 1,16 2,09±1,64 4,77±3,99 2,04* 

Примітка: * р≤0,05; ** р≤0,001. 
Жінки-працівники ОВС, які 

незадоволені власним шлюбом, статистично 
значимо частіше ніж жінки-працівники ОВС 
задоволені шлюбом використовують 
дружелюбний (6,00 ± 2,54 > 3,63 ± 2,01; 
р ≤ 0,05), альтруїстичний 
(4,77 ± 3,99 > 2,09 ± 1,64; р ≤ 0,05), залежний 
(4,55 ± 2,55 > 2,54 ± 1,86; р ≤ 0,05) та 
підпорядкований (3,33 ± 1,22 > 1,54 ± 1,57; 
р ≤ 0,05) стилі спілкування. Як ми зазначали 
вище такі показники не узгоджуються з 
домінуванням у жінок-працівників ОВС, які 
незадоволені шлюбом, авторитарного стилю 
спілкування, що ще раз вказує на 
дисгармонійний стиль міжособистісної 
взаємодії. 

Дисгармонія виступає як ситуація, що 
передує розвитку конфлікту в 
міжособистісних відносинах. Як вважають 
А.Я. Анцупов та А.І. Шипілов, такими 
ситуаціями є сварки, суперечки подружжя, 
що супроводжуються переживанням 
негативних емоцій, або, навпаки, подружжя 
переживають негативні емоції, але зовні не 
проявляють їх, не протидіють один одному 

[1]. У результаті розвитку дисгармонійних 
стосунків у сім’ях спостерігається низка 
негативних явищ, а саме [2, 4, 5]: ослаблення 
єдності та згоди, позитивних емоційних 
зв’язків між подружжям; підвищення 
напруженості, відчуженості, конфліктності і 
агресивності у відносинах; зниження 
діалогічності (самоцінності і 
конструктивності) відносин; поява 
переживання самотності; розвиток 
співзалежності у відносинах, що приводить 
до переживання суб’єктивного 
неблагополуччя і незадоволеності 
відносинами. 

Висновки. Отже, у чоловіків-
працівників ОВС, які задоволені власним 
шлюбом, переважає помірний тип 
авторитарного стилю міжособистісних 
стосунків, що характеризує їх як 
оптимістичних, активних, мотивованих на 
досягнення, упевнених у собі особистостей, 
здібних бути гарними наставниками, 
організаторами і керівниками.  

У чоловіків-працівників ОВС, які 
незадоволені власним шлюбом, у 
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міжособистісних стосунках переважає 
екстремальний тип прояву авторитарного 
стилю взаємодії, що характеризує їх як 
домінантних, енергійних, успішних у справах 
людей, які люблять давати поради, 
вимагають до себе поваги і можуть бути 
нетерпимими до критики оскільки їм 
властива переоцінка власних можливостей. 

У жінок-працівників ОВС, які 
задоволені власним шлюбом, переважає 
помірно виражений авторитарний стиль 
спілкування. Тобто, вони впевнені у собі, 
активно впливають на оточуючих, завзяті, 
наполегливі, мають тенденцію до 
домінування і здібності до організації та 

керівництва, здатні легко і швидко приймати 
рішення, оптимістичні. 

У жінок-працівників ОВС, які 
незадоволені власним шлюбом, 
діагностовано переважання двох типів 
взаємодії: авторитарного та дружелюбного, 
що характеризує їх як дисгармонійну 
особистість. 

До перспектив подальших досліджень 
належить вивчення шляхів покращення 
міжособистісних стосунків у сім’ях 
працівників ОВС шляхом оптимізації 
соціально-психологічного клімату в їх 
родинах та використання конструктивних 
стилів міжособистісної взаємодії. 
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CHARACTERISTICS OF INTERPERSONAL INTERACTION IN 

THE FAMILIES MEMBERS OF POLICE 
The article is dedicated to the results of the empirical study of the interpersonal interaction types in the 

families of the law enforcement officers  ̀families. The communication styles are considered as the basis for the 
family well-being. The research in three groups of law enforcement officers shows the prevalence of the 
autocratic style of the interpersonal interaction of the moderate and extreme types. The female part of the law 
enforcement employees, those who are not satisfied with their marriage, shows the prevalence of the autocratic 
and friendly styles. This characterises them as contradictory personality. The results received can be used for the 
improvement of the psychological system assurance of the law enforcement agencies activity and the family 
consultancy programmes development for the law enforcement officers  ̀ families for the interpersonal 
communication improvement in their families. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПСИХОЛОГІЧНИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ІНДИВІДУУМА 

У статті охарактеризовано методику вивчення особливостей протиправної поведінки 
особистості, основними етапами якої є визначення орієнтованого переліку психологічних 
характеристик особистості, яка здійснює протиправну поведінку (експертна оцінка), збирання даних 
щодо особливостей поведінки осіб при здійсненні злочинів, оброблення, аналіз, інтерпретація, 
систематизація та узагальнення отриманих даних, визначення особливостей протиправної поведінки 
особистості та прогнозування її перебігу; визначено групи особистісних ознак, які можуть свідчити про 
скоєння людиною злочину, а саме: психофізіологічні, рухово-динамічні, мовленнєво-інтонаційні, 
особливості зовнішнього вигляду та манер; визначено комбінаторний тип поведінки особистості, який 
сформований на основі вказаних груп ознак  

Ключові слова: мотив, поведінка, опитування, анкета. 
В статье охарактеризовано методику изучения особенностей противоправного поведения 

личности, основные этапы которой включают в себя определение ориентированного перечня 
психологических характеристик личности, которая осуществляет противоправное поведение 
(экспертная оценка), сбор данных об особенностях поведения лиц при совершении преступлений, 
обработка, анализ, интерпретация, систематизация и обобщение полученных данных, определение 
особенностей противоправного поведения личности и прогнозирования его течения, определены группы 
личностных признаков, которые могут свидетельствовать о совершении человеком преступления, а 
именно: психофизиологические, двигательно -динамические , языково - интонационные , особенности 
внешнего вида и манер , определен комбинаторный тип поведения личности, который сформирован на 
основе указанных групп признаков 

Ключевые слова : мотив , поведение , опрос , анкета. 
Одним із важливих завдань, які стоять 

перед правоохоронними органами України є 
виявлення та попередження злочинів, що 
несуть загрозу національній безпеці та 
державному устрою, життю та здоров’ю 
людей, власності тощо. Зазначені злочини є 
виявом протиправної поведінки, яка виступає 
деструктивним, небезпечним чинником для 
суспільства, характеризується 
недотриманням правил поведінки, 
встановлених законодавством, ігноруванням 
існуючих у суспільстві норм моралі. Проявом 
її може бути здійснення забороненої дії або, 
навпаки, невиконання певного обов’язку. 

Мотиви протиправної поведінки можуть 
обумовлюватись користолюбством, 
заздрістю, помстою, ненавистю. Виявити 
таку поведінку чи запобігти їй досить 
складно, не володіючи арсеналом 
відповідних психологічних знань. Тому 
особливої актуальності набуває проблема 
діагностування особливостей протиправної 
поведінки людини. 

Аналіз наукової літератури свідчить про 
фактичну відсутність психологічних 
досліджень, які б розкривали особливості 
протиправної поведінки особистості. 
Тривалий час ця тема була поза увагою 
науковців, у зв’язку з цим, відсутні наукові 
посібники й підручники зі вказаної 
проблематики (хоча практичного матеріалу 

накопичено багато, але системний аналіз і 
його теоретичне обґрунтування відсутнє). 
Разом з цим, психологами здійснювалась 
спроба встановлення зовнішніх ознак 
психічних станів осіб, які скоюють різні дії 
[2; 3; 5; 6]. Поведінкові реакції можуть бути 
різноманітними та визначатися ознаками 
фізіологічної та рухово-динамічної груп. Їх 
перелік також має включати особливості 
мовлення, зовнішнього вигляду, манер та 
міміки. 

Наукові розробки вищевказаної 
проблематики репрезентують лише загальні 
підходи до її вивчення, комплексної розробки 
цієї теми не проводились взагалі, й перш за 
все, через концептуальну невизначеність 
підходів до її вирішення. В той же час, 
проблеми сучасного суспільства вимагають 
глибокого і детального вивчення зазначеного.  

Отже, метою статті є обґрунтування та 
характеристика методики вивчення 
особливостей протиправної поведінки 
особистості, визначення групи особистісних 
ознак, які можуть свідчити про скоєння 
певною особою злочину. 

Теоретико-емпіричний аналіз наукових 
напрацювань свідчить, що така методика має 
представляти систему послідовних дій, що 
спрямовані на збирання, оброблення та оцінку 
інформації про психологічні стани та дії осіб, 
які вдаються до протиправної поведінки.  
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Основними етапами методики є такі: 
1. Визначення орієнтованого переліку 

психологічних характеристик особистості, 
яка здійснює протиправну поведінку 
(експертна оцінка). 

2. Збирання даних щодо особливостей 
поведінки осіб при здійсненні злочинів. 

3. Оброблення, аналіз, інтерпретація, 
систематизація та узагальнення отриманих 
даних. 

4. Визначення особливостей 
протиправної поведінки особистості та 
прогнозування її перебігу. 

Охарактеризуємо представлені етапи. На 
першому етапі необхідно визначити об’єкт, 
завдання та предмет вивчення. Збирання 
даних слід здійснювати з використанням 
певних науково-обґрунтованих методів 
дослідження, що дають змогу отримати 
вірогідні дані щодо поведінки та станів осіб, 
які підозрюються у скоєнні злочинів, та 
зрозуміти усталені взаємозв’язки між 
вказаними елементами. 

З метою реалізації другого етапу, слід 
застосовувати методи збирання даних про 
зазначені категорії осіб, а саме:  

 спостереження,  
 опитування,  
 вивчення документів,  
 бесіда,  
 експеримент. 
Слід зазначити, що одним із основних 

методів, який використовується при вивченні 
протиправної поведінки, є метод опитування. 

Сутність опитування як методу вивчення 
особистості полягає в отриманні даних, що її 
характеризують шляхом постановки в певній 
послідовності питань особам, які володіють 
інформацією про особистісні властивості 
осіб, які скоюють правопорушення [1]. 
Підготовка до опитування передбачає 
визначення мети, формулювання запитань, 
встановлення їх послідовності й т. ін. 

На думку автора, опитування доцільно 
проводити із використанням анкети, що 
спрямована, з одного боку, на визначення 
зовнішніх ознак протиправної поведінки. 

До того ж, зазначена анкета має включати 
різні прийоми вивчення досліджуваної 
проблематики та втілювати способи і прийоми 
конкретизації й реалізації психологічних 
методів, послідовність їх застосування 
відповідно до специфіки завдань і предмета 
дослідження та вимог надійності, 
обґрунтованості й точності [2, с. 32-38]. 

До анкети доцільно включити чотири 
групи ознак переважно середньостійкої та 
динамічної спрямованості, а саме:  

 фізіологічна (м’язова напруга, 
тремтіння рук, почервоніння і т. ін.);  

 рухово-динамічна (особливості 
рухів, жестів, міміки);  

 мовлення (особливості мовлення, 
інтонації, тембру);  

 зовнішнього вигляду та манер. 
Вказані ознаки виокремленні з 

урахуванням двох основних поведінкових 
тенденцій реагування людини у станах 
психічної напруженості: активного і 
пасивного. Активне реагування 
характеризується посиленням емоційно-
рухової і поведінкової активності при 
короткострокових але достатньо інтенсивних 
екстремальних впливах. Такий спосіб 
реагування - це спроба організму людини за 
допомогою прискорених і посилених дій 
запобігти несприятливому розвитку ситуації 
[3]. 

Суттєвим моментом у розробці анкети є 
врахування динаміки прояву психологічних 
складових, що співвідносяться із 
результатами наукових досліджень 
С. Рубінштейна, який констатував важливість 
відстеження динаміки при сприйнятті 
виразних рухів [4, с. 234 - 301]. До того ж, 
переважна більшість поведінкових ознак має 
розглядатися у динаміці прояву (часті 
повороти голови, часта зміна основної 
опорної ноги, переминання з ноги на ногу, 
погойдування, піднімання на пальцях ніг, 
руки різко засовуються в кишені з 
подальшою напруженістю в плечах, 
видування диму набік, через куточки рота, 
паління в швидшому темпі, ніж звичайно і 
т.ін). 

Разом з тим, в основі вивчення 
особливостей емоційних станів осіб, які 
скоюють злочин, доцільно використати 
положення про те, що «психічні процеси і 
властиві людині в певний момент психічні 
стани корелюють з конкретними нервово-
фізіологічними і біохімічними 
характеристиками організму, які динамічно 
виражаються у зовнішньому вигляді і 
поведінці людини в сукупності певних ознак, 
що організуються в просторово-тимчасові 
структури» [5, с. 255]. Таким чином, ознаки, 
які характеризують особливості психічних 
станів включені в кожну із зазначених груп.  

Для точності й об’єктивності отримання 
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даних, значна кількість ознак, які включені до 
опитувальника мають характеризувати 
мимовільні невербальні прояви (стискання 
щелепних м’язів, різке закидання голови, 
поява носо-губної складки) тих чи інших 
особистісних характеристик, станів. Це дасть 
змогу використовувати їх як достовірні 
«індикатори» психічного стану особи, яку 
вивчають, її справжнє ставлення до ситуації, 
співрозмовника тощо. На відміну від 
висловлювань, суджень, такі ознаки значно 
менше контролюються суб’єктом. Для 
запобігання таких помилок сприймання, 
інформація, яка надається у анкеті не 
повинна містити позитивних чи негативних 
оцінок. 

Дослідження особливостей 
протиправної поведінки має включати 
ознаки, які вказують на спонтанність, 
природність проявів, так і на їх напруженість, 
різкість, скованість. Ці ознаки «дублюються» 
в усіх описових групах: фізіологічній, 
рухово-динамічній, мовленнєвій, 
зовнішнього вигляду та манер. Наприклад, 
хвилювання визначається тремтінням рук, 
почервонінням обличчя, частим палінням 
тощо. 

При вивченні особливостей 
протиправної поведінки також доцільно 
використовувати метод експертної оцінки. Це 
метод психодіагностики, який базується на 
визначені думки експертів, яким добре 
відомо оцінюване явище і які спроможні дати 
йому достовірну оцінку. Слід зазначити, що 
метод експертної оцінки передбачає вивчення 
і узагальнення думок всіх експертів. До того 
ж, експертні оцінки краще проводити у 
вигляді кількісної оцінки елементів 
поведінки, а опис якісних проявів ознак 
краще визначити у подальшій бесіді з 
експертами. 

Так, експертами у вивчені вищевказаних 
особливостей може бути визначена група 
співробітників-правоохоронців, які мають не 
тільки відповідну професійну підготовку, а й 
досвід роботи з особами, які вдавалися до 
протиправної поведінки. 

Наступний етап методики має 
спрямовуватись на інтерпретацією 
отриманих даних, коли необхідно 
впорядкувати зібрану інформацію, провести 
її аналіз та оцінку. Зазначимо, що в 
соціальній психології інтерпретація пов’язана 
зі сприйняттям і розумінням людиною іншої 
людини її станів, особистісних рис шляхом 

створення і перевірки гіпотез відносно 
сутності її внутрішнього «Я». 

Поняття «інтерпретація» щодо 
невербальної поведінки найбільше повно 
висвітлено в роботах В. Лабунської. Так, на її 
думку «інтерпретація» вживається в 
більшості випадків при сприйнятті дій, 
учинків, різних елементів структури 
невербальної поведінки. Що ж стосується 
розуміння, то воно з'являється як етап або 
результат процесу інтерпретації суб'єктом 
поводження, діяльності пізнаваної 
особистості [6]. 

Зібрані дані щодо особливостей 
поведінки особи, яка вивчається, в 
різноманітних умовах життєдіяльності 
необхідно розглянути як конкретні прояви 
тих чи інших особистісних якостей. Тому 
нашим першочерговим завданням на цьому 
етапі є класифікація виявлених особливостей 
у типи протиправної поведінки. 

У процесі аналізу важливо виявляти 
спонукальні причини їх прояву та усталені 
взаємозв'язки між станами, рисами, діями. 
Наприклад, у процесі аналізу мовлення 
необхідно охарактеризувати також і ознаки 
рухово-динамічної групи, це допоможе краще 
зрозуміти особистісну зумовленість тих чи 
інших поведінкових ознак, спрогнозувати їх 
прояви на певних етапах здійснення 
протиправного злочину.  

Необхідність зіставлення, зокрема, 
мовної поведінки особистості з його 
реальними діями і вчинками пов'язана з 
відомим у психології парадоксом Ла П’єра, 
який відображає невідповідність між 
висловлюваннями та вчинками людини. 
Подорожуючи південними штатами США у 
супроводі двох своїх учнів-китайців, Ла П’єр 
зафіксував, що в готелях, ресторанах, 
кемпінгах їх обслуговували згідно із 
загальноприйнятими стандартами. Проте 
адміністратори цих же закладів на письмові 
запити, надіслані їм через деякий час, під 
різними пристойними приводами відмовляли 
в обслуговуванні "кольорових". 

Тобто важливо аналізувати сукупність 
ознак. Це дасть змогу визначити їх якісну 
своєрідність, а також ступінь стійкості, 
вираження та класифікувати виявлені ознаки 
поведінки у певні групи. 

Написання об’єктивних висновків 
прогностичного характеру – наступний 
важливий етап вивчення протиправної 
поведінки. Їх сутність полягає, перш за все, в 
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тому, щоб можна було передбачити ряд 
психологічно значущих моментів. Це дасть 
змогу значно підвищити рівень висновків щодо 
прогнозування можливих місць скоєння 
злочинів, розширити можливості оптимальної 
тактики проведення оперативних заходів, 
підвищити рівень оцінки ситуації й т. ін. 

Отже, реалізація зазначеної методики 
дала змогу автору встановити, що про 
скоєння особистістю злочину можуть 
свідчити такі основні групи особистісних 
ознак: 

1) Психофізіологічні. Зазвичай у осіб, які 
скоюють протиправний злочин проявляються 
ознаки м’язового напруження, тремтіння рук, 
дещо уповільнюється темп дихання. Досить 
рідко проявляється збліднення чи 
почервоніння обличчя, надмірна пітливість й 
задишка. 

2) Рухово-динамічні. Динаміка рухової 
активності при скоєнні протиправного 
злочину в переважній більшості вирізняється 
активнішою жестикуляцією. Серед 
оточуючих вони виділяються чітким, 
уважним, сконцентрованим поглядом, 
помітно прискорюють або сповільнюють 
темп ходи, часто повертають голову. Часто їх 
рухи характеризуються певною жвавістю, 
активністю, підвищеною рухливістю. Інколи 
проявляється порушення ритмічності, 
поспішність, метушливість, «бігаючий» і 
неспокійний погляд. Після скоєння певних 
злочинів в особистості можуть проявлятися 
такі ознаки : млява, повільна хода, піднімання 
та опускання плечей, ледь прикриті очі, 
трохи схилена голова, блукаючий, погляд, 
погойдування, піднімання на пальцях ніг. 

3) Мовленнєво-інтонаційні. Мовлення у 
зазначеної категорії осіб вирізняється дещо 
більшою гучністю й надмірною балакучістю. 
Досить рідко проявляється мовчазність, 
більш тихе мовлення, ніж звичайно, 
нерегулярні коливання гучності голосу. 

4) Особливості зовнішнього вигляду та 
манер. Характерною особливістю цих ознак є 
відсутність приналежності до будь-якої 
тенденції. Свій зовнішній вигляд особи, які 
скоюють злочин, як правило, навмисно 
урізноманітнюють. Проте здійснюють це в 
суворій відповідності до запланованих 
обставин, ситуації. Вони чітко 
усвідомлюють, що приналежність до будь-
якої модної течії (стиль одягу, його колір, 
зачіска, прикраси тощо) може 
опосередковано викрити їх наміри.  

Вказані групи поведінкових ознак 
проявляються не відокремлено, а у 
сукупності з іншими ознаками. Такий тип 
поведінки, на думку автора, можна назвати 
комбінаторним. Він є вперше визначеним 
типом реагування особи в станах психічного 
напруження. Цей тип поєднує в собі ознаки 
діаметрально-протилежних типів реакцій 
людини в станах психічної напруженості. В 
осіб, які скоюють злочин, досить часто, разом 
із ознаками демонстрованої розкутості, 
апатичності, розслабленості, одночасно 
підсвідомо проявляються ознаки 
знервованості, метушливості («перебирання» 
пальцями рук, часта зміна опорної ноги 
тощо), тобто спостерігається певна 
суперечливість в діях, реакціях, рухах. 
Поведінкові реакції кожної особистості слід 
аналізувати в комплексі, що дасть змогу 
зробити об’єктивні висновки та 
спрогнозувати подальші дії. 

Таким чином, ураховуючи зазначене, 
можемо зробити такі висновки: 

 дослідженню психологічних 
особливостей людини, яка здійснює 
протиправну поведінку, сприятиме 
застосування методики, що реалізовується на 
чотирьох послідовних етапах; 

 метою використання анкети, 
запропонованої автором в межах реалізації 
запропонованої методики, є визначення 
зовнішніх ознак протиправної поведінки; 

 при вивченні психологічних 
особливостей протиправної поведінки 
важливо використовувати метод експертної 
оцінки, який полягає у визначенні 
об’єктивної думки експертів – досвідчених 
фахівців щодо практичного аспекту 
досліджуваної проблематики; 

 реалізація представленої у статті 
методики дала змогу автору встановити, що 
про скоєння особистістю злочину можуть 
свідчити такі основні групи ознак: 
психофізіологічні, рухово-динамічні, 
мовленнєво-інтонаційні, особливості 
зовнішнього вигляду та манер; 

 зазначені групи поведінкових ознак 
проявляються не відокремлено, а у 
сукупності з іншими ознаками й формують 
комбінаторний тип поведінки; цей тип 
поєднує у собі ознаки діаметрально-
протилежних типів реакцій людини в станах 
психічної напруженості; 

 знання співробітниками-
правоохоронцями психологічних 
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особливостей протиправної поведінки має 
практичне значення у вирішенні тактичних 
питань проведення запобіжних заходів, 

сприяє належному відпрацюванню планів їх 
організації та підвищує рівень професійної 
підготовки.  
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INVESTIGATION OF PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS WRONGFUL CONDUCT OF 

THE INDIVIDUAL 
This paper describes the methodology of studying characteristics of the wrongful conduct of the individual, 

the main phases of which are list definition of psychological characteristics , which makes unlawful conduct 
(expert assessment ), collecting data on the behavior of individuals in carrying out crimes , processing, analysis , 
interpretation, systematization and synthesis of data, determining the characteristics of the wrongful conduct of 
the individual and his course prediction, the groups of personality traits that may indicate the person committing 
crime, i.e. physiological, motor- dynamic speech, intonation, especially appearance and manners; defined 
combinatorial type of person's behaviour , which is formed of these groups of signs. 
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ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ  
ПРАВООХОРОНЦІВ ДО ДІЙ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 

 
У статті охарактеризовано психологічне забезпечення становлення мотивації правоохоронців до 

діяльності в екстремальних умовах. Визначено види психологічної допомоги, які слід реалізовувати при 
мотивуванні фахівців; методи мотивування до успішних дій в екстремальних умовах (матеріальні, 
організаційно-службові, морально-психологічні, педагогічні).  

Ключові слова: мотивація, становлення мотивації, психологічна допомога, мотивування, методи 
мотивування. 

В статье охарактеризовано психологическое обеспечение становления мотивации 
правозащитников к деятельности в экстремальных условиях. Определены виды психологической 
помощи, которые нужно реализовывать при мотивировании специалистов; методы мотивирования к 
успешным действиям в экстремальных условиях (материальные, организационно-служебные, морально-
психологические, педагогически). 

Ключевые слова: мотив, мотивация, психологическая помощь, мотивирование, методы 
мотивирования. 

Постановка проблеми. Враховуючи 
ставлення громадян до діяльності фахівців 
правоохоронної галузі та складність проблем 
сьогодення, що існують на шляху виконання 
ними професійних завдань, які переважно 
пов’язані з ризиком, небезпекою, високим 
рівнем нервово-психічної напруги, особливу 
увагу слід приділити їх мотивації. Поряд із 
розробкою особливостей, закономірностей та 
етапів становлення мотивації до професійної 
діяльності й розвитком мотивів, актуальності 
набуває проблематика психологічного 
забезпечення становлення мотивації 
правоохоронців до діяльності в 
екстремальних умовах.  

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Досліджували та визначали мотиви 
як реальне спонукання, яке змушує людину 
діяти в певній ситуації, за певних життєвих 
обставин, науковці В. Зайчук, В. Клименко, 
С. Максименко, В. Соловієнко та ін. Вивчали 
мотивацію особистості до діяльності 
М. Густяков, С. Занюк, С. Москвічов, 
В. Нестерчук, Е. Чугунова та ін. Про 
полімотивованість діяльності йдеться в 
наукових працях О. Леонтьєва, К. Обухівського, 
В. Ковальова, А. Колісника й ін.  

Разом з тим, проблемі становлення 
мотивації правоохоронців до дій в 
екстремальних умовах не приділяляється 
достатньо уваги на сторінках наукових 
видань. 

Зазначене стало передумовою 
формулювання мети даної статті, а саме: 
охарактеризувати психологічне забезпечення 

становлення мотивації правоохоронців до 
діяльності в екстремальних умовах. 

Виклад основного матеріалу. На 
осонові теоретико-емпіричного аналізу 
проблеми мотивації фахівців до діяльності 
встановено, що під мотивація особистості до 
певних дій представляє собою комплекс 
мотивів, які формуються та розвиваються під 
впливом наявних потреб, ціннісних 
орієнтацій та психогічних чинників.  

Під становленням розуміють процес 
виникнення, утворення чого-небудь у 
сукупності характерних ознак і форм; 
формування когось, чогось у процесі 
розвитку [5, с. 373]. Становлення мотивації – 
це формування нових, розвиток та 
актуалізація існуючих мотивів (мотив – 
внутрішня спонука до дії). Під 
психологічним забезпеченням процесу 
становлення мотивації правоохоронців до 
діяльності в екстремальних умовах слід 
розуміти реалізацію щодо них керівниками 
підрозділів та компетентними фахівцями-
психологами різних видів психологічної 
допомоги, методів мотивування до успішних 
дій в екстремальних умовах.  

Перш ніж перейти до опису 
застосування зазначених методів, зазначимо, 
що вплив з боку психологів, керівників 
підрозділів на становлення мотивації 
правоохоронців, з метою підтримання 
існуючої мотивації, або втручання в процес 
формування мотиву чи його актуалізації, 
здійснюється тільки зовні. Вони не можуть у 
фахівців формувати необхідні мотиви. 
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Оскільки останні є складними внутрішніми 
психологічними утвореннями, які може 
побудувати тільки сама особистість. 

Українські психологи розмежовують 
зміст і призначення різних видів 
психологічної допомоги, враховуючи те, що 
вони можуть взаємодіяти і доповнювати 
один одного. Взявши за основу підхід 
запропонований Г. Абрамовою [1], 
визначають такі основні види психологічної 
допомоги [6, с. 19-20]: 

– психодіагностика – це надання 
психологічної допомоги людині шляхом 
повідомлення їй об’єктивної психологічної 
інформації; 

– психологічна корекція – це 
організований вплив на особистість з метою 
зміни показників її активності відповідно до 
вікових норм психічного здоров’я; 

– психологічне консультування – це 
вид психологічної допомоги людям для 
досягнення ними цілей особистого 
зростання; 

– психотерапія – це вид психологічної 
допомоги, що передбачає активний вплив 
психотерапевта на особистість, який має на 
меті реконструкцію особистості. 

Зміст психологічної допомоги полягає в 
забезпеченні емоційної, смислової та 
екзистенційної підтримки людини або 
суспільства в ситуаціях ускладнення, які 
виникають у їх особистому та соціальному 
бутті [3]. 

Розглядаючи поняття «психологічна 
допомога» у широкому розумінні, можна 
вважати, що такі види практичної діяльності 
психолога, як діагностика, профілактика, 
корекція належать до видів психологічної 
допомоги. Аналізуючи поняття 
«психологічна допомога» у вузькому 
розумінні, слід мати на увазі насамперед 
консультування та психотерапію [6, с. 16-18].  

Тобто, з метою психологічного 
забезпечення мотивації правоохоронців, 
психологам доцільно застосовувати: 
психологічне консультування, психологічну 
корекцію, психологічний тренінг (вправи, 
ділові ігри). Це дозволить вливати на їх 
мотивацію, надавати психологічну допомогу 
в процесі становлення мотивації, в ході 
вирішення мотиваційних конфліктів. 

Одним з важливих методів впливу на 
мотивацію оперативних співробітників є 
психологічна консультація. Її доцільно 
проводити з метою надання правоохоронцям 

психологічної допомоги для розвитку та 
визначення існуючих мотивів діяльності, 
вибору мотиву в процесі мотиваційного 
конфлікту та усвідомлення того, що 
мотивація до діяльності в екстремальних 
умовах залежить не тільки від зовнішніх 
чинників, умов діяльності, певної ситуації, а 
й від самого фахівця.  

Щодо психологічної корекції в процесі 
становлення мотивації, то вона передбачає: 
виявлення і подолання впливу негативних 
чинників; формування нових цінностей, 
мотивів діяльності на основі проведеного 
аналізу і наслідків дії існуючих; розробку 
програми самовдосконалення, що включає і 
самовиховання, і самонавчання, і 
саморозвиток. 

Мотивація до діяльності в 
екстремальних умовах спонукає 
правоохоронців до самовиховання як 
професіонала, як громадянина. Значний 
вплив на особистість фахівця, відповідно і на 
його самовиховання, здійснюють такі 
чинники, як: зацікавленість процесом 
діяльності; заохочення; чітка організація 
процесу діяльності; наявність службового 
росту, перспективи; можливість проявити 
творчість в процесі виконання завдання. Ці 
чинники, відображаючись в свідомості 
правоохоронця, утворюють певний фон, 
основу, на якій формуються певні мотиви, в 
тому числі мотиви саморозвитку. 

На сьогодні для досягнення стійких змін 
в поведінці та діяльності людей психологи 
(О. Сидоденко, С. Занюк) розробили 
мотиваційні тренінги. Так, наприклад, 
О. Сидоренко, виходячи з того, що людина 
як суб’єкт змін може свідомо робити вибір, 
здійснювати навмисні зміни в собі і в своєму 
оточенні, створила тренінг на основі 
біологічних метафор. 

Цей тренінг повинен, з одного боку, 
бути корисним для керівників, які зможуть 
набути знання і навички, що сприятимуть 
більш ефективному мотивуванню 
правоохоронців. З іншого боку, учасники 
мотиваційного тренінгу зможуть, 
усвідомлюючи особливості своєї мотивації, 
навчитись керувати нею [8, с. 9]. Тренінг 
О. Сидоренко можна проводити в повному 
обсязі, але ця процедура вимагає багато часу 
(тренінг розрахований на три дні). 
Правоохоронців важко буде на три дні 
залучити до тренінгу, цим самим 
відволікаючи від термінових справ. Тому 
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можна використати окремо рольові ігри 
(«Автономізація мотиву», «Контракт», 
вправу «Самий немотивований співробітник 
в моєму житті», моніторинг власної 
актуальної мотивації [8, с. 117-160].  

Мотиваційний тренінг С. Занюка [4, 
с. 31-42] спрямований на формування 
мотивації навчальної діяльності студентів, 
старшокласників. Але він може бути 
рекомендований, як вказує автор, для інших 
фахівців. У системі МВС також розроблено 
соціально-психологічний тренінг 
професійної мотивації [7, с. 160-169], який 
передбачає корекцію мотиваційної сфери 
шляхом організації спеціального навчання, в 
ході якого кожен співробітник оволодіває 
психологічними засобами, що дозволяють 
здійснювати контроль та керувати 
внутрішньою і зовнішньою активністю.  

Отже, застосування зазначених видів 
психологічної допомоги дозволить 
психологам надавати правоохоронцям та їх 
керівникам психологічну допомогу в процесі 
становлення мотивації. 

Крім того, в ході психологічного 
забезпечення розвитку мотивації 
правоохоронців передбачається 
використання різноманітних методів 
мотивування: організаційно-службових, 
морально-психологічних, педагогічних, а не 
тільки матеріальних. Комплексне 
використання методів та засобів мотивування 
дозволять вирішувати проблеми, які 
зустрічаються на шляху становлення 
мотивації правоохоронців до діяльності в 
екстремальних умовах. 

Тепер перейдемо до методів 
мотивування. Мотивування – зовнішній 
вплив на мотивацію правоохоронця. Під 
методами мотивування розуміємо способи 
впливів на їх мотивацію.  

Але в літературі зустрічається опис і 
методів мотивації, і методів мотивування. 
Хоча як під першими, так і під другими, 
розуміють зовнішні впливи на мотивацію 
особистості (Д. Адаір, Г. Дмитренко, 
П. Кутельов, Т. Максименко, В. Сладкевич, 
І. Шарапатова та ін.). Розглядаючи зазначенні 
методи стосовно мотивації правоохоронців, 
будемо називати їх методами мотивування, а 
не мотивації. Оскільки вони здійснюються 
ззовні, а мотивація – внутрішнє утворення. 

З великого переліку існуючих методів 
мотивування ми вибрали тільки ті, що 
безпосередньо можна застосувати для 

оптимізації процесу становлення мотивації 
правоохоронців до діяльності в 
екстремальних умовах, враховуючи при 
цьому специфіку цієї діяльності.  

Почнемо з більш давніх за своїм 
утворенням, поширених і таких, що 
сприяють задоволенню нижчих потреб, а 
саме з методів економічних. Їх вплив 
пов’язаний із задоволенням матеріальних 
інтересів співробітників. 

Так, до економічних методів, віднесемо 
матеріальне стимулювання у вигляді 
заробітної плати, премій, додаткових виплат, 
заохочення у вигляді грошової винагороди, 
надання певних пільг (безкоштовний проїзд в 
міському транспорті, знижки в оплаті 
комунальних послуг тощо). 

Багато суперечок точиться навколо методів 
матеріального стимулювання. На перший 
погляд здається, що можна досягти оптимальної 
мотивації до професійної діяльності (існує 
певний оптимальний рівень мотивації, при 
якому діяльність виконується найкраще, а при 
низькому і дуже високому рівнях мотивації, 
ефективність діяльності є невисокою – закон 
Йоркса-Додсона), збільшивши розміри 
матеріального забезпечення, насамперед 
заробітної плати. І дійсно це так, бо щоб людина 
вирішувала соціальні, професійні та інші 
проблеми більш високого порядку, треба 
задовольнити її нижчі потреби (в їжі, житлі, 
одязі тощо). Незадоволення розміром заробітної 
платні - це те, що лежить на поверхні, про що 
правоохоронці говорять. Так, ця проблема 
безумовно важлива, але повністю її 
задовольнити ніколи неможливо, бо всім відома 
закономірність: «Чим більше є, тим більше 
хочеться», тільки можна частково зменшити.  

Протиріччя щодо кількості грошей, 
необхідних для мотивації успішної 
діяльності, існували завжди. 

При значному підвищенні грошової 
винагороди настає момент, коли фахівець 
віддає перевагу зниженню інтенсивності 
праці при подальшому збільшенні заробітної 
плати. Це межа – рівень його дійсних потреб. 
Значне зниження грошової винагороди веде 
до збільшення плинності кадрів. Найбільш 
ефективний шлях – зробити заробіток 
змінною величиною, тісно пов’язаною з 
кінцевим результатом [9, с. 486]. Розмір 
заробітної платні повинен бути пов’язаний з 
конкретними результатами і якістю роботи, а 
не тільки, наприклад, з терміном служби. 

До матеріальних методів мотивування 
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можна також віднести соціально-економічне 
стимулювання: забезпечення житлом, 
належний рівень медичного обслуговування, 
надання пільгових путівок до санаторіїв та 
будинків відпочинку. 

Застосування матеріальних методів 
мотивування керівниками різних рівнів 
дозволить створити достатнє матеріальне 
забезпечення, відповідні умови праці. Це 
сприятиме вирішенню професійних завдань 
правоохоронців, а не відволікатиме на 
роздуми як прогодувати сім’ю, де жити, де 
взяти гроші на ліки, на оздоровлення, на одяг 
тощо. 

До того ж, спонукають правоохоронців 
до діяльності не тільки, і не стільки, 
матеріальні мотиви, а й соціальні, 
професійні, самовдосконалення. Отже, 
недостатньо стимулювати діяльність 
правоохоронців тільки грошима. 

Тому перейдемо до розгляду 
неекономічних методів мотивування, вплив 
яких не пов’язаний із задоволенням 
матеріальних інтересів. До неекономічних 
методів відносимо: організаційно-службові, 
морально-психологічні, педагогічні. 

Організаційно-службові методи 
передбачають перш за все чітку організацію 
процесу виконання професійних завдань 
правоохоронцями в екстремальних умовах. 
Значну роль відіграє мотивування 
перспективою просування по службі, що 
спонукає правоохоронців відчувати 
впевненість у наступному дні, підвищувати 
кваліфікацію, якісно працювати. Вони 
стають самостійними, впевненими в 
прийняті рішень. Не менш важливими є 
своєчасні заохочення та стягнення, моральна 
підтримка з боку колег, керівництва; 
згуртований колектив. Застосування 
організаційно-службових методів сприятиме 
формуванню та актуалізації таких мотивів, 
як: інтерес до професійної діяльності, 
бажання успішно виконувати професійні 
завдання в будь-яких умовах, прагнення 
самоствердитися й стати успішним фахівцем. 

Наступною групою неекономічних 
методів мотивування є морально-
психологічні. До них відносимо створення 
сприятливих відносин, взаємостосунків в 
умовах виконання професійних завдань, 
сприятливого соціально-психологічного 
клімату в колективі, підтримка традицій; 
підтримка та заохочення щодо дотримання 
правових, моральних норм, протиборство з 

негативними неформальними правилами, 
стереотипами, традиціями, переконаннями, 
аморальними діями та вчинками.  

Важливим, є створення умов, за яких 
правоохоронці відчували б гордість за те, що: 
можуть краще ніж інші виконувати завдання 
в складних умовах; проходять службу в 
кращому підрозділі і виконують важливу й 
необхідну роботу як для країни, так і для її 
громадян. Крім того, професійна діяльність 
повинна приносити задоволення.  

Також цікавою щодо цього є порада 
американського професора психології 
Ф.Герцберга [2, с. 80]. Він зазначав, що якщо 
в процесі діяльності людини діє комплекс 
факторів: успіх – визнання – сама робота – 
відповідальність – просування по службі, то 
задоволення її основних потреб досягає 
такого ступеня, що людина відчуває 
виключно позитивні відчуття щодо всієї 
роботи. 

Не менш важливим є вміння та 
прагнення керівництва забезпечити 
можливість кожному правоохоронцю 
проявити свої здібності, творчість, 
застосувати знання, вміння та набуті 
навички. І це дозволить йому відчути свою 
значимість як фахівця, повірити в свої 
можливості виконувати складні завдання, 
прагнути до самовдосконалення, 
інтелектуального розвитку та досягнути 
успіху. Зокрема, такого фахівця треба 
ставити за приклад іншим, наголошувати на 
важливості та значущості виконаної ним 
роботи. 

До морально-психологічних методів 
мотивування також відносимо визнання 
керівництвом заслуг та досягнень у процесі 
виконання професійних обов’язків. Особисте 
визнання полягає в тому, що правоохоронців, 
які особливо відзначились, зазначають в 
доповідях вищому керівництву, персонально 
вітають з нагоди свят і сімейних дат. 
Публічне визнання проявляється у вигляді 
заохочень, схвалень.  

Суттєвий вплив на мотивацію до служби 
здійснюють подяки від керівництва 
правоохоронного органу, заохочення 
преміями та цінними подарунками – за 
зразкове виконання професійних обов’язків, 
підвищення якості, результативності 
діяльності, тривалу і бездоганну роботу, 
творчість; а також нагородження орденами і 
медалями, нагрудними знаками – за особливі 
заслуги. Взагалі заохочення покликане 
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стимулювати не тільки конкретного 
правоохоронця, а й інших. Для цього воно 
повинне сприйматися колективом як 
справедливе. При цьому допускається 
поєднання декількох заохочень, наприклад 
матеріального і морального. Щоб система 
заохочень була ефективною, доцільно, щоб і 
керівники всіх рівнів особисто брали участь у 
заохоченні. 

Але окрім конкретних вагомих 
заохочень, не можна недооцінювати силу 
таких методів мотивування як схвалення, 
визнання. Кожен правоохоронець, який 
завзято, наполегливо працював, хоче почути 
схвалення від керівника, від колег. Якщо 
цього не відбувається, то в нього складається 
враження, що його не помітили, не оцінили. 
Поступово формується негативний 
емоційний стан незадоволення собою, своєю 
діяльністю, виникає відчуття невпевненості в 
своїх силах, в можливостях правильно 
виконувати професійні завдання. Відповідно, 
мотивація до діяльності змінюється, 
зменшується кількість мотивів до служби. 

Д. Адаір писав, що схвалення – це 
кисень для людського духу [2, с. 233-235]. 
Зазначаючи при цьому, що для багатьох 
людей перспектива схвалення як стимулятор 
зусиль виявляється важливішою грошей.  

Керівники повинні використовувати всі 
можливості, бути уважними, щоб знайти 
причини похвалити чи подякувати своїх 
підлеглих. Більшість правоохоронців 
розглядають свій вклад в загальну справу як 
незначний. Отримуючи схвалення, вони 
поводять себе стримано, не виражаючи 
бурхливих емоцій. Як правило, вони не 
вимагають особливого ставлення до своєї 
особи, не зводять ілюзій стосовно власної 
значущості. Вони не роблять нічого напоказ, 
щоб звернути на себе увагу, а просто з дня в 
день добросовісно і наполегливо виконують 
свою роботу. Кожен керівник підрозділу 
повинен розуміти це, ставитись з повагою до 
кожного фахівця, вміти розпізнати, оцінити й 
схвалити його вклад у загальну справу. 

Важливо додати, що одним із засобів 
ефективної дії схвалення, визнання на 
мотивацію вважається звернення керівника 
до підлеглого співробітника по імені. Так, 
наприклад, грецький полководець 
Ксенофонт, який був учнем Сократа, 
підкреслював, як важливо для воєначальника 
знати імена своїх офіцерів: «Любий механік 
знає назву знарядь свого ремесла, любий 

лікар знає назву інструментів, що 
використовує, і тому мені вважається 
дивним, якщо б воєначальник був так 
дурний, що не знав імен офіцерів, які 
знаходяться під його началом». Ксенофонт 
вказував, що офіцер, котрий знає, що його 
ім’я відоме начальнику, старається більше 
ніж інші. 

До того ж, хвалити треба, як правило, тоді 
коли справу завершено, а в процесі виконання 
завдання можна висловлювати схвалення, 
поєднуючи його з рекомендаціями. 

До педагогічних методів мотивування 
відносимо: переконання, роз’яснення, 
приклад. Ці методи називають 
педагогічними, бо вони здійснюються в 
процесі навчання, виховання 
правоохоронців. 

Переконання апелює до свідомості 
фахівця. Застосовувати вказаний метод слід з 
врахуванням індивідуальних особливостей 
правоохоронця, обставин, що склалися. 
Переконувати можна використовуючи 
значимі факти, приклади, аргументи і 
контраргументи, пояснюючи можливі 
негативні наслідки.  

Для правоохоронців дуже важливим є 
розуміння суспільної значущості їх 
діяльності, важливості завдання, що треба 
виконувати в екстремальних умовах. Тому 
ефективним є роз’яснення цілей, як 
особистих, так і суспільних; результатів 
діяльності; можливого впливу різноманітних 
чинників; значущості мотивів.  

Велику силу має педагогічний метод 
мотивування – приклад. Золоте правило 
мотивації полягає в тому, що людина ніколи 
не зможе надихнути інших, якщо не буде 
мати натхнення сама. Тільки лідер з певною 
мотивацією, мотивує інших. Живий приклад 
– це великий спокусник [2, с. 153]. 

Приклад створює певний образ у 
свідомості правоохоронця, який є взірцем 
для наслідування, продукує алгоритми дій, 
підкріплює позитивні емоції, тим самим 
активізує діяльність.  

Вказані методів мотивування 
сприятимуть формуванню та актуалізації 
мотивів правоохоронців та мінімізують, 
нейтралізує дію негативних факторів.  

Отже, охарактеризувавши психологічне 
забезпечення становлення мотивації 
правоохоронців до діяльності в 
екстремальних умовах, можемо зробити 
певні висновки: 
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 під психологічним забезпеченням ـ
процесу становлення мотивації 
правоохоронців до діяльності в 
екстремальних умовах розуміємо комплексне 
використання (з митою їх мотивування 
керівниками підрозділів, психологами) 
різних видів психологічної допомоги, 
методів мотивування до успішних дій в 
екстремальних умовах;  

 управлінська функція мотивації діє в ـ
процесі психологічного забезпечення 
становлення мотивації правоохоронців до 
екстремальної діяльності й проявляється в 
мотивуванні їх керівниками всіх рівнів; 

 психологічно забезпечити розвиток та ـ
підтримання мотивації правоохоронців до 

успішного виконання ними професійного 
обов’язку в екстремальних умовах дасть 
змогу застосування щодо них психологічної 
допомоги (консультації, корекції, тренінгу) 
компетентними фахівцями-психологами та 
методів мотивування (матеріальних, 
організаційно-службових, морально-
психологічних, педагогічних) керівниками 
підрозділів. 

Перспективи подальших досліджень. 
Ураховуючи важливість мотиваційної 
складової правоохоронної діяльності, у 
подальшому планується розробка та 
обґрунтування етапів розвитку мотивації 
правоохоронців у процесі їх професійної 
діяльності. 
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF THE FORMATION OF LAW OFFICERS’ MOTIVATION 

TO THE ACTIVITY IN EXTREME CONDITIONS 
In the article the psychological support of the formation of law officers’ motivation to the activity in extreme 

conditions is characterized. It is defined the notions “motivation”, “motivation formation”, “psychological 
support of motivation formation”, contents and kinds (psychological consulting, psychological correction, 
psychological training) of psychological assistance, which should be realized with the motivating of 
professionals. It is revealed the essence of motivating of personality and methods of motivating to successful 
actions in extreme conditions (material, organizational-service, ethical-psychological, pedagogical). It is 
analyzed the contents of each of the defined groups of methods to motivate law officers to the activity in extreme 
conditions and it is focused on the role and actions of unit supervisors within the framework of psychological 
support of the formation of law officers’ motivation to the activity in extreme conditions. 

Key words: motive, motivation, psychological assistance, motivating, methods of motivating. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ  
В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
Дана стаття присвячена проблемі інформаційно-психологічної безпеки особистості в сучасному 

(інформаційному) суспільстві. В ній розглядається яке місце в системі безпеки, інформаційної безпеки 
та в інших сферах безпеки держави займає інформаційно-психологічна безпека особистості, які чинники 
на неї впливають. 

Данная статья посвящена проблеме информационно-психологической безопасности личности в 
современном (информационном) обществе. В ней рассматривается какое место в системе 
безопасности, информационной безопасности и в других сферах безопасности государства занимает 
информационно-психологическая безопасность личности, какие факторы на нее влияют. 

У наш час виникає необхідність постійної 
готовності до впливу різноманітних форм 
маніпуляційного характеру, які проявляються 
як в безпосередньому спілкуванні, так і в 
засобах масової комунікації (друк, телебачення, 
кіно, радіо), в різних виступах у масовій 
аудиторії, свідомо чи ні, цілеспрямовано або 
мимоволі. Використовуються психологічні 
засоби маніпулятивного характеру значною 
мірою не на нашу користь [1-5]. 

Все це впливає на перебіг соціальних 
процесів та й відбивається на особистості, на її 
включеності до інформаційного простору, 
утворює новій феномен “інформаційної 
(інформаційно-психологічної) безпеки 
особистості”. Даний феномен постає одним із 
найважливіших чинників забезпечення безпеки 
держави, тому що має відношення до 
свідомості людини, її переконань, смислів, 
ідеалів і впливає на її поведінку, життя та 
діяльність. Тим самим визначаючи 
ефективність людини, ступінь корисності її для 
суспільства [2, 5, 7, 8]. 

Однак дана проблематика, на сучасному 
етапі розвитку психологічної науки постає 
недостатньо дослідженою, що й обумовлює 
актуальність нашої статті, визначає її мету та 
завдання. 

Мета: Визначити аспекти інформаційно-
психологічної безпеки особистості у сучасному 
суспільстві. 

Завдання: З’ясувати, що являє собою 
інформаційно-психологічна безпека 
особистості у контексті національної безпеки в 
умовах сучасного (інформаційного) суспільства 
та основні загрози щодо неї. 

В сучасних умовах Україна є об'єктом 
безперервного інформаційно-психологічного 
впливу, що обумовлено її геополітичним 
положенням і наявністю політичних, 
економічних та інших інтересів щодо нашої 
держави з боку розвинених країн та сусідніх 
держав, що зумовлює велику ймовірність 

втягнення її в різноманітні інформаційні війни 
[3]. 

У цьому контексті проблеми забезпечення 
інформаційної безпеки національних інтересів 
у будь-якій сфері останнім часом набуває усе 
більшої значущості. Згідно зі ст.17 Конституції 
України, забезпечення інформаційної безпеки 
держави стоїть на одному рівні із захистом 
суверенітету й територіальної цілісності 
України, забезпечення її економічної безпеки як 
найважливішими функціями держави. 

Державна політика забезпечення 
інформаційної безпеки України є невід'ємною 
складовою державної політики національної 
безпеки України і являє собою офіційно 
прийняту систему поглядів та практичну 
діяльність органів державної влади і 
управління, спрямовану на забезпечення такого 
стану соціальних суб'єктів, при якому наявність 
будь-якої інформаційної загрози не призводить 
до зниження рівня інформаційної безпеки 
нижче припустимого, небезпечного з високою 
ймовірністю реалізації негативних 
інформаційних впливів. 

Особлива увага приділяється 
дослідженню проблем інформаційної безпеки 
суспільства та особистості: розглядаються 
суспільна свідомість та її роль у формуванні 
національної ідеї, сучасні технології 
маніпуляції масовою свідомістю, сучасні 
засоби впливу на суспільство та фактори 
негативного інформаційно-психологічного 
впливу на суспільну свідомість, шляхи їх 
нейтралізації, як модель особистості – 
морально-семантичний фільтр – його складові 
та механізми сприймання інформації із 
оточуючого середовища, свідомість і 
підсвідомість особистості та механізми їх 
взаємодії, рефлексивне управління як 
технологія маніпуляції поведінкою 
особистості, безпека життєдіяльності людини в 
інформаційному просторі. 

Для розуміння інформаційної 
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(інформаційно-психологічної) безпеки 
особистості в умовах сучасного суспільства 
необхідно з’ясувати яке місце вона займає у 
системі національної безпеки. 

Основні засади державної політики, 
спрямованої на захист національних інтересів, 
гарантування в Україні безпеки особистості, 
суспільства і держави від зовнішніх й 
внутрішніх загроз в усіх сферах 
життєдіяльності містяться в законі України 
"Про основи національної безпеки України". У 
ньому наведені визначення базових термінів, а 
саме [2, 3]: 

національна безпека – захищеність 
життєво важливих інтересів людини і 
громадянина, суспільства і держави, за якої 
забезпечуються сталий розвиток суспільства, 
своєчасне виявлення, запобігання і 
нейтралізація реальних та потенційних загроз 
національним інтересам;  

національні інтереси – життєво важливі 
матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності 
Українського народу як носія суверенітету і 
єдиного джерела влади в Україні, визначальні 
потреби суспільства і держави, реалізація яких 
гарантує державний суверенітет України та її 
прогресивний розвиток;  

загрози національній безпеці – наявні та 
потенційно можливі явища і чинники, що 
створюють небезпеку життєво важливим 
національним інтересам України. 

Крім того, національна безпека 
визначається як сукупність зв'язків і відношень, 
які характеризують такий стан особистості, 
соціальної групи, суспільства, держави, народу, 
при якому забезпечуються їх тривале, стабільне 
існування, задоволення і реалізація життєвих 
потреб, спроможність до ефективного відбиття 
внутрішніх і зовнішніх загроз, саморозвитку і 
прогресу. 

Правову основу у сфері національної 
безпеки України складають Конституція, 
закони України, міжнародні договори, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою 
України, а також видані на виконання законів 
інші нормативно-правові акти. 

Об'єктами національної безпеки є [3]: 
людина і громадянин – їхні конституційні 

права і свободи; 
суспільство – його духовні, морально-

етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та 
матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє 
природне середовище і природні ресурси;  

держава – її конституційний лад, 
суверенітет, територіальна цілісність і 
недоторканність. 

Національна безпека включає наступні 
складові: 

зовнішньополітична сфера; 
сфера державної безпеки; 
воєнна сфера та сфера безпеки 

державного кордону України (воєнна безпека); 
внутрішньополітична сфера; 
економічна сфера; 
соціальна та гуманітарна сфери; 
науково-технологічна сфера; 
екологічна сфера; 
інформаційна сфера (інформаційна 

безпека). 
Отже ми спостерігаємо, що інформаційна 

сфера фактично перетинає усі підсистеми 
національної безпеки, а в умовах переходу до 
інформаційного стану розвитку суспільства і 
постає визначальною для соціальної та 
гуманітарної сфер, де й знаходиться предмет 
нашого дослідження людина (особистість). 

Далі ми перейдемо до розгляду основних 
понять, що визначають проблематику 
інформаційної (інформаційно-психологічної) 
безпеки особистості, а саме: “інформаційна 
безпека суспільства”, “інформаційна 
(інформаційно-психологічна) безпека 
особистості”, “інформаційне середовище”, 
“загрози інформаційній безпеці особистості”, 
“психологічне здоров’я” та інші. 

Відмітною особливістю нашого часу є 
перехід до нового якісного стану суспільства, 
який характеризується різким підвищенням 
ролі інформаційних процесів й, зокрема, 
створенням цілої індустрії виробництва 
інформації. Передбачається, що сучасне 
суспільство знаходиться на переході до якісно 
іншій формі свого існування – інформаційному 
суспільству і в ширшому контексті – до 
інформаційної цивілізації [4, 5, 7, 8]. 

Життя людини розгортається не лише у 
фізичному середовищі, світі природи, але і у 
світі штучному, який ним самими і створений. 
Його можна розділити на дві основних 
складових частини – техносферу (світ техніки, 
технологій і тому подібне) та інформаційне 
середовище. 

Розглянемо основні особливості 
інформаційного середовища, як об’єктивного 
поля, основи сучасного життя, функціонування 
та життєвих реалізацій суспільства, людини 
(особистості) [2]. 

Першою характерною особливістю 
інформаційного середовища суспільства, в 
більше широкому контексті – усій людській 
цивілізації, є те, що їй властиво постійне і 
стрімке розширення, яке здійснюється самою 
людиною (окремими особами, групами людей, 
організаціями, певними соціальними 
інститутами та інші). Особливо бурхливо 
розширення інформаційного середовища 
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суспільства відбувається останнім часом, і 
темпи його постійно зростають. 

Другою характерною особливістю є те, що 
в інформаційному середовищі в інтегрованому 
виді, в різноманітних поєднаннях, одночасно 
функціонує інформація, яка адекватно відбиває 
існуючий світ, а також деформована, 
спотворена інформація. 

Це обумовлено як складністю самого 
процесу пізнання і неповнотою наших знань 
про світ, так і упередженістю, суб'єктивністю 
людей, що її породжують, часто – 
цілеспрямованим використанням 
інформаційних процесів для введення оточення 
в оману, досягнення власних цілей й 
ігнорування того, що наноситься збиток і 
шкоду іншим людям. 

Тобто спостерігається дві основні 
тенденції, а саме: стрімке розширення 
інформаційного простору (що само по собі вже 
є загрозою для особистості) та свідоме чи 
несвідоме викривлення інформації, утворення 
ілюзорного життєвого простору. 

Все це є полем у якому формуються 
система інформаційної безпеки та система 
інформаційних небезпек суспільства і 
особистості. 

В основі розуміння інформаційної безпеки 
суспільства лежать поняття пов’язані із 
розумінням колективної, масової, суспільної, 
національної свідомості. 

Інформаційна безпека суспільства є 
системою вищого рівня для системи 
інформаційної (інформаційно-психологічної) 
безпеки особистості, тому, що людина й 
особистість проходять шлях свого розвитку, 
становлення у процесі соціалізації і набувають 
своїх особливостей і рис у відповідності до 
особливостей даного суспільства (географічне 
положення, стан розвитку, історія, мова, 
традиції, політичний устрій, національні ідей, 
смисли та інше). Тому вплив на суспільство та 
суспільну свідомість є одним із найважливіших 
чинників, який і визначає те, якою буде 
особистість, а відповідно її спроможність 
чинити опір негативним інформаційно-
психологічним впливам [2, 3]. 

До загроз на цьому рівні можна віднести 
цілеспрямований інформаційно-
пропагандистський вплив на суспільство, 
суспільну свідомість, культуру суспільства з 
метою зміни чи викривлення їх. У якості 
інструменту можуть використовуватися 
пропаганда, нав’язування інших цінностей, 
образів, ПР-технології, нейролінгвістичне 
програмування та інші форми і способи впливу. 

Отже нами розглянуто інформаційне 
середовище, його особливості, у межах якого 

відбувається формування людини 
(особистості), та основні різновиди впливу на 
це середовище за допомогою різноманітних 
інформаційних засобів. 

Для подальшого розгляду нашої 
проблематики необхідно дати визначення, що 
являє собою безпека, інформаційна безпека та 
інформаційно-психологічна безпека 
особистості у суспільстві. 

Відповідно до положень академічних 
тлумачних словників російської, англійської, 
французької і німецької мов поняття "безпека" 
пов’язується не лише з відсутністю загрози, а 
більшою мірою із станом, почуттями і 
переживаннями людини, стан, почуття або 
засоби перебування у безпеці, відсутність 
тривожності, упевненість, стабільність, свобода 
від небезпеки, відсутність занепокоєння, 
можливість розраховувати на що-небудь та 
інші [2]. 

Таким чином, в різних культурах 
сформувалися приблизно однакові уявлення 
про безпеку, акцент в яких робиться на 
почуттях і переживаннях людини, пов'язаних з 
його положенням в сьогоденні і перспективами 
на майбутнє. Іншими словами, для людини 
безпека переживається, в першу чергу, як 
почуття захищеності від дії різного роду 
небезпек. 

Можна стверджувати, що психологічна 
безпека розглядається як стан суспільної 
свідомості, при якому суспільство в цілому і 
кожна окрема особа сприймають існуючу 
якість життя як адекватне і надійне, оскільки 
воно створює реальні можливості для 
задоволення природних і соціальних потреб 
громадян в сьогоденні і дає їм підстави для 
упевненості в майбутньому. 

Зміст поняття "інформаційно-
психологічна безпека" в загальному вигляді 
можна позначити як стан захищеності 
індивідуальної, групової і громадської 
свідомості, соціальних суб'єктів різних рівнів 
спільності від дії інформаційних чинників, що 
викликають дисфункціональні соціальні 
процеси. Іншими словами, йдеться про такі 
соціальні процеси, які ускладнюють, або 
перешкоджають нормальному 
функціонуванню державних і соціальних 
інститутів суспільства та людини як 
повноправного і вільного громадянина [2, 3]. 

Таким чином, проблема інформаційно-
психологічної безпеки особистості, її 
психологічної захищеності та способів 
формування психологічного захисту в умовах 
кардинальних змін суспільства викликає 
інтерес у багатьох дослідників як в 
теоретичному, так і в прикладному плані. 



Питання психології 

Вісник Національного університету оборони України 2 (39) /2014 218 

Для того, щоб забезпечити інформаційну 
(інформаційно-психологічну) безпеку 
особистості у суспільстві, необхідно з’ясувати 
основні загрози стосовно неї. 

Загальним джерелом зовнішніх загроз 
інформаційно-психологічної безпеки 
особистості виступає та частина 
інформаційного середовища суспільства, яка 
через різні причини неадекватно відбиває 
оточуючий світ. Тобто, інформація, яка вводить 
людей в оману, у світ ілюзій, не дозволяє 
реально сприймати оточення і саму себе. 

Це пов’язане із тим, що інформаційне 
середовище набуває для людини характеру 
другої, суб'єктивної реальності. Ту її частину, 
яка містить інформацію, що неадекватно 
відбиває навколишній світ, й ті її 
характеристики і процеси, які ускладнюють, 
або перешкоджають адекватності сприйняття 
та розуміння людиною оточення і самої себе. 
Це можна умовно позначити як "ілюзорна 
реальність". Незважаючи на свою ілюзорність, 
вона є основним зовнішнім джерелом загроз 
інформаційно-психологічної безпеки 
особистості [2, 3, 6]. 

У іншу групу джерел загроз можна 
включити дії тих людей, які, переслідуючи 
власні цілі, домагаються цього, 
використовуючи різні способи інформаційно-
психологічного впливу на інших людей без 
урахування їх інтересів, вводячи в оману, діють 
врозріз з їх інтересами, завдаючи їм шкоду. Це є 
діяльність різних осіб – від політичних лідерів, 
державних і громадських діячів, представників 
засобів масової комунікації, літератури і 
мистецтва, до повсякденних партнерів по 
міжособистісній взаємодії.  

Доступ до широкомасштабного 
використання нових інформаційних технологій 
і контролю за засобами масової комунікації 
багаторазово посилює можливості 
інформаційно-психологічного впливу на людей 
за допомогою зміни інформаційного 
середовища суспільства. Більшою мірою це 
притаманне різноманітним соціальним 
організаціям – різним об'єднанням людей, 
соціальним групам, громадським, політичним 
та державним структурам, деяким соціальним 
інститутам суспільства. 

У зв'язку з цим можливо виділити ще три 
відносно самостійних групи джерел загроз 
інформаційно-психологічній безпеці 
особистості. Для особистості може являти 
інформаційно-психологічну небезпеку 
діяльність різних угрупувань і об'єднань людей, 
зокрема, деяких політичних партій, суспільно-
політичних рухів, націоналістичних і 
релігійних організацій, фінансово-економічних 

і комерційних структур, лобістських і 
мафіозних груп. Їх діяльність стає 
небезпечною, з того часу, як тільки для 
досягнення своїх цілей вони починають 
застосовувати різного роду засоби 
інформаційно-психологічного впливу, 
змінюючи за допомогою цього поведінку 
людей та наносити шкоду їх інтересам [2, 3]. 

Сучасні фахівці в галузі інформаційної 
безпеки особистості пропонують ще одну 
класифікацію основних інформаційних загроз 
суспільству й особистості, яка відбиває 
реальний стан пострадянського простору, а 
саме: 

1. Обмеження, свободи слова та доступу 
громадян до інформації. 

2. Руйнування системи цінностей, 
духовного та фізичного здоров'я особистості, 
суспільства, негативні зміни їх цільових 
настанов. 

3. Маніпулювання громадською думкою з 
боку влади, фінансово-політичних кіл. 

4. Обмеження можливостей органів влади 
прийняти адекватні рішення. 

5. Порушення штатного режиму 
функціонування (руйнування) критично 
важливих інформаційних мереж, систем 
управління.  

6. Несанкціонований виток таємної, 
конфіденційної та іншої інформації.  

7. Спотворення (знищення) 
інформаційних ресурсів, програмного 
забезпечення. 

8. Низький рівень інтегрованості у 
світовий інформаційний простір. 

Окрім загроз інформаційній 
(інформаційно-психологічній) безпеці 
особистості виокремлюють й засоби впливу. 

Як основні засоби інформаційно-
психологічного впливу на людину, в 
узагальненому виді, виділяють наступні: 
засоби масової комунікації; література; 
мистецтво; освіта; виховання; особистісне 
спілкування. 

Крім того виділяють внутрішні джерела 
загроз інформаційно-психологічній безпеці 
особистості, які закладені в самій біосоціальній 
природі психіки людини, в особливостях її 
формування і функціонування, в 
індивідуально-особистісних характеристиках 
індивіда. 

Через ці особливості люди відрізняються 
здатністю до сприйняття інформації, 
можливостями аналізу й оцінки її. 

Окрім індивідуальних особливостей є 
певні загальні характеристики і закономірності 
функціонування психіки, які впливають на 
схильність до зазначеного впливу. 
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Існують певні закономірності сприйняття і 
реагування на малоусвідомлювані і 
неусвідомлювані дії, наприклад, на підпорогові 
стимули і тому подібне. 

Знання своїх індивідуально-психологічних 
особливостей і загальних характеристик, 
закономірностей функціонування психіки стає 
для людини у сьогоденні не лише обов'язковим 
елементом його загальної культури, але й 
необхідною умовою безпеки у соціальній 
взаємодії, в різних міжособистісних 
комунікативних ситуаціях [2, 3, 9]. 

Поряд із представленими підходами та 
чинниками загроз, фахівці відносяться до 
основних загроз інформаційній безпеці 
особистості ще й психологічні маніпуляції та 
прихований примус. 

Виникнення та широке застосування 
даних різновидів впливу обумовлені змінами у 
суспільстві, ломкою соціальних структур, 
громадських стосунків, поглиблення процесів 
демократизації й гласності, які створюють для 
людини якісно нові альтернативи вибору 
життєвого шляху. В той же час ці явища 
викликають у багатьох людей дезорієнтацію в 
особливостях сучасної соціальної ситуації, 
напрямах її розвитку, невизначеність в 
уявленнях про перспективи власного 
життєвого шляху. 

Спостерігається гостре відчуття людиною 
своєї соціальної незахищеності, невпевненості 
у власному майбутньому, загрози безпеці 
існування як повноцінного громадянина і 
особистості, а перехід до вільного ринку, 
абсолютизація ринкових стосунків і 
конкуренції як способу соціальної взаємодії 
неминуче приводять сучасне суспільство до 
масового використання психологічних 
маніпуляцій. 

В інформаційному аспекті маніпулятнвний 
вплив розглядається як особливий вид 
інформаційного впливу де інформація виступає 
як засіб примушення особистості до здійснення 
вчинків, які є невластивими або неприйнятними 
для неї [2, 3].  

Висування психології маніпуляцій, як 
суспільно-психологічного явища, на провідне 
місце в системі загроз інформаційно-
психологічної безпеки особистості 
визначається наступними чинниками [2-4]: 

масовим поширенням і включеністю 
психологічних маніпуляцій в інформаційно-
комунікативні процеси, ефект дії яких 
багаторазово посилюється широкомасштабним 
і стихійним поширенням новітніх 
інформаційних технологій, засобів комунікації, 
телекомунікаційної техніки тощо; 

різким збільшенням кількості суб'єктів 

маніпулятивної дії (політичні, релігійні, 
містичні організації, рекламні агентства, різні 
фінансові і інші комерційні структури, окремі 
особи), що мають доступ до сучасних 
маніпулятивних технологій і засобів 
поширення інформації; 

відсутністю дієвої системи соціально-
психологічного захисту особистості в 
масштабах суспільства в цілому, оскільки 
традиційні захисні механізми зруйновані або 
просто неадекватні сучасним умовам, а нові не 
сформовані достатньою мірою; 

стихійним і масовим поширенням 
новітніх маніпулятивних технологій 
(наприклад, НЛП – нейролінгвістичне 
програмування та інші); 

слабкою сформованістю у громадян 
механізмів індивідуального психологічного 
захисту від маніпулятивних дій; 

підвищеною схильністю значної частини 
населення впливу маніпуляції у зв'язку з 
тривалим знаходженням в кризових умовах 
кардинальної зміни суспільства, що різко 
знижує опір до неї. 

Відмічені вище чинники перешкоджають 
формуванню адекватної інформаційно-
орієнтовної основи соціальної поведінки, 
життєдіяльності особистості, пригнічують її 
емоційно-вольову сферу. 

Поряд із маніпуляцією (маніпулятивним 
впливом) важливе місце посідає таємний 
примус особистості, який розглядається як 
соціально-психологічне явище [2, 3]. 

Спроби проаналізувати способи таємного 
управління людиною, які по своїй суті є 
прихованим психологічним примусом 
особистості, виділити їх істотні характеристики 
і закономірності функціонування серйозним 
чином ускладнюються двома основними 
обмеженнями. 

Перше з них пов'язано з тим, що 
використання цих способів ніколи не 
афішувалося, а їх застосування публічно навіть 
засуджувалося. Друге обмеження пов'язане з 
певною універсальністю цих способів та 
багатоманітністю проявів, специфічністю 
застосування в різних ситуаціях. 

Широке використання способів 
прихованого психологічного примусу людей в 
різних культурах і соціальних сферах, в 
різноманітних ситуаціях взаємодії людей 
знайшло віддзеркалення в уявленнях і поняттях 
повсякденної та наукової мови. Це обумовлено 
поширеністю і функціонуванням таємного 
примусу особистості як міжкультурного 
соціально-психологічного феномену соціальної 
взаємодії, що зафіксовано у ряді термінів і 
понять повсякденної мови, в описах прийомів 
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й певних схем використання методів дії на 
людину, в наукових уявленнях про механізми і 
узагальнені моделі процесів психологічної та 
інформаційної дії. 

Афери, махінації, шахрайство, блеф, 
стратагеми, маніпуляції, психологічні і 
рефлексивні ігри, політичні інтриги, 
містифікації, провокації, психологічні й таємні 
операції, пропаганда і психологічна війна, 
управління супротивником, політичні ігри, 
рекламні кампанії, політична та комерційна 
реклама, дезінформація та інші – далеко не 
повний перелік понять, які використовуються 
для позначення способів та проявів феномену 
таємного примусу людини [2, 3, 5]. 

В той же час слід зазначити, що 
відбувається певна трансформація моральної 
оцінки способів таємного примусу, що 
використовуються у сфері соціального 
управління. Моральне несхвалення їх 
використання сприяє появі такого прийому, як 
публічне звинувачення опонентів в їх 
застосуванні й, таким чином, в порушенні 
нібито загальноприйнятої етики соціальної 
взаємодії. 

От же нами було розкрито систему 
інформаційної (інформаційно-психологічної) 
безпеки особистості у сучасному 

(інформаційному) суспільстві, основні джерела 
загроз та їх різновиди, зміст основних понять, 
що визначають сукупність явищ і процесів у 
цій сфері. 

Висновки: 
1. Інформаційна (інформаційно-

психологічна) безпека особистості у сучасному 
(постсучасному, інформаційному) суспільстві 
постає як нагальна проблема, яка потребує 
комплексного та системного вирішення.  

2. Інформаційно-психологічна безпека 
особи визначається як стан захищеності 
психіки від дії різноманітних інформаційних 
чинників, що перешкоджають або 
ускладнюють формування і функціонування 
адекватної інформаційно-орієнтаційної основи 
соціальної поведінки людини, перешкоджають 
процесу її соціалізації особистості та в цілому 
негативно впливають на життєдіяльності її в 
сучасному суспільстві. 

3. В сучасному світі існує безліч 
різноманітних загроз інформаційно-
психологічній безпеці особистості (зовнішні, 
внутрішні та інші) які впливають на людину на 
різних рівнях, різноманітними засобами, 
маніпулюючи її свідомістю та утворюючи 
хибні форми сприйняття нею реальності. 
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INFORMATIVELY-PSYCHOLOGICAL SAFETY OF PERSONALITY IS IN THE 

CONDITIONS OF MODERN SOCIETY. 
This article is sanctified to the problem of informatively-psychological safety of personality in modern 

(informative) society. In her what place is examined in the system of safety, informative safety and informatively-
psychological safety of personality occupies in other spheres of safety of the state, what factors influence on her. 
The various forms of influence are examined on informatively-psychological safety of personality, manipulation, 
secret compulsion and other. In addition, in the article the lighted up threats in the modern world (external, 
internal et al) which influence informatively-psychological safety of personality on a man on different levels, by 
various facilities, manipulating her consciousness and forming the erroneous forms of perception by her realities. 
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УЯВЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОВС ВІДНОСНО 
 ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ 

 
В статті розглядається когнітивна складова соціально-психологічних установок працівників ОВС 

у відношенні різних категорій неповнолітніх правопорушників. Визначені типи особистості різних 
категорій неповнолітніх правопорушників на думку правоохоронців. Дана детальна характеристика 
бачення співробітників ОВС особистісних якостей різних категорій неповнолітніх правопорушників. 
Виділені найбільш значимі особистісні якості різних категорій неповнолітніх правопорушників. 
Здійснено порівняльний аналіз особистісних якостей різних категорій неповнолітніх правопорушників на 
основі вивчення схожості та відмінності психологічних особливостей неповнолітніх.  

Ключові слова: особистість неповнолітнього правопорушника, соціально-психологічні установки, 
когнітивний компонент, уявлення працівників ОВС. 

В статье рассматривается когнитивная составляющая социально-психологических установок 
сотрудников ОВД в отношении различных категорий несовершеннолетних правонарушителей. Определены 
типы личности различных категорий несовершеннолетних правонарушителей, по мнению 
правоохранителей. Дана подробная характеристика видения сотрудников ОВД личностных качеств 
различных категорий несовершеннолетних правонарушителей. Выделены наиболее значимые личностные 
качества различных категорий несовершеннолетних правонарушителей. Осуществлен сравнительный 
анализ личностных качеств различных категорий несовершеннолетних правонарушителей на основе 
изучения сходства и различия психологических особенностей несовершеннолетних.  

Ключевые слова: личность несовершеннолетнего правонарушителя, социально-психологические 
установки, когнитивный компонент, представление сотрудников ОВД. 

Постановка проблеми. В умовах 
сьогодення, суспільство і держава ставить 
перед працівниками міліції завдання сприяти 
створенню кожній дитині належних умов для 
повного і гармонійного розвитку особистості, 
забезпечити правильність та ефективність 
правових рішень щодо неповнолітнього, 
який потрапив у конфлікт із законом, 
сприяти його перевихованню та подальшій 
соціальній підтримці. Тому головним 
соціальним призначенням правоохоронних 
органів, пріоритетним напрямом їх 
багатофункціональної діяльності є 
профілактика правопорушень серед підлітків. 
Виконання зазначених завдань вимагає 
наукового дослідження уявлень працівників 
ОВС у відношенні особистісних якостей 
різних категорій неповнолітніх 
правопорушників. Це допоможе знайти 
підходи до особистості правопорушника, 
дасть можливість вирішити низку окремих 
завдань, що сприятиме більш досконалій 
організації оперативно-розшукових заходів з 
виявлення, припинення та розкриття 
злочинів, вчинених неповнолітніми. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Вивченням поняття установки 
займалися наступні вчені Д. Н. Узнадзе, 
С.Л.Рубінштейн, Ф. В. Бассина, А. С. 
Прангишвили, А. Е. Шерозия, Д.Н. 

Багджюнене. Праці вчених Г.Олпорта, Л. 
Терстоун, В.Томаса і Ф. Знанецького, В. 
Ядова, були присвячені вивченню соціальної 
установки. Вивченням соціально-
психологічної установки в професійній 
діяльності займалась Е.С.Чугунова, 
Г.А.Горошидзе, Д.А.Чарквіані, 
Е.А.Скриптунова, Г.О.Матіна та інші [5, 8]. 

Вагомий внесок у вивченні проблеми 
особистості неповнолітнього 
правопорушника, його протиправної 
поведінки та психологічних механізмів 
здійснили І.П. Башкатова, С.П. Бочарова, Г.Г. 
Бочкарьова, С.Л. Дановський, І.В. Жданова, 
О.В. Землянська, Н.П. Крейдун, Н.Ю. 
Максимова, І.О. Ярмиш та ін. Профілактиці 
правопорушень підлітків присвячені праці О. 
Ємеця, В. Єрьоменко, Г. Кашкарьова, Н. 
Квітковської, І. Козубовської, Г. 
Міньковського, С. Нємченко, В. 
Оржеховської, Є. Петухова, О. Пилипенко.  

Свої погляди на причини протиправної 
поведінки неповнолітніх сформулювали в своїх 
працях В.І.Антіпова, О.М.Бандурки, 
Н.В.Барахтяна, В.О.Бачиніна, І.П.Голосніченка, 
Я.М.Квітки, В.М.Кудрявцева, В.В.Лунєєва, 
Г.М.Міньковського, Д.П.Смоленського, 
В.І.Шакуна та ін. А.А.Герцензон в своїх працях 
наголошував на розподіл причин протиправної 
поведінки на матеріальні та ідеологічні. 
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Г.А.Аванесов виділяв три класи причин: 
пов'язані з протиріччями соціального розвитку; 
спотворено світоглядні; пов'язані з конкретною 
особою. В.М.Кудрявцев виділив наступні три 
категорії причин: причини, що лежать у сфері 
суспільної свідомості; причини, що лежать в 
області громадського буття; причини, 
обумовлені зовнішніми протиріччями між 
двома протилежними соціально-економічними 
системами - соціалізмом і капіталізмом [4]. 
Рабінович М.П. трактує причини 
правопорушень як явища соціальної дійсності, 
які викликають (або полегшують) вчинення 
правопорушень. Котюк В.О. розуміє під 
причинами правопорушень соціальні явища, 
які взяті в двохланковому (бінарному) зв’язку, 
породжують і відтворюють злочинність і 
злочини як свої закономірні наслідки [2]. 

Вивченню особистості працівників 
правоохоронних органів, їх професійної 
діяльності присвячені роботи Г.В.Акопова, 
А.П.Москаленко, Д.О.Кобзіна, С.П.Бочарової, 
Г.Г.Бочкарьової, О.В.Землянської, 
Д.А.Григор’ева, А.А.Деркача, І.В.Ємшиної, 
Н.В.Кузьміної, А.К.Маркової, Н.Н.Нечаєва, 
А.П.Ситнікова, Є.А.Клімова та інші. 
М.В.Пряхіна продовжила дослідження 
соціально-психологічних установок в 
професійній діяльності, звернувши увагу на 
мотиваційну складову атитюдів працівників 
ОВС [6, 32].  

В своїх працях О.А.Гулевіч та 
Є.О.Голинчик вказують на те, що формування 
соціально-психологічної установки щодо 
правопорушень і правопорушників (в тому 
числі і неповнолітніх) різні. Відповідно на 
атитюди до правопорушень впливають 
наступні чинники: серйозність 
правопорушення; тип вчинених 
правопорушень (фізичний, психологічний, 
матеріальний), розмір і можливість 
відшкодування збитку, а також можливість для 
респондента стати учасником злочину. Часто 
на атитюди до правопорушників, крім 

чинників, що впливають на атитюди щодо 
правопорушень впливають наступні 
особливості респондентів: соціальний статус, 
вік, стать, етнічна приналежність, положення 
в суспільстві, професійна діяльність та ін. 
Основним чинником, пов'язаним з оцінкою 
типовості злочину, є оцінка його серйозності. 
В цілому, чим серйознішим визнається 
злочин, тим більше типовим він вважається. 
Часто атитюди до правопорушників мають 
складну структуру, де поява одного з 
компонентів викликає появу іншого. [1, 82-84]. 

Формування цілей статті . 
Проаналізувавши уявлення працівників ОВС 
у відношенні особистісних якостей різних 
категорій неповнолітніх правопорушників ми 
маємо на меті дослідити когнітивну складову 
соціально-психологічних установок.  

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Для дослідження когнітивної 
складової соціально-психологічних 
установок працівників ОВС, ми використали 
психогеометричний тест С.Деллінгер та 
метод «Семантичного диференціалу». За 
допомогою цих методик працівники ОВС 
оцінювали три категорії неповнолітніх 
правопорушників: перша категорія – 
неповнолітні, які вчинили адміністративне 
правопорушення; друга категорія – 
неповнолітні, які вчинили насильницькі 
правопорушення; третя категорія – 
неповнолітні, які вчинили корисливо-
насильницькі правопорушення [3, 143]. 

Дослідження проводилися в УМВС 
України в Рівненській області з працівниками 
таких підрозділів: кримінальна міліція у 
справах дітей, слідство та дізнання, дільничні 
інспектори міліції. В опитування взяли 
участь 120 працівників міліції зі стажем 
роботи в органах внутрішніх справ від 1 до 
28 років. 85% опитуваних співробітників 
міліції – чоловіки, 15% - жінки. Розглянемо 
результати психогеометричного тестування 
(таблиця 1). 

Таблиця 1 
Вибори геометричних фігур працівників ОВС стосовно різних категорій 

неповнолітніх правопорушників (%) 
Категорія неповнолітніх за вчиненим правопорушенням Геометричні 

фігури Адміністративні Насильницькі Корисливо-
насильницькі р1,2 р2,3 р1,3 

Квадрат 5,0 22,5 15,83 0,01 - 0,01 
Трикутник 30,83 22,5 12,5 - 0,05 0,01 
Круг 0,0 0,0 0,0 - - - 
Прямокутник 21,67 39,17 60,0 0,01 0,01 0,01 
Зигзаг 42,5 15,83 11,67 0,01 - 0,01 
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Працівники правоохоронних органів, 
асоціюючи категорії неповнолітніх з 
геометричними фігурами віддали перевагу 
„прямокутнику” для неповнолітніх, які 
вчинили насильницькі та корисливо-
насильницькі правопорушення (39,17% та 
60% відповідно). «Прямокутник» 
символізує динамічність, постійний рух і 
зміни. Неповнолітніх правопорушників, які 
асоціюються з даною геометричною 
фігурою, працівники ОВС сприймають як 
таких, що часто незадоволені тим способом 
життя, який вони ведуть наразі, і тому 
зайняті пошуками кращого положення. 
Найбільш властива риса – непослідовність і 
непередбачуваність вчинків протягом 
перехідного періоду. Вони мають, як 
правило, низьку самооцінку. Надмірно 
довірливі, навіювані, наївні, тому ними 
легко маніпулювати [7, 82-83]. 

Співробітники ОВС неповнолітніх 
правопорушників, які вчинили 
адміністративні правопорушення 
найчастіше асоціюють з фігурою “зигзаг”, 
що становить майже половину виборів 
(42,5%). Вибір геометричної фігури 
“зигзаг” характеризує неповнолітніх 
правопорушниківт як підлітків, схильних 
бачити світ постійно мінливим. Їм 
необхідно мати широку різноманітність 
подій і високий рівень стимуляції в 
навчальному колі. Неповнолітні 
правопорушники хочуть бути незалежними 
від інших в усіх сферах соціального життя. 
Правопорушники, яким відповідає фігура 
«зигзаг», спрямовані в майбутнє і більше 
цікавляться можливістю, ніж дійсністю, 
звідси і беруть початок такі риси, як 
непрактичність, нереалістичність та 
наївність. Вони нестримані, дуже 
експресивні, що поряд з їх 
ексцентричністю, часто заважає їм 
впроваджувати свої ідеї в життя [7, 82-83]. 

За результатами нашого дослідження 
слід відмітити, що працівники ОВС 
жодного разу не обрали геометричну фігуру 
«круг». На їх думку жодна з категорій 
неповнолітніх правопорушників не 
асоціюється з даною фігурою, тому 

неповнолітнім правопорушникам не 
притаманні такі характеристики як 
доброзичливість, м'якість, делікатність, 
безконфліктність, терпимість, 
комунікабельність, доброта [7, 82-83]. 

Порівнюючи між собою вибори 
геометричних фігур працівників ОВС щодо 
різних категорій неповнолітніх 
правопорушників ми бачимо, що із 
збільшенням важкості злочину змінюється 
частота обраних фігур. Так, працівники 
ОВС по відношенню до неповнолітніх, які 
вчинили адміністративні правопорушення у 
порівнянні з тими, хто скоїв насильницькі 
та корисливо-насильницькі 
правопорушення, вірогідно частіше 
обирають «зигзаг» (42,5%, 15,83% та 
11,67%; р1,2≤0,01, р1,3≤0,01) і трикутник 
(30,83%, 22,5% та 12,5%; р2,3≤0,05, 
р1,3≤0,01), та вірогідно рідше - 
«прямокутник» (21,67%, 39,17% та 60,0%; 
р1,2≤0,01, р2,3≤0,01 та р1,3≤0,01) і «квадрат» 
(5,0%, 22,5% та 15,83%; р1,2≤0,01 та 
р1,3≤0,01). Тобто, на думку правоохоронців 
із збільшенням важкості та корисливості 
злочину неповнолітнім стають більш 
притаманні такі характеристики: 
довірливість, відкритість, готовність до 
змін, «дитячість», неамбіційність, наївність, 
невпевненість, нерішучість, ненадійність, 
психічна нестійкість, проблемність. Будучи 
швидко навіюваними і не маючи 
організаційних здібностей вони стають 
відмінними «виконавцями» злочинних 
наказів. Потрібно також відмітити, що із 
збільшенням важкості та корисливості 
злочину неповнолітнім стають менш 
притаманні такі характеристики: 
спонтанність, напір, некерованість, 
непостійність, непередбачуваність, 
нестриманість, збудливість, індивідуалізм, 
ненадійність, самовпевненість, егоїзм, 
категоричність.  

Для вивчення когнітивної складової 
соціально-психологічних установок 
працівників ОВС щодо різних категорій 
неповнолітніх правопорушників ми 
використали також методику семантичного 
диференціалу (таблиця 2).  
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Таблиця 2 
Уявлення працівників ОВС щодо особистісних якостей неповнолітніх 

правопорушників різних категорій (х±σ) 
Категорія неповнолітніх за вчиненим 

правопорушенням 
Вірогідність 
відмінностей Особистісні якості Адмініс-

тративні 
Насиль-
ницькі 

Корисливо-
насильницькі р1,2 р2,3 р1,3 

Добросердечний -1,1±0,7 -0,8±1,4 -2,4±1,0 0,01 0.01 0.01 
Комунікабельний 0,2±1,5 -1,1±1,2 -2,5±0,9 0,01 0.01 0.01 
Справедливий -1,9±0,7 -1,2±1,2 -2,6±0,9 0.01 0,01  0.01 
Цілеспрямований -0,7±1,6 -1,4±0,9 0,0±2,0 0.01 0.01 0.01 
Неімпульсивний -1,5±1,4 -2,2±1,7 -2,4±1,2 0.01 - 0.01 
Освічений -0,6±1,3 0,6±1,4 -0,6±1,9 0,01 0,01 - 
Вольовий -1,2±1,2 1,0±1,5 0,4±1,6 0,01 0.01 0.01 
Активний -0,5±1,2 0,6±1,5 1,4±1,2 0,01 0.01 0.01 
Відповідальний -1,9±0,7 0,1±1,4 -0,7±1,3 0.01 0.01 0,01 
Надійний -1,8±1,0 -0,6±1,3 -1,6±1,5 0,01 0.01 - 
Врівноважений -1,7±1,0 -2,1±1,5 -1,5±1,9 0.01 0,01 - 
Доброзичливий -1,4±0,8 -1,2±1,3 -2,5±0,7 - 0,01 0.01 
Кмітливий -1,3±1,6 0,1±1,0 0,3±1,7 0.01 - 0.01 
Обов'язковий -1,7±1,5 -0,4±1,0 -1,3±1,5 0,01 0.01 0.05 
Безстрашний -1±1,8 0,9±1,5 0,7±1,9 0.01 - 0,01 
Серйозний -1,9±0,8 -1,3±1,3 -1,3±1,5 0.01 - 0.01 
Людинолюбний -0,9±0,7 -0,8±1,7 -2,4±1,1 - 0,01 0.01 
Раціоналістичний -2,8±0,6 -1,6±1,8 -0,7±2,1 0.01 0,01 0.01 

Результати проведеного нами тестування 
дають змогу звернути увагу на найбільш 
значимі біполярні характеристики для кожної 
з категорій неповнолітніх правопорушників. 
Так, неповнолітніх правопорушників, які 
вчинили адміністративні правопорушення 
працівники ОВС вважають безрозсудними 
(«раціоналістичний»: -2,8), лукавими 
(«справедливий»: -1,9), розхлябаними 
(«відповідальний»: -1,9), легковажними 
(«серйозний»: -1,9), сумнівними («надійний»: 
-1,8). На думку респондентів, даній категорії 
неповнолітніх притаманне прийняття 
необачних і поспішних висновків і рішень, 
безтурботність, здатність на нещирість, 
брехню, дволикість, недисциплінованість, 
невитриманість, незібраність, 
неорганізованість у навчанні чи справах. 
Неповнолітні правопорушники погано 
виховані та розпущені, необачні, вчиняють 
бездумні проступки, брехливі, як таких, що 
навмисно приховують свою суть, 
переконання, істинність своїх намірів. 

Неповнолітніх правопорушників, які 
вчинили насильницькі правопорушення, 
працівники правоохоронних органів 
вважають імпульсивними 
(«неімпульсивний»: -2,2), безрозсудними 
(«раціоналістичний»: -1,6), безініціативними 
(«цілеспрямований»: -1,4), вольовими 

(«безвольний»: 1,0), безстрашними 
(«боязкий»: 0,9). Працівники міліції 
вважають, що дана категорія неповнолітніх 
правопорушників схильна діяти під впливом 
безпосереднього спонукання імпульсу, 
притаманне прийняття необачних і 
поспішних висновків і рішень; 
безтурботність і легковажність, 
слабовольність і лінь, безініціативність. На 
думку правоохоронців неповнолітні 
достатньо безстрашні, хоча відважними і 
хоробрими їх не назвеш хоробрі. У діях 
виявляється єдність розуму і волі. 

Неповнолітнім правопорушникам, які 
вчинили корисливо-насильницькі 
правопорушення притаманні наступні 
характеристики: лукавий («справедливий»: -
2,6), некомунікабельний («комунікабельний»: 
-2,5), безсердечний («доброзичливий»: -2,5), 
зловмисний («добросердечний»: -2,4), 
імпульсивний («неімпульсивний»: -2,4), 
безжалісний («людинолюбний»: -2,4), 
активний («пасивний»: 1,4). Правоохоронці 
зазначають, що дана категорія неповнолітніх 
правопорушників не здатна бути 
комунікабельною, товариською, контактною. 
Їм притаманні замкнутість, відлюдкуватість, 
некомунікабельність, а також вони 
безжалісні, жорстокі, корисні, мають злі 
наміри.  
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Проведення порівняльного аналізу 
показало, що неповнолітнім, що вчинили 
насильницькі правопорушення 
правоохоронці приписують схожі особистісні 
якості з корисливо-насильницькими 
правопорушниками: «імпульсивний» (-2,2 та 
-2,4), «легковажний» (-1,3 та -1,3), 
«кмітливий» (0,1 та 0,3) та «безстрашний» 
(0,9 та 0,7); а також з адміністративними 
правопорушниками: «безсердечний» (-1,2 та -
1,4) та «безжалісний» (-0,8 та -0,9). Досить 
цікавим виявилося те, що неповнолітніх, які 
вчинили насильницькі правопорушення у 
порівняні з адміністративними та корисливо-
насильницькими, правоохоронці вважають 
більш «освіченими» (0,6 та -0,6, -0,6; 
р1,2≤0,01, р2,3≤0,01) «вольовими» (1,0 та -1,2, 
0,4; р1,2≤0,01, р2,3≤0,01), «відповідальними» 
(0,1 та -1,9, -0,7; р1,2≤0,01, р2,3≤0,01), в той же 
час більш «безініціативними» (-1,4 та -0,7, 
0,0; р1,2≤0,01, р2,3≤0,01) та «запальними» (-2,1 
та -1,7, -1,5; р1,2≤0,01, р2,3≤0,01), але менш 
«зловмисними» (-0,8 та -1,1, -1,5; р1,2≤0,01, 
р2,3≤0,01), «сумнівними» (-0,6 та -1,8, -1,6; 
р1,2≤0,01, р2,3≤0,01) та «халатними» (-0,4 та -
1,7, -1,3; р1,2≤0,01, р2,3≤0,01).  

 Неповнолітнім, що вчинили корисливо-
насильницькі правопорушення 
правоохоронці приписують такі схожі 
особистісні якості з адміністративними 
правопорушниками: «неосвічений» (-0,6 та -
0,6), «сумнівний» (-1,6 та -1,8), та 
«запальний» (-1,5 та -1,8).  

Відмітимо, що неповнолітніх, які 
вчинили корисливо-насильницькі 
правопорушення в порівняні з 
адміністративними та насильницькими 
правоохоронці вважають більш 
«зловмисними» (-2,4 та -1,1, -0,8; р1,3≤0,01, 
р2,3≤0,01), «лукавими» (-2,6 та -1,9, -1,2; 
р1,3≤0,01, р2,3≤0,01), «безсердечними» (-2,5 та 
-1,4, -1,2; р1,3≤0,01, р2,3≤0,01) та 
«безжалісними» (-2,4 та -0,9, -0,8; р1,3≤0,01, 
р2,3≤0,01), в той же час більш 
«цілеспрямованими» (0,0 та -0,7, -1,4; 
р1,3≤0,01, р2,3≤0,01) та «активними» (1,4 та -
1,2, 1,0; р1,3≤0,01, р2,3≤0,01). 

Як бачимо, неповнолітніх, які вчинили 
адміністративні правопорушення в порівняні 
з насильницькими та корисливо-
насильницькими правоохоронці вважають 
більш «комунікабельними» (0,2 та -1,1, -2,5; 
р1,2≤0,01, р1,3≤0,01), але «безвольними» (-1,2 
та 1,0, 0,4; р1,2≤0,01, р1,3≤0,01), «пасивними» 
(-0,5 та 0,6, 1,4; р1,2≤0,01, р1,3≤0,01), «тупими» 

(-1,3 та 0,1, 0,3; р1,2≤0,01, р1,3≤0,01) та 
«боязкими» (-1,0 та 0,9, 0,7; р1,2≤0,01, 
р1,3≤0,01), більш «халатними» (-1,7 та -0,4, -
1,3; р1,2≤0,01, р1,3≤0,01), «легковажними» (-1,9 
та -1,3, -1,3; р1,2≤0,01, р1,3≤0,01) та 
«безрозсудними» (-2,8 та -1,6, -0,7; р1,2≤0,01, 
р1,3≤0,01), але менш «імпульсивними» (-1,5 та 
-2,2, -2,4; р1,2≤0,01, р1,3≤0,01).  

Висновки з даного дослідження і 
перспективи подальшого розвитку у даному 
напрямку.  

Таким чином, дослідження когнітивного 
компоненту установок працівників ОВС по 
відношенню до різних категорій неповнолітніх 
правопорушників показало, що 
адміністративних правопорушників 
правоохоронці вважають погано вихованими, 
розбещеними, безрозсудними підлітками, які 
вчиняють правопорушення з цікавості, як 
результат протесту, тощо. Їм притаманні 
спонтанність, напір, некерованість, 
непостійність, категоричність. Правоохоронці 
приписують неповнолітнім, які вчинили 
насильницькі правопорушення такі 
характеристики: запальність та імпульсивність, 
дратівливість, некерована лють. На думку 
правоохоронців ці неповнолітні заплутались в 
проблемах і не визначились відносно себе на 
даний момент часу. Їх притаманні 
непередбачуваність, нестриманість, 
збудливість, індивідуалізм, ненадійність, 
самовпевненість, егоїзм. На думку 
правоохоронців неповнолітнім, що вчинили 
корисливо-насильницькі правопорушення 
притаманні обізнаність, наївність, 
невпевненість, нерішучість, ненадійність, 
психічна нестійкість, проблемність. Будучи 
швидко навіюваними і не маючи 
організаційних здібностей, вони стають 
відмінними «виконавцями» злочинних наказів. 

В статті ми визначили уявлення 
працівників ОВС у відношенні особистісних 
якостей різних категорій неповнолітніх 
правопорушників, що становить когнітивну 
складову соціально-психологічних 
установок. Як зазначено вище соціально-
психологічні установки мають складну 
структуру та складаються з трьох 
компонентів, де зміна одного провокує зміну 
іншого. Тому на нашу думку потрібно 
продовжити вивчення соціально-
психологічних установок співробітників 
ОВС, а саме: емоції і почуття працівників 
ОВС відносно неповнолітніх 
правопорушників та поведінка щодо їх. 
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In the article the cognitive component of social attitudes police officers in respect of different categories of 

juveniles. Identified personality types of different categories of juvenile offenders according to police. This 
detailed description of the vision of police staff personal qualities of the various categories of juvenile offenders. 
Dedicated most important personal qualities of various categories of juvenile offenders. The comparative 
analysis of the personality traits of different categories of juvenile offenders by studying the similarities and 
differences in psychological characteristics minors.  
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ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ  

З РІЗНИМИ МОДЕЛЯМИ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ 
 
В статті представлені результати емпіричного дослідження індивідуально-психологічних 

особливостей працівників ДКВСУ з різними моделями стрес-долаючої поведінки, зокрема - в залежності 
від стажу професійної діяльності. Встановлено, що пенітенціаристів з адаптивною копінг-поведінкою 
відрізняє емоційна стабільність, соціальна сміливість, впевненість у собі на відміну від їхніх колег з 
псевдоадаптивною та дезадаптивною моделями копінг-поведінки.  

Ключові слова: копінг-поведінка, копінг-модель, працівник кримінально-виконавчої служби, 
професійна діяльність, стаж роботи. 

В статье представлены результаты эмпирического исследования индивидуально-психологических 
особенностей работников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины с разными 
моделями стрес-преодолевающего поведения, в частности – в зависимости от стажа их 
профессиональной деятельности. Определено, что пенитенциаристов с адаптивным копинг-
поведением отличает эмоциональная стабильность, социальная смелость, уверенность в себе, в 
отличие от их коллег с псевдоадаптивной и дезадаптивной моделями копинг-поведения.  

Ключевые слова: копинг-поведение, копинг-модель, работник уголовно-исполнительной службы, 
профессиональная деятельность, стаж работы. 

Постановка проблеми. Одним з 
перспективних напрямів розвитку психології 
безпеки, екстремальної психології є проблема 
копінг-поведінки (де «копінг», від англ. «to 
cope» – долати). В теорії копінг-поведінки 
важливе значення мають механізми 
подолання стресу, психологічні особливості 
особистості, що визначають розвиток певних 
форм поведінки, які призводять до адаптації 
чи дезадаптації людини.  

В умовах професійної діяльності 
працівників Державної кримінально-
виконавчої служби України (далі ДКВСУ), що 
вимушені повсякденно взаємодіяти з 
криміногенними елементами (засудженими), 
обтяжені значною відповідальністю та 
нормативністю роботи, низькою престижністю 
професії [1], виникає велика кількість складних 
робочих ситуацій. Постійні труднощі в 
виконанні професійних обов'язків викликають 
значне психоемоційне напруження 
пенітенціаристів, а в довготривалій перспективі 
– зниження ефективності їхньої професійної 
діяльності [2] в повсякденних й, особливо, 
екстремальних ситуаціях. Це визначає 
необхідність дослідження особливостей 
формування адаптивних моделей копінг-
поведінки фахівців ДКВСУ та їхньої 
психологічної підтримки на різних етапах 
професійної роботи. 

Хронічна стресогеність, напруженість 
професійної діяльності вимагає від суб'єкта 
значних резервів психіки, самоконтролю, 
навичок саморегуляції й справляє підвищене 

навантаження на таке інтегративне утворення 
як захистно-долаюча поведінка. Першим 
етапом негативного впливу численних стрес-
факторів є різноманітні межові нервово-
психічні стани й порушення 
функціонального характеру. Це визначає 
високу соціальну значущість, необхідність та 
доцільність постійного удосконалення 
засобів профілактики та корекції 
дезадаптивних нервово-психічних станів 
працівників ДКВС України, визначення їх 
особливостей у пенітенціарних фахівців з 
різним стажем професійної діяльності. 

Метою роботи було з’ясування 
загальних психологічних особливостей 
працівників ДПТСУ в залежності від стажу 
їх професійної діяльності та обраної ними 
моделі копінг-поведінки. У такий спосіб ми 
планували отримати дані, щодо визначення 
певних індивідуально-психологічних 
властивостей фахівців ДКВС, які 
обумовлюють у них домінування певного 
типу копінгу. Це, у майбутньому, як ми 
вважаємо, надасть можливість розробити 
спеціальні тренінгові програми щодо 
навчання пенітенціаристів необхідному типу 
копінг-поведінки, враховуючи їхні 
психологічні особливості і таким чином 
опосередковано дозволить впливати на рівень 
ефективності їхньої професійної діяльності. 

Матеріали та методи. Учасники. В 
дослідженні взяли участь 255 працівників 
кримінально-виконавчої служби 42 установ 
(персонал виправних колоній, виправних 
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центрів, слідчих ізоляторів). Вибірка 
дослідження представлена працівниками, що 
мають високу частоту взаємодії з 
засудженими (начальники відділень 
соціально-психологічної служби, 
оперуповноважені, інспектори відділу 
нагляду та безпеки).  

Досліджувані працівники ДКВС були 
розподілені на три групи в залежності від 
показників базової моделі копінг-поведінки, 
що визначалась за методикою «Стратегії 
подолання стресових ситуацій (SACS)» 
С.Хобфолла згідно концепції Н.О. Сироти 
(1995) [3]: 1 група – «адаптивна модель 
копінг-поведінки» (обирають в ситуації 
стресу асертивні дії, пошук соціальної 
підтримки і вступ у соціальний контакт) – 
104 особи, 2 група – «псевдоадаптивна 

модель копінг-поведінки» (обирають в 
ситуації стресу обережні, маніпулятивні та 
імпульсивні дії) – 86 осіб, 3 група – 
«дезадаптивна модель копінг-поведінки» 
(обирають в ситуації стресу асоціальні, 
агресивні та дії уникання) – 65 осіб. 

Для діагностики психологічних 
особливостей працівників ДКВС з різними 
моделями копінг-поведінки 
використовувалась 16-ти факторний 
особистісний опитувальник Р. Кеттелла. 
Одержані значення кожного фактора 
переводилися у стени. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Спочатку з'ясуємо 
індивідуально-психологічні особливості 
працівників ДКВСУ з різними моделями 
копінг-поведінки (див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Індивідуально-психологічні особливості працівників ДКВСУ 

 з різними моделями копінг-поведінки 
Стратегії копінг-поведінки 

Фактор 1 група 
Адаптивна 

(x ±σ) 

2 група 
Псевдоадаптивна 

(x ±σ) 

3 група 
Дезадаптивна 

(x ±σ) 

t 
(1, 2) 

t 
(2, 3) 

t 
(1, 3) 

A 5,95±2,19 5,71±2,76 5,24±2,34 1,15 0,31 0,54 
B 6,14±1,96 6,33±1,97 5,77±2,53 0,26 1,06 0,89 
C 7,22±1,77 6,24±1,76 5,00±2,29 2,03* 2,04* 3,68** 
E 6,73±2,27 6,86±2,03 7,89±1,33 0,20 1,87 2,10* 
F 6,38±1,75 6,81±1,99 6,36±2,02 0,82 0,65 0,37 
G 7,39±2,07 6,19±2,12 6,79±1,72 2,29* 0,87 0,70 
H 6,46±1,97 5,24±1,87 4,29±1,33 2,34* 1,92 3,80** 
I 3,51±1,88 4,19±1,60 4,57±2,53 1,45 0,54 1,62 
L 6,57±2,28 6,95±1,86 6,71±2,27 0,69 0,34 0,20 
M 4,73±1,82 5,67±2,27 5,36±1,39 1,92 0,50 1,31 
N 5,59±2,03 5,67±1,77 5,36±2,17 0,14 0,46 0,38 
O 5,43±2,32 6,57±1,53 7,64±1,49 2,24* 2,04* 3,30** 
Q1 4,11±2,41 4,19±2,98 4,64±2,50 0,11 0,48 0,70 
Q2 5,16±1,72 5,33±2,35 4,93±1,50 0,31 0,62 0,44 
Q3 6,89±1,73 6,67±1,83 6,07±1,94 0,46 0,92 1,46 
Q4 3,89±1,79 4,71±1,52 5,40±2,03 1,85 0,47 2,09* 

*р ≤0,05,**р≤0,01 
При аналізі отриманих за 16 факторами 

особистості даних, нами було зафіксовано 
низку достовірних розходжень поміж 
групами випробуваних. 

По-перше, достовірні відмінності були 
зафіксовані у виразності фактору С, який 
відображає емоційну стійкість та стабільність 
особистості. Встановлено, що працівники 
ДКВСУ з адаптивною моделлю копінг-
поведінки демонструють високі показники 
рівня емоційної стабільності, на відміну від 
своїх колег з псевдоадаптивною та 
дезадаптивною моделями копінг-активності 
(t=2,05, при р≤0,05 та t=3,68, при р≤0,01 
відповідно). Фахівців з 3-ї групи можна 
охарактеризувати як емоційно нестійких, 
імпульсивних. Вони відрізняються 

нестійкістю інтересів, дратівливістю, 
підвищеною стомлюваністю. Дуже часто такі 
особистості демонструють стурбованість 
своїм здоров’ям, відрізняються слабкою 
волею. Пенітенціаристи з адаптивним типом 
копінгу навпроти, емоційно зрілі, спокійні, 
працездатні. Їм притаманні більш високі 
моральні якості. 

Наступну відмінність спостерігаємо за 
фактором E (вираженість домінування). 
Встановлено, що робітники ДКВСУ з 
дезадаптивною моделлю копінгу відрізняються 
більшою схильністю до домінування, 
непоступливістю, конфліктністю, норовливістю, 
впертістю, на відміну від колег з 
псевдоадаптивною (t=2,10, при р≤0,05) та 
адаптивною моделями стрес-долаючої поведінки. 
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За фактором G (соціальна нормативність 
поведінки) виявлено, що фахівці з 
адаптивною моделлю копінгу 
характеризуються вищим рівнем 
усвідомлення та дотримання соціальних 
норм, правил, відповідальністю, на відміну 
від колег з псевдоадаптивною моделлю 
поведінки (t=2,29, при р≤0,05) та 
дезадаптивною. 

За виразністю таких поведінкових 
характеристик як «боязкість-сміливість» 
(фактор Н) була встановлена наступна низка 
достовірних відмінностей. Виявлено, що 
працівники ДКВС з адаптивною моделлю 
копінгу визначаються як найбільш соціально 
сміливі та товариські. Представників 
псевдоадаптивної та дезадаптивної груп можна 
охарактеризувати як боязких, нерішучих, 
чутливих до потенційної загрози, обережних. 
Їм більш імпонує вузьке коло спілкування, вони 
більш комфортно почуваються, виконуючи 
діяльність самостійно та індивідуально, дуже 
важко приймають відповідальні рішення. 
Відмінності між 1-ю та 2-ю,3-ю групами є 
достовірними на рівнях р≤0,05 та р≤0,01 (див. 
табл.1).  

Наступна достовірна відмінність 
відмічена стосовно виразності фактору О 
(спокій – тривожність). Встановлено, що 
працівники ДКВС з адаптивною моделлю 
копінг-поведінки у порівнянні з колегами з 
псевдоадаптивним (t =2,24, р ≤ 0,01) та 
дезадаптивним копінгом (t = 3,30, р≤0,01), 
частіше демонструють впевненість у собі, 

своїх силах, врівноваженість, відсутність 
почуття провини. Такі особистості без 
труднощів долають конфліктні ситуації, 
можуть «керувати» своїми невдачами. 
Показники 2 та 3 груп зазначають 
тривожність, чутливість, вразливість їхніх 
представників. 

Подібну тенденцію відмічено стосовно 
виразності фактору Q4, який характеризує 
рівень розслабленості-напруженості 
особистості. З'ясовано, що працівники 3 
групи ДКВСУ відзначаються найбільшим 
рівнем напруженості, фрустрованості, 
занепокоєння, на відміну від 1 (t=2,09, при 
р≤0,05) та 2 груп. 

Узагальнюючи отримані дані, відмітимо, 
що у пеніцтенціаристів, які характеризуються 
адаптивним типом копінг-поведінки, 
спостерігається виразність низки 
індивідуально-психологічних якостей 
(емоційних, вольових), які в свою чергу 
можуть безпосередньо впливати на 
формування саме такого типу стрес-долаючої 
поведінки. 

Наступним кроком нашого дослідження 
було визначення психологічних особливостей 
працівників ДКВСУ з різним типом копінгу в 
залежності від тривалості професійного 
стажу. При вивченні індивідуально-
психологічних особливостей найменш 
досвідчених фахівців з різними типами 
копінг-поведінки нами були отримані 
результати, що представлені в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Індивідуально-психологічні особливості працівників ДКВСУ (стаж служби до 5 років) 

з різними моделями копінг-поведінки 
Стратегії копінг-поведінки 

Фактор 1 група 
Адаптивна  

(x ±σ) 

2 група 
Псевдоадаптивна 

(x ±σ) 

3 група 
Дезадаптивна 

(x ±σ) 

t 
(1, 2) 

t 
(2, 3) 

t 
(1, 3) 

A 5,18±2,43 4,63±2,87 6,83±2,99 0,50 1,39 1,35 
B 6,41±2,91 6,15±1,39 6,33±1,36 0,18 0,15 0,13 
C 7,59±1,50 6,50±1,85 5,50±1,97 1,87 0,97 2,70* 
E 7,47±1,58 6,50±2,00 7,83±1,47 1,31 1,43 0,50 
F 5,88±1,49 7,40±1,69 6,50±2,59 2,07* 0,43 0,71 
G 7,35±2,15 5,88±2,10 7,00±2,00 2,03* 1,01 0,36 
H 6,06±2,01 5,38±1,92 4,67±1,21 0,81 0,84 2,03* 
I 3,76±2,07 4,88±1,45 4,33±2,16 1,54 0,56 0,56 
L 6,35±1,58 7,00±2,45 5,00±1,54 0,80 1,86 1,83 
M 4,24±1,98 5,00±2,62 4,17±0,98 0,81 0,82 1,09 
N 5,35±2,42 5,75±2,49 5,50±2,07 0,37 0,20 0,14 
O 5,53±2,35 6,75±1,58 7,50±1,64 1,52 0,86 2,23* 
Q1 5,00±2,47 3,25±2,66 4,17±2,13 1,61 0,71 0,78 
Q2 5,18±1,91 6,00±2,77 4,50±1,52 0,87 1,29 0,87 
Q3 6,59±1,66 7,00±1,51 5,17±2,64 0,61 1,64 1,54 
Q4 3,53±1,55 4,13±0,84 4,00±2,60 1,25 0,13 0,53 

*р ≤0,05,**р≤0,01 
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Методом порівняння даних виразності 
особистісних факторів в кожній з груп 
опитаних було виділено низку достовірних 
відмінностей. 

Згідно даних табл. 2, за показниками 
фактору С, який характеризує рівень 
емоційної стійкості та врівноваженості 
особистості, найвищі бали були відмічено в 1 
групі фахівців ДКВСУ, у порівнянні з 2-ю та 
3-ю групами (результат значущий на рівні 
р≤0,05). Отже, працівників пенітенціарної 
системи з адаптивною моделлю стрес-
долаючої поведінки відрізняє стриманість, 
емоційна зрілість та стійкість. Ці фахівці, як 
правило, врівноважені, стабільні у своїх 
поглядах і життєвих позиціях. Вони 
працелюбні, орієнтовані на реальну сутність 
речей, поважно відносяться до існуючих 
норм та правил.  

Працівникам ДКВСУ, які схильні 
демонструвати псевдоадаптивну та 
дезадаптивну модель копінгу, притаманні 
імпульсивність, дратівливість, 
стомлюваність, нестійкість в інтересах та 
принципах. Отже, спираючись на отримані 
дані, можна припустити, що випробувані з 2 
та 3 груп в професійній діяльності будуть 
менш ефективними та успішними.  

Наступна відмінність зафіксована за 
фактором F (стриманість - експресивність). 
З'ясовано, що працівники з досвідом роботи в 
ДКВСУ до 5 років з псевдоадаптивною 
моделлю копінг-поведінки характеризуються 

безтурботністю, неуважністю, 
імпульсивністю, на відміну від своїх колег з 
адаптивною моделлю стрес-долаючої 
поведінки, які відрізняються спокоєм, 
серйозністю, розсудливістю, стриманістю 
(відмінності достовірні на рівні р≤0,05). 

Також з'ясовано, що молоді фахівці з 
адаптивною моделлю копінгу в стресовій 
ситуації за фактором G відзначаються вищою 
нормативністю поведінки, відповідальністю, 
врівноваженістю, ніж працівники 2 групи 
(t=2,03, при р≤0,05) та 3 групи. 

Останні достовірні відмінності серед 
фахівців з досвідом роботи до 5 років 
зафіксовані за фактором О. Виявлено, що 
найбільш тривожні, невпевнені у собі, 
схильні до переживань фобії та страху 
працівники дезадаптивної групи, у 
порівнянні з показниками представників 1 
групи (t=2,23, при р≤0,05), які відзначаються 
спокоєм та впевненістю у собі. 

Таким чином, можна стверджувати, що 
фахівці з 1 групи є більш цілеспрямованими, 
впертими, принциповими, ніж випробовувані 
з 2 та 3 груп.  

Далі нами було проаналізовано 
показники виразності особистісних факторів 
в групі працівників ДКВС з різними 
моделями копінг-поведінки, стаж 
професійної діяльності яких становить від 5 
до 10 років. Отримані результати наведено в 
таблиці 3.  

Таблиця 3 
Індивідуально-психологічні особливості працівників ДКВСУ  

(стаж служби  до від 5 до 10 років) з різними моделями копінг-поведінки 
Стратегії копінг-поведінки 

Фактор 1 група 
Адаптивна  

(x ±σ) 

2 група 
Псевдоадаптивна 

(x ±σ) 

3 група 
Дезадаптивна 

(x ±σ) 

t 
(1, 2) 

t 
(2, 3) 

t 
(1, 3) 

A 6,68±1,28 5,13±1,44 6,24±2,21 2,06* 1,30 0,31 
B 5,11±3,16 6,05±2,88 4,26±2,98 0,70 1,78 0,69 
C 7,39±1,34 6,38±2,06 5,50±1,41 1,15 0,56 2,07* 
E 7,69±1,89 7,13±2,35 8,07±0,81 0,47 0,70 0,55 
F 7,08±1,76 7,39±2,13 6,05±2,16 0,40 1,04 0,90 
G 6,15±1,97 5,88±2,80 7,07±2,00 0,20 0,82 0,77 
H 7,46±1,65 5,52±2,14 3,26±1,50 2,13* 2,11* 4,54** 
I 3,45±1,89 3,79±1,83 3,74±2,87 0,39 0,01 0,27 
L 6,98±2,73 6,74±1,59 7,50±2,65 0,13 0,62 0,38 
M 4,99±1,79 6,22±1,83 6,04±0,01 1,34 0,38 1,05 
N 5,85±1,54 5,13±1,13 6,86±1,15 1,06 1,59 1,58 
O 5,63±1,09 6,38±1,68 7,25±1,50 0,67 0,91 2,13* 
Q1 3,44±2,67 5,63±3,46 3,78±2,21 1,54 1,13 0,25 
Q2 5,25±1,55 4,63±2,13 6,22±0,50 0,66 2,00 1,71 
Q3 6,29±1,69 6,74±2,55 6,72±1,26 0,55 0,01 0,66 
Q4 4,79±2,00 5,13±1,46 6,07±1,63 0,52 1,04 1,26 

*р ≤0,05,**р≤0,01 
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Згідно даних табл. 3, встановлено, що за 
показниками фактору А (замкнутість - 
товариськість), рівень спрямованості на 
спілкування та на взаємодію з іншими, достовірно 
нижчий в групі пенітенціаристів, яким властива 
дезадаптивна модель копінг-поведінки, ніж у 
фахівців з адаптивною (t=2,75, при р≤0,05) та 
псевдоадаптивною копінг-поведінкою в ситуації 
професійного стресу. Можна припустити, що саме 
комунікабельність, природність, настрой на 
співпрацю та на взаємодію можуть визначати 
адаптивність поведінки в складних ситуаціях. 
Нагадаємо, що саме до адаптивної моделі копінгу 
належать такі типи стрес-долаючої поведінки як 
асертивні дії, встановлення соціальних контактів 
та пошук соціальної підтримки. Також зауважимо, 
що на відміну від своїх колег, працівники ДКВУ, 
що демонструють дезадаптивну копінг-поведінку, 
більш схильні до індивідуальної та самостійної 
роботи – а це, у свою чергу, може негативно 
позначитись на ефективності виконання 
професійної діяльності. 

Наступна низка достовірних відмінностей 
зафіксована за даними фактору С. Встановлено, 
що найбільша емоційна стабільність фіксується 
серед пенітенціаристів з адаптивною моделлю 
подолання стресових ситуацій, на відміну від 
менш емоційно зрілих, схильних до частої зміни 
настрою, роздратованості та іпохондрії 
представників 3 групи (t=2,07, при р≤0,05) та 2 
групи (див. табл. 3). Є дані, що цей фактор 
пов'язаний з силою нервової системи, її 
лабільністю. Тобто, можна виснувати, що 
представники групи з адаптивною поведінкою є 
більш стресостійкими та здатні регулювати свій 
психічний стан та свою поведінку. 

Також відзначимо наявність достовірних 
відмінностей за фактором Н у всіх 3-х 
досліджуваних груп за базовою моделлю 
стрес-долаючої поведінки. Встановлено, що 
найбільш соціально сміливими, готовими до 
зустрічі з новими обставинами та людьми є 
представники 1 групи, на відміну від схильних 
до боязкості та стриманості пенітенціаристів з 
дезадаптивною моделлю копінг-поведінки 
(t=4,54, при р≤0,01) та псевдоадаптивною 
моделлю (t=2,13, при р≤0,05). 

Остання встановлена достовірна 
відмінність у фахівців зі стажем професійної 
роботи від 5 до 10 років – показник за 
фактором О, який свідчить, що для 
пенітенціаристів з дезадаптивною моделлю 
копінгу притаманна стурбованість, 
невпевненість в собі, своїх силах, схильність 
до критичного аналізу свого внутрішнього 
світу. У таких особистостей переважає 
негативний настрій, часто спостерігається 
загальний депресивний фон, фахівці можуть 
демонструвати невротичні стани. Ці 
особливості, безумовно, не можуть не 
впливати на характер поведінки фахівця в 
стресовій ситуації. На відміну від показників 3 
групи, працівники з адаптивною моделлю 
стрес-долаючої поведінки характеризуються 
впевненістю у собі, холоднокровністю у 
складних життєвих та професійних ситуаціях 
(результат значущий на рівні р≤0,05).  

Аналіз результатів виразності 
особистісних факторів в групі фахівців зі 
стажем професійної діяльності більше 10 
років дозволив отримати наступні достовірні 
відмінності (див. табл. 4). 

Таблиця 4 
Індивідуально-психологічні особливості працівників ДКВСУ  

(стаж служби більше 10 років) з різними моделями копінг-поведінки 
Стратегії копінг-поведінки  

Фактор 1 група 
Адаптивна  

(x ±σ) 

2 група 
Псевдоадаптивна 

(x ±σ) 

3 група 
Дезадаптивна 

(x ±σ) 

 
t  

(1, 2) 

 
t  

(2, 3)  

 
t 

(1, 3) 

A 6,68±1,89 6,49±2,40 3,51±1,91 0,17 2,01 2,75* 
B 5,56±2,53 6,25±1,09 6,24±1,50 1,93 0,05 1,86 
C 6,54±2,41 5,67±1,14 3,77±1,26 0,98 2,31* 2,77* 
E 4,62±2,37 7,04±1,87 7,23±2,63 2,13* 0,16 2,18* 
F 6,68±2,06 5,60±2,07 6,59±1,29 0,88 0,79 0,08 
G 8,01±1,70 7,26±1,92 6,26±1,26 0,82 0,89 2,11* 
H 6,29±2,04 4,69±1,51 4,79±0,97 2, 07* 0,18 1,80 
I 3,26±1,61 3,84±1,30 5,79±2,98 0,77 1,33 2,10* 
L 6,61±2,95 7,29±1,48 8,57±0,58 0,52 1,80 2,04* 
M 5,44±1,43 5,83±2,49 6,51±1,29 0,40 0,50 1,39 
N 5,86±1,87 6,46±1,14 4,56±1,91 0,76 1,84 1,56 
O 5,19±1,37 6,67±1,51 8,26±1,50 1,93 1,63 3,79** 
Q1 4,30±1,56 4,42±2,07 6,21±3,09 0,10 1,66 1,92 
Q2 5,13±1,72 5,41±2,07 4,26±1,50 0,29 0,96 0,91 
Q3 8,13±1,37 6,08±0,70 6,77±0,50 3,91** 0,86 2,19* 
Q4 3,70±1,89 5,05±2,34 5,57±0,58 1,16 0,46 1, 82 

*р ≤0,05,**р≤0,01 
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Згідно отриманим даним за фактором А 
(див. табл. 4), з'ясовано, що працівники з 
досвідом роботи в системі ДКВСУ з 
адаптивною моделлю копінг-поведінки 
відзначаються вищою схильністю до 
спілкування. Вони добросердечні, товариські, 
відкриті до спілкування та встановлення 
нових контактів, активні в усуненні 
конфліктів, на відміну від колег, які 
застосовують дезадаптивну модель поведінки 
у вирішенні складних професійних ситуацій, 
та які відзначаються закритістю, 
скептицизмом, уособленістю, критичністю до 
людей (t=2,75, при р≤0,05). 

Наступна особливість поведінки 
найдосвідченого контингенту пенітенціарних 
працівників зафіксована за фактором С. 
Встановлено, що найбільша емоційна 
нестійкість відзначається у представників 
груп з дезадаптивною та псевдоадаптивною 
моделями поведінки, що визначає їхню 
низьку толерантність до фрустрації, 
мінливість настрою та інтересів, 
дратівливість, іпохондрію та інші невротичні 
симптоми. Представники групи з адаптивною 
копінг-моделлю поведінки характеризуються 
стриманістю, сталістю інтересів, 
реалістичним настроєм (у порівнянні з 
даними 3 групи, результат значущий на рівні 
р≤0,05, див. табл. 4). 

Наступний зафіксований факт наявності 
достовірних відмінностей спостерігається за 
фактором Е (вираженість прагнення 
домінування). З'ясовано, що найбільш 
досвідчені пенітенціаристи з адаптивною 
моделлю копінгу не прагнуть до 
домінування, проти показників їхніх колег з 2 
та 3 груп (р≤0,05 в обох випадках 
відповідно).  

Нормативністю поведінки відзначаються 
представники 1 групи з адаптивною моделлю 
копінгу, на відміну від фахівців з 
дезадаптивною моделлю поведінки, згідно 
результатам за фактором G (t=2,11, при 
р≤0,05). 

Також було зафіксовано достовірне 
розходження у виразності особистісного 
фактору Н (ступінь активності особистості в 
соціальних контактах) поміж 1 та 2 групами 
досліджуваних (t=2,07, при р≤0,05). 
Відмічено, що пенітенціаристи з адаптивною 
моделлю стрес-долаючої поведінки, на 
відміну від фахівців, яким властива 
дезадаптивна модель копінгу, 
характеризуються активністю, соціальною 

сміливістю, готовністю до ризику. Дуже 
важливим є те, що ці працівники 
відрізняються готовністю до діяльності в 
незнайомих обставинах, вони здатні до 
самостійного прийняття рішень, прийняття 
відповідальності. 

Подальший розгляд результатів дозволив 
виділити достовірні відмінності у виразності 
особистісного фактору І (жорсткість – 
м’якість). Відмічено, що цей фактор є 
найбільш виразним у фахівців 3 груп, які 
схильні в стресових ситуаціях демонструвати 
дезадаптивну копінг-поведінку, на відміну від 
їхніх колег з адаптивною моделлю стрес-
долаючої копінг поведінки (р≤0,05). 
Представникам 3 групи найдосвідченіших 
працівників кримінально-виконавчої служби 
властиві чуттєвість, художнє сприйняття 
світу, чутливість, емоційність, схильність до 
емпатії та співчуття. З одного боку 
перераховані якості є вкрай важливими для 
фахівця, що кожен день працює з людьми, 
хоча й засудженими, проте зазначені якості 
зворотно пропорційні показнику емоційної та 
психічної стійкості працівника, а отже 
провокують низьку опірність стресу. 

Встановлено також, що фахівці ДКВСУ 
з псевдоадаптивною моделлю копінг-
поведінки відзначаються, згідно показникам 
за фактором L, найбільшою підозрілістю, 
заздрістю, егоцентричністю, на відміну від 
їхніх колег з 1 та 2 груп (дані достовірні на 
рівні р≤0,05). 

Необхідно також відмітити, що 
особистісний фактор О, який певною мірою 
співвідноситься з вище дослідженим 
фактором І, є також більш виразним в 3 групі 
пенітенціаристів, на відміну від показників 1 
групи (t=3,79, при р≤0,01). Високий бал за 
цим фактором свідчить про те, що таким 
особистостям притаманне стурбованість, 
невпевненість в собі, своїх силах, схильність 
до критичного аналізу свого внутрішнього 
світу. У таких робітників переважає 
негативний настрій, часто спостерігається 
загальний депресивний фон, фахівці можуть 
демонструвати невротичні стани. Ці 
особливості, безумовно, не можуть не 
впливати на характер поведінки працівника в 
стресовій ситуації. 

Останні значущі відмінності в 
отриманих результатах 3-х груп відмічено у 
виразності особистісного фактору Q3 (рівень 
самоконтролю особистості). Було 
встановлено, що фахівці з 1 групи, у 
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порівнянні зі своїми колегами з 2 та 3 груп 
(дані достовірні на рівні р≤0,01 та р≤0,05 
відповідно), відрізняються 
цілеспрямованістю, вмінням контролювати 
свої емоційні прояви та поведінку (що 
перекликається з даними за фактором С), 
точністю виконання соціальних вимог. Ці 
пенітенціаристи відзначаються високим 
рівнем внутрішнього контролю поведінки (на 
відміну від соціальної нормативності 
поведінки, що вимірюється фактором G), 
самодостатністю. 

Узагальнюючи отримані дані можна 
зауважити, що фахівці кримінально-виконавчої 
служби з адаптивною моделлю копінг-
поведінки в ситуації стресу відрізняються 
найвищими серед всіх груп досліджуваних 
показниками виразності комунікативних (А, Н) 
та емоційно-вольових якостей (С, G, O). Друге 
місце у виразності таких якостей займають 
фахівці з псевдоадаптивною моделлю 
подолання стресу, а третє місце – відповідно 
пенітенціаристи з дезадаптивною моделлю 
копінг-поведінки.  

Висновки.  
1. Фахівці ДКВСУ з адаптивною копінг-

поведінкою відрізняються вищим рівнем 
емоційної стабільності (С), врівноваженості 
(О), соціальної сміливості (Н), на відміну від 
їхніх колег з псевдоадаптивною та 
дезадаптивною моделями копінг-поведінки. 

2. За стажем професійної діяльності 
з'ясовані додатково наступні індивідуальні 
особливості працівників ДКВСУ: 1) зі 
стажем до 5 років: з адаптивною моделлю 
копінг-поведінки – найвищі показники 
соціальної нормативності поведінки (G), з 
псевдоадаптивною – експресивності та 
імпульсивності (F); 2) зі стажем від 5 до 10 
років: з адаптивною моделлю копінг-
поведінки – вищий рівень спрямованості на 
спілкування та взаємодію з іншими (А); 3) зі 
стажем більше 10 років: з адаптивною 
поведінкою – вища слухняність (Е), 
соціальна нормативність поведінки (G), 
самоконтроль та самодостатність (Q3), з 
дезадаптивною – чуттєвість та емоційність 
(І), підозрілість (L). 
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INDIVIDUALLY-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE EMPLOYEES OF THE STATE 

PENAL SERVICE WITH DIFFERENT MODELS OF COPING BEHAVIOR 
 

The article presents the results of empirical research of individually-psychological features of the State 
penal service employees with different models of coping behavior, depending in particular on their professional 
experience. It is found that penitentiary officers with adaptive coping behavior show emotional stability, social 
boldness, self-confidence unlike their colleagues from pseudo-adaptive and dez-adaptive models of coping 
behavior. According to the experience of professional activity there are additionally identified the following 
individual features of the penal service officers:  

1) with the experience till 5 years: adaptive model of coping behavior – the highest indicators of 
normativity behavior; with pseudo-adaptive – expressiveness and impulsiveness.  

2) with the experience from 5 till 10 years: adaptive model of coping behavior – higher level of focus on 
communication and interaction with others. 

3) with the experience of more than 10 years: adaptive behavior - higher obey, formal obedience, 
standardization of behavior, self-control and self-reliance; with dez-adaptive model – sensuality and emotion, 
suspicious. 

In general, the officers of the penal service with the adaptive model of coping behavior in situations of stress 
are the highest among all groups of indices of expressiveness of communicative and emotional-volitional 
qualities, the next place for the expressiveness of these qualities on professionals with pseudo-adaptive model for 
overcoming stress, and third place respectively possess penitentiary officers with dez-adaptive model of behavior. 

Key-words: coping behavior, coping model, penal service officer, professional activity, professional 
experience. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ЗБРОЙНОЇ БОРОТЬБИ 
(за матеріалами зарубіжних джерел) 

 
У статті розкрито психологічні особливості збройної боротьби в сучасних умовах. Збройна 

боротьба розкривається через висвітлення психологічного змісту комплексу негативних факторів бою, 
що впливають на військовослужбовців. Розкривається також роль командира у попередженні та 
обмеженні їх руйнівного впливу на психіку особового складу.  

Ключові слова: збройна боротьба, військовослужбовці, командир, страх, депривація, стрес, фрустрація.  
В статье раскрыты психологические особенности вооруженной борьбы в современных условиях. 

Вооруженная борьба раскрывается через освещение психологического содержания комплекса 
негативных факторов боя, которые влияют на военнослужащих. Раскрывается также роль командира 
в предупреждении и ограничении их разрушительного влияния на психику личного состава.  

Ключевые слова: вооруженная борьба, военнослужащие, командир, страх, депривация, стресс, фрустрация.  
Постановка проблеми. З психологічної 

точки зору збройна боротьба складає форму 
суперництва, у якій наявна свідома й активна 
протидія намірам супротивника. Вона 
здійснюється в умовах постійної небезпеки 
для здоров’я і життя, поєднана з 
необхідністю в знищенні і руйнуванні 
матеріальних об’єктів[1, c.12; 2, c.155]. 

До найбільш характерних психологічних 
факторів, що супроводжують збройну 
боротьбу, належать: небезпека для здоров’я і 
життя; почуття відповідальності; високий і 
мінливий темп дій; сильні відчуття; 
незручності і труднощі війни; обмеження 
особистої свободи; посилене почуття 
занепокоєння; необхідність у заподіянні 
смерті тощо [2, c.155]. Вказані фактори 
здійснюють тривалий комплексний вплив на 
психіку військовослужбовців, що може 
обмежувати їх здатність та готовність якісно 
виконувати покладені на них обов’язки та 
поставлені завдання. 

Відповідно до зазначеного, метою статті 
є з’ясувати психологічні особливості 
збройної боротьби шляхом розкриття 
психологічного змісту негативних факторів, 
що впливають на військовослужбовців; 
визначити роль командира у попередженні та 
обмеженні їх руйнівного впливу.  

Теоретичний аналіз проблеми. 
Основним фактором збройної боротьби, що 
здійснює постійний і сильний вплив на психіку 
і поведінку військовослужбовців, є 
“небезпека”. Вона створює важку ситуацію з 
усіма первинними і подальшими наслідками, 
що характерні для явищ стресу, фрустрації, 
суспільної патології і психічних хвороб. 
Характер небезпек диференційований в 

окремих видах військ. У наземних військах, 
повітряних силах і військово-морському флоті 
наявні інші умови навколишнього середовища, 
використовуються різні бойові і захисні засоби, 
однак наслідки цих небезпек ті самі, тому що 
вони складають джерело сильних емоційних і 
пізнавальних переживань. Найбільш 
характерним психічним явищем у таких 
умовах є “страх” [2, c.155–156]. 

Відомий американський генерал, що 
користується великим авторитетом, Дж. С. 
Паттон сказав: “Чим більш інтелігентна 
людина, тим більше страху вона відчуває” [2, 
c.155–156]. 

Сильних почуттів страху не переживає 
тільки людина, яка не усвідомлює небезпеку 
або з психопатичними рисами. Під час бою 
страх стає менш виразним і менше заважає 
при виконанні завдань. Так відбувається в 
міру набуття досвіду і засвоєння всіх 
елементів поля бою. Істотний вплив на його 
подолання мають два елементи: 
усвідомлення факту, що в першому бою 
наявна схильність до переоцінювання 
розмірів особистої небезпеки, що складає 
типову властивість психіки будь-якої людини; 
позитивне значення успіху в бою призводить 
до врівноваження негативних емоцій, 
пов’язаних з почуттям небезпеки [там само]. 

Варто пам’ятати, що на підставі таких 
процесів виникає вторинна небезпека. 
Звикання до бойових дій і викликана 
перемогою ейфорія, часто веде до 
небажаного зневажання небезпекою. У 
бойових діях небезпеці постійно піддається 
людське здоров’я і життя, не тільки власне, 
але й інших військовослужбовців, і 
цивільного населення. 
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У сучасній війні людина має у своєму 
розпорядженні засоби, наділені величезною 
силою руйнування. Помилка, допущена 
окремими військовослужбовцями, може 
спричинити великі людські втрати і 
матеріальну шкоду невідворотного характеру 
з довгостроковими наслідками, пов’язаними 
наприклад з активним випромінюванням 
атомної і термоядерної зброї, знищенням 
біологічного життя як наслідком і змінами в 
генетичному коді поколінь. Усвідомлення 
таких небезпек має викликати почуття 
відповідальності за наслідки своїх дій, що 
сильно навантажує психіку 
військовослужбовця. Тиск цього фактора, як 
правило, великий: у дуже чутливих людей він 
може викликати сильний внутрішній 
конфлікт між почуттям військового обов’язку 
і відповідальності за власні дії. Такий 
конфлікт породжує ослаблення військового 
духу, а в крайніх випадках психічні 
порушення і хвороби [2; 4]. 

Про те, яким сильним стресом для 
організму є відчуття відповідальності, 
свідчить психологічний експеримент, 
проведений на мавпах, яких піддавали 
ударам електричного струму. Одну з них 
зробили “відповідальною”. У неї була 
можливість обмежувати удари для себе і для 
іншої мавпи, якщо вона була пильною і 
вчасно натискала на поміщений у клітці 
важіль [там само]. 

Безсумнівно в сучасному суспільстві це 
відноситься також і до армії – роль фактора 
відповідальності систематично зростає, а 
явище емоційного “вигорання” молодих 
управлінських і командних кадрів стає усе 
більш повсюдним і є небезпечним. Вторинна 
небезпека, пов’язана з цим фактором, полягає 
в тому, що навіть у мирний час стан 
невпевненості, необхідність у постійному 
чергуванні, наприклад на посадах управління 
установками для запуску ракет, озброєних 
термоядерними боєголовками, веде до 
виникнення настільки сильного психічного 
напруження, що воно серйозно порушує 
поведінку і, як уже встановлено в окремих 
дослідженнях, змушує військовослужбовців, 
які контролюють цю зброю, вживати 
наркотики [4]. 

Характер сучасної війни значно 
відрізняється від традиційного зразка 
позиційної війни. Збройна боротьба, 
особливо в нападі, відрізняється великими і 
змінними темпами, що поєднуються з 
високими фізичними і психічними 
навантаженнями для військовослужбовців, 
що беруть участь у ній. Сьогодні у боях із 

супротивником успіх вирішують навіть долі 
секунди. Збройна боротьба відбувається 
одночасно на суші, у воді й у повітрі. Вона 
відбувається у різних кліматичних і 
атмосферних умовах, ускладнених 
необхідністю у форсуванні природних і 
інженерних перешкод. Часто має місце 
перегрупування військових підрозділів 
відповідно до мінливих умов збройної 
боротьби й етапів її розвитку. Супротивник 
звичайно знаходиться поза полем зору. Такі 
умови сильно впливають на психіку 
військовослужбовців, швидко ведуть до 
виснаження, зниження бойового духу і 
здатності до дій. Велике значення має висока 
фізична і психічна стійкість організму до 
значних навантажень, яку доцільно 
формувати під час військових навчань. Під 
час війни важливим й вирішальним аспектом 
є наявність сну і відпочинку і зміна 
виснажених підрозділів. Невиконання цієї 
умови веде до накопичення втоми і 
хронічного виснаження. Крайнє виснаження 
може викликати виникнення психічного 
стану, що відрізняється байдужістю до 
небезпеки, при якому думка про смерть, 
відповідно до правила імпульсивності – 
рефлекторності, доставляє полегшення, тому 
що домінуючою виявляється нераціональна, 
імпульсивна дія [2]. 

Сильні відчуття під час збройної 
боротьби є черговим обтяжливим чинником 
для психіки військовослужбовців. На полі 
бою на почуття впливають дуже сильні й 
часто несподівані й нерегулярні стимули, які 
швидко ведуть до перевантаження нервової 
системи й наслідків, схожих на вищеописані. 
Військовослужбовців одночасно сприймають 
гуркіт вибухів різних зарядів, світлові 
випромінювання, пов’язані з вибухами бомб, 
снарядів, гранат, запахи газів, що 
виділяються, або спалених трупів людей чи 
тварин, що розкладаються, відчувають 
різноманітні коливання й вібрації, високу або 
низьку температуру, вибухові хвилі й багато 
інших елементів, які насичують драматичну 
картину поля бою, у якому переважають 
смерть і руйнування, що й шокує. Якщо на 
цю картину вони накладуть своє бачення, 
пов’язане з можливістю зустрічі з новими, 
невідомими ним видами зброї й з 
усвідомленням появи невидимих для них 
хімічних, біологічних речовин або 
радіоактивного випромінювання, ми 
одержимо деяке уявлення про психічний стан 
військовослужбовців, що діють у таких 
умовах. Додатковим обтяжуючим для 
психіки фактором стає неможливість 
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здійснення контролю над ситуацією, дуже 
обмежений вплив окремого 
військовослужбовця на її зміну, що 
викликають паралізуюче враження 
невизначеності, моторошності й почуття 
безсилля [2; 3]. 

Однак, до таких стимулів людський 
організм може пристосуватися за правилом 
“тренування” і звички. Тоді психіка 
військовослужбовців починає логічно 
впорядковувати враження і їх реальне 
значення для можливості виживання, тому 
військовослужбовці зможуть спати під час 
артилерійського обстрілу, а прокидаються 
при тиші або при кулеметному вогні, який 
означає безпосередню й контрольовану 
небезпеку й необхідність в особистій участі в 
бою. Це перші й типові симптоми здійснення 
контролю над ситуацією, які сигналізують 
здатність подолання страху, інстинктивного 
рефлексу самозбереження, що полягає в 
паніці й груповій втечі й активній, 
ефективній участі в подальшій збройній 
боротьбі. Одним з ефективних способів 
правильної підготовки військовослужбовців 
до описуваних факторів бою під час навчання 
в мирний час є проведення маневрених вправ 
в умовах повної симуляції, тобто близьких до 
дійсних. Наприклад у Бундесвері велике 
значення надається реалістичному 
моделюванню поля бою, включаючи 
приміщення на ньому фантомів трупів людей 
і тварин, знищеного майна, у тому числі 
наприклад дитячих іграшок [2; 5; 7]. 

Перенесення труднощів і незручностей 
бойових дій – типовий елемент будь-якої 
війни. Умови, у яких проводяться бої, у тому 
числі харчування й відпочинок, будуть 
значно відрізнятися від умов казарми, яку 
військовослужбовців тоді згадують майже як 
розкіш. Незважаючи на те, що наприклад 
завданням логістики є забезпечення 
підрозділів, що беруть участь у бою, якомога 
кращим й надійним обслуговуванням, у 
багатьох випадках її реальні можливості 
будуть серйозно обмеженими. Можуть 
з’явитися труднощі з доставкою звичайної, 
придатної для вживання питної води. Такі 
умови стають особливо важкими для 
виконання завдань, що вимагають наприклад 
обслуговування складного устаткування, 
проведення вимірювань, розрахунків і 
калькуляцій, що пов’язані з необхідністю 
збереження зосередженої уваги й творчого 
мислення, які, як відомо, позитивно 
корелюють з гарними умовами роботи й 
позитивним емоційним станом. 
Передбачається, що більша частина завдань у 

майбутній війні буде виконуватися малими 
бойовими групами, а іноді навіть 
індивідуально. У таких ситуаціях 
обговорювані фактори будуть мати ще більше 
значення [2; 4; 9]. 

Створення оптимальних умов для 
виконання бойових завдань, як правило, 
неможливе, тому що вирішальну роль 
відіграє добір людей, які повинні 
відрізняютися відповідними здатностями й 
стійкістю до порушень у роботі, і підготовці 
до дій у важких умовах і звикання до них у 
перший період бою. Обмеження особистої 
свободи – один із найбільш типових режимів 
служби в армії, який під час збройної 
боротьби підлягає подальшому загостренню. 
У мирний час військовослужбовці 
одержують відпустки, звільнення або мають 
вільні від навчань дні. У казарменому житті є 
різні форми розваг, культурних заходів з 
можливість індивідуального вибору. Однак 
для багатьох військовослужбовців, особливо 
в період адаптації, перебування в казармі 
становить сильний стрес, що слідує з 
незадоволеної потреби (депривації) 
необмеженого контакту із цивільним 
середовищем [2; 6]. 

Під час збройної боротьби обмеження 
особистої свободи значно більше й важче, 
тому що необхідність забезпечення 
безперервного характеру боротьби вимагає 
обмеження або навіть відміну звільнень і 
відпусток. Додаткові обмеження створює 
примусове перебування в певному районі 
дислокації власного підрозділу з міркувань 
безпеки, пов’язаним з пересуванням у 
невідомій місцевості, яка може бути 
замінованою, зараженою, охопленою 
обстрілом супротивника або його 
диверсійними діями. 

Проблема обмеження особистої свободи 
сприятливо пов’язана з формуванням 
товариських зв’язків як протидія цим 
обмеженням й деперсоналізації, зникненню 
індивідуальності військовослужбовця і його 
поєднання з могутньою, часто безіменною 
машиною війни. Отже, командири повинні 
своєю поведінкою створювати оптимальні 
умови для товариського співробітництва 
серед підлеглих, знаючи, що високі 
результати групової діяльності становлять 
ефект сприятливого положення особистості в 
групі щодо можливості збереження власної 
індивідуальності, позитивних 
міжособистісних відносин і внутрішньої 
згуртованості групи. Військовий колектив 
надає своїм членам психічну підтримку у 
важкі хвилини, під час переживання кризи 
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надає зразки поведінки й способи 
ефективного й безпечного виконання завдань, 
зменшує почуття самотності й ізоляції, надає 
також певну кількість розваг і здорового 
військового гумору [2; 3; 5; 8]. 

Під час війни військовослужбовців 
супроводжує занепокоєння за близьких, 
турбота про родини, дружин, дітей, батьків, 
родичів й друзів. Його підсилює відсутність 
звісток від них, або повідомлення про важкі 
бої або бомбардування в районі їх 
проживання. Наступне джерело посиленого 
почуття занепокоєння становить драматизм 
власних переживань і інших 
військовослужбовців під час боротьби й, 
раніше описане, постійне почуття небезпеки 
для здоров’я або життя. У таких умовах 
важко кому-небудь зберегти повний спокій і 
стриманість (“холоднокровність”). Якщо, 
однак, разом з іншими психологічними 
факторами почуття занепокоєння почне 
переважати над іншими відчуттями, воно 
стане причиною передчасного психічного 
виснаження, кризи, зривів і депресії, що веде 
до синдрому виснаження від збройної 
боротьби, відомому також як реакція стресу 
збройної боротьби (RSW).  

Можна вказати більше джерел 
посиленого занепокоєння під час воєнних 
дій. Вигляд важко поранених і вбитих 
товаришів по зброї, збирання їх на полі бою 
також обумовлює його розширення. Його 
підсилює також невпевненість у стані 
власних військ, чутки, що сигналізують нові 
небезпеки, недоліки в постачанні, зміни у 
високих командних посадах і ін. Це 
занепокоєння може підсилюватися 
повторюваними ситуаціями раптових нападів 
супротивника на свої підрозділи, а навіть 
іншою поведінкою командира, 
переміщеннями власних військ, змінами в 
колишніх способах і формах ведення 
збройної боротьби. Військовослужбовців з 
небезпекою для життя повинні виконувати 
доручені завдання, але одночасно опікуватися 
про збереження власного життя й берегти 
товаришів. Тоді виникає невпевненість, що 
стосується оцінки власної поведінки, чи не є 
вона наприклад занадто обережною, і чи не 
має місце боягузтво або егоїзм. Отже, 
фактори, що впливають на 
військовослужбовців ззовні, 
супроводжуються одночасно внутрішньою 
боротьбою нервової системи, що додає 
психіці додаткового навантаження. Командир 
підрозділу, обсяг обов’язків і 
відповідальності якого ширше за підлеглих і 
охоплює діяльність групи людей, не може 

втрачати перспективу бачення ситуації через 
описувані психологічні фактори, хоча на 
нього вони теж впливають [2]. 

Сильним психічним відчуттям на полі 
бою є необхідність у вбивстві. З такою дією 
пов’язаний найбільший трагізм війни. Така 
необхідність може викликати внутрішні 
моральні конфлікти й наслідки, характерні 
для фрустрації. Щоб не дозволити вбити себе 
або уникнути смерті близьких, 
військовослужбовцям треба вбивати ворогів. 
Це крайня дія, яка не закладена в природі 
людини, тому що поведінка тих, хто вбиває, 
описана мовою психопатології. Найважчих 
відчуттів доставляють військовослужбовцям 
ситуації, у яких вони вбивають супротивника 
у безпосередній боротьбі, наприклад у 
рукопашному бою, де мають місце не тільки 
постріли з невеликої відстані, але й штиковий 
або навіть кулачний бій. 

У наш час збройні сили мають у своєму 
розпорядженні засоби ураження на великі 
відстані. Випадки безпосередньої зустрічі 
власних сил із супротивником будуть усе 
більш рідкими. Однак військовослужбовці 
усвідомлюють, що натискання кнопки, що 
вивільняє певний бойовий засіб, може бути 
причиною смерті багатьох людей, а у випадку 
зброї масового ураження – навіть десятків і 
сотень тисяч. Подолати цей опір 
допомагають різні соціотехнічні процедури, 
які полягають у “розлюднюванні” 
супротивника, наприклад вживання термінів: 
жива сила ворога, знищення живої сили. 

Застосування зброї масового ураження 
впливає на психіку військовослужбовців 
через: величезну силу ураження й знищення і 
її багатофакторна дія (хвиля вибуху, світлова 
хвиля, проникаюче випромінювання й 
радіоактивні опади); негайні дії й 
передбачувані віддалені наслідки; помітна й 
прихована дія, характерна для хімічних і 
біологічних засобів; утруднене, а часто навіть 
неможливе попереднє виявлення її дії; 
труднощі, пов’язані із запобіганням себе від її 
дії, наприклад від нейтронного 
випромінювання; моторошні й жахливі 
картини середовища, у якому воно було 
застосовано: сфери руйнування, пожежі, 
уражені люди й тварини [9]. 

У дослідженнях з соціальної психології 
багато раз було доведено, що подолання 
опору, пов’язаного з використанням 
насильства, полегшують техніки 
дегуманізуючі об’єкт, стосовно якого він 
застосовується. У цій галузі величезну роль 
відіграють виховання й пропаганда, 
спрямовані на пояснення причин війни, 
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переконання в правоті аргументів на користь 
участі в ній армії власної країни. Завдання 
установок пропаганди легше у випадку 
захисної війни, більш важкі у військовій 
інтервенції, а найбільшого мистецтва 
вимагають вони у випадку власної збройної 
агресії [2]. 

Залучення солдатів у війну буде зростати 
у випадку одержання ними звісток про 
смерть близьких або спостереження смерті 
товаришів у бою. У деяких випадках такі 
випробування ведуть до крайнощів – 
убивству з помсти й жорстокості до 
супротивника, навіть військовополонених і 
цивільного населення. Військовослужбовець 
повинен добре знати зобов’язуючі в цій 
галузі норми міжнародного права й правила 
боротьби власних військ. Обов’язком 
командира є недопущення злочинних дій, а у 
випадку їх наявності відповідні заходи й 
каральні санкції [там само].  

Представлена характеристика основних 
психологічних факторів, що впливають на 
військовослужбовця на війні, показує, які 
важкі переживання він має відчувати. Слід 
вважати, що більшість цих факторів впливає 
на нього одночасно, отже, реальні відчуття 
ще сильніше описаних, а наслідки 
нездатності опанувати ними – більш 
серйозні. 

Страх, який солдат переживає в бою, не 
ідентичний з боязкістю. Психологи 
розрізняють ці два поняття. Основна різниця 
між ними полягає в тому, що страх з’являється 
перед конкретною небезпекою, а боязкість – 
явище більш довгочасне й може навіть не 
опредмечена, тобто з’являється тоді, коли 
небезпека не існує або існує тільки в уяві. 
Отже, острах має характер психічного 
порушення й найчастіше є наслідком невдач, 
труднощів й переживань що травмують. 
Відчуття боязкості пов’язане із враженням 
невизначеності небезпеки, болісним почуттям 
скутості, сильним і довгочасним внутрішнім 
занепокоєнням, м’язовою й психічною 
напругою. Воно веде до переконання, що 
ситуація є безвихідною, що негативно впливає 
на бойовий дух [там само]. 

За 3. Ридзиньским наслідками станів 
боязкості є вегетативні порушення, 
спостережуваними показниками яких стають: 
розширення зіниць; блідість обличчя; рясне 
потіння; прискорений пульс; прискорений 
подих; потріскані губи, сухість у роті; пронос; 
відсутність апетиту; безсоння; підвищення 
тиску й рівня цукру в крові [7, с. 177]. 

Страх, як ефект впливу на 
військовослужбовців психологічних факторів 

поля бою, супроводжується також 
стомлюючими психосоматичними 
симптомами, серед яких: раптове серцебиття; 
почуття опускання й спазмів шлунка; 
тремтіння в м’язах усього тіла; холодний піт; 
почуття закляклості; слабкість й 
непритомність; пронос [2; 8]. 

Великий вплив на усунення або 
обмеження цих факторів має командир. До 
його обов’язків належить вжиття заходів, що 
уможливлюють оволодіння ситуацією щодо 
впливу наведених факторів. Командири 
мають інтелектуально й емоційно 
підготувати солдатів до подолання 
обговорюваних факторів, інформувати про 
загрозливу небезпеку й можливості 
зменшення її й говорити правду про 
неможливість повного її подолання. 
Замовчування або обмеження інформації про 
небезпеку є серйозною помилкою й може 
збільшити втрати, викликані панікою в 
умовах несподіванки або неефективними 
запобіжними діями. Для запобігання 
надмірного страху й боязкості, що слідують зі 
знання наслідків вживання зброї масового 
ураження, командири повинні вміло 
поєднувати ці вимоги з дією для підтримки 
позитивних настроїв і духу боротьби. 
Здається, що оптимальне вирішення цього 
протиріччя полягає в униканні надмірної 
експозиції обговорюваної небезпеки, 
діловому інформуванні про розвиток 
поточної ситуації й протидії їй, а також 
конкретних способах особистого захисту, 
коли слід їх використовувати [там само]. 

До бажаних якостей особистості 
командира в бою належать: рішучість; 
здатність довіряти іншим; уміння підкорити 
собі інших; упевненість у собі, уміння 
впливати на навколишніх; об’єктивізм у 
думках, здатність до планування й організації 
дій; оптимізм; готовність до ініціативи; 
здатність до згуртування підрозділів; 
професійна вправність; стійкість до стресу й 
уміння ефективного використання власних 
сил і доступних засобів [3, с. 186; 5, c. 49]. 

С. Пін, характеризуючи армію, говорить 
про єдність і розуміння між командиром і 
підлеглими. Якщо командир діє на полі бою, 
він повинен правильно підібрати тактику, в 
іншому випадку він може привести до 
поразки. Цікаве порівняння командира з 
арбалетом і солдатів зі стрілами, що 
вважаємо вірним: “Командир – арбалет. 
Якщо при натягнутому, арбалеті тетива не 
напружена або одна сторона напружена 
більше за іншу і є нерівновага, тоді під час 
пострілу наявна незгода між сторонами. А 
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тоді, навіть якби легкість і вага стріли були 
правильно розміщеними, передня й задня 
сторони на своїх місцях, стріла не долетить 
до цілі. Якщо командир залишається в 
незгоді з підрозділом, то якби навіть важкі й 
легкі сторони військ були на своїх місцях, 
авангард й ар’єргард правильно підібрані, 
однаково підпорядковані такому командирові 
війська не переможуть ворога” [6, c.200]. 

ВИСНОВКИ 
Описані негативні психологічні фактори, 

безсумнівно, переважають на кожному полі 
бою. Однак це не означає, що є тільки руйнівні 
фактори. Майже завжди в спогадах 
військовослужбовців і їх командирів під час 
мирної служби або після війни з’являються 
позитивні елементи й пов’язана з ними 
гордість від участі в характерних, хоча й 
найбільш важких подіях. Вони доводять, що 
навіть у важких ситуаціях можливе збереження 
гідності й розвиток найкращих сторін людської 
природи. Серед них з’являються випробування 
сили солідарності, розвиток уміння сприяти й 
такі психологічні фактори, як підвищення 

самооцінки, упевненості у власних діях й 
посилення стійкості до найбільших труднощів і 
небезпек. 

Представлена психологічна 
характеристика збройної боротьби не є повною 
й докладною, що, втім, неможливо. У 
короткому аналізі явищ, що з’являються на 
полі бою, переживань ми намагалися показати 
їх вплив на психічний стан 
військовослужбовців і їх здатність до збройної 
боротьби. Більшість представлених проблем, 
незалежно від джерела, виду військ і зброї, 
характеру війни й умов навколишнього 
середовища, можна вважати типовими.  

Офіцер, у якого є основні знання, 
професійні вміння і який орієнтований в 
обговорюваних психологічних питаннях, 
повинен побудувати з них по можливості 
повну картину збройної боротьби й 
перетворити її в елементи, включені в 
процеси прийняття рішень, програми 
власних дій і щоденні службові дії, 
виконувані в мирний час і під час війни. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE ARMED STRUGGLE 
The article deals with the psychological features of the armed struggle in modern conditions. The armed 

struggle is perceived through revealing the psychological features of the negative combat factors that influence 
servicemen. The commander’s role in preventing and limiting negative influence of hereinabove factors on the 
personnel is also considered in the article. It is defined that almost always there are negative psychological 
factors in recollections of the servicemen who participated in the combat actions. However, they prove that it is 
possible to preserve the dignity and the best sides of human nature through validation, confidence in own abilities 
and stamina development even in difficult situations and in danger. It is stated that an officer that has the basic 
knowledge, professional skills and competence in the psychological issues, has to use hereinabove knowledge to 
create an adequate picture of the armed struggle. Such integration helps to transform this picture into the 
elements that are included into the decision making process, the programs of the personal actions and everyday 
service actions that are performed in peace and war time.  

Keywords: armed struggle, military personnel, commander, fear, deprivation, stress, frustration. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ В 
УСЛОВИЯХ БИЛИНГВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  

 
В статье рассматриваются результаты эмпирического исследования этнической толерантности 

личности в контексте изучения смысложизненных ориентаций личности и доминирующих инстинктов 
(историко-биологическая детерминация), бессознательных компонентов восприятия «свой - чужой». 
Установлено, что трем уровням этнической толерантности соответствуют специфические 
психологические индикаторы.  

Ключевые слова: толерантность, этническая толерантность, смысложизненные ориентации, 
доминирующие инстинкты, билингвальная культура.  

У статті розглядаються результати емпіричного дослідження етнічної толерантності особистості 
в контексті вивчення смисложиттєвих орієнтацій особистості та домінуючих інстинктів (історико-
біологічна детермінація), несвідомих компонентів сприйняття «свій - чужий». Встановлено, що трьома 
рівнями етнічної толерантності відповідають специфічні психологічні індикатори . 

Ключові слова: толерантність, етнічна толерантність, смисложиттєві орієнтації, домінуючі 
інстинкти, білінгвальна культура. 

Интеграционные тенденции в 
поликультурном обществе являются важным 
индикатором социально-психологического 
благополучия страны. Одним из необходимых 
индикаторов таких тенденций является 
динамика и соотношение идентичностей, 
прежде всего гражданской, этнической, 
региональной и уровень толерантности, 
взаимопонимания и адаптации 
взаимодействующих этнокультурных и 
социальных групп. При этом важнейшим 
предметом анализа является этническая 
толерантность.  

Понятие «толерантность» рассматривается 
учеными в разных аспектах: описывается 
лингвокультурологическое поле толерантности, 
выявляется специфика представления 
толерантности и терпимости в русской 
языковой картине мира, устанавливаются 
различия между толерантностью и 
терпимостью, акцентируется внимание на 
специфические оттенки лексического 
выражения толерантности (Л.П.Крысин, 
О.А.Михайлова, В.А.Салимовский, 
И.А.Стернин, А.Д.Шмелев и др.).  

Билингвизм (двуязычие) является 
предметом пристального внимания многих 
исследователей. Последнее объясняется не 
только многоаспектностью проблемы 
билингвизма, но и его реальной судьбой, 
зависящей во многом от языковой политики, 
которая, к сожалению, не всегда учитывает 
характер взаимодействия языков и культур 
народов, проживающих на одной территории. 
Связь языка и культуры (Н.Д.Арутюнова, И.Т. 
Вольф, В.В.Воробьев, В.Гумбольдт, 
Е.М.Верещагтн, В.Г.Костомаров, А.А.Потебня, 

Ю.Е.Прохоров, И.А.Стернин, Е.Ф.Тарасов, 
В.Н.Телия и др.( характеризуется 
взаимообусловленностью. 

Целью исследования было изучение 
психологических особенностей этнической 
толерантности индивидов в контексте 
личностных (смысложизненные ориентации) и 
историко-биологических (доминирующие 
инстинкты) детерминант.  

Изучение психологических особенностей 
этнической толерантности у молодежи 
проводилось на базе Донецкого 
государственного университета управления, 
Макеевского экономико-гуманитарного 
института, Краматорского экономико-
гуманитарного института. Выборка 
испытуемых составила 189 человек. По 
половому признаку группа гетерогенна. 
Гендерные отличия по исследуемой проблеме 
не учитывались.  

С целью выполнения основных задач 
исследования были использованы следующие 
методики: 1. Экспресс-опросник "Индекс 
толерантности" (Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, 
О.Е. Хухлаев, Л.А.Шайгерова); 2. Тест 
смысложизненных ориентаций (Crumbaugh J.); 
3. Опросник для определения доминирующего 
инстинкта (интерпретация Л.Д.Столяренко).  

В качестве методов математической 
обработки результатов исследования был 
использован Коэффициент корреляции рангов 
Спирмена.  

С целью изучения феномена 
толерантности у испытуемых нашей выборки 
была использована методика «Индекс 
толерантности». Результаты представлено на 
рисунке 1. 
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Рис. 1. Показатели толерантности как черты личности  

В целом, анализируя полученные 
результаты можно констатировать, что у 
испытуемых студентов количественно 
доминирует низкий уровень толерантности (у 
60,0 % испытуемых выборки). Такие результаты 
свидетельствуют о высокой интолерантности 
большинства испытуемых, наличии 
выраженных интолерантных установок по 
отношению к окружающему миру и людям.  

У 22,0% испытуемых выявлено средний 
уровень толерантности. Такие результаты 
показывают, что данным респондентам 
характерно сочетание как толерантных, так и 
интолерантных черт. В одних социальных 
ситуациях они ведут себя толерантно, в других 

могут проявлять интолерантность.  
У 17% - высокий уровень толерантности. 

Представители этой группы обладают 
выраженными чертами толерантной личности. 
Также важно учитывать, что респонденты, 
попавшие в этот диапазон, могут 
демонстрировать высокую степень социальной 
желательности. 

Полученные результаты демонстрируют 
нетолерантную картину социального 
восприятия в молодежной среде.  

Особый интерес представляет картина 
показателей этнической толерантности в группе 
студентов (Рис. 2).  
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Рис. 2. Показатели этнической толерантности 

Полученные результаты в целом 
кореллируют с общими тенденциями 
толерантности как черты личности. В то же 
время следует заметить, что высокий уровень 
этнической толерантности характеризует 22,0 % 
испытуемых, средний – 41, 0% и низкий 
преобладает у 39,0 % испытуемых. 

Таким образом, можно констатировать, что 
в большинстве выборов испытуемых 
характеризует этническая нетолерантность либо 
же склонность к ней. Выявленный уровень 
этнической толерантности предполагает 
неосознаваемую или же малоосознаваемую 
склонность испытуемых к этноэгоизму. Данный 
тип идентичности может выражаться в 
безобидной форме на вербальном уровне как 
результат восприятия через призму конструкта 
"мой народ", но может предполагать, например, 
напряженность и раздражение в общении с 
представителями других этнических групп. 

Низкий уровень этнической толерантности по 
нашему мнению близок к категории 
этноизоляционизма – убежденности в 
превосходстве своего народа, признание 
необходимости "очищения" национальной 
культуры, негативное отношение к 
межэтническим брачным союзам, ксенофобия. 

В целом, у испытуемых выявлена 
тенденция к гиперболизации этнической 
идентичности. В межэтническом 
взаимодействии гиперидентичность проявляется 
в различных формах этнической нетерпимости: 
от раздражения, возникающего как реакция на 
присутствие членов других групп, до 
отстаивания политики ограничения их прав и 
возможностей, агрессивных и насильственных 
действий против другой группы. 

Касательно смысло-жизенных ориентаций 
респондентов, следует заметить следующее 
(рисунок 3).
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Рис. 3. Особенности смысложизненных ориентаций испытуемых 

В целом, следует заметить, что у 
испытуемых нашей выборки выявлено 
высокий уровень смысложизненных 
ориентаций, что свидетельствует о наличие 
цели жизни и позволяет тем самым 
констатировать отсутствие "экзистенциального 
вакуума", субъективного ощущения утраты 

смысла, являющегося следствием 
"экзистенциальной фрустрации", т.е. неудачи в 
поиске человеком смысла жизни. 

Для большей наглядности мы бы хотели 
представить данные полученные в ходе 
исследования в виде следующих рисунков 
(см. Рис.4 -.9). 
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Рис. 4. Показатели смысложизненных ориентаций по шкале «Цели в жизни» 

Как становится понятным исходя из 
графических данных по шкале «Цели в 
жизни» у 56,5% испытуемых этот показатель 
находится на высоком уровне, что 
характеризует их как целеустремленных 
людей, но в то же время их планы могут и не 
иметь реальной опоры в настоящем и не 

подкрепляться личной ответственностью за 
их реализацию. 

У 30,4% - низкий уровень характерен 
для лиц живущих сегодняшним или 
вчерашним днем. И 13,1% испытуемых 
занимают «золотую» середину  
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Рис. 5. Показатели смысложизненных ориентаций по шкале «Процесс жизни» 
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Как видно из диаграммы по шкале 
«Процесс жизни» были получены 
следующие результаты 4,3% испытуемых с 
высоким уровнем, что жизнь воспринимается 
ими интересной, эмоционально насыщенной 
и наполненной смыслом.  

Низкий уровень 26,1% - 
неудовлетворенность своей жизнью в 
настоящем; при этом, однако, ей могут 

придавать полноценный смысл 
воспоминания о прошлом или нацеленность 
на будущее. 

Большинство испытуемых 69,6% 
находятся на среднем уровне, они в 
определенные моменты вполне довольны 
своей жизнью, но иногда они же ее и 
обесценивают, считая ее неинтересной. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЖИЗНИ

0% НИЗКИЙ
17,4%

СРЕДНИЙ
65,2%

ВЫСОКИЙ
17,4%

 
Рис. 6. Показатели смысложизненных ориентаций по шкале «Результативность 

жизни». 
По показателю «Результативность 

жизни» 17,4% испытуемых на высоком 
уровне, что может характеризовать людей, 
которые доживают свою жизнь, у которых 
все в прошлом, но прошлое способно 
придавать смысл остатку жизни. Шкала 
отражает оценку пройденного отрезка жизни, 
ощущение того, насколько продуктивна и 
осмысленна была прожитая ее часть. 

У 17,4% - низкий уровень как следствие 
неудовлетворенности прожитой частью 
жизни. 

И 65,2% испытуемых выявлена средняя 
удовлетворенность жизнью, что 
соответствует возрасту испытуемых, 
поскольку большинство планов и 
возможностей еще не реализованы. 

ЛОКУС КОНТРОЛЯ - Я
0% НИЗКИЙ

21,7%

СРЕДНИЙ
69,6%

ВЫСОКИЙ
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Рис. 7. Показатели смысложизненных ориентаций по шкале «Локус контроля - Я» 

Мы видим, что по шкале «Локус 
контроля -Я» с высоким уровнем 8,7% 
испытуемых. Высокие баллы соответствуют 
представлению о себе как о сильной 
личности, обладающей достаточной 
свободой выбора, чтобы построить свою 
жизнь в соответствии со своими целями и 

задачами и представлениями о ее смысле. 
На низком уровне 21,7% - неверие в свои 

силы контролировать события собственной 
жизни. Испытуемые со средним уровнем – 
69,6% считают, что часть событий их жизни 
зависит только от них, но в то же время есть 
вещи, над которыми мы не властны.  



Питання психології 

Вісник Національного університету оборони України 2 (39) /2014 244 
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Рис. 8. Показатели смысложизненных ориентаций по шкале «Локус контроля-жизнь» 
Как видно из диаграммы «Локус 

контроля - Жизнь» у 13,1% испытуемых 
выявлено на высоком уровне. Таким 
испытуемым характерно убеждение в том, 
что человеку дано контролировать свою 
жизнь, свободно принимать решения и 
воплощать их в жизнь. 13,1% - с 
низким уровнем. Для них может быть 

характерен фатализм, убежденность в том, 
что жизнь человека неподвластна 
сознательному контролю, что свобода 
иллюзорна, и бессмысленно что-либо 
загадывать на будущее. И большинство 
испытуемых - 73,8% - со средним уровнем 
придерживаются двух предыдущих точек 
зрения в зависимости от ситуации. 

ОБЩАЯ ЖИЗНЕННАЯ 
ОРИЕНТАЦИЯ

0%
НИЗКИЙ

8,7%

СРЕДНИЙ
21,7%

ВЫСОКИЙ
69,6%

 
Рис. 9. Показатели смысложизненных ориентаций по шкале «ОЖО» 

Что касается общей жизненной 
ориентации испытуемых, следует заметить, 
что у большинства - 69,6% представления о 
будущей жизни представлены такими 
характеристиками, как наличие целей в 
будущем, осмысленность жизненной 
перспективы, интерес к жизни, 
удовлетворенность жизнью, представления о 
себе как об активной и сильной личности, 
самостоятельно принимающей решения и 
контролирующей свою жизнь. У 8,7% эти 

представления носят отрицательную окраску, 
у 21,7% эти представления изменчивы и 
носят ситуативный характер. 

Следующий этап нашего исследования 
представлен изучением неосознаваемых 
процессов – инстинктивной сферы 
побуждений и жизненных ориентаций. 

Результаты исследования по методике 
«Определение доминирующего инстинкта» 
(Гарбузова В.И., Столяренко Л.Д.) 
изображены в рисунке 10. 
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Рис.10. Показатели доминирующих типов инстинктов 

Исходя из графических данных видно, 
что в целом у испытуемых доминируют 
смешаные типы инстинктов. Можно 
добавить следующее: 

26,0 %испытуемых имеют 
генофильныйтип, что проявляется в такой 
тенденции когда «я» заменяется понятием 
«мы». Ценности, цели, жизненный замысел 
подчиняется интересам семьи, уже в детстве 
интересы подчинены семье, такой ребёнок 
спокоен тогда, когдаотец, матьрядом, все в 
сборе, живы и здоровы.  

4,3% испытуемых – альтруистический 
тип, для таких людей характерна доброта, 
заботливость, веедущие качества: 
пониманиелюдей, сопереживаие, 
бескорыстность в отношении, миролюбие. 

4,3% испытуемых - исследовательский-
любознательный тип. Характеризуются 
сколонностью к исследовательской 
деятельности, устремлённостью к 
творчеству, любят риск, интересные задачи и 
дела. 

4,3 %испытуемым свойственен 
либеральный тип – характеризуются 
склонностью к протестам. Они стремятся к 
самомстоятельности, отрицают авторитетов, 
они- хранители интересов исвободы каждого. 

13,0% испытуемых имеют эгофильный 
тип, что проявляется в склонности к 
повышенной осторожности, для них 
безопастность и здоровье - превыше всего. 
Эгоцентричны и консервативны. 

Дигнитотивный и доминативный чистый 
тип не выявлено ни у одного из испытуемых. 

С целью проверки гипотезы 
исследования о том, что уровням этнической 

толерантности соответствуют специфические 
смысло-жизненные ориентации, уровни 
толерантности как черты личности, а также 
доминирующие инстинктивные тенденции, 
был использован коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена (таблица 1).  

Обобщенные данные корреляционного 
анализа позволили нам прийти к следующим 
выводам. 

Высокий уровень этнической 
толерантности связан с высоким уровнем 
толерантности, как черты личности. Можно 
утверждать, что высоко толерантные люди 
характеризуются и этнической 
толерантностью. Также выявлена связь с 
высоким уровнем локуса контроля – жизнь. 
Мы можем объяснить это тем, что поскольку 
таким испытуемым характерно убеждение в 
том, что человеку дано контролировать свою 
жизнь, свободно принимать решения и 
воплощать их в жизнь, они дают достаточно 
свободы другим, не преследуя попытки 
контролировать и регламентировать их 
жизнь. Касательно инстинктивной сферы, 
обнаружено, что высокий уровень 
толерантности коррелирует с 
исследовательским типом инстинкта. Такую 
связь мы можем объяснить тенденцией 
личности к исследованию всего нового, 
поиску причин, особенностей, отличий. 
Такой исследовательский интерес носит 
конструктивный интеллектуальный характер, 
что содействует формированию высокого 
уровня этнической толерантности. Такая же 
связь установлена и с либеральным типом, 
который уже изначально предполагает 
толерантные тенденции в своей структуре.  



Питання психології 

Вісник Національного університету оборони України 2 (39) /2014 246 

Таблица 1. 
Структура этнической толерантности 

Уровни этнической толерантности Параметры Высокий Средний Низкий 
Толерантность как черта личности 
Высокий уровень *0,342 * 0,310  
Низкий уровень   *0, 362 
Цели в жизни 
Низкий уровень   * 0,298 
Локус контроля - Я 
Низкий уровень   *0,344 
Локус контроля - жизнь 
Высокий уровень *0,346   
Общая жизненная ориентация 
Высокий уровень  *0,333 *0,345 
Инстинкты  
Эгофильный    *0,432 
Генофильный   *0,332  
Альтруистический   *0,336  
Исследовательский  *0,352   
Либеральный  *0,333   
Дигнитофильный (сохраняющий достоинство)  *0,356  

Среднему уровню этнической 
толерантности соответствуют такие связи: 
связь с высоким уровнем толерантности как 
личностной черты, высокий уровень общей 
жизненной ориентации, что предполагает 
активную жизненную позицию, 
гармоничность в жизни, позитивные 
тенденции и стремления.  

В инстинктивной сфере установлена 
связь с генофильным типом. Такая связь 
особенно интересна, поскольку предполагает 
сильно развитые родственные чувства к 
своим близким, сверхлюбовь к своим детям, 
семейственность, сверхзаботу о безопасности 
и здоровье потомства, сверхтревожность 
относительно будущего близких. Такая связь 
дает нам возможность предполагать, что 
этнически толерантные люди рассматривают 
представителей других этносов, как членов 
некоего семейства – человечество. 

Связь также выявлена с 
альтруистическим инстинктом, что объясняет 
саму природу толерантности, а также с 
дигнитофильным – сохраняющим 
достоинство. Таким образом, мы можем 
утверждать, что этническая толерантность, 
как качество тесно связано с самооценкой.  

Низкий уровень этнической 
толерантности может быть объяснен низкой 
толерантностью, как чертой личности, 
низким уровнем целеустремленности 
субъекта, низким уровнем контроля своей 
собственной жизни, высоким уровнем общей 
жизненной ориентации (скорее всего 
ориентация в таком случае является 

сверхценностью, расчетливостью), а также 
эгофильным типом инстинктов, что 
соответствует тенденции к излишней 
ориентации на себе, с поиском угрозы в 
других для своего существования. 

Выводы. Анализируя полученные 
результаты можно констатировать, что у 
испытуемых количественно доминирует 
низкий уровень толерантности. Такие 
результаты свидетельствуют о высокой 
интолерантности большинства испытуемых, 
наличии выраженных интолерантных 
установок по отношению к окружающему 
миру и людям.  

Можно констатировать, что в 
большинстве выборов испытуемых 
характеризует этническая нетолерантность 
либо же склонность к ней. Выявленный 
уровень этнической толерантности 
предполагает неосознаваемую или же 
малоосознаваемую склонность испытуемых 
к этноэгоизму. Данный тип 
идентичностиможет выражаться в 
безобидной форме на вербальном уровне как 
результат восприятия через призму 
конструкта "мой народ", но может 
предполагать, например, напряженность и 
раздражение в общении с представителями 
других этнических групп. Низкий уровень 
этнической толерантности по нашему 
мнению близок к категории 
этноизоляционизма – убежденности в 
превосходстве своего народа, признание 
необходимости "очищения" национальной 
культуры, негативное отношение к 
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межэтническим брачным союзам, 
ксенофобия. 

В целом, у испытуемых выявлена 
тенденция к гиперболизации этнической 
идентичности. В межэтническом 
взаимодействии гиперидентичность 
проявляется в различных формах этнической 
нетерпимости: от раздражения, 
возникающего как реакция на присутствие 
членов других групп, до отстаивания 
политики ограничения их прав и 
возможностей, агрессивных и 

насильственных действий против другой 
группы. 

Седует заметить, что у испытуемых 
нашей выборки выявлено высокий уровень 
смысложизненных ориентаций, что 
свидетельствует о наличие цели жизни и 
позволяет тем самым констатировать 
отсутствие "экзистенциального вакуума", 
субъективного ощущения утраты смысла, 
являющегося следствием "экзистенциальной 
фрустрации", т.е. неудачи в поиске человеком 
смысла жизни. 
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ETHNIC TOLERANCE OF YOUTH IN THE BILINGUAL CULTURE 

The results of an empirical study of ethnic tolerance of the person in the context of the study of personality 
and life orientations dominant instincts (historical and biological determination), unconscious components of 
perception "Mine - another's" are discusses in this article. Founded that three levels of ethnic tolerance has 
specific psychological indicators. 

 The results of empirical research are presented. We can say that most elections of subjects are characterizes 
by ethnic intolerance or a tendency to it. Levels of ethnic tolerance involves unconscious or unconscious 
propensity to ethno egoism subjects are identified. 

In general, the subjects showed a trend toward hyperbole ethnic identity. In interethnic interaction hyper 
identity manifested in various forms of ethnic intolerance from irritation occurs as a reaction to the presence of 
members of other groups to defend the policy of restricting their rights and opportunities, aggressive and violent 
action against another group. 

It should be noted that the subjects in our sample revealed a high level of life orientations. 
Keywords: tolerance, ethnic tolerance, life-meaning orientation, dominant instincts, bilingual culture. 
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заступник начальника з навчально-методичної роботи  
факультету підготовки фахівців для підрозділів боротьби з 
кіберзлочинністю та торгівлею людьми ХНУ ВС (м. Харків) 

 
 

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ 
ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ОВС 

 
У статті представлені результати дослідження опановуючої поведінки працівників міліції різної 

статі. З’ясовано, що в умовах професійного стресу психологічна адаптація працівників ОВС 
відбувається головним чином за допомогою механізмів психологічного захисту. Діагностовано, що в 
професійно-складних ситуаціях як чоловіки так і жінки працівники ОВС використовують однакові 
механізми психологічного захисту: раціоналізацію, заперечення і проекцію. Разом з цим, чоловіки схильні 
блокувати травмуючу ситуацію шляхом її витіснення. А жінки частіше використовують самоаналіз та 
прагнуть до нестандартного вирішення проблем.  

Ключові слова: опановуюча поведінка, психологічний захист, працівники міліції. 
В статье представлены результаты исследования совладающего поведения работников милиции 

разного пола. Выяснено, что в условиях профессионального стресса психологическая адаптация работников 
ОВД происходит главным образом с помощью механизмов психологической защиты. Диагностировано, что в 
профессионально - сложных ситуациях как мужчины так и женщины сотрудники ОВД используют 
одинаковые механизмы психологической защиты: рационализацию, отрицание и проекцию. Вместе с этим, 
мужчины склонны блокировать травмирующую ситуацию путем ее вытеснения. А женщины чаще 
используют самоанализ и стремятся к нестандартному решению проблем.  

Ключевые слова: совладающее поведение, психологическая защита, работники милиции. 
Постановка проблеми. Висока соціальна 

значимість діяльності органів внутрішніх справ 
у сучасних умовах визначає необхідність 
оптимізації основних форм, підходів та 
технологій психологічного супроводження 
оперативно-службової діяльності персоналу. 
Правоохоронна діяльність характеризується 
інтенсивністю та напругою, які пов’язані з 
виконанням службових обов’язків у жорстко 
обмежені строки, наявністю в основному 
кількісних критеріїв оцінки успішності 
діяльності, постійною взаємодією з різними 
верствами населення, екстремальністю умов 
діяльності, необхідністю прийняття 
відповідальних рішень правового характеру. 
Різноманітність професійних ситуацій та 
індивідуально-психологічні особливості 
особистості обумовлюють різні способи 
(стратегії та стилі) опановуючої поведінки 
правоохоронців у стресонасичених умовах 
виконання професійної діяльності. На жінок, 
які працюють в органах внутрішніх справ, 
покладаються ті ж самі службові обов’язки, що 
й на чоловіків. Однак, гендерні особливості, що 
обумовлюють певні відмінності у наявних 
стратегіях реагування на стрес та подолання 
стресових ситуацій чоловіками та жінками 
професійна діяльність яких пов’язана з 
ризиком та екстремальними ситуаціями, на 
сьогоднішній час вивченні недостатньо.  

Актуальність дослідження гендерних 
аспектів опановуючої поведінки працівників 
ОВС обумовлена важливістю питань і проблем 
психопрофілактики на сучасному етапі 

розвитку і реформування системи МВС та 
відомчої освіти. Дослідження проблематики 
механізмів психологічного захисту, як 
складової працівників міліції відкриває шляхи 
підвищення ефективності роботи підрозділів 
психологічного забезпечення щодо 
попередження надзвичайних подій, 
травматизму, порушень дисципліни і 
законності за участю особового складу.  

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій з проблеми. Теоретичні, 
методичні та практичні питання формування 
і розвитку стресу та протидії йому знайшли 
відображення в роботах В.А. Бодрова, 
Н.Е. Водоп’янової, Л.П. Гримака, Л.Р. Дикої, 
Т.Л. Крюкової, Р. Лазаруса, Р.Б. Леонової, 
В.І. Медведєва, С.К. Нартова-Бочавер, 
П.В. Симонова, Н. Хаан, С. Фолкман та 
інших дослідників. Поняття «опановуюча 
поведінка» використовується для опису 
характерних способів поведінки людини в 
різних ситуаціях. Подолання розглядається як 
стабілізуючий чинник, який може допомогти 
людям підтримувати психосоціальну 
адаптацію протягом усіх періодів стресу. 
Існує широкий діапазон стратегій подолання 
стресу, систематизація і опис яких 
представлені в ряді робіт [1, 3, 4].  

В умовах стресу психологічна адаптація 
людини відбувається, головним чином, за 
допомогою двох механізмів: психологічного 
захисту та копінг-стратегій. Психологічний 
захист – це спеціальна система стабілізації 
особистості, спрямована на захист свідомості 
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від неприємних, травмуючих переживань, 
сполучених із внутрішніми і зовнішніми 
конфліктами, негативними станами тривоги та 
дискомфорту. Функціональне призначення та 
мета механізмів психологічного захисту 
полягає в ослабленні внутрішньоособистісного 
конфлікту між неусвідомленими потребами і 
вимогами зовнішнього середовища, що 
виникають у результаті соціальної взаємодії [2, 
5]. Послабляючи цей конфлікт, захист регулює 
поведінку людини, підвищуючи її 
стресостійкість.  

Р. Лазарус розглядає механізми 
психологічного захисту як пасивні форми 
копінг-поведінки і виділяє такі її особливості 
[5]: 

- опанування ситуацію «тут і тепер», що 
забезпечує тимчасовий психологічний 
комфорт; 

- егоїстична спрямованість, захист лише 
власних інтересів; 

- виконують функцію регуляції лише 
емоційних станів.  

Крім того, Р. Лазарус класифікував 
психозахисні механізми на дві групи: 
симптоматичні техніки (вживання алкоголю, 
транквілізаторів, седативних препаратів 
тощо) та внутрішньопсихічні техніки 
когнітивного захисту (ідентифікація, 
переміщення, придушення, заперечення, 
реактивні утворення, проекція, 
інтелектуалізація) [5]. Тобто, механізми 
психологічного захисту, як складова частина 
опановуючої поведінки, спрямовані до більш 
швидкого зменшення емоційної напруги і 
тривоги особистості та працюють за 
принципом «тут і тепер». 

Великий внесок у вивчення проблеми 
психологічного захисту і розробку методів їх 
тестування вніс Р. Плутчик. Його основна ідея 
полягала у тому, що механізми психологічного 
захисту особистості відбуваються за рахунок 
підсвідомої переробки інформації та 
допомагають у процесі адаптації до умов 
існування. У цих процесах приймають участь 

всі психічні функції: сприйняття, пам’ять, 
увага, уява, мислення, емоції [2]. Але кожного 
разу основну частину роботи з подолання 
негативних переживань бере на себе якась одна 
з них. Наприклад, переорієнтація уваги при 
запереченні, забування при витісненні, 
побудова логічних доказів для виправдання 
своїх вчинків при раціоналізації. Включаючись 
у психотравмуючі ситуації, захисні механізми 
виступають в ролі своєрідних бар’єрів на 
шляху просування інформації. У результаті 
взаємодії з ними тривожна для особистості 
інформація або ігнорується, або 
спотворюється, або фальсифікується. Тим 
самим формується специфічний стан 
свідомості, що дозволяє людині зберегти 
гармонійність і врівноваженість структури 
своєї особистості. Такі захисні внутрішні зміни 
розглядаються як особлива форма 
пристосування людини до середовища. 

Метою нашої роботи є вивчення 
механізмів психологічного захисту як 
складової частини опановуючої поведінки 
працівників органів внутрішніх справ: 
чоловіків та жінок. 

Виклад основного матеріалу. 
Механізми психологічного захисту 
захищають від потрясіння, надаючи суб’єкту 
час для підготовки інших, більш ефективних 
способів переживання. Подолання, у свою 
чергу, контролює задоволення потреб та 
імпульсів особистості, ведучі до накопичення 
індивідуального досвіду подолання життєвих 
труднощів. 

Дослідження проводилося на базі 
Центру практичної психології УКЗ ГУМВС 
України в Запорізькій області. Всього в 
ньому взяли участь 40 працівників 
кримінальної міліції, з яких 20 чоловіків та 20 
жінок у віці від 25 до 35 років. 

Результати дослідження механізмів 
психологічного захисту, отримані за 
допомогою методики «Індекс життєвого 
стилю» Г. Келлермена – Р. Плутчика (LSI), 
представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Особливості механізмів психологічного захисту працівників ОВС  

різної статі (хср ± σ, балів) 
Механізми психологічного захисту Жінки Чоловіки t р 

Витіснення 29,50 ± 15,72 39,90 ± 15,04 2,14 0,05 
Регресія 20,35 ± 8,80 16,55 ± 18,64 0,82 - 
Заміщення 9,00 ± 11,65 12,50 ± 16,18 0,78 - 
Заперечення 49,95 ± 17,85 52,40 ± 14,05 0,48 - 
Проекція 47,65 ± 23,25 42,55 ± 26,23 0,65 - 
Компенсація 36,50 ± 13,48 39,00 ± 16,51 0,52 - 
Гіперкомпенсація 28,50 ± 19,81 20,00 ± 18,06 2,12 0,05 
Раціоналізація 50,35 ± 16,38 53,25 ± 15,17 0,58 - 
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Проаналізувавши дані приведені в 
таблиці 1, ми можемо констатувати, що як 
чоловіки (53,25 ± 15,17) так і жінки 
(50,35 ± 16,38) працівники ОВС найчастіше 
використовують раціоналізацію як основний 
механізм психологічного захисту 
особистості. На думку авторів методики [2] 
раціоналізація пов’язана з усвідомленням і 
використанням лише тієї частини сприйнятої 
інформації, завдяки якій власна поведінка 
розуміється як добре контрольована, що не 
суперечить об’єктивним обставинам. 
Ініціювати раціоналізацію може ситуація 
фрустрації, тобто ситуація блокування 
актуальної потреби, ситуація перешкоди на 
шляху до виконання бажання. Таким чином, 
у стресовій ситуації жінки та чоловіки 
працівники ОВС схильні проявляти 
неусвідомлюваний контроль над емоціями за 
рахунок вираженої залежності від 
раціональної інтерпретації ситуації. Вони 
докладають зусилля для того, щоб 
припинити хвилювання, які викликані 
неприязню чи суб’єктивно – неприйнятною 
ситуацією за допомогою цілеспрямованої, 
раціональної діяльності. Однак, є й недоліки 
використання раціоналізації, оскільки 
людина не вирішує проблеми, а постійно 
ухиляється від них. Мислення стає 
шаблонним, ригідним, використовуються 
стандартні схеми пояснення, швидко 
навішуються ярлики, людина все знає, усе 
може пояснити і передбачити (див. табл. 1). 

На другому рейтинговому місці як у 
чоловіків (52,40 ± 14,05) так і у жінок 
(49,95 ± 17,85) працівників ОВС знаходиться 
заперечення. Як правило, дія цього механізму 
проявляється у заперечені тих аспектів 
навколишньої реальності, які, будучі 
очевидними для оточуючих, тим не менш не 
приймаються самою особистістю. 
Заперечення розглядається як відмова 
визнавати травмуючи реальність, як механізм 
самозбереження, що захищає від руйнівного 
проникнення неприйнятної ситуації у 
внутрішній світ людини. Заперечення 
дозволяє людині переробляти трагічні 
ситуації поступово, поетапно і цим 
забезпечує стійкість до впливу стресу. 

Проекція, як захисний механізм 
особистості, посіла третє рейтингове місце у 
чоловіків (42,55 ± 26,23) та жінок 
(47,65 ± 23,25). Такі показники свідчать, що у 
конфліктних ситуаціях чоловіки та жінки 
працівники ОВС намагаються неусвідомлені 

та неприйнятні відчуття, думки, бажання 
локалізувати у навколишнє середовище, 
приписуючи їх іншим людям і таким чином 
зберігаючи адекватний рівень власної 
самооцінки. 

Витіснення статистично значимо більше 
використовується чоловіками-працівниками 
ОВС, ніж жінками-працівниками ОВС 
(39,90 ± 15,04 > 29,50 ± 15,72; р ≤ 0,05) і 
займає четверте рейтингове місце у чоловіків 
та п’яте – у жінок. Даний механізм допомагає 
особистості впоратися зі стресовою 
ситуацією, за його допомогою, негативні для 
особистості думки, відчуття, що викликають 
тривогу, стають несвідомими, тобто 
витісняються у несвідоме. Як відомо із 
вчення А. Фрейд, витіснення виконує свою 
захисну функцію не допускаючи у свідомість 
бажання, що йдуть врозріз із моральними 
цінностями, і тим самим забезпечує 
пристойність і розсудливість. Виключення 
мотиву переживання зі свідомості 
рівносильне його забуванню. Причина 
подібного забування – намір уникнути 
дискомфорту, який викликається даним 
спогадом. 

У жінок-працівників ОВС (36,50 ± 13,48) 
на четвертому рейтинговому місці 
знаходиться захисний механізм 
«Компенсація», у чоловіків даний механізм 
посідає п’яте місце за рівнем значущості 
(39,00 ± 16,51). Таким чином у стресовій 
ситуації, за допомогою цього механізму, 
жінки-працівники ОВС намагаються шукати 
достатню заміну реальної або уявної вади 
іншими якостями, частіш за все за 
допомогою фантазування чи присвоєння собі 
якостей, переваг, цінностей, поведінкових 
характеристик іншої особистості. Як 
вважають автори методики, компенсація є 
досить складним когнітивним механізмом 
захисту особистості, що розвивається і 
використовується свідомо. Люди, які 
використовують компенсацію схильні до 
пошуку та виправлення власних 
особистісних недоліків, прагнуть до 
оригінального, нестандартного вирішення 
проблем.  

За середніми показниками захисного 
механізму «Гіперкомпенсація» жінки-
працівники ОВС використовують його 
статистично значимо частіше, порівняно з 
чоловіками (28,50 ± 19,81>20,00 ± 18,06; 
р≤0,05). Ці дані вказують на те що, 
досліджуванні жінки-працівники ОВС у 
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стресовій ситуації намагаються 
трансформувати внутрішні переживання у 
протилежне прагнення, тим самим 
попереджуючи вираження неприйнятних для 
них думок та відчуттів. Мінусами частого 
використання гіперкомпенсації можуть бути 
формування та розвиток таких особистісних 
якостей як зухвалість, зарозумілість і 
амбіційність. 

Захисний механізм «Регресія» як 
жінками-працівниками ОВС (20,35 ± 8,80) 
так і чоловіками-працівниками ОВС 
(16,55 ± 18,64) практично не 
використовується. Тобто, чоловіки та жінки 
працівники ОВС у важких, проблемних 
ситуаціях не використовують інфантильні 
особистісні реакції поведінки, що 
проявляються в демонстрації безпорадності, 
залежності тощо з метою зменшення тривоги 
і уникнення від вимог реальної дійсності.  

Такий механізм захисту як заміщення у 
стресовій ситуації проявляється розрядкою 
пригнічених емоцій, що спрямовуються на 
об’єкти, які можуть викликати меншу загрозу 
чи є більш доступними, ніж ті, що викликали 
негативні емоції. Заміщення практично не 
використовується як жінками-працівниками 
ОВС (9,00 ± 11,65) так і чоловіками-
працівниками ОВС (12,50 ± 16,18).  

Проведений аналіз середніх показників 

психологічних механізмів захисту 
досліджуваних чоловіків та жінок 
працівників ОВС показав схожість 
використання механізмів та наявність 
статистично значимих розбіжностей за двома 
показникам з восьми. На наш погляд це 
обумовлено практично однаковими умовами 
несення служби досліджуваних та тим, що 
вони працюють за однаковим напрямком.  

Висновок. Таким чином, поведінка 
працівників ОВС різної статі в професійно-
складних ситуаціях практично не 
відрізняється. Як чоловіки так і жінки 
схильні проявляти неусвідомлюваний 
контроль над емоціями за рахунок вираженої 
залежності від раціональної інтерпретації 
ситуації. Заперечення дозволяє їм 
«опрацьовувати» трагічні ситуації поступово, 
поетапно і цим забезпечує стійкість до 
впливу стресу. Разом з цим, чоловіки на 
відміну від жінок схильні уникати 
внутрішнього конфлікту за рахунок 
витіснення, блокування травмуючої ситуації. 
Зазвичай проявляється при стримуванні 
емоції страху і подоланні залежності від 
агресора. А жінки, більше ніж чоловіки, 
схильні до пошуку та виправлення власних 
особистісних недоліків, прагнуть до 
оригінального та нестандартного вирішення 
проблем.  
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Makarenko P. V.,  candidate of psychological sciences  
GENDER FEATURES OF MECHANISMS OF PSYCHOLOGICAL  

DEFENSE OF OFFICERS OF MILITIA  
The article is devoted to analysis the results of research of coping behavior of militia officers with different 

sex. It is found out, that in the conditions of professional stress psychological adaptation of militia officers takes 
place mainly by means of mechanisms of psychological defense. It is established, that behavior of militia officers 
with different sex in professionally-difficult situations does not differ practically, men and women are inclined to 
show the unrealized control above emotions due to the expressed dependence on rational interpretation of 
situation. It is diagnosed, that in professionally-difficult situations as men so women the officers of militia use the 
identical mechanisms of psychological defense: rationalization, denial and projection. Together with it, men 
unlike women are inclined to avoid an internal conflict due to expulsing, blocking of injuring situation. And 
women, more than men apt to the search and correction of own personality defects aspire problems to the 
original and non-standard decision.  

Keywords: coping behavior, psychological defense, officers of militia. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ У КУРСАНТІВ ВВНЗ НА ОСНОВІ ОСОБИСТІСНО-

ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ 
 
У статті проводиться аналіз формування професійної компетентності майбутніх військових 

психологів з урахуванням особистісно-діяльнісного підходу. 
Ключові слова: компетентність, особистісно-діяльнісний підхід, майбутні військові психологи, 

навчальний процес, професійна підготовка. 
В статье проводится анализ формирования профессиональной компетентности будущих военных 

психологов с учетом личностно-деятельностного подхода.  
Ключевые слова: компетентность, личностно-деятельностный подход, будущие военные 

психологи, учебный процесс, профессиональная подготовка. 
Постановка проблеми. Традиційна 

модель освіти, яка була спрямована на 
передачу майбутньому спеціалісту 
необхідних знань, умінь, навичок, але не 
враховувала особистісний розвиток, втратила 
свою перспективність. Натомість все частіше 
використовується особистісно-орієнтована 
модель навчання на основі компетентісного 
підходу, яка створює умови для виявлення і 
формування творчої індивідуальності 
майбутнього фахівця. У багатьох 
європейських країнах сьогодні переглянуто 
та внесено зміни до навчальних програм, що 
спрямовані на створення підґрунтя для того, 
щоб основні результати навчання базувались 
на досягненні майбутніми фахівцями 
необхідних компетентностей. Більшість 
науковців говорять про необхідність 
визначити, відібрати та ґрунтовно 
ідентифікувати обмежений набір 
компетентностей, які є найважливішими, 
інтегрованими, ключовими. Однією із таких 
важливих компетентностей виступає 
професійна компетентіть.  

Підґрунтям особистісно-діяльнісного 
підходу при підготовці майбутніх військових 
психологів є той факт, що становлення та 
розвиток особистості майбутнього 
військового психолога відбувається у 
різноманітних видах діяльності. Реалізація 
цього підходу передбачає моделювання 
структури навчальної, психолого-
педагогічної та наукової діяльності майбутніх 
військових психологів, спрямованої на 
особистісний розвиток курсанта як «автора 
діяльності», що об’єднує поняття «суб’єкт 
діяльності» і «розвиток власної особистості». 
У цьому підході закладаються умови для 
самоздійснення, самоактуалізації, 
самореалізації курсантів, тим самим 
забезпечуються їх орієнтація на майбутню 
професійну діяльність. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Розглянемо більш детально 
існуючу систему підготовки майбутніх 
військових психологів на основі 
компетентісного підходу Питаннями 
розробки психологічних основ професійної 
підготовки, як, займалися такі науковці, як 
Г. Г. Голубєв, Е. А. Климов, А. К. Маркова, 
К. К. Платонов. У межах цього підходу 
вивчаються умови і фактори професійного 
самовдосконалення, підвищення кваліфікації, 
професійної компетентності, розвитку 
професійних умінь і навичок. Питаннями 
вивчення акмеологічних закономірностей і 
детермінант розвитку професіоналізму і 
виявлення законів, що визначають розвиток 
зрілої особистості займалися О. О. Бодальов, 
А. О. Деркач, П. А. Корчемний, 
Н. В. Кузьміна й ін.  

Варто зазначити, що дослідженню 
процесу формування професійної 
компетентності майбутніх військових 
психологів у сучасній психолого-педагогічній 
науковій літературі приділено недостатньо 
уваги. Слід відмітити, що деякі аспекти даної 
проблематики висвітлені у роботах 
Є. М. Потапчука, О. Д. Сафіна, 
В. В. Журавльова, О. В. Тимченка, 
М. І. Томчука, Б. М. Теплова. Проблем 
професійної підготовки військових фахівців, 
дослідженню педагогічних умов підготовки 
майбутніх офіцерів до професійної діяльності 
присвячені роботи О. М. Аксьонова, 
А. О. Афанасьев, І. Г. Радванський, 
О. В. Торічний; процесу вдосконалення 
організаційних форм і методів навчання та 
його оцінки праці Л.В. Боровик, 
В. В. Корнещук, Ю. І. Сердюк, І. О. Томків, 
І. О. Хорєв, Ю. Г. Юрчук; оцінювання 
ефективності професійної підготовки 
майбутніх офіцерів та їх готовності до 
професійної діяльності роботи 
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С. О. Кубицького; адаптації курсантів до 
навчальної та професійної діяльності – 
Г. І. Васильєва, С. О. Казьмірчука; мотивації до 
професійної діяльності праці Г. С. Грибенюк, 
Л. М. Дунець, В. М. Клачко; різних 
компонентів педагогічної культури майбутніх 
офіцерів дослідження В. В. Гринькова, 
О. М. Гомонюка, С. В. Капітанець, 
Ю. В. Кудінова, В. С. Маслова, 
С. М. Морозова, В. П. Печенізького [5]. 

Психологічне вивчення діяльності як 
особливого предмету досліджень було 
започатковане Л. С. Виготським та 
С. Л. Рубінштейном, які вказували на 
нерозривність розвитку особистості від 
різноманітних, притаманних людині видів 
діяльності, засобів розкриття потенційних 
можливостей. В їхніх роботах тісно 
поєднуються поняття «особистість» і 
«діяльність». Так, С. Л. Рубінштейн 
підкреслює, що у відповідності до 
особистісно-діяльнісного підходу людина у 
цілісній системі навчально-виховного 
процесу виступає і як суб’єкт діяльності, і як 
суб’єкт розвитку власної особистості. У 
роботах цих вчених особистісно-діяльнісний 
підхід передбачає насамперед організацію 
предметно-практичної діяльності у 
відповідному соціальному контексті, що 
створює позитивне емоційно-мотиваційне 
тло. Важливою умовою при цьому 
виступають гуманістичне ставлення до 
кожної людини, довірливе діалогічне 
спілкування, прийняття кожної особистості 
такою, якою вона є [7]. 

В. І. Лозова підкреслює діалектичну 
єдність особистісного і діяльнісного підходів 
у педагогіці [3; 87]. Якщо особистісний 
підхід вимагає визнання особистості як 
продукту соціально-культурного розвитку, 
носія культури, її унікальності, 
інтелектуальної та моральної свободи, права 
на повагу, що передбачає опору на природний 
процес саморозвитку здібностей, 
самовизначення, самореалізацію, 
самоутвердження, створення для цього 
відповідних умов, то діяльнісний підхід 
спрямований на таку організацію суб’єкта, в 
якій би він був активним у пізнанні, праці, 
спілкуванні, своєму особистісному розвитку. 
В. І. Лозова справедливо стверджує, що у 
педагогічній науці все частіше вживається 
поняття «особистісно-діяльнісний підхід», де 
особистісний і діяльнісний аспекти 
утворюють нерозривну, єдину інтеґрацію, 
спрямовану на саморух, самозростання і в 
заключному результаті на самореалізацію 
своїх можливостей особистості [3]. 

Тому особистісно-діяльнісний підхід в є 
актуальним і в межах підготовки майбутніх 
військових психологів, оскільки він 
характеризується ціннісним ставленням, 
позитивними можливостями особистості у 
діяльності; включенням особистісного 
досвіду курсантів до навчально-виховного 
процесу, який включає когнітивний (знання), 
операційний (уміння) та аксіологічний 
(цінності, настанови) блоки. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є психолого-педагогічний аналіз 
практики формування професійної 
компетентності у курсантів вищих 
військових навчальних закладів на основі 
особистісно-діяльнісного підхіду. 

Виклад основного матеріалу статті. 
Особистісно-діяльнісний підхід у 
професійній підготовці – це багатомірна, 
багатоаспектна, багаторівнева ступінчата 
відкрита структура, що відображає змістовну 
та процесуальну повноту професійної 
підготовки курсантів, спрямована на 
розвиток та саморозвиток особистості як 
автора своєї діяльності. Особистісно-
діяльнісний підхід у підготовці курсантів 
ВВНЗ до професійної діяльності передбачає 
взаємну обумовленість становлення 
діяльності і особистості у психолого-
педагогічному процесі через його 
особистісний і діяльнісний аспекти.  

Стосовно проблеми нашого 
дослідження, урахування особистісно 
орієнтованого підходу має суттєве значення, 
насамперед, у визначенні особистісних 
характеристик майбутніх військових 
психологів, які впливають на формування 
професійної компетентності. Ми визначаємо 
особистісні професійно значущі якості як 
властивості особистості, що ґрунтуються на 
теоретичних уявленнях про зміст 
професійної діяльності і прояви цих уявлень 
в реальних способах професійної діяльності, 
можливих для апробації в умовах 
навчального процесу у ВВНЗ. Серед цих 
особистісних якостей важливе місце, на нашу 
думку, займає постійне підтримання 
мотивації до зростання професіоналізму 
майбутніх військових психологів. 
Особистісні професійно важливі якості 
виявляють себе у продуктах професійної 
діяльності і тому можуть стати основою для 
формування індивідуального стилю 
діяльності. 

При цьому ми погоджуємося з думкою 
Т. А. Майбороди й Л. С. Мовсесяна, які 
акцентують увагу на діяльнісному підході у 
розв’язанні проблеми формування 
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професійної компетентності, стверджуючи, 
що у зв’язку з цим поняття «компетентність», 
«професійна компетентність», 
«компетентність фахівця» фактично 
ототожнюються і, у свою чергу, пов’язують 
компетентність з професійною діяльністю та 
її результативністю [4, с. 6–7]. 

У контексті нашого дослідження 
звертаємо увагу на підхід, 
О. А. Пономаренко, який зазначає що 
формування професійної компетентності 
військового фахівця здійснюється в рамках 
усебічної підготовки і становлення 
військових кадрів у цілісній системі 
військової праці. Воно забезпечується 
створенням безперервного навчання і 
розвитку курсантів що здійснюються 
послідовно і поетапно. Це сприяє 
формуванню стійкої професійної 
компетентності фахівця, що є одночасно 
метою, результатом і критерієм 
продуктивності системи формування 
професійної компетентності військових 
кадрів [6]. 

Якщо говорити про загальні аспекти 
підготовки майбутніх військових психологів, 
то варто зазначити, що навчальний процес у 
ВВНЗ – це система організаційних і 
дидактичних заходів, які спрямовані на 
реалізацію змісту вищої освіти на певному 
освітньо-кваліфікаційному рівні на підставі 
державних стандартів вищої освіти та 
стандартів військово-професійної освіти [1, 
с. 115]. Він містить у собі тісно взаємопов’язані 
компоненти, основними з яких є: теоретичне та 
практичне навчання [1, с. 74]. 

На думку дослідників Н. Ю. Волянюк та 
Г. В. Ложкіна підготовки майбутніх 
психологів передбачає проходження трьох 
рівнів підготовки, кожному з них притаманне 
пріоритетне завдання, у відповідності з яким 
організовується процес навчання курсантів. 
Підготовка військових психологів 
відбувається аналогічно. На першому рівні 
підготовки відбувається введення курсантів в 
професійну освіту, вирішуються завдання їх 
загального розвитку. Освітня функція на 
цьому рівні відіграє головну роль, а 
професійна практично не виражена. У 
психологічному плані для першого рівня 
професійної підготовки властиве набуття 
курсантом компетенції різних предметних 
галузей [2]. 

На другому рівні задається професійна 
функція, і вона відіграє головну роль 
відносно освітньої. Саме на цьому рівні 
реалізується програма підготовки бакалаврів. 
Згідно європейських підходів кваліфікації 

першого циклу (бакалавр) присвоюються 
студентам, які продемонстрували знання та 
компетенції за напрямом підготовки на рівні 
сучасних досягнень. На цьому рівні майбутні 
фахівці повинні бути наділені такими 
компетенціями: володіти предметною 
областю на належному кваліфікаційному 
рівні, тобто володіти новітніми методами й 
техніками дослідження, знати новітні теорії 
та їхні інтерпретації; критично 
відслідковувати й осмислювати розвиток 
теорії й практики; володіти методами 
незалежного дослідження й уміти 
пояснювати його результати на належному 
рівні; бути здатним внести оригінальний 
вклад у дисципліну відповідно до канонів 
цієї предметної області, наприклад, у рамках 
кваліфікаційної роботи; демонструвати 
оригінальність і творчий підхід; опановувати 
компетенції на професійному рівні [2]. 

Третій рівень – повної вищої освіти – 
представлений магістратурою. Його 
основною метою є підготовка 
висококваліфікованого професіонала. Це 
етап спеціалізації. Тому головною стає 
професійна функція.  

Кваліфікації другого циклу (магістр) 
присвоюються студентам, які 
продемонстрували знання та розуміння явищ 
і процесів, здобутих при підготовці на 
першому циклі, розширюють та/або 
поглиблюють їх, створюють основу або 
можливість для розвитку і/або застосування 
власних ідей, включно для дослідницької 
роботи; можуть застосовувати отримані 
знання та компетенції, вміють вирішувати 
проблеми у новій або незнайомій ситуації у 
ширшому (або багатогалузевому) контексті, 
пов’язаному з напрямом підготовки; здатні 
інтегрувати знання та вирішувати складні 
питання, формулювати судження за 
недостатньої або обмеженої інформації, 
вміють зрозуміло і недвозначно доносити 
свої висновки та знання, розумно їх 
обґрунтовуючи, до фахової та нефахової 
аудиторії; володіють навичками, що 
дозволяють їм навчатися самостійно. 

Розглядаючи структуру та особливості 
професійної підготовки, зміст знань, умінь, 
навичок та якостей військових психологів 
варто виділити наступні блоки. Перший блок 
професійної підготовки – фундаментальні 
знання загальної вікової та військової 
психології, психології розвитку та соціальної 
психології, що визначають психологічну 
освіту й успішність оволодіння майбутніми 
фахівцями знаннями психологічної науки у 
цілому. Другий блок – професійні вміння та 
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навички, віддзеркалюють рівень 
поінформованості щодо найрізноманітніших 
психологічних методів дослідження, навичок 
індивідуальної та групової психологічної 
діагностики, консультативної роботи, 
проведення різних бесід (діагностичної, 
психотерапевтичної). Цей блок визначає 
професійну практичну підготовку 
спеціалістів. Третій блок – це професійно 
важливі якості військового психолога, що 
відображують власне особливості його 
особистості. У цьому напрямку професійна 
підготовка повинна забезпечити розвиток 
інтегральних властивостей особистості 
спеціаліста, котрі спроможні мобілізувати 
когнітивні ресурси, схеми корекції поведінки, 
що необхідні для здійснення оперативного 
контролю за ситуацією військової діяльності і 
вирішення за їх допомогою наявних цілей й 
завдань[2, с. 44]. 

Наявна система підготовки майбутнього 
військового психолога зорієнтована головним 
чином на оволодіння ним певною системою 
теоретичних знань, спеціальних умінь і 
технік. Однак успіх професійної діяльності 
майбутнього військового психолога залежить 
у великій мірі від його особистісних 
характеристик: системи цінностей, 
психологічної культури, самосвідомості, 
соціально-перцептивного інтелекту тощо. 
Тому поряд із світоглядною та професійною 
підготовкою майбутніх фахівців особливого 
значення набуває особистісна підготовка 
майбутнього військового психолога, метою 
якої є формування професійно значущих 
якостей особистості, її гуманістичної 
спрямованості, психологічної культури, 
здатності до професійної ідентифікації. 

Професія психолога у суспільстві 
завжди вважалася й вважається однією із 
складних та загадкових [2]. Не кожному 
вдається опанувати її секрети, стати 
справжнім професіоналом. Встановлено, що 
чим успішніше пройде особистість стадію 
професійної підготовки, тим краще буде вона 
підготовлена до майбутньої професійної 
діяльності. 

Саме тому, ми вважаємо, що професійна 
компетентність майбутніх військових 
психологів виступає як інтегративне 
новоутворення, яке розвивається в процесі 
професіоналізації суб’єкта діяльності. При 
цьому завданням вищої освіти полягає не в 
суміщенні різних професійних вмінь в 
одному суб’єкті, а в наданні можливості 
здійснювати вибір, в стимульованому 
формуванні суб’єкта, який в комплексі буде 

представляти всі напрямки психологічної 
діяльності. 

У вищих військових навчальних 
закладах підготовка військових фахівців 
здійснюється на підставі державних 
стандартів вищої освіти та кваліфікаційних 
вимог Міністерства оборони України до 
військового фахівця з кожного напряму, 
спеціальності і спеціалізації підготовки. Ці 
вимоги виконують роль галузевого 
компонента державних стандартів вищої 
освіти і називаються стандартом військово-
професійної освіти. У той же час аналіз 
«професійно важливих вмінь та навичок 
курсантів» не стосується їх особистості, тому 
говорити про компетентісний підхід в цих 
документах не доводиться. Тому ми 
пропонуємо, не змінюючи змісту навчання в 
циклах дисциплін що вивчаються, 
акцентувати увагу на тих положеннях, які 
максимально забезпечують формування 
професійної компетентності майбутніх 
військових психологів. 

Гуманітарні та соціально-економічні 
дисципліни призначені для надання 
можливості оволодіння загальнолюдськими 
цінностями, вивчення національної та 
освітньої історії, засвоєння філософського 
світогляду і законів пізнання навколишнього 
середовища, удосконалення знання 
державної та однієї з іноземних мов, 
придбання знань, які необхідні для розуміння 
і активної участі у сучасних економічного і 
політичного розвитку суспільства. 

Фундаментальні дисципліни є базою для 
якісного засвоєння професійних дисциплін, 
розвивають творче аналітичне мислення. 

Професійно-орієнтовані дисципліни 
забезпечують мінімально-необхідний перелік 
знань і умінь, що необхідні для подальшого 
засвоєння спеціальності майбутнього 
військового психолога, формують певне 
уявлення про професійну діяльність і 
забезпечують можливість самостійної 
трудової діяльності. 

Первинна професійна підготовка 
охоплює наступні питання: загальна 
характеристика професії; основні функції 
військового психолога та необхідні для її 
виконання знання, уміння та навички; 
кваліфікаційна характеристика військового 
психолога та інше. Основними завданнями 
циклу є підвищення рівня професійної 
орієнтації першокурсників, формування у 
них про світ професії, розширення світогляду 
про професію військового психолога. 

Спеціальні дисципліни призначені для 
опанування курсантами об’єктивних законів 
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в об’єктах і функціях професійної діяльності 
військових фахівців та підготовка останніх 
до виконання обов’язків на первинних 
посадах. 

Практичне навчання спрямоване на 
розширення та деталізацію знань отриманих 
на лекціях та в процесі самостійної 
підготовки курсантів, формування та 
закріплення умінь та навичок професійної 
діяльності. 

За ознакою належності до галузевого 
компонента або компонента вищого 
навчального закладу усі навчальні 
дисципліни освітньо-професійної програми 
поділяються на нормативні та варіативні 
дисципліни [1, с. 57]. Нормативні навчальні 
дисципліни встановлюються державними 
стандартами освіти та стандартами 
військово-професійної освіти. Дотримання 
назв та обсягів нормативних дисциплін є 
обов’язковим для навчального процесу. Але 
завдяки варіативності освітньої програми є 
можливість для реалізації специфічних вимог 
до спеціальності випускників ВВНЗ. Завдяки 
дисциплінам варіативного компоненту у 
викладачів є можливість здійснення 
коректування механізмів розробки та 
реалізації навчального плану. 

У циклі гуманітарних та соціально-
економічних дисциплін, підчас формування 
професійної компетентності майбутніх 
військових психологів: відбувається 
знайомство з найважливішими галузями, а 
також етапами розвитку гуманітарних і 
соціально-економічних знань, основними 
науковими школами та концепціями; 
глибоко розкриваються знання про історію 
України, її основні періоди, події, що мали 
історичне значення, історичних діячів, 
історичні дати, народні традиції в культурі, 
звичаї народу; та інше. 

У циклі фундаментальних дисциплін, 
під час формування професійної 
компетентності майбутніх військових 
психологів головна увага приділяється: 
формуванню понятійного апарату 
загальнонаукових навчальних предметів для 
розуміння взаємозв’язку між фізичними, 
біологічними та психічними явищами, 
розумінню процесу виникнення і розвитку 
психіки та свідомості, розумінню її форми та 
структуру; визначенню суті та 
закономірностей психічних явищ, природи та 
психологічної структури особистості, теорії 
особистості в світовій та вітчизняній 
психології, умовам її формування; 
усвідомленню методологічних та 
теоретичних проблеми психології, 

пов’язаних з понятійним апаратом, його 
суттю, зв’язком психології з іншими 
суспільними та природничими науками, та 
інше. 

У циклі навчальних дисциплін 
професійної та практичної підготовки 
формування професійної компетентності 
майбутніх військових психологів 
зосереджено на: розумінні специфічних 
особливостей професії психолога, 
ознайомленні з основними напрямками 
розвитку сучасної психологічної науки, 
навчанні методам самостійного засвоєння 
психологічних знань; напрацюванні уміння 
аналізувати соціально-психологічні 
механізми регуляції соціальної поведінки 
людей, психологічні аспекти масових 
комунікацій та реклами і на основі такого 
аналізу давати практичні; забезпеченні 
формування умінь та навичок використання 
психологічних знань, методів дослідження, 
консультування на конкретному об’єкті 
діяльності психолога. 

Цикл спеціальних дисциплін 
складається з трьох блоків: тактичні та 
тактико спеціальні дисципліни, військово-
спеціальні дисципліни, загальні дисципліни. 
Розвиток професійної компетентності 
майбутніх військових психологів, в 
зазначеному циклі, зосереджено на: 

- формуванні у майбутніх військових 
психологів твердих теоретичних знань та 
необхідних практичних навичок для 
виконання службових обов’язків під час 
виконання професійної діяльності; 

- умінні проводити психологічний аналіз 
бойової, навчально-бойової, службової і 
повсякденної діяльності особового складу, та 
навчально-виховного процесу у військових 
підрозділах і частинах, відпрацюванні 
рекомендацій щодо їх оптимізації та 
підвищенні ефективності; 

- отриманні знань стосовно 
профілактики соціально-психологічних, 
особистісних, психічних та інших 
детермінант і передумов порушення 
особовим складом військової дисципліни та 
правил і норм військових статутів, 
військового етикету; 

- формуванні навичок протидії 
негативному інформаційно-психологічного 
впливу на особовий склад тощо. 

Цикл практичних дисциплін охоплює 
весь період навчання у військовому ВНЗ і 
володіє значним потенціалом для 
формування професійної компетентності 
майбутніх військових психологів. Під час 
проходження курсантами різних видів 
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практик у них формується стійке позитивне 
ставлення до обраної професії, відбувається 
прийняття її норм і цінностей, формуються 
професійно-важливі уміння та навички, 
розвиваються професійно-значимі якості 
майбутніх військових психологів. 

Висновок. Проведений нами аналіз 
системи підготовки майбутніх військових 
психологів дозволяє стверджувати, що 
формування їх професійної компетентності 
здійснюється через зміст освіти, яка включає 
в себе не тільки зміст предметної області, але 
і професійні навички та вміння, які 
формуються в процесі оволодіння 
предметом, а також завдяки активній позиції 
курсантів ВНЗ. 

Перспективи подальших досліджень. 
Результати аналізу професійної підготовки 
майбутніх військових психологів дозволили 
дійти висновку, що сучасна система 

військово-професійної освіти у вищому 
військовому навчальному закладі більше 
спрямована на теоретичне осмислення 
сутності навчального процесу і не дозволяє 
приділити необхідну увагу розвитку 
необхідного комплексу якостей особистості, 
які б забезпечували високий рівень 
сформованості професійної компетентності у 
майбутніх військових психологів. У зв’язку з 
цим до змісту дисциплін циклу військово-
професійної та практичної підготовки 
необхідно ввести блок нової інформації з 
проблеми підвищення професійної 
компетентності фахівців, а також створити 
ефективні психолого-педагогічних умови з 
метою здійснення цілеспрямованої 
підготовки професійно компетентних 
військових психологів, здатних ефективно 
працювати в сучасних умовах існування 
Збройних сил України. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE FORMATION OF 
PROFESSIONAL COMPETENCE CADETS HMEI BASED STUDENT-ACTIVE APPROACH 
This paper analyzes the formation of professional competence of military psychologists. Determined the 

need for psychologists in preparing student- active approach . This paper analyzes the military education and 
training levels allocated to military experts . It was determined that the first level of preparation of students 
entering happening in vocational education and the second level is implemented professional function , the third 
level is realized function specialization. When considering the structure and features of training, identified the 
following three blocks of training future military psychologists: unit training, block the formation of professional 
skills and abilities and power of professionally important qualities of future military psychologists. In the article 
without changing the content of training cycles disciplines that study , focus on the positions as much as possible 
will ensure the formation of professional competence of military psychologists. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ 
ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 
У статті викладено результати модифікації опитувальника професійної деформації (ОПД). На основі 

факторного аналізу показників професійної деформації працівників різних підрозділів ОВС здійснено 
модифікацію ОПД. Уточнено зміст і назви шкал опитувальника: 1. Суб’єктивна прийнятність реалізації 
негативних моделей професійної поведінки і спілкування внаслідок переваги цілей професійної діяльності над 
оцінкою засобів їх досягнення. 2. Зміни образу «Я» та надмірне виконання професійної ролі. 3. Професійне 
огрублення особистості працівника. 4. Психологічна установка на упереджене, негативне ставлення до 
громадян як об’єктів професійної діяльності. 5. Довільно-суб’єктивне тлумачення регламентації власної 
діяльності та прагнення уникати відповідальності.  

Ключові слова: професійна деформація, психологічна діагностика, працівники органів внутрішніх 
справ, професійні деструкції. 

В статье представлены результаты модификации опросника профессиональной деформации (ОПД). 
На основе факторного анализа показателей профессиональной деформации сотрудников ОВД разных 
подразделений проведена модификация ОПД. Уточнено содержание и названия шкал: 1. Субъективная 
приемлемость реализации негативных моделей профессионального поведения и общения вследствие 
переоценки целей профессиональной деятельности над оценкой способов их достижения. 2. Изменение 
образа «Я» и чрезмерное выполнение профессиональной роли. 3. Профессиональное огрубление личности 
сотрудника. 4. Психологическая установка на предубежденное, негативное отношение к гражданам как к 
объектам профессиональной деятельности. 5. Произвольно-субъективная трактовка регламентации 
собственной деятельности и стремление избегать ответственности. 

Ключевые слова: профессиональная деформация, психологическая диагностика, сотрудники 
органов внутренних дел, профессиональные деструкции. 

Актуальність теми дослідження. 
Професійна діяльність формує й розвиває її 
виконавця, сприяє його самореалізації. 
Професіоналізм у правоохоронній діяльності 
постає як відповідний набір та стан розвитку 
системи професійно-ділових, особистісних та 
комунікативних якостей працівників, що 
забезпечують ефективне виконання ними 
своїх функціональних обов’язків.  

Поряд із цим, можуть виникати і 
побічні, небажані наслідки – професійні 
травми, захворювання, деструкції та 
деформація особистості. Їх вивченню 
присвячено низку теоретичних та 
емпіричних досліджень (О.М. Бандурка, 
В.М. Бурикін, Ю.В. Александров, 
С.П. Безносов, С.Є. Борисова, А.В. Буданов, 
І.О. Віденєєв, О.В. Землянська, З.С. Кисіль, 
І.В. Клименко, В.А. Лазарєва, В.О. Лефтеров, 
П.В. Макаренко, В.С. Медведєв, 
Н.Е. Мілорадова, Г.В. Попова, 
О.М. Столяренко, О.В. Тімченко, 
С.І. Яковенко та інші). Визначені основні 
підходи до розуміння психологічної сутності 

професійної деформації працівників 
правоохоронних органів, її причин та умов, 
специфічні особливості проявів, заходи 
профілактики та корекції. Однак наявний 
інструментарій психодіагностики 
профдеформації правоохоронців потребує 
вдосконалення. 

Стан теоретичної розробленості 
проблеми. Психологічна сутність 
професійної деформації, на думку 
В.С. Медведєва, полягає в комплексі 
специфічних змін особистості працівника 
органів внутрішніх справ, які виникають у 
результаті впливу негативних факторів 
(стрес-факторів) оперативно-службової 
діяльності протягом певного часу, 
індивідуального для кожного працівника, але 
типового (загального) для служби чи 
підрозділу. 

Цей комплекс включає такі зміни: 
1. Викривлений розвиток професійно 

важливих якостей, поступова їх 
трансформація у свою протилежність 
(пильність – у підозрілість, впевненість – у 
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самовпевненість, вимогливість – у 
прискіпливість тощо). 

2. Актуалізація та розвиток соціально-
негативних якостей (жорстокість, цинізм, 
мстивість, брутальність тощо). 

3. Пригнічення й розмивання якостей, 
які працівник оцінює як другорядні чи зайві – 
його емоційно-вольова стійкість, адекватна 
професійна самооцінка, ставлення до 
критики та контролю за ним із боку інших 
осіб тощо). 

4. Дисгармонійне, спотворене 
співвідношення й взаємодія окремих 
індивідуально-психологічних якостей та їх 
груп у структурі особистості працівника 
(його професійні та позапрофесійні інтереси; 
шаблонність і гнучкість професійного 
мислення тощо). Головною закономірністю 
професійного розвитку працівника стає не 
поєднання й стимулювання різних якостей 
під загальним професійним вектором, а 
навпаки абсолютизація одних якостей за 
рахунок інших. 

Ці зміни є взаємопов’язаними, але 
аналітично незалежними. Це означає, що 
вони можуть не співпадати у часі 
виникнення, темпах розвитку та у 
конкретних працівників мати різне 
поєднання. 

Найбільш виразно професійна 
деформація проявляється у окремих аспектах 
службової діяльності, взаємостосунках із 
безпосереднім соціальним оточенням 
(керівники, колеги, друзі, члени сім’ї), 
ставленні працівника до самого себе. 

Основними показниками професійної 
деформації є: 

1. Упереджене ставлення до 
громадянина (громадян), які виступають 
об’єктами службової діяльності працівника. 
В основі такого ставлення лежить 
специфічний професійний стереотип, який 
характеризується переважанням негативного 
змісту та емоційного забарвлення, стійкістю 
враження та спрощенням уявлення про 
людей та ситуацію. 

2. Довільно-суб’єктивне тлумачення 
регламентації власної діяльності та поведінки 
громадян. Таке тлумачення полягає в тому, 
що працівник вважає припустимим і навіть 
доцільним порушувати службові норми, 
вимоги, дисципліну для досягнення 
професійного результату. Він у власних 

інтересах із суб’єктивних позицій оцінює 
свої дії та вчинки й провокує інших 
працівників на наслідування ними його 
прикладу. 

3. Виконання професійної ролі як у 
цілому, так і окремих її елементів поза 
службою, коли в цьому немає об’єктивної 
необхідності. Перш за все, це стосується 
перенесення стилю службового спілкування, 
поведінки на інше оточення й обставини, 
зокрема, недоречного вживання 
професійного жаргону, гумору тощо. 

4. Професійне огрублення особистості 
працівника. Воно полягає у постійній, 
надмірній зацікавленості службовими 
справами, бажанні якомога довше 
перебувати на роботі (у тому числі - у вихідні 
й святкові дні), обмеженні кола спілкування 
особами однієї професійної групи, 
нехтуванні потребами родини й звуженні 
власних інтересів працівника до сфери 
професійної діяльності. 

5. Зміни в образі “Я”. Такі зміни 
полягають у стійкому завищенні професійної 
самооцінки, підвищенні критичності у оцінці 
діяльності колег на фоні зниження 
самокритики, неадекватного реагування на 
контроль і критику на свою адресу, 
переконаності у власній безпомилковості, 
виключності та незамінності. Відмічається 
збайдужіння до всього, що виходить за межі 
професійної сфери. 

Зміни професійно важливих та 
особистих якостей працівника, його 
ставлення до оточуючих і самого себе 
набувають певних зовнішніх проявів. Їх 
наявність та постійність (стабільність) 
дозволяють виділяти у професійній 
деформації початковий, середній та 
глибинний рівні. 

Мета дослідження полягає у 
емпіричному обґрунтуванні шкал 
опитувальника професійної деформації. 

Вибірка і методика дослідження. 
Опитувальник професійної деформації (ОПД), 
розроблений у 2003 році В.С. Медведєвим. 
Опитувальник пройшов попередню апробацію 
на вибірці у 2000 осіб, які відбиралися за 
експертною оцінкою, результатами 
оперативно-службової діяльності та 
проходження служби в цілому. На сьогодні 
аналоги опитувальника у вітчизняній та 
російській юридичній психології не розроблені. 
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Окремі дослідники для діагностики 
професійної деформації використовують 
опитувальники щодо емоційного та 
професійного вигоряння, що є не зовсім 
коректним. ОПД складається з 36 питань, за 
допомогою яких вимірюються п’ять основних 
проявів професійної деформації.  

Була використана порядкова шкала 
відповідей (ніколи, інколи, часто, завжди), яка 
потім переведена в метричну шкалу (від 0 до 3).  

Побудована матриця даних була піддана 
процедурі факторного аналізу методом 
головних компонентів з подальшим Varimax 
обертанням. Отримано фактори, у складі 
яких твердження опитувальника ОПД 
згруповані певним чином, що дає підстави 
для перегляду змісту і структури 
«традиційних шкал». 

Обговорення результатів. Для вихідної 
матриці даних показник міри вибіркової 
адекватності КМО = 0,724, критерій 
сферичності Бартлета склав (≤ 0,001), що 
вказує на придатність отриманих даних для 
факторизації. Побудована факторна модель 
пояснює 61% дисперсії показників відповідей 
на питання опитувальника професійної 
деформації, що є задовільним результатом. 

Питання шкали нещирості у повному 
обсязі утворили фактор № 1, який пояснює 
10,63 % дисперсії показників. Шкала 
нещирості: 

1. Буває, що непристойний жарт 
викликає у мене мимовільний сміх. 

2. Буває, що я відкладаю на завтра те, що 
треба було зробити сьогодні. 

3. Мені доводилось загубити чи зламати 
чужу річ. 

4. Я можу скористатися чужою 
помилкою, недоглядом у власних інтересах. 

5. Інколи я не дотримуюсь даної мною 
обіцянки. 

6. Інколи мені стає соромно за свої 
думки. 

Другий фактор, який пояснює 9,67% 
дисперсії показників ОПД, утворили 
відповіді на наступні питання, які входять до 
шкал № 1, 2 опитувальника:  

1. В інтересах справи я можу зробити з 
людиною все, що захочу. 

2. Для виконання службового завдання я 
можу піти на все. 

3. Якщо на роботі у мене виникає 
неприязнь до громадян, я цього не приховую. 

4. Якщо я зустрічаюся на роботі з 
громадянами, які ставляться до мене 
неприязно, то віддячую їм тим же. 

5. Для виявлення і затримання 
можливого правопорушника підходять будь-
які засоби. 

Змістовно фактор був 
проінтерпретований наступним чином. 
Перевага значимості цілей професійної 
діяльності над оцінкою етичності засобів їх 
досягнення, що забезпечує суб’єктивну 
прийнятність реалізації негативних моделей 
професійної поведінки і спілкування. В 
контексті того, що «мета виправдовує 
засоби», у працівника відбувається надмірна 
ідентифікація з власною професійною 
функцією, на кшталт «закон – це я». Будь-які 
власні дії щодо громадян виправдовуються 
службовою необхідністю, а критерієм їх 
здійснення стає виключно доцільність. В 
цьому контексті до шкали було додано шосте 
твердження: «Я не намагатимусь скласти про 
себе позитивне уявлення у громадянина, який 
ставиться до мене негативно».  

Третій фактор пояснює 8,90% дисперсії 
показників. До його складу входять 
переважно відповіді на питання шкал № 3, 5:  

1. Колеги по роботі не цінують мене 
належно, як професіонала. 

2. Мене дратують критичні зауваження 
колег на мою адресу. 

3. Помилки у роботі я пов'язую із 
зовнішніми обставинами. 

4. Перебуваючи вдома, серед знайомих, я 
відчуваю себе неначе на роботі. 

5. Деякі професійні звички виявляються 
у мене мимоволі та недоречно. 

6. У сім'ї мені кажуть, що я поводжу себе 
немов на службі. 

7. Останнім часом я недоречно вживаю 
професійні жарти. 

П’яте питання було виключено зі шкали 
внаслідок наявності значимих зв’язків із 
іншими факторами. Змістовна інтерпретація 
співпадає зі змістом п’ятої та третьої шкал 
ОПД. Зміни в образі “Я”. Такі зміни полягають 
у стійкому завищенні професійної самооцінки, 
підвищенні критичності у оцінці діяльності 
колег на фоні зниження самокритики, 
неадекватного реагування на критику на свою 
адресу, переконаності у власній 
безпомилковості, виключності та незамінності. 
Такий спосіб мислення, переживання та 
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поведінки поширюється на позапрофесійні 
сфери життя працівника. Відбувається 
виконання професійної ролі як у цілому, так і 
окремих її елементів поза службою, коли в 
цьому немає об’єктивної необхідності. Перш за 
все, це стосується перенесення стилю 
службового спілкування, поведінки на інше 
оточення й обставини, зокрема, недоречного 
вживання професійного жаргону, гумору тощо. 

Четвертий фактор пояснює 8,71% 
дисперсії показників відповідей на питання 
ОПД. До фактору включені питання шкал № 
4, 5:  

1. Мене цікавить перш за все те, що має 
відношення до роботи та може бути у ній 
застосовано. 

2. Я відчуваю пересторогливе, підозріле 
ставлення до себе з боку людей. 

3. У складних та незвичайних ситуаціях 
я покладаюсь тільки на власний професійний 
досвід. 

4. При кожній нагоді, у вільний від 
роботи час я цікавлюся службовими 
справами. 

5. На роботі я почуваю себе більш 
природно та звично, ніж поза нею. 

6. Я можу виконати будь-яке завдання 
краще за своїх колег. 

7. Я намагаюся перебувати на роботі 
якомога довше, а приводи для цього завжди 
знаходяться. 

Шосте питання було виключено зі 
шкали внаслідок наявності значимих зв’язків 
із іншими факторами. Інтерпретація фактору 
співпадає зі змістом 4 шкали ОПД. 
Професійне огрублення особистості 
працівника. Воно полягає у постійній, 
надмірній зацікавленості службовими 
справами, бажанні якомога довше перебувати 
на роботі, обмеженні кола спілкування 
особами однієї професійної групи, 
нехтуванні потребами родини й звуженні 
власних інтересів працівника до сфери 
професійної діяльності. Це відбувається 
внаслідок тривалого перебування на службі, і 
відповідної переоцінки значимості 
отриманого професійного досвіду. 

П’ятий фактор пояснює 8,11% дисперсії 
показників, вміщує переважно відповіді на 
питання шкал № 1, 2:  

1. На роботі я сприймаю громадян як 
можливих правопорушників. 

2. Громадяни, із якими я контактую по 

службі, не заслуговують на добре ставлення 
до них. 

3. Усе негативне, що є у людини, треба 
використовувати в інтересах служби. 

4. Від оточуючих я очікую в першу чергу 
поганого і неприємного. 

5. Зазвичай я сприймаю оточуючих крізь 
призму професійних інтересів. 

Фактор отримав наступну змістовну 
інтерпретацію. Деформація когнітивної 
сфери внаслідок накопичення значного 
негативного досвіду спілкування. 
Схильність сприймати вибіркові аспекти 
ситуацій взаємодії, з сильним, здебільшого 
негативним емоційним забарвленням. У 
працівника виникає психологічна установка 
на упереджене, негативне ставлення до 
громадян як об’єктів професійної 
діяльності. Враховуючи це, до шкали було 
додано твердження: «У моїй роботі немає 
випадкових людей, майже усі громадяни, з 
якими я маю справу, у чомусь дійсно 
винні».  

Шостий фактор об’єднує відповіді на 
три питання шкал № 2, 5 та пояснює 7,96% 
дисперсії показників: 

1. Якщо дозволяють обставини, я 
відходжу від інструкцій, настанов і дію на 
власний розсуд. 

2. Я вмію уникати відповідальності, коли 
є нагода порушити наказ чи інструкцію. 

3. Я заслуговую на те, щоб керівництво 
менше мене контролювало. 

Даний фактор змістовно був 
проінтерпретований наступним чином. 
Працівники прагнуть уникати будь-яких 
форм контролю: зовнішніх і внутрішніх. Під 
зовнішнім контролем розуміємо вплив 
керівництва та нормативно-правові вимоги, 
а під внутрішнім – власну мораль і почуття 
обов’язку. Це аналог шкали № 2 
опитувальника ОПД, а саме довільно-
суб’єктивне тлумачення регламентації 
власної діяльності та прагнення уникати 
відповідальності за власні дії.  

Нарешті, відповіді на наступні питання 
увійшли до складу 7, 8, та 9 факторів, які є 
нечітко визначеними і у сукупності 
пояснюють 7,02% дисперсії показників: 

1. Вдома я спілкуюся з рідними майже 
так само, як і з колегами та громадянами на 
службі. 

2. За звичкою я вживаю жаргонні слова і 
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вирази у повсякденному, побутовому 
спілкуванні. 

3. Робота вимагає від мене ставитись до 
оточуючих з підозрою. 

Вказані питання були виключені зі 
змісту опитувальника ОПД. 

Назви шкал були залишені майже без 
змін: 

Шкала 1. Суб’єктивна прийнятність 
реалізації негативних моделей професійної 
поведінки і спілкування внаслідок переваги 
цілей професійної діяльності над оцінкою 
засобів їх досягнення. 

Шкала 2. Зміни образу «Я» та надмірне 
виконання професійної ролі. 

Шкала 3. Професійне огрублення 
особистості працівника. 

Шкала 4. Психологічна установка на 

упереджене, негативне ставлення до 
громадян як об’єктів професійної діяльності. 

Шкала 5. Довільно-суб’єктивне 
тлумачення регламентації власної діяльності 
та прагнення уникати відповідальності за 
власні дії. 

Висновки. Проведене дослідження 
дозволило емпірично обґрунтувати 
теоретичну модель професійної деформації 
працівників правоохоронних органів, 
покладену в основу опитувальника ОПД 
В.С. Медведєва. Модифікований 
опитувальник ОПД може бути використаний 
у роботі служб психологічного забезпечення 
у напрямку психологічної діагностики та 
корекції професійної деформації працівників 
органів внутрішніх справ. 
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PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTICS OF PROFESSIONAL DEFORMATION OF INTERNAL 
AFFAIRS BODIES PERSONNEL 

The results of modification of questionnaire of professional deformation (QPD) are expounded in the 
article. On the basis of factor analysis of indexes of professional deformation of officers of different subdivisions 
of internal affairs modification of QPD is carried out. Maintenance and names of scales of questionnaire are 
specified: 1. Subjective acceptability of realization of negative models of professional behavior and 
communication as a result of advantage of aims of professional activity above the estimation of facilities of their 
achievement. 2. Changes of character of "Me" and excessive implementation of professional role. 3. Professional 
rudeness of personality of officer. 4. Psychological setting on the negative attitude preconceived, toward citizens 
as objects of professional activity. 5. Arbitrarily-subjective interpretation of regulation of own activity and 
aspiration to avoid responsibility.  

Keywords: professional deformation, psychological diagnostics, workers of organs of internal affairs, 
professional destructions. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОШЕННЯ ПРАВООХОРОНЦІВ ДО КАР’ЄРНОГО 
ЗРОСТАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІОГЕНЕЗУ 

 
В статті проаналізовано основні підходи щодо розуміння змісту поняття «кар’єра» в психології, а 

саме: дослідження мотивації кар'єри, постановки кар'єрних цілей, механізмів кар'єрного процесу, 
можливостей управління кар'єрою, чинників, що сприяють розвитку індивідуальної кар'єри, становлення 
і розвиток особистості в ході кар'єрного просування. 

Розглянуто результати вивчення особливостей відношення працівників органів внутрішніх справ до 
своєї кар’єри: до успіху у кар’єрі, до можливості зміни професії, до домінування професійних інтересів 
над іншими, до можливості призначення на високу посаду. Розглянуті зміни у кар’єрних орієнтаціях в 
залежності від стажу професійної діяльності та визначені причини таких змін. Визначено структурні 
особливості у відношенні до своєї кар’єри у працівників різних груп досліджуваних Проаналізовано деякі 
чинники зниження прагнень працівників органів внутрішніх справ досягти успіхів у кар’єрі.  

Ключові слова: кар’єра, професіогенез, працівники органів внутрішніх справ, кар’єрне зростання. 
В статье проанализированы основные подходы к пониманию содержания понятия «карьера» в 

психологии, а именно: исследование мотивации карьеры, постановки карьерных целей, механизмов 
карьерного процесса, возможностей управления карьерой, факторов, способствующих развития 
индивидуальной карьеры, становление и развитие личности в ходе карьерного продвижения. 

Рассмотрены результаты изучения особенностей отношения работников органов внутренних дел 
к своей карьере: к успеху в карьере, к возможности смены профессии, к доминированию 
профессиональных интересов над другими, к возможности назначения на высокую должность. 
Рассмотрены изменения в карьерных ориентациях в зависимости от стажа профессиональной 
деятельности и определены причины таких изменений. Определены структурные особенности в 
отношении своей карьеры у работников различных групп исследуемых. Проанализированы некоторые 
факторы снижения стремлений работников органов внутренних дел достичь успехов в карьере. 

Ключевые слова: карьера, профессиогенез, сотрудники органов внутренних дел, карьерный рост. 
Постановка проблеми. Корінні 

перетворення економічного базису 
українського суспільства вимагають від 
сучасного дослідника пошуку нових засобів 
аналізу якісно іншої свідомості працівника 
органів внутрішніх справ, зміни стилю його 
професійній діяльності, мотиваційної сфери 
суб'єкта трудової діяльності. 

Специфіка діяльності сучасного 
працівника органів внутрішніх справ вимагає 
не тільки високорозвинених фахових якостей і 
професійної компетентності, а й особистісної 
сформованості правоохоронця, здатності до 
постійного самовдосконалення і саморозвитку. 
Розвиток персоналу ОВС передбачає постійне 
розкриття їх психофізіологічного, соціально-
психологічного та професійного потенціалу та 
безпосередньо пов’язаний із побудовою 
професійної кар’єри тощо.  

Кадрове забезпечення правоохоронної 
діяльності на сучасному етапі розвитку 
суспільства ґрунтується на стратегії 
кар’єрного зростання працівників ОВС, яка є 
стимулюючим чинником його професійно-
посадового зростання в процесі 
професіогенезу [9].  

Разом з тим такі негативні фактори як 

плинність кадрів, вимивання професійного 
ядра, швидке омолодження, руйнування 
системи наставництва актуалізує 
дослідження науковцями питань, що 
пов’язані з будуванням професійної кар’єри в 
органах внутрішніх справ. 

Кар'єра – один з феноменів, що 
заслуговує пильної уваги як в контексті 
наукового знання, так і з боку суспільства. 
Причиною цьому служить той факт, що в 
різні історичні періоди в це поняття люди 
вкладали різноманітний зміст, та і 
відношення до тих, хто прагне збудувати 
свою кар'єру також змінилося. Психологічні 
дослідження у цій області достатньо 
різноманітні. Так вивчається мотивація 
кар'єри (D.McClelland, 1975; D.G.Winter, 
1988), постановка кар'єрних цілей 
(А.Д.Кібанов, 1998; А.С.Гусєва, 1998), 
механізми кар'єрного процесу (С.Осіпов, 
1968; D.T.Hall, 1968; А.С.Гусєва, 1998), 
можливості управління кар'єрою персоналу в 
організації (D.T.Hall, 1976; Е.Шейн, 1990; 
А.Д.Кібанов, 1995; І.Д.Ладанов, 1997 і ін.), 
чинники, що сприяють успішному розвитку 
індивідуальної кар'єри (P.Lambing, 1994; 
J.A.Clauzen, 1981; J.Hunt, 1997; А.А.Деркач, 
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1996; Е.А.Могільовкін, 1998; М.В.Сафонова, 
1999 і ін.), становлення і розвиток 
особистості в ході кар'єрного просування 
(А.К.Маркова, 1996; Е.Г.Молл, 2000; 
А.А.Деркач, 1996; Д.Е.Сьюпер, 1971), а так 
само створення дослідницького 
інструментарію (J.L.Holland, 1983; Е.Шейн, 
1990; C.K.Tittle, 1983 і ін.) та багато інших 
напрямів [2,4,5,7,10].  

Особливості розвитку кар’єрних 
орієнтацій особистості як одного із суттєвих 
чинників успішної професійної кар’єри 
знайшли відображення в роботах українських 
(Л. М. Долгих, Л. М. Карамушка, 
А. П. Поплавська, Т. М. Титаренко, 
В. П. Чернявська), російських (П. Т. Долгов, 
Є. О. Могильовкін, Л. Г. Почебут, В. А. Чикер) 
вчених, в яких розкрито суть кар’єрних 
орієнтацій, їх види, деякі основні тенденції їх 
розвитку в окремих професійних групах, 
сутність поняття кар’єрних домагань, зокрема 
досліджено особливості їх розвитку у молоді, 
визначено окремі психологічні умови 
оптимізації їх розвитку. Крім того, багато робіт 
як у вітчизняній та зарубіжній психології 
присвячено питанням професійного 
становлення та самовдосконалення 
особистості, співвідношенню психологічного 
розвитку особистості та професіоналізації, 
емпіричним підходам до вивчення 
психологічного змісту передумов успішності 
професійної діяльності, професійній 
соціалізації, активізації професійного 
самовдосконалення особистості та інш.  

Вивченню психологічних аспектів 
професійного становлення особистості 
правоохоронця присвятили свої дослідження 
такі науковці: Д.О. Александров, 
В.Г. Андросюк, Б.І. Бараненко, О.М. Бандурка, 
В.І. Барко, С.П. Бочарова, В.В. Вареник, 
Г.Є. Запорожцева, О.В. Землянська, Ю.Б. Ірхін, 
Л.І. Казміренко, Я.Ю. Кондратьєв, 
В.О. Лефтеров, В.С. Медведєв, Л.І. Мороз, Г.В. 
Попова, О.В. Тимченко, О.М. Цільмак, 
Г.О. Юхновець, С.І. Яковенко та ін. Але 
дослідження кар’єрного зростання як складової 
професіогенезу працівників органів внутрішніх 
справ приділяється недостатньо уваги. 

Тому у своєму дослідженні ми звернули 
увагу на необхідність прагнення до 
розбудови кар’єри працівником ОВС, як 
необхідну складову професіогенезу 
правоохоронця і вивчення ставлення до 
кар’єри є однім із етапів цього дослідження. 

Мета нашої роботи є виокремлення 
особливостей ставлення до кар’єри 
працівників органів внутрішніх справ з 
різним стажем професійної діяльності. 

Викладення основного матеріалу. 
Вимоги людини до професії ґрунтуються на 
інтуїтивній оцінці властивостей, 
можливостей та прагненням встановити 
відповідність між ними і характеристиками 
професійного середовища. Людина не тільки 
обирає професію, яка відповідає 
особистісним здібностям, але і змінює її 
відповідно до суспільних і особистих потреб. 

У психології існує достатньо велика 
кількість визначень поняття кар'єри. Одним з 
перших є визначення кар'єри через 
просування в організаційній ієрархії, 
представлене послідовністю виконуваних 
робіт [6], що надане класиком кар'єрних 
досліджень Д.Холлом і відображає аспект 
посадового просування. У цьому ж аспекті 
кар'єра визначається «як явище професійної 
діяльності, що відображає послідовність 
займаних ступенів у виробничій, майновій 
або соціальній сфері» [1].  

Поняття «кар’єра » означає успішне 
просування сходинками службової дробини. 
Ознаками успішної кар’єри є невпинний рух до 
вершин професійного та суспільного 
визначення, яке може мати різні темп та 
траєкторію. Про успішність кар’єри свідчать: 
збільшення заробітної платні, обсягу 
відповідальності та повноважень, підвищення 
в посаді, званні, нагороди, доступ до певних 
благ, які дістаються тим, хто здобув визнання в 
суспільстві чи організації [9, с.83].  

Проведений аналіз існуючих підходів до 
дослідження проблем кар’єри, дозволяє 
зробити висновок, що професійна кар’єра – 
це індивідуально-професійний розвиток 
особистості, заснований на процесах 
самореалізації і професійного зростання, 
представлений як рух особистості до 
професійних і кар’єрних вершин в умовах 
професійної діяльності [5]. 

Як підкреслює О.М. Цільмак у своїх 
дослідженнях, кар’єра в ОВС – це 
спеціалізована ступенева кар’єра, що 
характеризується поступовим просуванням 
працівника ОВС по шаблях службової та 
професійної ієрархії або послідовною зміною 
сфер правоохоронної діяльності. Для 
працівників органів внутрішніх справ можливі 
такі види кар’єри: професійна, посадова, 
наукова та кар’єра, що пов’язана з присвоєнням 
працівнику спеціального, вченого, почесного 
звання. Кар’єрне становлення працівника 
міліції виконує важливі функції в його 
службовій діяльності, оскільки стимулює до 
підвищення професійної активності, 
прискорює процеси кадрових переміщень, 
сприяє професіогенезу особистості та 
підвищенню задоволеності своєю працею. 
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Тому з’ясування особливостей ставлення 
правоохоронців до свого кар’єрного зростання 
відіграє важливу роль у подальшому вивчення 
професійного становлення фахівця. 

Для досягнення поставленої мети нами 
була використана анкета, що складалася з 21 
запитання. У дослідженні приймали участь 
120 працівників різних підрозділів органів 
внутрішніх справ, які були поділені на три 

групи в залежності від строку служби в ОВС, 
а саме: перша група – до 5 років, друга – від 5 
до 10 років, третя – більше 10 років служби.  

Проведене анкетування працівників 
ОВС з різним стажем професійної діяльності, 
дозволило нам проаналізувати особливості 
ставлення працівників ОВС до своєї кар’єри 
та професійної діяльності. Результати 
дослідження наведено у таблиці 1. 

Таблиця1 
Особливості ставлення працівників ОВС з різним стажем професійної діяльності до 

своєї кар’єри. 
Кількість проявів (%) φ емп. Р Категорії 

аналізу до 5 р. 6-10 р. < 10 р. 1.2 1.3 2.3 1.2 1.3 2.3 
12. Чи будете ви вважати, що досягли успіху у кар’єрі тільки тоді, коли станете керівником? 
А) Загалом (65,4) 17  (76,2) 16 (40) 4 0,81 1,39 1,95 - - 0,05 
Б) Часто  (23,1) 6 - (50) 5 3,41 4,24 4,08 0,01 0,01 0,01 
В) Інколи  (11,5) 3  (23,8) 5 (10)1 1,11 0,12 0,97 - - - 
Г) Випадково  - - - - - - - - - 
Д) Рідко - - - - - - - - - 
Є) Ніколи - - - - - - - - - 
13. Чи виникає у Вас бажання внести щось нове у своє оточення? 
А) Загалом (11,5) 3 - - 2,35 1,86 - 0,01 0,05 - 
Б) Часто   (26,9) 7 - (10) 1 3,71 1,21 1,67 0,01 - 0,05 
В) Інколи   (23,1) 6  (19,1) 4 (70) 7 0,33 0,26 2,80 - - 0,01 
Г) Випадково  - - - - - - - - - 
Д) Рідко  (30,8) 8 (80,9) 17 (20) 2 3,60 0,67 3,40 0,01 - 0,01 
Є) Ніколи (7,7) 2 - - 1,91 1,51 - 0,05 - - 
14. Чи виникали у Вас фантазії у яких Ви досягли великих висот? 
А) Загалом (7,7) 2 - (10) 1 1,91 0,22 1,67 0,05 - 0,05 
Б) Часто   (30,8) 8 - (10) 1 4,01 1,43 1,67 0,01 - 0,05 
В) Інколи   (50) 13 (47,6) 10 (40) 4 0,16 0,54 0,40 - - - 
Г) Випадково  - - - - - - - - - 
Д) Рідко (11,5) 3 (52,4) 11 (30) 3 3,15 1,26 1,19 0,01 - - 
Є) Ніколи - - (10) 1 - 1,73 1,67 - 0,05 0,05 
15 Чи готові Ви поступитися своїми принципами, якщо цього вимагає Ваше оточення? 
А) Загалом (7,7) 2 - - 1,91 1,51 - 0,05 - - 
Б) Часто  (19,3) 5  (52,4) 11 - 2,41 1,23 0,63 0,01 - - 
В) Інколи   (19,3) 5 (47,6) 10 (20)2 2,08 1,24 0,40 0,05 - - 
Г) Випадково  - - - - - - - - - 
Д) Рідко (42,2) 11 - (10)1 4,81 0,13 1,67 0,01 - 0,05 
Є) Ніколи (11,5) 3 - - 2,35 0,13 1,67 0,01 - 0,05 
16. Чи виникало у Вас бажання змінити професію? 
А) Загалом - - - - - - - - - 
Б) Часто  (7,7) 2 (23,8) 5 - 1,48 1,52 1,46 - - - 
В) Інколи  (23,1) 6 (23,8) 5 (20) 2 0,05 0,21 0,24 - - - 
Г) Випадково  (3,8) 1 - - 1,33 1,06 - - - - 
Д) Рідко (19,3) 5 - (30) 3 3,09 0,67 3,01 0,01 - 0,01 
Є) Ніколи (46,1) 12 (52,4) 11 (50) 5 0,41 0,21 0,12 - - - 
17. Ви прагнете присвятити своє життя професії.? 
А) Загалом (42,2) 11 - (70) 7 4,81 1,36 5,15 0,01 - 0,01 
Б) Часто  (11,5) 3 (71,5) 15 (20) 2 4,50 0,63 2,83 0,01 - 0,01 
В) Інколи  (19,3) 5 (28,5) 6 (10) 1 0,73 0,72 0,69 - - - 
Г) Випадково  - - - - - - - - - 
Д) Рідко (26,9) 7 - - 3,71 2,95 - 0,01 0,01 - 
Є) Ніколи - - - - - - - - - 
18.Чи думали Ви про те, що сім’я для Вас важливіше за роботу, гроші, друзів і т. ін..? 
А) Загалом (26,9) 7 - (50) 5 3,71 2,7 4,09 0,01 0,01 0,01 
Б) Часто  (7,7) 2 (76,2) 16 (20) 2 5,30 0,99 3,11 0,01 - 0,01 
В) Інколи  (38,5) 10 (23,8) 5 (30) 3 1,09 0,49 0,39 - - - 
Г) Випадково  - - - - - - - - - 
Д) Рідко (15,4) 4 - - 2,74 2,18 - 0,01 0,05 - 
Є) Ніколи (11,5) 3 - - 2,35 1,86 - 0,01 0,05 - 
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19. Чи буває так, що Ви поступаєтесь своїми інтересами заради інтересів Вашої кар’єри? 
А) Загалом - (19,1) 4 (30) 3 3,08 3,13 0,66 0,01 0,01 - 
Б) Часто  (26,9) 7 - (10) 1 3,71 1,21 1,67 0,01 - 0,05 
В) Інколи  (42,2) 11 (52,4) 11  (30) 3 0,69 0,69 0,07 - - - 
Г) Випадково  - - - - - - - - - 
Д) Рідко  (19,3) 5 (28,5) 6  (20) 2 0,73 0,04 0,51 - - - 
Є) Ніколи  (11,5) 3 -  (10) 1 2,35 0,52 1,67 0,01 - 0,05 
20. Чи буває так, що Ви ставите професійні інтереси вище за інтереси сім’ї? 
А) Загалом  (23,1) 6 - - 3,41 2,70 - 0,01 0,01 - 
Б) Часто   (15,4) 4 -  (40) 4 2,74 1,51 3,56 0,01 - 0,01 
В) Інколи   (26,9) 7  (52,4) 11  (40) 4 1,79 0,75 0,64 0,05 - - 
Г) Випадково   (7.7) 2 -  (20) 2 1,91 0,98 2,41 0,05 - 0,01 
Д) Рідко  (3,8) 1  (47,6) 10 - 3,84 1,06 3,96 0,01 - 0,01 
Є) Ніколи  (23,1) 6 - - 3,41 2,70 - 0,01 0,01 - 
21. Чи прагнете Ви досягти високої посади у своїй професіональній діяльності? 
А) Загалом  (62,2) 18 -  (30) 3 6,18 1,78 3,01 0,01 0,05 0,01 
Б) Часто   (19,3) 5  (80,9) 17  (40) 4 4,51 1,24 2,26 0,01 - 0,01 
В) Інколи   (11,5) 3  (19,1) 4  (20) 2 0,72 0,63 0,06 - - - 
Г) Випадково  - - - - - - - - - 
Д) Рідко - - - - - - - - - 
Є) Ніколи - - - - - - - - - 

Результати анкетування показали, що на 
питання №12 запропонований варіант відповіді 
– «загалом» обрали 76,2% працівників другої 
групи (зі стажем професійної діяльності від 6-
10 років); 65,4% з першої групи (зі стажем 
службової діяльності від 1-5 років) та 40% - 
випробуваних третьої групи. При порівнянні 
відповідей маємо достовірні відмінності лише 
між другою та третьою групами працівників 
ОВС показник якої складає 1,95 (р≤ 0,05). На 
варіант відповіді – «часто» відповіли: 50% 
досліджуваних третьої групи; 23,1% 
випробуваних першої групи. При порівнянні 
отриманих відповідей маємо значущі 
відмінності у всіх групах, показники яких 
складають у першій 3,14 (р≤ 0,01), у другій 4,24 
(р≤ 0,01) та у третій 4,08 (р≤ 0,01). Це свідчить 
про те, що у працівників всіх груп є мета 
підвищити свій статус та досягти успіху у 
кар’єрі . Варіант відповіді – «інколи» був 
обраний: 23,8% досліджуваних другої групи; 
11,5% працівники першої групи та 10% 
випробуваних. Але при порівнянні отриманих 
даних значущих відмінностей виявлено не 
було. Такі варіанти відповідей як «випадково», 
«рідко», «ніколи» респондентами зовсім не 
обирались. Це може свідчити про наявність 
достатньо високих кар’єрних домагань з боку 
працівників ОВС серед всіх груп досліджених. 
Бажання просунутися по кар’єрних сходинках 
до керівної посади є достатньо впливовим 
мотиватором професійної поведінки 
працівників органів внутрішніх справ в усіх 
групах досліджуваних.  

Питання №13 викликало такий розподіл 
відповідей: варіант «загалом» обрали 11,5% 
респондентів першої групи працівників ОВС. 
При порівнянні відповідей маємо достовірні 
відмінності між двома групами: перша-друга 

показник складає 2,35 (р≤ 0,01) та перша-третя 
1,86 (р≤ 0,05). Відповідь – «часто» обрали 
26,9% досліджуваних першої групи та 10% з 
третьої групи. При порівнянні отриманих 
даних значущі відмінності виявлено у першій 
групі 3,71 (р≤ 0,01) та у третій групі 1,67 (р≤ 
0,05). Варіант «інколи» було обрано 70% 
працівників ОВС з третьої групи, 23,1% 
досліджувані першої групи та 19,1% 
досліджувані другої групи. Значущі 
відмінності між показниками були виявлені 
тільки у третьої групи 2,80 (р≤ 0,01). 
Запропоновану відповідь «рідко» обрали 
80,9% досліджуваних працівників зі стажем 
службової діяльності від 6-10 років, 
30,8%досліджуваних зі стажем роботи від 1-5 
років та 20% випробуваних зі стажем роботи 
більше 10 років. Значущі відмінності виявлені 
між першою та другою групами 3,60 (р≤ 0,01), 
третьою та другою 3,40 (р≤ 0,01). Відповідь 
«ніколи» обрали тільки 7,7% досліджуваних 
першої групи, представники інших груп 
уникнули цей варіант відповіді повністю. 
Можна вважати, що для більшості працівників 
зміни в оточенні були б влучними. 

На питання анкети №14 були отримані 
наступні результати: так варіант «загалом» 
обрали 10% досліджених працівників з третьої 
групи та 7,7% працівників з першої. Значущі 
відмінності виявлені у першій групі 1,91 (р≤ 
0,05) та у третьої групи 1,67 (р≤ 0,05); відповідь 
«часто» - обрали 30,8% працівників першої 
групи та 10% досліджуваних третьої групи. 
Значущі відмінності виявлені у першій та 
третьої групах, які складають 4,01 (р≤ 0,01) та 
1,67 (р≤ 0,05). На відповідь – «інколи» 
отримані результати складають 50% перша 
група досліджуваних, 47,6% друга група та 
40% - третя група. на відповідь «рідко» 
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відповіли 52,4% працівників другої групи, 30% 
складають досліджувані третьої групи та 11,5% 
працівники першої групи. Значуща відмінність 
з показником 3,15 (р≤ 0,01) має лише перша 
група працівників зі стажем професійної 
діяльності від 1-5 років. На відповідь «ніколи» 
отримані результати складають 10% у третьої 
групи досліджуваних зі стажем службової 
діяльності 11 років і більше. Значущі 
відмінності прослідковуються у другої групи 
1,73 (р≤ 0,05) та у третьої групи 1,67 (р≤ 0,05). 
Ми бачимо, що в залежності від стажу 
професійної діяльності спостерігається 
зниження рівня уявлення себе більш успішним 
у професійних досягненнях. Це може бути 
пов’язане як і з наявністю особистісних 
негативних змін (наприклад, професійна 
деформація), або зниження зацікавленості у 
професійному зростанні у зв’язку із 
об’єктивними та суб’єктивними чинниками 
(політична, економічна нестабільність, хвороба 
та інш.). 

Стосовно наступного питання №15 були 
отримані такі результати: відповідь «загалом» 
обрали 7,7% досліджуваних першої групи, 
52,4% респондента другої групи обрали 
відповідь «часто», 40% випробуваних з 
третьої групи та 19,3% досліджуваних з 
першої. Аналізуючи результати відповідей на 
це питання ми бачимо що, більше третини 
представників першої групи мають низький 
рівень готовності поступитися своїми 
принципами заради оточення, респонденти 
другої та третьої групи вважають, таку 
поведінку достатньо доцільною для 
підтримки стосунків. 

На наступне питання №16 були отримані 
результати які свідчать про те, що приблизно 
половина респондентів кожної групи ніколи 
не мала бажання змінити обрану професію 
тому тут практично не було виявлено 
достовірних розбіжностей у відповідях. Але 
все ж таки 23,1% представників першої групи, 
23,8% респондентів з другої та 20% з третьої 
групи інколи зверталися до такої думки.  

Відповіді на питання №17 загалом 
підтверджують результати відповідей на 
попереднє питання. Так основна маса 
респондентів всіх груп має прагнення 
присвятити своє життя обраній професії. Але 
ці показники стабільніше все ж таки у 
респондентів третьої групи, а саме: 70% 
обрали «загалом», 20% «часто», та 10% 
«інколи». Тільки в першій групі працівників 
ОВ 26,9% респондентів обрали відповідь 
рідко, що може свідчить про неоднозначність 
у професійному визначення молодих 
працівників.  

У відповідях на питання №18, де 
працівники мали висловити свою думку 

стосовно значення родини, дітей, друзів, ми 
бачимо що, представники другої та особливо 
третьої групи вважають сім’ю більш 
важливішою цінність ніж гроші та друзі. Так 
відповідь «загалом» обрали 50% респондентів 
третьої групи та 26,9% значущі відмінності 
3,71, 2,7, 4,08 (р≤ 0,01). А відповідь «часто» 
домінує у 76,2% представників другої групи, 
20% третьої групи і тільки 7,7% першої групи. 
У порівнянні показників між групами 
виявлені значущі відмінністі між першою та 
другою групами 5,30 (р≤ 0,01) та між третьою 
і другою групами 3,11 (р≤ 0,01).  

Відповіді на питання анкети за № 19 
також мають свої особливості стосовно 
розподілу пріоритетів. Так відповідь 
«загалом» обрали 30% досліджуваних третьої 
групи, 19,1% випробуваних другої групи та 
жоден з представників першої. Варіант 
«часто» домінував у виборах представників 
першої групи (26,9%) та 10% випробуваних 
третьої групи, у респондентів з другої групи 
вона не знайшла прихильників. Загалом 
основна маса респондентів жертвує 
особистими інтересами заради своєї кар’єри. 
Але приблизно третина працівників ОВС з 
усіх груп не підтримує таких прагнень. 

На передостаннє питання №20, відповіді 
розподілилися таким чином: у першій групі 
всі варіанти відповідей мали своїх 
прихильників. А представники другої та 
третьої груп були більш твердими та 
зосередженими у виборах варіантів. Так 
52,4% респондентів другої групи інколи та 
47,6% рідко ставлять професійні інтереси 
вище інтересів сім’ї. В третій групі розподіл 
між виборами також достатньо рівномірний: 
40% респондентів часто, 40% інколи та 20% 
випадково жертвують інтересами родини 
заради професійних інтересів. Достовірні 
розбіжності отримані стосовно всіх 
показників між першою та другою групами 
досліджуваних. 

На останнє питання №21 були отримані 
результати що свідчать про наявність у 
представників кожних груп досліджуваних 
прагнення професійного зростання у вигляді 
підвищення по службі. Хоча молоді фахівці 
більш активні у цьому прагненні. 

Висновки. Проведене анкетування 
дозволило нам виявити наступне. Так 
працівники ОВС, які потрапили до першої 
групи більше приділяють увагу кар’єрному 
зростанню. Це виражається в бажанні досягти 
успіху у кар’єрі, внести щось нове у оточення, 
досягти високої посади у професіональній 
діяльності, часто виникають фантазії про 
досягненні значних кар’єрних висот. На цих 
роках служби більша частина працівників не 
бажає змінювати обрану професію - це 
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пов’язано з досягненням поставленої мети. За 
ради професійної кар’єри та для досягнення 
успіху вони можуть поступатися інтересами 
сім’ї тощо Що стосується досліджуваних 
другої та третьої групи, то вони більш ретельно 
переглядають свою службу в ОВС, поступово 
розуміють що кар’єра це не саме головне в 
житті, що є рідні яким потрібна увага та 
підтримка. У цих груп значно знижується 
бажання кар’єрного зростання. Працівники у 
більшій мірі вже досягли поставленої мети, 
тому більшість з них не женуться за кар’єрним 
просуванням. У більшості представників цих 
груп професійна діяльність базується на 
розумінні своїх обов’язків та функцій. 
Протягом професійної діяльності вони 
придбали навички бути витриманими та 
холоднокровними, дивитися на навколишній 
світ реалістично і так само реалістично діяти 
не тільки на службі, а й у особистому житті. 

Таким чином отримані результати 

свідчать про те, що використання кар’єрного 
потенціалу працівниками ОВС значно 
знижується після п’яти років служби, що на 
наш погляд є негативним фактором для 
зростання загального професійного рівня 
правоохоронців. Проблема підвищення рівня 
професіоналізації правоохоронців, 
стимулювання їх особистісного та 
професійного розвитку передбачає, поряд з 
іншим, забезпечення їх кар’єрного зростання. 
Це висуває нові вимоги до змісту та основних 
напрямів професійної підготовки працівників 
ОВС, організації їх професійної діяльності з 
урахуванням як особливостей діяльності, так 
їх особистісних характеристик. 

Тому перспективним напрямком 
досліджень може стати вивчення основних 
чинників зниження прагнень працівників 
органів внутрішніх справ у досягненні успіхів 
у кар’єрі та визначення перспективних шляхів 
для подолання цих перешкод. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ  

 
У статті розглядаються особливості професійно-психологічного відбору окремих категорій 

військовослужбовців армій провідних країн до особливих умов діяльності. Основну увагу пріділено 
розгляду професійно- психологічного відбору льотного складу військово-повітряних сил та відбору 
військовиків для закордонних військових місій (гуманітарних операцій). Констатується, що організація 
відбору зазнає постійного удосконалення. При цьому зазаначається, що вибір методики проведення, 
розробка інструментарію та процедур повинні здійснюватися на основі врахування науковцями 
результатів, отриманих під час практичної діяльності військ. 

Ключові слова: професійно-психологічний відбір, процедури та інструментарій відбору льотного 
складу і членів екіпажів, відбір військовиків для закордонних військових місій (гуманітарних операцій). 

В статье рассматриваются особенности профессионально- психологического отбора отдельных 
категорий военнослужащих армий ведущих стран к особым условиям деятельности. Основное внимание 
уделено рассмотрению профессионально-психологического отбора летного состава военно-воздушных 
сил и отбора военнослужащих для заграничных военных миссий (гуманитарных операций). 
Констатируется, что организация отбора постоянно усовершенствовается. При этом отмечается, 
что выбор методики проведения, разработка инструментария и процедур должны осуществляться на 
основе учета учеными результатов, полученных во время практической деятельности войск. 

Ключевые слова: профессионально-психологический отбор, процедуры и инструментарий отбора 
летного состава и членов экипажей, отбор военнослужащих для заграничных военных миссий 
(гуманитарных операций). 

Професійно - психологічний відбір 
(ППВ) забезпечує прогнозування 
взаємовідповідності людини і професії. 
Людині повинна подобатися її робота, разом 
з тим, вона сама повинна відповідати 
вимогам професії. 

Крім цього, ППВ особливо необхідний 
для тих видів діяльності, які здійснюються в 
нормативно передбачених небезпечних 
умовах (гігієнічних, мікрокліматичних, 
технічних, соціально-психологічних), що 
вимагають від людини підвищеної 
відповідальності, вілповідного стану 
здоров’я, високої працездатності, 
стресостійкості і точності виконання 
завдання. Такий відбір, перш за все, 
здійснюється для того, щоб захистити саму 
людину - виконавця від аварій, травм, а 
також, щоб захистити інших людей від 
наслідків її професійних помилок. 

Метою статті є розгляд особливостей 
професійно-психологічного відбору окремих 
категорій військовослужбовців армій 
провідних країн до особливих умов 
діяльності. Завданнями є висвітлення 
сутності та загальних підходів до: організації 
професійно-психологічного відбору; 
інструментарію для оцінки придатності до 
служби у військово-повітряних силах та у 
миротворчих підрозділах; методів відбору до 
участі в гуманітарних операціях (в таких 

країнах, як Бельгія, Велика Британія, Канада, 
Нідерланди, Португалія, США, ФРН, 
Туреччина, Швейцарія).  

Узв’язку з цим постає питання щодо 
необхідності зосередження уваги відбору на 
високих показниках діяльності у мирний час 
або на показниках діяльності 
військовослужбовців у воєнний час. 
Наприклад, кращі військовослужбовці під час 
миротворчих операцій не обов’язково будуть 
кращими у воєнний час. Пілот літака у 
воєнний час повинен бути схильним йти на 
ризик, але в умовах миротворчих місій він 
повинен уникати ставити життя людей під 
загрозу, бути джерелом небезпеки або 
заподіювати матеріальну шкоду. 

Зокрема, це пов’язане з тим, що у перебігу 
останніх десятиліть, в практику діяльності 
військ ввійшли закордонні військові місії 
(гуманітарні операції). Підхід до ціх місій 
відрізняється від підходу до традиційних 
військових операцій. Це було викликано тим, 
що традиційно навчені військовики не могли, 
на початковому етапі, долати труднощі 
закордонної військової місії (наприклад, в 
підрозділах Канади та Бельгії) [1,2, 3]. 

Розглянемо особливості відбору 
льотного складу і членів екіпажів.  

Почнемо з відбору пілотів. Необхідність 
цього відбору пов’язана з тим, що 
пілотування військовими літаками є однією із 
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самих складних і небезпечних 
спеціальностей в збройних силах. Літаки 
пересуваються на великих швидкостях, 
мають велику вартість, помилки пілота 
можуть призвести до аварій з великими 
матеріальними і людськими втратами.  

Професія військового пілота повною 
мірою відноситься до тих видів професій, в 
який відбір є обов’язковим, оскільки льотна 
праця пов’язана з діяльністю в умовах, 
незвичайних для людини: відриву від землі, 
змінених просторово-часових показниках 
інтенсивної інформаційної дії, високої 
вірогідності небезпечних для життя ситуацій, 

тривалих психофізіологічних перевантажень 
і так далі. Отже, при професійному відборі на 
льотні спеціальності необхідний суворий 
медичний, психологічний і 
психофізіологічний відбір кандидатів [4]. 

У таблиці 1 зазначені основні (біологічні 
і психологічні) якості, які необхідні людині 
для успішного освоєння льотної професії. 
Деякі з них, такі як швидкість реакції, 
відчуття кольору і так далі є генетично 
заданими, тоді як акуратність, 
наполегливість, логічність мислення - 
результат навчання, виховання та 
самовиховання.  

Таблиця 1 
Професійні якості, необхідні льотному складу 

№ 
з/п 

Особливості професійної 
діяльності льотного складу Професійні якості 

1.  Управління літальними 
апаратами 
 

Гострота зору, окомір, відчуття кольору, просторові 
уявлення, розподіл і перемикання уваги, швидкість реакції, 
координація рухів, психічна і фізична витривалість, 
емоційна стійкість 

2.  Робота з колірною сигналізацією 
і 
відчуття кольору 

Точність відчуття кольору 
 

3.  Ремонт, налагодження, 
регулювання і 
випробування об'єктів 

Оперативна пам'ять, технічне мислення, координація рухів, 
акуратність, наполегливість 

4.  Робота у вимушеній позі Координація рухів, гнучкість, витривалість 
5.  Велика різноманітність операцій Об’єм пам’яті, перемикання уваги, гнучкість мислення 
6.  Дія прискорень, часта зміна 

положення тіла в просторі 
Стійкість вестибулярного апарату, фізична витривалість 

7.  Змінний графік роботи Психічна і фізична витривалість 
8.  Колективна форма праці Комунікативність, готовність до співпраці, доброзичливість 
9.  Математичні обчислення, 

розрахунки 
Пам’ять на числа, концентрація уваги 

10.  Планування Логічність мислення, оперативна пам'ять, передбачливість 
11.  Можливість аварійних ситуацій Оперативне мислення, швидкість реакцій, емоційна 

стійкість 
Крім цього, навчальні програми з 

підготовки пілотів та їх виконання 
потребують багато часу і матеріальних 
ресурсів. Наприклад, у Великій Британії, 
підготовка одного військового пілота коштує 
приблизно 3 мільйона фунтів та триває 3 
роки [5]. Ці причини пояснюють, чому 
збройні сили повинні приділяти багато уваги 
здійсненню процедури відбору пілотів. 
Багато з вимог до придатності пілотів 
можливо використовувати для визначення 
придатності інших фахівців льотного та 
інженерно-технічного складу. Так, 
наприклад, пілот повинен мати високі 
показники мислення, здатність швидко 
реагувати, розвинене почуття координації, 
здатність зберігати спокій в небезпечних 
умовах, гарний фізичний розвиток а також 
здатність відчувати себе невимушено і 

взаємодіяти в малих групах. Більшість 
тестових батарей для пілотів опрацьовуються 
на комп’ютерах (Computer Based Test 
batteries).  

Для того, щоб показати, як може 
виглядати тестова батарея для відбору 
пілотів, розглянемо таку батарею, яка 
використовується у військово-повітряних 
силах Туреччині з 1999 року. Відбір 
складається з шістьох етапів, після кожного з 
яких кандидат може бути відрахований. 
Спочатку, кандидат в пілоти повинен скласти 
іспит для вступу до університету (University 
Entrance Examination (UEE)), який виявляє 
ступінь академічної кваліфікації, як, 
наприклад тест Air Force Qualifying Test 
(AFQT) в США. На другому етапі 
здійснюється медичне обстеження. Третій 
етап містить в собі автобіографічне вивчення, 
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спортивне тестування, психологічне 
тестування, психологічні неструктуровані 
групові інтерв’ю, групову дискусію з питань 
лідерства та вирішальне підсумкове інтерв’ю. 
Відбіркова комісія, на основі результатів цих 
тестів, приймає рішення про те, які 
кандидати можуть продовжувати приймати 
участь у відборі. Четвертим кроком є 
поглиблене медичне обстеження. П’ятий етап 
є дуже важливим, тому що у його перебігу 
кандидати повинні прийняти участь у 14 
польотах з відповідним спостереженням. 
Кандидати отримують теоретичну і 
практичну підготовку, а також, навчаються 
літати з інструктором. На заключному 
шостому етапі вони повинні здійснити 
успішний самостійний політ для того, щоб 
пройти місячний курс початкової військової 
підготовки, у перебігу якого існує 
вірогідність не пройти відбір. 

Когнітивні здібності. У королівських 
ВПС Великобританії, ВПС Норвегії, 
Туреччини, Швейцарії та Португалії, 
використовується п’ять субтестів (або деякі з 
них), зазначених далі, для оцінки здібностей 
до пілотування: 

- в Control and Velocity Test (тест 
управління і швидкості) кандидати повинні 
відстежувати рухомі цілі за допомогою 
джойстика; 

- Instrument Comprehension Test (тест 
розуміння вимірювальних приладів) є мірою 
загального та просторового мислення на 
основі авіаційних приладів; 

- тест вимірювання координації між 
руками, очами і ногами. Це приклад 
психомоторних тестів, в яких кандидатам 
пропонується використовувати джойстик і 
педалі, щоб зберегти точку якомога ближче 
до фіксованого перехрестя на екрані 
комп’ютера; 

- четвертий субтест тесту вивчення 
обсягу короткострокової пам’яті, цифровий. 
У ньому кандидат повинен запам’ятати 
набори цифр. Після часу на запам’ятовування 
кандидат повинен відтворити їх за 
допомогою клавіатури; 

- Vigilance Test (тест пильності) 
визначає показники уваги. Кандидату 
пропонується матриця чисел на екрані. Далі 
він повинен виконати безперервну 
монотонну задачу і кожен раз, коли 
з’являється стрілка, виконувати випадкові 
завдання. 

Вивчення особистості. При 

використання тестів, відзначається 
важливість з’ясування залежності між 
особистісними показниками та 
продуктивністю праці. Це відноситься також 
і до пілотів. Деякі збройні сили 
використовують NEO-PI-R (США, Бельгія), у 
ВПС Туреччини використовують 16-ти 
особистісних факторів опитувальник (16 PF) 
Р. Кеттела. За думкою британських фахівців з 
військово-професійного відбору, перевагу 
треба надавати спокійним пілотам, що 
володіють меншими показниками 
психомоторних навичок, ніж нервовим, 
нестабільним людям, що володіють 
вражаючими показниками психомоторних 
навичок, які наочно ілюструють важливість 
певних рис особистості. У всіх процедурах 
відбору пілотів часто використовуються 
інтерв’ю. 

Інтерв’ю. У багатьох випадках 
кандидати проходять два або три інтерв’ю у 
відбірковій комісії, що складається з 
інтерв’юерів з досвідом польотів і 
психологів, що спеціалізуються на військовій 
авіаційній психології. Одна з найкращих 
систем використовується у королівських ВПС 
Великобританії. Видбір пілотів не залежить 
тільки від даних особистісних тестів, але 
також базується на грунтовному інтерв’ю (45 
хвилин) і виконанні групи вправ під 
спостереженням. Один офіцер веде 
структуроване інтерв’ю, в той час як інший 
робить нотатки. Кандидат, який проходить 
співбесіду переходить до наступного етапу - 
групових вправ. Вся процедура співбесіди і 
двох перших групових вправ, про які буде 
сказано далі, контролюються за допомогою 
телевізійної системи. Це дає можливість 
спостерігати на моніторі поведінку 
інтерв’юера та оцінювати це інтерв’ю з боку 
інших інтерв’юерів, не порушуючи його 
перебіг. 

Група спостережень за вправами. У ВПС 
Туреччини для кандидатів у пілоти 
здійснюється групова дискусія з питань 
лідерства. У британських ВПС 
використовується набір групових вправ, як 
згадувалося вище. Після закінчення інтерв’ю, 
відбір кандидатів в офіцери продовжується у 
груповій дискусії і вправах з планування. Це 
є два усно орієнтовані випробування. День 
завершується фізичним фітнес-тестом. У 
наступний день група вправ 
відпрацьовується у великому ангарі і ці 
вправи мають більш практичний характер, 
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ніж у попередні дні. Це одна вправа на 
лідерські якості і також вправа на здійснення 
керівництва, в перебігу якої кожний кандидат 
отримує можливість бути керівником вправи 
протягом 15 хвилин. 

Навички пілотування. Ці навички 
можуть бути визначені в штучній ситуації або 
в реальних умовах. Перший спосіб 
вимірювання навичок пілотування 
здійснюється за допомогою психологічних 
тестів з використанням маніпуляцій 
джойстиком і певними педалями. Додатковим 
способом перевірки в штучних умовах є 
використання тренажерів, які дозволяють 
спостерігати за поведінкою в умовах 
пілотування. У Федеративній Республіці 
Німеччина (Instrument Coordination Analyser 
або ICA), Канаді (Canadian Pilot Selection 
System або CAPSS) і Нідерландах (Pilot 
Automated Selection System або PASS) 
здійснюють тестування кандидатів у пілоти 
на тренажерах. Для британських кандидатів у 
пілоти вертольота використовується тест 
MICROPAT (Micro Computerized Personal 
Aptitude Test). В деяких країнах, наприклад, 
таких як Туреччина, льотні навички 
кандидатів вивчають в простих умовах 
реальних польотів. 

Розглянемо питання відбору 
військовиків для закордонних військових 
місій (гуманітарних операцій). Це вимагає від 
них наявності складних компетенцій і 
використання дещо іншого підходу до 
відбору. 

Компетенції для закордонних військових 
місій (гуманітарних операцій). Виходячи з 
досвіду перших операцій такого роду, в 
збройних силах провідних держав зрозуміли, 
що більш важливими стали інші навички, ніж 
традиційні для війська. В цих операціях 
ситуація є набагато складнішою, хоча бойові 
навички займають центральне місце. Значно 
більше уваги слід приділяти навичкам 
міжособистісного спілкування. 
Військовослужбовець повинен бути готовим 
до діяльності в багатонаціональному 
професійному середовищі, бути психологічно 
гнучким та адаптованим. Крім того, важливо, 
крім участі у військових зіткненнях, знати як 
поводитися з цивільними і місцевим 
населенням. Це потребує певного рівня 
самоконтролю і незалежного мислення, що 
необхідні в ситуаціях потреби прийняття 
швидкого рішення або невикористання зброї 
[6]. 

Поступово збройних сили провідних 
держав світу змінили свої підходи до відбору 
військовиків та підготовки до майбутніх 
місій. За думкою австрійських фахівців, мета 
психологічного відбору полягає в 
переконанні у тому, що кандидати здатні 
виконувати свої обов’язки в стресових 
ситуаціях, можуть успішно інтегруватися у 
військове співтовариство і не несуть 
небезпеки для себе або для інших. Для цього 
використовуються чотири критерії відбору: 
інтелект і соціальний інтелект, точність і 
концентрація, стійкість до стресів та 
соціальна інтеграція. Використовується 
велика кількість тестів та інструментарію: 
когнітивні тести, особистістісні 
опитувальники, тести вимірювання 
продуктивності і концентрації, 
спостереження за динамікою групової 
взаємодії в стресових умовах. Зокрема, у 
перебігу доби, для відбору кандидатів 
використовується тест Cadre Aptitude Test 
(CAT). Після CAT відбуваються фізичні 
тести. Потім кандидати опрацьовують ще 
кілька батарей тестів в стресових умовах, 
перебуваючи до 24 годин без сну. Заключний 
тест являє собою інтерв’ю з психологом. 

Фахівці словацької армії відбирають 
контингент для таких операцій серед всїх 
військовослужбовців. В першу чергу, це 
кандидати, що досягли високих показників 
під час навчання та мають хорошу фізичну 
форму. Третій компонент психологічного 
відбору полягає у вивченні стресостійкості і 
показників групової згуртованості. Крім того, 
доцільним вважається дати майбутнім 
учасникам багато інформації про район 
операції. У цілому, найбільш успішними 
вважаються ті кандидати, що виявили 
найвищу психічну готовність до участі. 

Таким чином, історичні події, культурні 
та етнопсихологічні особливості, соціальні 
зміни і наявні ресурси впливають на профіль 
військових компетенцій та політику 
професійно-психологічного відбору. 
Особливий характер професійно-
психологічного відбору полягає, швидше, в 
необхідних конкретних компетенціях і 
політиці його проведення, ніж в 
інструментарії оцінки, що використовується. 
Аналіз джерел свідчить, що великі військові 
батареї тестів і батареї тестів для льотного 
складу використовуються в комп’ютерному 
варіанті і будуть залишатися такими у 
майбутньому. Політика відбору зазнає 
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постійного удосконалення. Деякі тенденції 
продовжують бути або виявляються 
важливим для того, щоб врахувати їх у 
політиці відбору (зокрема, стосовно 
миротворчої діяльності). По-перше, майбутні 
військовії місії і відповідні компетенції 
військовослужбовців повинні постійно 
вивчатися. По-друге, все більше стає 
зрозумілим, що в майбутньому буде 
відбуватися подальша “роботизація” 
військово-професійної діяльності. Але на 
даний момент, не зовсім все зрозуміло 
стосовно ступеню впливу цього на відбір. 
По-третє, зміна способу життя молоді, 
зокрема, її комп'ютерна грамотність та 
мережа Інтернет, негативно впливає на стан 

здоров’я цієї молоді, але має позитивний 
вплив на деякі психомоторні якості. 
Комп’ютерна грамотність та Інтернет можуть 
стати могутнім інструментом для відбору 
кандидатів на військову службу. Четвертою 
тенденцією, при відборі, є політика 
відтермінування прийняття остаточного 
рішення про придатність кандидата до 
самого кінця процедури відбору, або навіть 
наприкінці початкової військової підготовки. 
При цьому важливо, що вибір політики 
проведення, розробка інструментарію та 
процедури будуть здійснюватися на основі 
врахування науковцями результатів, 
отриманих під час практичної діяльності 
військ. 
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armies of leading countries to the special conditions of activity. Emphasis is placed on the consideration of 
professional psychological selection of flight personnel of the Air Force and the selection of personnel for 
overseas military missions (humanitarian). It is stated that the organization continually improve selection. 
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ПОГЛЯДИ НА “СИНДРОМ “ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ”  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФІЛОСОФІЇ “ВОГНЮ” 

 
“Емоційне вигоряння” являє собою комплекс симптомів психічних проявів, що розвиваються у 

людей під час виконання ними професійної діяльності та внаслідок надмірних вимог, які призводять до 
“спалення” енергії, сил та ресурсів людини. У статті розглядається синдром “емоційного вигоряння” 
через призму філософії “вогню”. Аналізуються погляди філософів Геракліта, Демокріта, Емпедокла, 
Аристотеля, Сенеки, Сковороди на феномен “вогню” та даються його тлумачення. 

Ключові слова: “вигоряння”, синдром “емоційного вигоряння”, “вогонь”, “вигорати”. 
“Эмоциональное выгорание” являет собой комплекс симптомов психических проявлений, которые 

развиваются у людей во время выполнения ними профессиональной деятельности и в результате 
избыточных требований, которые приводят к “сгоранию” энергии, сил и ресурсов человека. В статье 
рассматривается синдром “эмоционального выгорания” сквозь призму философии “огня”. 
Анализируются взгляды философов Гераклита, Демокрита, Эмпедокла, Аристотеля, Сенеки, 
Сковороды на феномен “огня” и даются его толкования. 

Ключевые слова: “выгорание”, синдром “эмоционального выгорания”, “огонь”, “выгорания”. 
Постановка проблеми у загальному 

вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими та практичними завданнями. 
Синдром “емоційного вигоряння” в останні 
роки стає однією із центральних проблем 
сучасної психології та багатьох інших наук, 
які вивчають людину. В психологічній науці 
існує безліч підходів щодо вивчення 
синдрому “емоційного вигоряння” та його 
тлумачень. Під “емоційним вигоранням” 
розуміють комплекс особливих психічних 
проблем, що виникають у людини у зв’язку з 
її професійною діяльністю. Найкраще 
описала цей синдром К.Маслач, згідно її 
підходом “емоційне вигоряння” – це синдром 
емоційного виснаження, деперсоналізації, 
зниження особистих досягнень, який може 
виникати у спеціалістів “допомагаючих” 
професій [6]. Цей феномен ще розглядають 
як: окремий аспект професійного стресу; як 
стан, що є наслідком професійних стресів; як 
механізм психологічного захисту; як прояв 
професійної деформації тощо. 

Актуальною проблемою синдром 
“емоційного вигоряння” постає у психології, 
медицині, педагогіці, але недостатньо уваги 
приділялося даній темі у філософській науці. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми. Поняття 
“burnout” (вигоряння) вперше було введене 
американським психіатром Х.Дж. 
Фрейденбергом для характеристики 
психічних станів здорових людей, що 
виникають внаслідок інтенсивного і 
емоційно напруженого спілкування в процесі 
професійної діяльності з клієнтами, 
пацієнтами, учнями [2, с. 27]. На перших 
порах “вигоряння” вважали своєрідною 

“платою за співчуття”, але в подальшому 
воно стало “хворобою допомагаючих 
професій”. 

Згідно з Міжнародною класифікацією 
хвороб (десятий перегляд) “синдром 
вигоряння” описаний під рубрикою Z.73.0 як 
“Вигоряння – повне виснаження”. Суть цього 
явища, яке є символічною емблемою 
медичної діяльності, розкриває 
висловлювання голландського лікаря XVII 
століття Ван Туль-Пси “Світячи іншим, 
згоряю сам”. В такій інтерпретації під 
“горінням” припускається уникання 
спустошеності, байдужості, холодності 
лікарем в ситуаціях страждання, болю 
пацієнтів. Недаремно, основою деонтології у 
медицині є відношення до хворого так, як би 
лікар в аналогічній ситуації хотів би, щоб 
відносились до нього (це повинно бути 
головним принципом в роботі усіх людей 
“допомагаючих” професій). Протидіяти 
“синдрому вигоряння”, переборювати 
складні життєві ситуації може лише емоційно 
зріла, цілісна особистість. 

У тлумачному словнику В.Даля даються 
наступні визначення поняття вогонь: явище 
горіння; вища ступінь жару, що проявляється 
згущеним світлом; поєднання тепла і світла при 
згоранні тіла; полум’я та жар, іскра і таке інше. 

У академічному словнику української 
мови дано таке тлумачення поняття вигорати: 
знищуватися від вогню, пожежі; 
зменшуватися, зникати в процесі горіння 
тощо [8, с. 377]. 

У психологічній енциклопедії поняття 
“вигоряння” (burnout) тлумачиться як 
“специфічна дисфункція у представників 
допомагаючих професій та розвивається 
внаслідок надмірних вимог, які 
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пред’являються до енергії, сил та ресурсів” 
[7, с. 170 ]. 

Мета статті полягає у висвітленні 
поглядів на синдром “емоційного вигоряння” 
через призму філософії “вогню”. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. У філософії поняття “вогонь” 
тлумачили й називали по-різному: ефір, плазма, 
флогістон. У Бенджаміна Франкліна вогонь 
виступає електричною субстанцією, яка 
складається із надзвичайно малих частинок, які 
“…здатні проникати в звичайну матерію, 
навіть у самі щільні матеріали, з легкістю і 
свободою” [11, с. 55]. Окрім того, в 
філософському плані, вогонь завжди шанували 
як одну із головних природних стихій. 

У стародавній Індії в 300-200 рр. до н.е. 
існували філософські школи ньяя (між ІІ ст. до 
н.е – ІІ ст.н.е.) та вайшешика (після ІІІ століття 
до н.е.), які пропагували ортодоксальну 
філософську систему та спиралися на 
авторитет Вед. Ньяя розробляла логічне 
вчення, а вайшешика розглядала будову всього 
існуючого. Дані напрямки трактували дійсність 
як таку, що складається із неподільних атомів – 
“ану” та реалізуються у дев’яти формах: п’яти 
матеріальних – земля, вода, вогонь, повітря і 
ефір (акаша) та чотирьох нематеріальних – 
манас (розум), простір, час, атман. 

Субстанції становлять єдність якостей та 
дій. Одна з якостей є специфічною для даної 
субстанції (атрибут), інші – можуть 
змінюватися. Всього налічується 24 види 
якостей. Субстанціональні якості п’яти 
матеріальних стихій співвідносяться з 
органами відчуття людей: земля – нюх, вода – 
смак, вогонь – зір, акаша – слух. 

Однією із найфундаментальніших для 
китайської філософії ідей, яка стала основою 
вчення для школи Інь-Янь-цзя є вчення про 
п’ять стихій, із яких створений весь світ, – це 
вода, вогонь, дерево, земля, метал. 

Досократівський філософ Геракліт (530–
470 до н.е.) першоосновою світу вважав 
вогонь, а душу (психею) – розглядав у вигляді 
іскорки. У процесі різноманітних 
перетворень вогню народжуються інші речі. 
Геракліт говорив, що “вогонь всіх обійме і 
всіх розсудить”, його вогонь – не тільки 
“архе”, як стихія, але й жива розумна сила. 
Душа включена в загальні закономірності 
природного буття та володіє самозростаючим 
Логосом. Той вогонь, який для почуттів 
виступає як вогонь, є для розуму Логос – 
принцип порядку і міри як у Космосі так і у 
Мікрокосмі – це є об’єктивний закон 
створення світу. В той же час “Логос” – це 
слово розумне. Наділений Логосом вогонь 
розумний, одухотворений і божественний. 

Геракліт вказував, що Логос керує розвитком 
душі та її пізнавальними здібностями. 

Перехід явищ із одного стану в інший 
Геракліт вбачав через боротьбу 
протилежностей: “тільки хвороба змушує 
людину визнавати здоров’я найвищою 
цінністю, тільки після втоми людина радіє 
відпочинку”. Якщо зникнуть суперечності, то 
зникне все, тому що все суще суперечливе. 
Таким чином, різні сторони пізнання у 
філософа – це взаємопов’язані гармонійні 
протилежності, які допомагають проникнути 
в глибину Логоса. 

Демокріт (460–370 pp. до н. є.) 
стверджував, що все у світі складається з 
малих часток – атомів, звідки слідує, що 
душа – вогонь, яка є матеріальною і 
смертною, оскільки складається з атомів. 
Душа займає вищий рівень у ціннісній 
ієрархії. Він вважав, що людина сама може 
досягти знання про “погане і добре” завдяки 
своєму розуму і черпати насолоду в собі 
(моральна автономність індивіда). Щастя у 
Демокріта – це гармонія духу, симетрія, яке 
розділяється на тілесні і духовні задоволення 
і надається перевага останнім. Найвище 
благо – це блаженство, а саме спокій і 
веселощі душі, які можна досягти лише 
завдяки помірному способу життя, 
приборканню своїх пристрастей. 

У Емпедокла (близько 490–430 pp. до 
н.е.) відразу чотири “стихії: вогонь, земля, 
повітря і вода – є першоелементами 
існування, “коренями усіх речей”. Їх єднання 
створює щось нове, не схоже на жоден з 
елементів, нову якість. Самі по собі “корені” 
незмінні і вічні, але внаслідок своєї 
відмінності один від одного отримують 
можливість взаємно обмінюватися місцями, 
що і становить рух. З’єднання і роз’єднання 
цих елементів і дає картину народження і 
руйнування усіх речей і процесів 
навколишнього світу. Процес з’єднання і 
роз’єднання у філософа є дія двох космічних 
сил – “Любові” і “Розбрату”. Коли переважає 
Любов, усе виявляється “з’єднаним”, але не 
вічним, і тоді починає діяти Хаос, що несе 
Розбрат і призводить до повного роз’єднання 
усіх “коренів”. Потім знову перемагає Любов. 

Давньогрецький філософ Аристотель 
(384–322 pp. до н.е.) створив своєрідну 
натурфілософську картину світу. Основою 
світу він вважав певний матеріальний 
субстрат, який наділений двома парами 
протилежних, взаємовиключних 
властивостей, “первинних якостей”: тепле і 
холодне; сухе і вологе. Комбінація цих 
властивостей (крім випадків одночасного 
сполучення двох протилежних властивостей) 
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дає чотири основні стихії, або елементи: 
вогонь (тепле і сухе), повітря (тепле і вологе), 
воду (холодне і вологе), землю (холодне і 
сухе). Ці першоелементи здатні до 
взаємоперетворення і взаємопереходів 
(принцип розвитку філософії). 

Кожне складне тіло, за Аристотелем, 
утворене з чотирьох стихій, взятих у різних 
кількісних пропорціях. При цьому, 
утворюючи складне тіло, вони повністю 
проникають і розчиняються одна в одній. 
Разом з цим, кожен із чотирьох елементів має 
своє особливе місце в природі: вогонь і 
повітря – нагорі, вода і земля – внизу. 

Стоїки (Зенон з Кітіону, Клеанф, Хрісіпп – 
прибл. ІІІ ст. до н.е.) повертаються до поняття 
першоречовини, використовуючи вчення 
Геракліта про вогонь як первинну стихію, з якої 
все походить. Стоїки уявляли Космос як єдине 
ціле, що складається із безконечних 
модифікацій вогняного повітря – пневми. Під 
пневмою вони розуміли, як матеріальне начало, 
яке пронизує зовнішній фізичний Космос, так і 
живий організм і перебуваючу в ньому одну із 
модифікацій вогняного повітря людську душу 
– псюхе. Разом з цим, для них правогонь – вже 
не сліпа стихійна сила (як це було у вченні 
Геракліта), а художньо-творча, тотожна ідеї 
Платона, яка розумно створює Космос, керує 
ним. 

Відповідно до їх вчення світова пневма 
ідентична світовій душі “божественному 
вогню”, який був Логосом, і як пізніше вони 
вважали – долею. Доля, фатум – незаперечна 
істина, а свобода розглядається як ухиляння 
від законів Космосу, тому – неможлива. Дії 
людини різняться лише за тим, яким чином – 
добровільно чи за примусом – відбувається 
невідворотна необхідність. Філософ або 
мудрець – це той, хто любить свій фатум, а 
тому справді вільний, бо діє за необхідністю. 
Таке розсудливе життя, смиренне перед 
необхідністю, вгамовує афекти (пристрасті), 
дарує щастя. Стоїки в афектах бачили 
“псування розуму”, які виникали як наслідок 
“неправильної” діяльності розуму. Від 
афектів необхідно було лікувати людину, як 
від хвороби. Тільки розум, вільний від будь-
яких емоцій здатний керувати поведінкою. 

Цю етико-психологічну доктрину можна 
сучасною мовою називати 
психотерапевтичною. Все частіше до 
філософів почали звертатися люди для 
вирішення власних проблем, а вони почали 
перевтілюватись із шукачів істини на 
цілителів душ, якими пізніше стали 
священики. 

Римський стоїк Люцій Анней Сенека 
вважає, що “Бог – це вогонь (пневма) і творча 

сила (батько)”. Водночас Бог не владний над 
матерією, проте коли світ дійде до стану 
істинного буття, то він стане божественним, а 
коли світ відходить від істини – Бог знищує 
його. 

Сенека у своєму вченні про душу, 
стверджує, що вона має тілесність і 
духовність, постійно переживає внутрішню 
боротьбу протилежних тенденцій: прагне до 
спокою і боротьби, до добра і зла. 
Протилежність ряду тверджень Сенека не 
пояснює, а лише фіксує в “світовій пожежі”. 

Людська природа чиста і непорочна. Але 
тіло стає в’язницею душі. Душа, необтяжена 
тілом, – вільна, тому істинна насолода душі 
можлива лише поза тілом. Усі люди рівні, їх 
душі здатні до звільнення. Проте сам Сенека 
вважає раба рабом по-суті, а будь-яку працю, 
де затрачуються фізичні сили, – 
принизливою для вільної людини. 

Ідея основоположника української 
класичної філософії Григорія Сковороди (1722–
1794 pp.) про три специфічні види буття “світи” 
водночас складна і проста. У своєму вченні 
Сковорода все існуюче розподіляє на світи, що 
утворюють реальність – великий, тобто 
макрокосм, малий – мікрокосм (Людина) і 
символічний – Біблія. У свою чергу, кожний із 
трьох світів поділяється на внутрішній і 
зовнішній. Внутрішнім світом у людини є 
душа, зовнішнім – тіло. Внутрішнє начало 
Всесвіту – це Бог, зовнішнє – видимий світ. І, 
нарешті, внутрішнє в Біблії – її символічний 
зміст, зовнішнє ж – зміст буквальний. У своїй 
концепції філософ називає зовнішнє в них 
“тлінним”, “видимим”, а внутрішнє – 
“невидимим”, “нетлінним”, “світлим”. Він 
вважав, що основний субстрат тілесного світу, 
який входить до складу макрокосму, 
утворюють чотири елементи – вогонь, повітря, 
вода і земля. Пізнання внутрішньої реальності 
речей і явищ є духовним проривом до Вічності. 

Найповніше ідея безсмертя виражається 
у вченні про серце як місце зустрічі 
зовнішнього і внутрішнього, мікрокосму і 
макрокосму, символічного і реального. Серце 
для Сковороди є “корінь життя й оселя вогню 
і любові”, “сама дійсна у людині Людина”. 
Серце – це пульсуючий центр, що з’єднує 
душевність і тілесність людини. Серце – 
безодня, через яку людина зливається з 
Богом. Лише самозаглиблення у власне 
серце, розвиток сердечності як душевності 
дає змогу людині пізнати Бога. Це пізнання 
Бога в собі і себе як Бога і одночасно, це 
пізнання Бога як Абсолютного Начала. Шлях 
до Бога для Сковороди – це шлях сердечного 
самопізнання і самотворення. 

У своєму вченні теософ О.Блаватська 
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(1831–1891рр.) стверджувала, що “Вогонь є 
найбільш досконале і чисте відображення 
Єдиного Полум’я, як на Небі, так і на Землі. 
Це є Життя і Смерть, початок і кінець кожної 
матеріальної речі. Це Божественна Сутність” 
[1, с. 167]. Разом з цим вона зазначає, що в 
основі вогню у древній філософії всіх часів і 
народів, лежав троїстий принцип. У вогні 
розрізняли: зриме полум’я; незримий або 
астральний вогонь – незримий, коли в 
бездіяльності, а коли в діяльності, то той, що 
виробляє тепло, світло, хімічну енергію, 
електрику, молекулярні енергії; дух. Це 
правило в древні часи приписували кожному 
з елементів; і все розвинуте, включаючи 
людину, вони вважали триєдиним. 

Вона стверджувала, що Земля і людина – 
є породження трьох вогнів, які на санскриті 
означають: “Електричний вогонь”, 
“Сонячний вогонь”, “Вогонь, який виникає в 
результаті тертя” й являє собою Дух, Душу і 
тіло. Поняття “розум” людини є тим же 
вогнем самосвідомості і самопізнання – 
мудрістю, синтезом, або за визначенням 

О.Блаватської “сукупністю станів 
свідомості», що вміщує в собі «думки, волю, 
почуття”. 

Філософ-релігієзнавець Олена Реріх 
(1879–1955 рр.) у вченні “живої етики” на 
сторінках своєї книги “Мир огненный” (1933) 
стверджує, що вогонь – є любов. Вона 
зазначає, що “… Вогонь “творящий” може 
перетворюватися на полум’я руйнівне…” 
Коли Вогонь гасне, то оточуючий простір, 
який був зайнятий ним, стає доступним для 
тління, а це суперечить закону Буття. Тому 
суспільство повинно підтримувати Вогонь в 
усьому, що його оточує. 

Висновок. Як бачимо, в різні часи 
“вогонь” вважали формою, першоосновою 
світу, душею (пневмою), долею, Богом, 
однією із стихій, основним субстратом 
тілесного світу та стверджували, що він – є 
Божественна сутність та любов. Філософські 
погляди на “вогонь” й досі залишаються 
актуальні. Але зараз його по відношенню до 
людини тлумачать як прояв синдрому 
“вигоряння”. 
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Pyankivska l. V., senior psychologist of separation 
LOOKS TO THE “SYNDROME OF THE “EMOTIONAL BURNING” DOWN THROUGH THE 

PRISM OF PHILOSOPHY OF “FIRE” 
Examining a fire as in the structure of ethics science an author opens out character it in the proper ethics 

doctrine which it is possible to name a modern language by psychotherapy. When Fire goes out, circumferential 
space which was busy them, becomes accessible for a decay, and it conflicts with the law of Life. Therefore 
society must stoke in everything, that surrounds him. “Emotional burnout” is a complex of symptoms concerning 
mental processes developed during professional activities and under specific stressful conditions (exhaustion of 
energy and mental resources). In this article syndrom of “emotional burnout” is examined in terms of “fire” 
philosophy. The “fire” phenomenon and its interpretations are analyzed on the basis of viewpoints of the 
prominent philosophers Heraclitus, Democritus, Empedocles, Aristotle, Seneka and Skovoroda. 

Key words: “burnout”, “emotional burnout”, syndrome, “fire”, “to burn out”. 
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Паливода О. О.,  аспірант Національної академії 
Служби безпеки України (м. Київ) 
 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ  
ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

 
У статті розкрито зміст поняття «професійне становлення», на підставі аналізу різних підходів 

до визначення детермінант професійного становлення фахівця сформульовані основні психологічні 
детермінанти професійного становлення військовослужбовців.  

Ключові слова: професійне становлення, детермінанти професійного становлення, стратегії 
професійної поведінки, екстремальні умови діяльності. 

В статье раскрывается содержание понятия «профессиональное становление», на основании 
проведенного анализа различных подходов к определению детерминант профессионального становления 
сформулированы основные психологические детерминанты профессионального становления военнослужащих.  

Ключевые слова: профессиональное становление, детерминанты профессионального становления, 
стратегии профессионального поведения, экстремальные условия деятельности. 

Постановка проблеми. Діяльність 
військовослужбовців відноситься до 
екстремальних видів та передбачає 
підвищений рівень вимог до їх індивідуально-
психологічних особливостей. Саме тому, 
відбираючи осіб на службу, досліджуються 
крім професійних знань, вмінь та навичок, і 
психологічні характеристики, які 
обумовлюють їх професійну поведінку. Проте, 
особистість змінюється в процесі діяльності, 
підлаштовуючи свої властивості до умов та 
вимог діяльності. Тому актуальності набуває 
дослідження детермінант професійного 
становлення правоохоронців, тобто тих 
психологічних чинників, що впливають на 
особистість у процесі виконання професійних 
завдань, що підвищують чи знижують 
ефективність виконання професійних завдань. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій з проблеми. Наявні наукові 
дослідження професіогенезу 
військовослужбовців передусім стосуються 
окремих професійно важливих якостей, і 
зокрема стресостійкості, аналізу 
особливостей самої діяльності та її впливу на 
виконання військовослужбовцем 
поставлених перед ним завдань, негативних 
станів, що виникають в наслідок впливу 
таких умов, організації психологічного 
супроводження діяльності в екстремальних 
умовах тощо. Проте на сьогодні, відсутнє 
визначення професійного становлення 
військовослужбовців, не встановлено 
критерії його успішності, детермінанти та 
заходи, реалізація яких забезпечить 
ефективність їх діяльності.  

Необхідність більш ґрунтовного 
дослідження особливостей професіогенезу 
військовослужбовців обумовлюють 

підвищення рівня уваги науковців до проблеми 
детермінант професійного становлення 
зазначеної категорії осіб. Питання 
професійного становлення особистості 
розглядаються в педагогіці професійної освіти, 
психології праці, психології професійної освіти 
та виховання. Окремим проблемам 
професійного становлення особистості фахівця 
присвятили свій науковий пошук В.О. Бодров, 
Е.Ф. Зеєр, Є.О. Клімов, Г.І Корчагіна, 
Т.В. Кудрявцев, Т.М. Малкова, 
Ю.П. Поваренков, А.Т. Ростунов, 
Е.Е. Симанюк, В.Д. Шадриков та ін. 
Дослідженням діяльності в екстремальних 
умовах та особливостей її психологічного 
супроводження займались Д.О. Александров, 
В.І. Барко, Н.Г. Іванова, О.В. Іванова, 
Л.І. Казміренко, В.О. Криволапчук, 
Ю.Л. Майдіков, В.С. Медведєв, О.М. Морозов, 
Л.М. Москалюк, С.Б Олексієнко, 
О.І. Фармагей, Г.О. Юхновець, С.І. Яковенко та 
ін. Означені наукові роботи стосувались 
окремих аспектів формування та розвитку 
особистості фахівця екстремальних професій, 
зокрема: мотивації, адаптації, готовності, 
спрямованості, комунікативної компетентності, 
розвитку професійних вмінь, підготовки в 
умовах ВНЗ. Недостатньо вивченими 
залишаються психологічні особливості 
професійного становлення представників 
екстремальних професій в процесі виконання 
ними професійної діяльності, детермінанти та 
механізми формування індивідуально-
психологічних властивостей та змін психічних 
станів, критерії оцінки та критичні періоди їх 
професіогенезу. 

Метою статті є визначення основних 
психологічних детермінант професійного 
становлення військовослужбовців на основі 
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аналізу основних концепцій професійного 
становлення фахівця та існуючих підходів до 
визначення детермінант розвитку 
особистості.  

Виклад основного змісту статті. Термін 
«становлення» є, мабуть, одним з найбільш 
часто вживаних як у філософії, педагогіці, так 
і в психології. Становлення в широкому 
розумінні тлумачиться як філософська 
категорія, що відображає процес 
діалектичного переходу від одного ступеня 
розвитку до іншого як момент 
взаємоперетворення моментів розвитку – 
виникнення і зникнення; процес виникнення, 
утворення чого-небудь у сукупності 
характерних ознак і форм; формування 
когось, чогось у процесі розвитку [1, с. 1384].  

Аналіз існуючих підходів до визначення 
та змісту професійного становлення фахівця 
дозволив встановити, що воно є складовою 
становлення особистості в процесі її 
життєдіяльності, здійснюється упродовж 
усієї професійної діяльності (з початку 
формування професійних намірів до повної 
самореалізації у професійній діяльності); 
передбачає набуття компетентності в 
когнітивній, особистісній, соціально-
психологічній та операційній сферах та 
дозволяє фахівцеві самостійно й успішно 
виконувати функціональні обов’язки у 
відповідності до норм професійної спільноти. 
Успішність професійного становлення 
визначається постійним розвитком 
психологічних характеристик фахівця 
відповідно до вимог його професійної 
діяльності. Тож, під професійним 
становленням військовослужбовця будемо 
розуміти формування та розвиток 
психологічних характеристик особистості 
(мотивів, особистісних якостей, 
індивідуально-психологічних особливостей, 
здібностей) та оптимальних способів 
професійної поведінки, які забезпечують 
успішність службової діяльності. 

Зупинимось на загальних 
характеристиках самого процесу 
професійного становлення. Оскільки 
професійне становлення особистості фахівця 
– це тривалий, багатоплановий та досить 
динамічний процес, він характеризується, по-
перше, нерівномірністю та гетерохронністю 
(різні психічні функції, властивості та 
утворення розвиваються не синхронно, що 
відображається у сенситивних періодах) 
розвитку сенсорно-перцептивної сфери, 

інтелектуальних функцій, формування 
індивідуального стилю діяльності тощо. По-
друге, процес психічного розвитку є 
кумулятивним (результат розвитку кожної 
попередньої стадії, певним чином 
трансформуючись, включається у наступну). 
Саме таке накопичення змін обумовлює 
якісні зміни в психічному розвитку 
особистості. По-третє, психічний розвиток 
включає дві суперечливі і взаємопов’язані 
тенденції: інтеграцію та диференціацію 
психічних процесів, станів, властивостей. І 
по-четверте, процес розвитку передбачає 
зміну його детермінант, що пов’язана, 
зокрема, зі зміною взаємозв’язків між 
соціальними та біологічними 
детермінантами. 

Детермінація професійного становлення 
особистості різними психологічними 
школами трактується по-різному. Соціально-
психологічні теорії розглядають професійний 
розвиток як результат соціальної селекції і 
попереднього вибору професії соціалізації. 
Велике значення надається випадковості. 
Психодинамічні теорії як детермінанти 
професійного розвитку розглядають 
інстинктивні спонукання та емоційно 
забарвлений досвід, отриманий в ранньому 
дитинстві. Важливу роль відіграє реальна 
ситуація у світі професій, яку спостерігає 
особистість в дитинстві і ранній юності. 
Представники психології розвитку 
чинниками професійного становлення 
вважають попередню (до вибору професії) 
освіту і психічний розвиток дитини. 
Л. Шенк-Данцингер, серед детермінант 
розвитку виділяє три групи факторів: 
генетичні (структурне дозрівання та 
індивідуально-генетична схильність), 
соціокультурні (коло культурного 
спілкування: в широкому розумінні – місто, 
село тощо, та у вузькому – родина, школа, 
друзі) й так звані внутрішньо психічні 
процеси, до яких він відносить і свідомі 
(саморегуляція у вигляді трудових установок, 
мотивацій, життєвих цілей та планів, 
самовиховання, прагнення до 
самоактуалізації тощо), і несвідомі динамічні 
процеси («керівні образи», «керівні лінії» в 
трактуванні Адлера, захисні механізми в 
трактуванні З. Фрейда тощо) [2, с.18]. На 
думку Л. Тайлера і Д. Сьюпера, [3], 
найважливішою детермінантою успішності 
професійного шляху людини є її уявлення 
про свою особистість («Я – концепція»), 
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спосіб життя, ставлення до певних 
соціальних ситуацій і т. п. 

Дослідження закономірностей 
професійного становлення у вітчизняній 
психології призвело до визначення 
детермінації цього процесу та виділення 
об’єктивних і суб’єктивних факторів. 
Первинними визнаються об’єктивні 
обставини – соціально-економічні умови, а 
наслідок відображення цих впливів – зміни в 
суб’єктах. Положення про первинність 
соціальної детермінації розвитку особистості 
не означає повного ігнорування біологічних 
особливостей людини. У вітчизняній 
психології визнається вплив біологічної 
сутності людини на особистісний розвиток. 
Особливо підкреслюється її вплив на темп і 
рівень розвитку. Проте, на питання, якою 
мірою біологічний розвиток визначає 
становлення особистості, вітчизняні 
психологи відповідають по-різному. Одні 
надають спадковості у детермінації 
психічних властивостей більшого значення, 
інші – менше.  

А.В. Брушлінський [4, с. 60], 
проаналізувавши проблему передумов 
психічного розвитку особистості, дійшов 
висновку, що на ранніх стадіях онтогенезу 
біологічне виступає в якості внутрішніх умов 
розвитку. В процесі становлення особистості 
посилюється вплив зовнішніх (соціальних) 
факторів. При цьому, зовнішні причини діють 
опосередковано через внутрішні умови. 
Таким чином, професійне становлення 
фахівця в основному обумовлено зовнішніми 
впливами. Однак, соціальні фактори 
впливають не безпосередньо, а через 
особистісні прояви, адже вони завжди 
переломлюються в життєвому досвіді 
людини, індивідуальних психічних 
особливостях, психічному складі. У цьому 
сенсі, можна сказати, що зовнішній вплив 
опосередковується внутрішніми умовами, до 
яких і відноситься своєрідність психіки 
особистості, її соціальний і професійний 
досвід.  

Як свідчить аналіз існуючих 
експериментальних досліджень, в онтогенезі 
найбільш стабільними є якості, пов’язані із 
загальним типом вищої нервової діяльності – 
особливості темпераменту, екстра-
інтроверсія, нейротизм, емоційна 
реактивність. Однак і ці якості змінюються в 
процесі становлення професіонала. Так, 
наприклад, тривожність зазвичай 

підвищується на початкових етапах 
професійної діяльності, потім починає 
знижуватися, а через три – п’ять років 
повторно поступово підвищується. Власне 
особистісні якості змінюються більшою 
мірою в процесі професійної діяльності, 
причому їх динаміка суттєво пов’язана з 
віковим розвитком особистості [5]. Такі 
закономірності прояву фізіологічних 
властивостей більш характерні для професій, 
де умови діяльності не змінюються 
кардинально в різні періоди.  

На нашу думку, описані 
експериментальні дослідження можуть 
стосуватися військовослужбовців під час 
виконання ними професійних завдань в 
повсякденній діяльності. Проте, в разі 
знаходження останніх в екстремальних 
ситуаціях збільшується значення наявного 
типу вищої нервової діяльності, і зокрема 
науковцями виділені такі закономірності: 
діяльність, пов’язана з високим рівнем 
психічної напруги, ризиком, великою 
кількістю керованих об’єктів, втомою 
динамічного характеру, висуває підвищені 
вимоги до сили нервових процесів; 
діяльність, пов’язана з роботою в умовах 
дефіциту часу, високим рівнем 
невпорядкованості чи невизначеності 
інформації, що надається, необхідністю 
швидкого переключення з одного завдання на 
інше, високою швидкістю виконання 
окремих операцій, вимагає високих 
показників рухливості нервових процесів; 
діяльність, яка вимагає переважно 
спонтанної, невольової регуляції, краще 
здійснюється сильними і лабільними; при 
високій необхідності залучення довільної 
регуляції перевагу мають слабкі й інертні [6]. 
Крім того, якщо говорити про перебування 
військовослужбовця в екстремальних умовах 
невеликий проміжок часу, то на перший план 
виходять передусім психофізіологічні 
властивості та емоційно-вольові якості (в 
більшості випадків властиві особистості як 
такі), а також сформованість достатньої 
мотивації й психологічної готовності до дій 
(що роблять екстремальну ситуацію 
передбачуваною і тому контрольованою). У 
разі, коли така діяльність досить тривала – 
йдеться про необхідність розвинених 
морально-вольових та інтелектуальних 
властивостей, навичок самооцінки, 
саморегуляції, рефлексії, самовдосконалення 
тощо. 
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На думку Е.Ф. Зеєра [7, с. 33], автора 
однієї з найвідоміших та найрозробленіших 
концепцій професійного становлення, 
провідним фактором професійного 
становлення особистості є система 
об’єктивних вимог до неї, детермінованих 
професійною діяльністю, в процесі 
виконання якої і виникають нові властивості 
та якості. У професійному становленні 
велике значення також мають соціально-
економічні умови, соціально-професійні 
групи і активність самої особистості. 
Суб'єктивна активність людини визначається 
системою домінуючих потреб, мотивів, 
інтересів, орієнтації тощо. Він також вважає, 
що у процесі професійного становлення 
виникають певні протиріччя: між 
особистістю і зовнішніми умовами 
життєдіяльності та внутрішньоособистісні. 
Основним протиріччям, що детермінує 
розвиток особистості, є протиріччя між 
сформованими властивостями, якостями 
особистості та об’єктивними вимогами 
професійної діяльності. Вони особливо 
яскраво проявляються під час оволодіння 
обраною професією (в процесі професійної 
підготовки та на початку професійної 
діяльності). Рушійними силами розвитку 
фахівця є протиріччя між вимогами 
професійної праці, що постійно 
підвищуються, та індивідуальним стилем, 
досвідом і здібностями фахівця. Основна 
рушійна сила розвитку професіонала – 
внутрішньоособистісне протиріччя між «Я – 
діючим» і «Я – відображеним» Переживання 
цього протиріччя спонукає професіонала до 
пошуку нових способів самореалізації. 
Важливе значення в детермінації 
професійного становлення особистості має 
також характер праці, як вказує Е.Ф. Зеєр. 
Монотонна, одноманітна, алгоритмізована 
праця сприяє професійному розвитку 
працівника лише на стадіях професійної 
підготовки та адаптації, а у подальшому 
настає професійна стагнація. Різноманітна, 
неалгоритмізована праця надає великі 
можливості для професійного розвитку 
фахівця і становлення професіонала.  

Проаналізуємо характер діяльності 
військовослужбовця. Несприятливі фактори 
професійної діяльності військовослужбовців 
(фізіологічний дискомфорт; дефіцит часу; 
складні професійні завдання; наявність 
релевантних перешкод; неуспіх внаслідок 
об’єктивних обставин; дефіцит інформації 

для прийняття рішень; недовантаження 
(сенсорна депривація) або перевантаження 
інформацією; конфліктні умови, за яких 
виконання однієї з них вимагає здійснення 
дій, що суперечать виконанню іншої умови й 
т.н.) підвищують психологічну напругу, 
спричиняють виникнення таких негативних 
станів як стрес, фрустрація тощо. Крім того, 
вона, хоча й достатньо алгоритмізована та 
жорстко нормативно врегульована, однак 
через наявність в ній широкого спектру 
виконуваних завдань та умов діяльності 
(повсякденна служба, проведення навчань, 
виконання бойових завдань тощо), не 
відноситься до монотонної і одноманітної. До 
того ж, через наявність людського фактору 
діяльність військовослужбовців можна 
віднести до соціономічних професій. 

Саме тому, слід окремо зупинитися на 
психологічних факторах, що детермінують 
динаміку і рівень успішності професійного 
становлення фахівців соціономічних 
професій (професій типу «людина-людина» 
за Є.Л. Клімовим). Важливим чинником, 
який здійснює значний вплив на становлення 
соціально орієнтованого фахівця, є вивчення 
його особистості з точки зору виконуваної 
ним діяльності й покладених на нього 
функцій. Щодо індивідуальних особливостей 
особистості фахівця соціономічної сфери, що 
визначають динаміку і рівень успішності 
його професійного становлення, виділимо 
такі психологічні чинники: а) 
операціональний фактор, що відображає 
розвиненість професійних знань, навичок та 
вмінь (передусім управлінських і 
педагогічних), розвиненість професійної 
свідомості і здатність до адекватної та 
всебічної оцінки ситуацій діяльності; б) 
комунікативний фактор, інтегруючий 
показники комунікативних, організаторських 
та лідерських якостей особистості, що 
дозволяють успішно функціонувати в 
колективі, виступати суб’єктом соціальних 
відносин; в) мотиваційний фактор, що 
включає характеристики загальної 
активності, спрямованості на умови і 
компоненти професійного середовища та 
діяльності; розвиненість мотивації на 
досягнення успіху; внутрішній локус 
контролю; г) фактор емоційної стійкості, 
який відображає особистісний психологічний 
ресурс, виражений в характеристиках 
самостійності, цілеспрямованості, 
самовладання, надійності й мужності.  
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Залежно від ступеня розвиненості та 
особливостей інтеграції якостей особистості 
фахівцем реалізуються різні стратегії 
професійного становлення: а) особистісно-
комфортна – характеризується домінуванням 
комунікативних якостей при недостатньому 
рівні професійної підготовки і мотивації, що 
призводить до орієнтації в процесі 
професійного становлення на особистісне 
самоствердження; б) нормативно-виконавча – 
формується при достатньому рівні 
професійної підготовки на тлі середнього 
рівня суб’єктної активності і характеризується 
нормативної орієнтацією, жорстко пов’язаною 
із заданими параметрами діяльності; в) 
суб’єктна – реалізована при високому рівні 
розвитку та збалансованості внутрішніх 
психологічних ресурсів особистості, в 
результаті чого формується активно-
відповідальна орієнтація особистості на 
процес і результати діяльності. Нормативно-
виконавча стратегія професійного 
становлення дозволяє досягти середньої і 
високої ефективності фахівця у визначені 
терміни ціною високих психологічних витрат. 
При особистісно-комфортній стратегії термін 
досягнення прийнятного результату в 
діяльності значно збільшується. Реалізація ж 
суб’єктної стратегії професійного становлення 
забезпечує досягнення високого рівня 
ефективності діяльності при мінімальних 
термінах [8].  

Крім того, ефективність обраних 
способів виконання професійних завдань 
залежить від стадії професіогенезу. Так, на 
стадії первинної професіоналізації настає 
момент, коли подальший професіогенез, 
формування індивідуального стилю 
професійної діяльності неможливі без 
корінної зміни особистісних характеристик. 
Професійна активність може спонукати до 
переходу на новий освітньо-кваліфікаційний 
або творчий рівень виконання професійних 
завдань. 

Отже, багато що залежить від самої 
особистості, від її ставлення до професійної 
праці. Виконуючи ту чи іншу роботу, певним 
чином ставлячись до неї, особистість 
відтворює в собі нові властивості і якості. У 
процесі професійного становлення вони 
об’єднуються з уже наявними властивостями, 
а також між собою, утворюючи комплекси 
якостей. 

Зміна темпу і вектора розвитку 
відбувається в основному при зміні стадії 

становлення. Вирішальне значення при 
цьому мають зміни соціальної ситуації 
розвитку, провідної діяльності й власної 
активності особистості. Соціально-
економічні умови впливають на професійне 
становлення опосередковано, а біологічні 
фактори виконують функцію передумов 
професійного розвитку, впливають на його 
темп, а також на професійну придатність і 
результативність. 

Професійне становлення передбачає 
використання сукупності розгорнутих у часі 
прийомів соціального впливу на особистість, 
включення її в різноманітні професійно 
значущі види діяльності (пізнавальну, 
навчально-професійну та ін.) з метою 
формування у неї системи професійно 
важливих знань, умінь, якостей, форм 
поведінки та індивідуальних способів 
виконання професійної діяльності.  

Таким чином, дослідження детермінації 
професійного становлення 
військовослужбовців, розроблення 
відповідного переліку професійно важливих 
якостей та визначення оптимальних стратегій 
професійної поведінки з урахуванням 
особливостей розвитку індивідуально-
психологічних властивостей, а також 
реалізація відповідної системи психологічних 
заходів дозволить підвищити успішність їх 
роботи. Оптимізацію професійного 
становлення військовослужбовців можливо 
здійснити за допомогою цілеспрямованого 
формування стратегії, шляхом застосування 
комплексу заходів психологічної діагностики, 
формування професійної мотивації на основі 
розробки критеріїв оцінки діяльності та 
спеціалізованих соціально-психологічних 
тренінгів, спрямованих на розвиток 
управлінських, організаторських і 
комунікативних якостей. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Підсумовуючи викладене вище, 
можемо зробити такі висновки:  

- під професійним становленням 
військовослужбовців слід розуміти 
формування та розвиток їх професійно 
важливих психологічних характеристик 
(мотивів, особистісних якостей, 
індивідуально-психологічних особливостей, 
здібностей) та оптимальних способів 
професійної поведінки, які забезпечують 
успішність професійної діяльності; 

- професійне становлення є складовою 
особистісного в процесі життєдіяльності, 
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здійснюється упродовж усієї професійної 
діяльності (починається з виникнення 
професійних намірів та завершується повною 
самореалізацією у певній професії); 

- набуття компетентності в когнітивній, 
особистісній, соціально-психологічній та 
операційній сферах в процесі становлення 
дозволяє військовослужбовцю самостійно й 
успішно виконувати функціональні обов’язки 
у відповідності до вимог професії; 

- вплив психологічних детермінант на 
особливості професійного становлення 
військовослужбовців істотно залежить від 
особливостей професійних завдань та умов 
діяльності, що обумовлює необхідність 

вивчення функціональної складової та умов 
праці; 

- оптимізацію професійного 
становлення військовослужбовців доцільно 
здійснювати у напрямку цілеспрямованого 
формування стратегії їх професіогенезу, 
розробки та реалізації комплексу заходів 
психологічної діагностики, формування 
професійної мотивації та системи 
спеціалізованих соціально-психологічних 
тренінгів, спрямованих на розвиток 
професійно важливих якостей. 

У подальшому планується дослідити 
психологічні особливості професійного 
становлення військовослужбовців на різних 
етапах їх професійної діяльності. 
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In the given article the meaning and main characteristics of the process of professional formation are 

described, the notion “professional formation of servicemen” is defined. Approaches of representatives of 
different foreign and domestic psychological schools to estimating professional formation determinants are 
analysed. Correlation of biological and social determinants in the professional development according to periods 
and character of executing activity is investigated. The main psychological determinants (operational, 
communicative, motivational and emotional stability factor) and strategies (personality-comfort, regulatory-
executive, subjective) of professional formation of servicemen are expounded that are used by the professional 
according to the level of development and specialties of integration of personality qualities. Also on the basis of 
conducted analysis of specialties of servicemen professional formation the main ways of optimization of 
professional formation are defined, namely: purposeful formation of strategies and motivations of professional 
activity taking into account results of psychological diagnostics, determination of assessing activity criteria.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ТЕРОРИЗМУ  
В ПРАЦЯХ СУЧАСНИХ НАУКОВЦІВ 

 
Дана стаття присвячена дослідженню психологічних особливостей тероризму в працях сучасних 

вітчизняних і зарубіжних вчених. В ній розкриваються мотиваційні основи терористичної діяльності, роль 
агресії, конфліктності, референтної групи у формуванні майбутнього суб'єкта терористичної діяльності.  

Данная статья посвящена исследованию психологических особенностей терроризма в трудах 
современных отечественных и зарубежных ученых. В ней раскрываются мотивационные основы 
террористической деятельности, роль агрессии, конфликтности, референтной группы в 
формировании будущего субъекта террористической деятельности.  

Минуле століття було багатим на 
соціальні катаклізми, починаючи з воєн та 
закінчуючи терором і тероризмом. 

Тероризм в усіх формах і проявах, за 
своїми масштабами та інтенсивністю, за 
своєю жорстокістю перетворився в одну з 
найгостріших проблем сьогодення, як 
радикальна форма суспільної діяльності, 
може він може бути наслідком 
антагоністичних конфліктів, які можуть мати 
політичні, економічні, соціальні, 
психологічні джерела, реалізуватись у різних 
сферах діяльності суспільства. Дослідження 
тероризму стають особливо актуальними на 
сучасному етапі трансформації українського 
суспільства, що обумовлено наявністю 
значної кількості джерел соціальних 
конфліктів, які можуть спричинити 
поширення у нас даного явища. 

Психологічний підхід до проблеми 
тероризму дає можливість зрозуміти, чому 
останній породжує у окремих осіб намагання 
вирішувати проблеми крайніми, 
радикальними прийомами. Для вирішення 
даної проблематики слід звернутися до 
здобутків сучасної психологічної науки. 

Значний вклад у дослідження зазначеної 
проблеми внесли зарубіжні та вітчизняні 
вчені, які розробили цілий ряд різноманітних 
підходів до розуміння природи й 
особливостей тероризму. 

Отже розглянемо основні з них.  
В науковій думці сучасних зарубіжних 

дослідників можна виокремити підхід, 
пов’язаний із створенням мотиваційних 
типологій тероризму. 

Встановлено, що особистісні мотиви 
тероризму можуть підрозділятися на три 
види: емоційні, невротично-психопатологічні 
і корисливі (держави, організації чи приватні 
особи, які спонсорують терористичну 
діяльність) [8]. 

Спроби зрозуміти мотиви та психологію 
терористів через психопатологічні зрушення 

у психіці кожного з них не дають відчутних 
результатів. Так, систематизація інформації 
щодо біографічних даних або спроби 
виявити психопатологію у спадкуванні 
сімейних стереотипів поведінки не 
дозволяють виокремити чинники 
становлення особистості як майбутнього 
терориста.  

В минулому столітті проблеми 
деструктивної, радикальної поведінки та 
деструктивної особистості стали одними з 
центральних у психоаналізі. З. Фрейд, 
А. Адлер, Е. Еріксон, Е. Берн шукали 
причини деструктивізму в умовах 
соціалізації, вони намагалися визначити, які 
саме чинники, переважно дитинства та 
юності, приводять до різноманітних 
невротичних девіацій, в тому числі й до 
одержимості ненавистю, яка виступає 
психологічною підвалиною тероризму. 
К. Юнг, К. Хорні, Е. Фромм запропонували 
більш ширший підхід до усвідомлення та 
реалізації радикальних методів 
ціледосягання, вони розглядають 
деструктивну особистість у контексті її 
суспільних зв’язків. К. Лоренц та інші 
вважають, що першоджерелом 
деструктивізму є первинні агресивні 
інстинкти, що їх наслідувала людина від 
тварин [11, 13, 14, 16]. 

За поглядами окремих вчених, в основі 
тероризму виявляється наявність у 
терористів агресії, яку можна розкласти на 
три складові: конструктивна, деструктивна, 
дефіцитарна [8, 9]: 

Щодо мотивації тероризму, то в 
сучасних дослідженнях спостерігаються два 
напрямки. 

Прихильниками першого робиться 
наголос на цілях терористичних дій. 
Найпоширенішими виступають три види 
цілей, які терористи можуть переслідувати: 
релігійні, політичні, економічні цілі [9]. 
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Прихильники другого напрямку 
заперечують, що незалежно від виду 
тероризму, та цілей, що ним переслідуються, 
мотивація перш за все виступає як 
особистісний конструкт, а відтак, для її 
розуміння необхідно виходити з потреб, що 
відчуває людина, як імовірний або дійсний 
суб’єкт терористичної діяльності. 

Пояснення механізмів формування та 
поведінки терористичних співтовариств 
пропонують соціальні психологи, які 
досліджували особливості психології мас та 
групової взаємодії [9]. 

З одного боку на формування 
індивідуальної свідомості терориста впливає 
масова свідомість. Так, як показали 
дослідження, в період кризи соціальної 
системи в індивідуальній свідомості домінує 
некритичне прийняття простих, популярних 
ідей, що панують у масовій свідомості. 
Останні приймають форму життєвих 
орієнтирів, які актуалізуються в умовах 
старіння та переоцінки минулих ідеалів та 
цінностей. В таких умовах ізольованість 
групи, постійна загроза переслідування 
посилюють згуртованість групи, груповий 
тиск, вплив лідера на інших членів групи [14]. 

Таким чином можна припустити, що 
загальною рисою терористів виступає сильна 
потреба у включеності до групи подібних 
людей, яка пов'язана з проблемами 
самоідентичності. Але Міллер зауважує, що 
на рівні особистості терористична діяльність, 
як знаряддя пошуку ідентичності, 
перетворюється у знаряддя її руйнування. В 
процесі соціалізації “викристалізовуються” 
характерні риси особистості, яка здатна або 
не здатна до насилля, стає зрозумілим, як 
впливає на людину, що прагне до 
самоідентифікації та самоствердження 
референтна група [8, 16]. 

Значну увагу зарубіжні дослідники 
тероризму надавали антагоністичному 
конфлікту вважаючи його джерелом, 
основою та ціллю терористичної діяльності. 

Сучасні теорії конфлікту, як соціально-
психологічної основи тероризму, можна 
розділити на два основні напрями: 

перший представляють Т. Парсонс, 
Е. Дюркгейм, Е. Мейо, які вважали конфлікти 
певним відхиленням, “хворобою” суспільства 
на тлі загального прагнення до стійкості та 
стабільності [3]. 

другий напрям складають ідеї 
М. Вебера, В. Парето, Р. Дарендорфа, які 
розглядали конфлікти у суспільстві як 
необхідний чинник соціальних процесів та 
зрушень [8]. 

За останні століття погляд на конфлікт 
як негативне явище, яке вимагає 
викорінення, еволюціонував до характерного 
для сучасної науки прийняття конфлікту як 
невід’ємного елементу суспільного життя. 
Акценти у науковому дослідженні 
конфліктів зміщуються на проблему їх 
регулювання та практичної роботи. Тобто 
відбувається зміна парадигми 
“безконфліктності” на конфліктологічну 
парадигму, яка орієнтує науковий аналіз на 
розуміння неминучості протиріч у 
соціальних стосунках та їх функціональної 
ролі у динамічних змінах цих взаємодій. 

Найбільш докладно конфлікт, як 
соціально-психологічний феномен, вивчався: 

З. Фрейдом (він наголошував на 
наявності антагоністичних конфліктів у 
взаємодії внутрішніх структур та тенденцій 
психіки внаслідок законів її власного 
існування); 

А. Адлером (пояснював наявність 
конфліктів структурною невідповідністю 
індивіда вимогам суспільства); 

К. Хорні (розмежовувала поняття 
“нормального” та “невротичного” 
конфліктів); 

Е. Еріксон (особистісні конфлікти та 
соціальні кризи виступають свого роду 
викликом, який спонукає суб’єкта до якісної 
зміни у собі та оточуючому середовищі); 

А.Тойнбі (розглядав природу не лише 
соціальних конфліктів, а й джерела будь-якої 
людської активності через парадигму 
“виклику-відповіді”). 

Але в цих поглядах був відсутнім 
активний суб’єкт, вчинки якого провокували 
появу агресивних та насильницьких реакцій. 
Іншими словами, якщо на суб’єкта здійснює 
вплив відповідний стимул, він відповідає 
механічними діями та вчинками. Тобто 
біхевіористичний підхід є корисним для 
розуміння впливу ситуаційних змінних в 
аналізі соціально-психологічних факторів, які 
супроводжують становлення терористичної 
активності. 

Для більш пізніх наукових концепцій 
став можливим прогноз щодо стратегій, 
оскільки вони передбачають аналіз ролі 
соціальних уявлень, диспозицій та настанов 
які постають психологічними посередниками 
між суб’єктом та соціальною ситуацією. 

В даний час найбільш відомою є теорія 
соціального научіння, яка може стати 
основою для прогнозування агресивного 
реагування на конфліктну ситуацію [6]. 

Теорії, в яких основною виступає 
феномен “виховання” та вплив референтної 
групи на становлення агресивних способів 
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розв’язання конфлікті, ґрунтуються на теорії 
соціального научіння. Оскільки людина в 
процесі соціалізації засвоює різноманітні 
способи та засоби розв’язання життєвих 
ситуацій, конфліктів, зокрема. Особливістю 
даної теорії є те, що при научінні 
необхідними є не лише заохочення до агресії, 
але й підкріплення, яке відбувається під час 
поступового входження молодої людини у 
суспільні взаємовідносини. Іншими словами, 
під час соціалізації суспільні зв’язки молодої 
людини поширюються на все більше коло 
людей, а під час взаємодії з ними вона 
застосовує вже засвоєні методи та прийоми 
спілкування, якщо при цьому відбувається 
ціледосягнення, то агресивні методи 
набувають швидшої актуалізації, порівняно з 
неагресивними методами [6, 8]. 

Поряд із закордонними дослідниками, 
значний вклад у встановлення психологічних 
аспектів (особливостей, основ) тероризму 
внесли й вітчизняні вчені. 

У вітчизняній науковій думці 
стверджується, що психологічний механізм 
прояву тероризму формується в межах 
особливого виду колективного знання, яке 
засвоюється і привласнюється індивідами 
через соціальні уявлення. 

Динаміка активного ставлення суб’єкта 
до об’єкта, що уявляється, має фази 
розгортання у просторово-часовій площині 
соціальної діяльності, а саме: 
“персоніфікація”, створення предметної 
схеми уявлення, “натуралізація” [4]. 

Людські спонукання лише обмеженою 
мірою контролюються свідомістю, в основі 
їх лежать несвідомі, афективно заряджені 
стимули, відзначає Г. Дилігенський. У 
суспільному житті вони найчастіше 
раціоналізуються, навіть утілюються в 
масштабні плани перетворень, суспільну 
стратегію, але від цього не обов'язково 
стають більш зрозумілими або 
конструктивними [10]. А втілення 
радикальних засобів, що спонукається 
масовим несвідомим може бути 
імпульсивним та стихійним. 

О. Юр’єв підкреслює відносно більшу 
автономність суспільної свідомості від 
впливів несвідомого порівняно з іншими 
сферами. А відтак, виходячи з позиції, яку він 
запропонував, можемо стверджувати, що 
певний індивід має більше свободи для 
свідомого обрання шляху тероризму [7, 15]. 

Г. Дилігенський висловлює припущення 
щодо провідної ролі ціннісних та афективних 
компонентів установок у психологічних 
реакціях на соціально-політичні події та 
ситуації [10].  

Зв'язок між масовою свідомістю і 
масовою поведінкою найістотніше 
виявляється у мотиваційній сфері, відзначав 
О. Улєдов. У суспільній свідомості 
проявляється переконаність цілих соціальних 
груп. Вона показує, наскільки ідеї та погляди, 
що поширюються в тих чи тих соціальних 
верствах, групах, у суспільстві загалом, 
оволоділи свідомістю людей, стали мотивами 
їхньої поведінки [2]. 

Можна припустити, що в якості 
терористів виступають особи, які свідомо 
обирають радикальні способи досягнення 
своїх цілей. А так, припущення щодо 
патологічних зрушень у психіці цих людей 
мають місце лише як допоміжні конструкти, 
але не як пояснювальні принципи мотивації 
терористичної діяльності.  

Вітчизняні науковці наголошують на 
тому, що реалізація терористичних вчинків 
залежить не лише від зовнішньої ситуації та 
установки індивіда на дію, але й від 
мотиваційної структури суб’єктів 
терористичної діяльності. 

З точки зору психології тероризм як 
окремий вид діяльності, має вигляд 
сукупності психомоторних рухів, 
скоординованих у часі та просторі. 
Терористична діяльність підпорядкована 
свідомості та волі, обумовлюється такими 
чинниками як мотив, мета, засоби 
досягнення та результат. Цим розкривається 
зовнішня об’єктивна сторона мотивації. Але 
одночасно існує і внутрішня, суто 
індивідуальна площина мотиву, яка 
розкривається через особистісний смисл – 
значення матеріальної чи ідеальної цінності 
для кожної конкретної особистості [12]. 

Медвєдєв В.С. розглядає терористичну 
діяльність як таку, що спрямована проти 
закону, а відтак, є позанормативною, 
кримінальною. Отже, терористичні мотиви – 
це мотиви, породжені власне потребою у 
реалізації радикальних намірів, вона 
(потреба) проявляється у формі потягу до 
здійснення певного виду антисоціальної дії 
[12]. 

Ю.М. Антонян застерігає, що є не 
вірними спроби описати мотиваційну сферу 
терориста, вириваючи його з контексту 
діяльності, тобто роду та типу терористичної 
активності [5]. 

Під мотивацією терористичної 
поведінки розуміється процес формування 
мотиву позанормативних дій, як 
усвідомленого спонукання до скоєння 
антисоціальних дій. При цьому слід 
враховувати, що як будь-який внутрішній 
потяг, мотив формується під впливом 
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соціального середовища та життєвого 
досвіду особистості. Потреби, інтереси, 
почуття, набуваючи значення потягу до 
конкретного вчинку, стають мотивами 
використання тероризму як інструменту 
ціледосягнення. 

Дослідження характеру мотивів та 
соціальної перцепції необхідно для 
розуміння причин і умов обрання тероризму 
як засобу ціледосягнення, а також для 
встановлення психологічних властивостей, 
що виступають елементами схильності 
особистості до тероризму. 

Отже, мотиви терористичної діяльності 
породжені різноманітними 
соціальнодезадаптованими потребами, 
задоволення яких нормативним чином 
утруднено або взагалі не може бути 
реалізовано. 

Ненормативність сприймання соціальної 
ситуації, яка виражається у формування 
уявлень, що обумовлюють виникнення 
терористичних мотивів та цілей, полягає в 
наступному [12]: 

в перебільшено негативній, соціально 
неадекватній оцінці певних соціальних явищ;  

у викривленій оцінці зовнішніх умов, 
включаючи поведінку соціальних суб’єктів 
як сприятливих для досягнення особистісно 
цінного результату;  

у неадекватно негативній оцінці 
соціальних та власних можливостей як таких, 
що не дозволяють досягти певних життєвих 
потреб легітимним та нерадикальним 
способом; 

у перебільшено завищеній оцінці 
соціальних можливостей для реалізації в 
нелегітимного та радикального способу 
задоволення потреби та запобіганню 
покарання; 

у викривлених уявленнях щодо 
соціальної прийнятності (допустимості, 
схваленні чи престижності) та поширеності 
здійснення певних видів радикальних 
нелегітимних дій. 

Перераховані уявлення обумовлюються 
відповідними психологічними властивостями 
особистості, зокрема упередженням, 
перцептивно-смисловими установками, що 
істотно характеризують якості особистості, 
що схильна до обрання тероризму як 
інструменту ціледосягнення. Серед таких 
установок можна виокремити: 

установки, що орієнтують індивіда на 
виявлення в соціальній дійсності шкідливих 
для себе людей, подій та об’єктів, такі 
установки створюють упередження щодо 
першої оцінки соціальних явищ і суб’єктів з 
точки зору шкоди, яку вони можуть нанести; 

установки, що визначають 
пріоритетність вияву сприятливих 
можливостей для задоволення потреб 
корисливого характеру, прагнення до 
використання інших людей як засобу 
задоволення власних потреб; 

упередження щодо толерантності 
оточуючих людей до фактів реалізації певних 
ненормативних дій, у соціальному ухваленні 
певних терористичних акцій; 

упередження щодо неможливості для 
задоволення певних життєво важливих 
потреб легітимним шляхом; 

впевненість суб’єкту у сприятливості 
соціальних умов та власних можливостей для 
досягнення особистісно-ціннісного 
результату певним нелегітимним шляхом. 

Узагальнюючи результати досліджень, 
можна виділити мотиви антисоціальної 
(терористичної) діяльності: мотиви 
самоствердження (статусні), захисні, 
заміщуючи та мотиви самовиправдання. 

Одним з універсальних мотивів 
терористичної діяльності, у більшості 
випадків, є мотив самовиправдання, 
невизнання вини та, як наслідок, відсутність 
жалості (співчуття). 

Таким чином, для терористів є 
характерним [1, 5, 12]: 

надзосередженість на захисті власного 
“Я” шляхом проекції із постійною агресивно-
захисною готовністю; 

недостатня особистісна ідентичність, 
низька самооцінка; 

сильна потреба у включеності до 
референтної групи; 

суспільна ізоляція та відчуження, 
відчуття перебування на периферії життя та 
втрати життєвих перспектив; 

переживання соціальної 
несправедливості пов’язані із схильністю до 
проекції на суспільство власних невдач. 

При цьому не можна сказати, що даний 
перелік характеристик властивий винятково 
терористам, тому важливе значення для 
вступу до терористичної групи здебільшого 
мають ідеологічні мотиви, патріотичні, 
релігійні, тощо. 

Висновки: 
1. У сучасному світі тероризм 

перетворився в одну з найбільш гострих 
проблем, а дослідження тероризму стає 
особливо актуальними на сучасному етапі 
трансформації українського суспільства, що 
зумовлено наявністю значної кількості 
джерел соціальних конфліктів, які можуть 
спричинити поширення і в нас даного явища. 

2. Вивчення питання тероризму 
зарубіжними вченими дає можливість 
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зрозуміти передумови щодо вирішення даної 
проблеми крайніми, радикальними 
способами. У контексті даного підходу 
важливими виступають мотиви 
терористичної діяльності, роль агресії, 
конфліктності, референтної групи у 
формуванні майбутнього суб'єкта 
терористичної діяльності. А в питаннях 
прогнозування агресивної реакції на 
конфліктну ситуацію найбільш значущою 
виступає теорія соціального навчання. 

3. Узагальнюючи результати досліджень 
вітчизняних вчених, можна стверджувати, що 
ними були виділені мотиви антисоціальної 

(терористичної) діяльності: мотиви 
самоствердження (статусні), захисні, 
заміщуючи та мотиви самовиправдання. 
Одним з універсальних мотивів 
терористичної діяльності у більшості 
випадків виступає мотив самовиправдання: 
невизнання вини та, як наслідок, відсутність 
жалості (співчуття), механізми 
психологічного самозахисту, які понижують, 
нейтралізують або зовсім нівелюють бар’єри 
морально-нормативного контролю. На цій 
основі відбувається самовиправдання та 
внутрішнє визволення від відповідальності та 
почуття провини. 
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PROBLEM OF TERRORISM  

IN LABOURS OF MODERN RESEARCH WORKERS 
This article is devoted to the research of the psychological peculiarities of terrorism in the works of modern 

Russian and foreign scientists. It reveals the motivational bases of terrorist activities, the role of aggression, 
conflict, reference group in shaping the future of the subject of terrorism. It covers the motives of self-assertion, 
substitution and self-justification (non-recognition of guilt, lack of pity and sympathy). The most versatile of them 
acts as self-justification, which allows you to break free from responsibility and guilt. Reason of self-justification 
is distinguished: nonrecognition of guilt, absence of pity (sympathy), mechanisms of psychological self-defence, 
which lower, neutralize or quite level the barriers of morally-normative control. On this basis there are self-
justification and internal release from responsibility and sense of guilt. 

 
 
 
 



Питання психології 

Вісник Національного університету оборони України 2 (39) /2014 289 

Стасюк В. В.,  доктор психологічних наук, професор,  
професор кафедри морально-психологічного забезпечення 
діяльності військ гуманітарного інституту  
НУОУ імені Івана Черняховського (м. Київ) 

 
 

БОЙОВІ ФОРМФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ СТРАХУ 
 

У статті викладені погляди на причини виникнення страху за своє життя і здоров’я у 
військовослужбовців під час ведення бойових дій. Розкрита система впливу несприятливих факторів, які 
перешкоджають досягненню поставлених цілей, та дві основні групи психогенних факторів, що 
створюють ускладнення в діяльності військових фахівців та підвищують імовірність виникнення 
страху в умовах ведення бойових дій. Наведені дані щодо впливу психічної напруги на бойову діяльність 
військ. Показано психологічні особливості діяльності військовослужбовців у бойовій обстановці 
Інформація призначена командирам (начальникам), офіцерам структур по роботі з особовим складом 
та військовим психологам в якості інформативної бази. 

Ключові слова: страх, фактор, бойові дії. 
В статье изложены взгляды на причины возникновения страха за свою жизнь и здоровье у 

военнослужащих во время ведения боевых действий. Раскрыта система влияния неблагоприятных 
факторов, которые препятствуют достижению поставленных целей. и две основные группы 
психогенных факторов, которые создают осложнения в деятельности военных специалистов и 
повышают вероятность возникновения страха в условиях ведения боевых действий. Приведены данные 
относительно влияния психического напряжения на боевую деятельность войск. Показаны 
психологические особенности деятельности военнослужащих в боевой обстановке, которые часто 
вызывают у военнослужащих чувство тревоги и обеспокоенность, неуверенность и страх, а порою 
отчаяние и обреченность Информация предназначена командирам (начальникам), офицерам структур 
по работе с личным составом и военным психологам в качестве информативной базы. 

Ключевые слова: страх, фактор, боевые действия. 
Військова психологія серед інших завдань 

ставить перед собою завдання виявити 
причини й кореляти страху, знайти 
“протиотруту” до нього в нервово-психічній і 
духовній організації самого воїна, у 
навколишньому для нього бойовому соціумі, у 
механізмах технологій психічної саморегуляції, 
психотропних інгредієнтах фармакологічних 
препаратів, лікарських трав. Вона ставить 
перед собою завдання досліджувати мотивацію 
й бойові установки воїнів, специфіку цілей 
бойової діяльності, використання прийомів 
військової хитрості й маскування для 
досягнення раптовості й психологічної 
переваги над супротивником і т.п. 

На сьогоднішній день є очевидним, що 
бій – це не тільки узгоджені за метою, місцем 
і часом удари, вогонь і маневри, але 
насамперед – запекле протиборство 
цілеспрямованих, мислячих, спонукуваних 
особистими переконаннями людей, які 
відчувають, володіють навичками й 
уміннями, волею й надіями. І від того, у якої 
зі сторін моральна готовність і психологічні 
здатності виявляться краще сформованими, 
мобілізованими і адекватними потребам 
сучасного бою, у визначальному ступені буде 
залежати успіх у бою. 

Страх на війні витканий з безлічі 
протиріч неоднакового сприйняття різними 
людьми одних і тих самих проявів ратного 
життя. По-різному відчувають бій 

недосвідчені солдати й ті, хто вже бував на 
війні. Останні тягнуться до неї, зазнаючи 
наркотичної насолоди від хвиль адреналіну в 
крові. І навіть відчуття одної людини, що 
потрапляє в різний час у схожі ситуації, 
бувають дуже часто неоднаковими. 

Страх проходить або ж під впливом 
нових, сформованих у ході бою ситуацій, 
коли зміна “акторів і декорацій” виводить 
солдата із пригнобленого стану, або ж у тому 
випадку, коли стрес виявився поштовхом для 
мобілізації внутрішніх сил людини, і за 
допомогою волі боєць переборює цей 
паралізуючий свідомість кокон. Але іноді 
страх вводить людину в стан гнітючої 
прострації, у бійця повністю або частково 
порушується можливість адекватно діяти й 
мислити, і з такою ситуацією він упоратися 
самостійно не в змозі. Як пояснюють вчені, у 
таких випадках вмикаються захисні функції 
організму, і щоб відгородити психіку від 
руйнівного впливу негативних факторів, 
повністю паралізується воля й свідомість 
людини, і вона, не впадаючи в безпам’ятство, 
повністю абстрагується від навколишнього 
світу. На війні дуже часто така “захисна 
функція” приводить людину, що перебуває у 
трансі, до загибелі. Вона – майже труп, якщо 
не прийдуть на допомогу товариші. 

Слід зазначити, що страху за своє життя 
і здоров’я у ході ведення бойових дій можуть 
бути піддані як військовослужбовці, котрі 
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беруть у них безпосередню участь, так і 
некомбатанти – представники цивільного 
населення, які не воюють, проте випадково 
чи навмисно опинились у зоні ведення бою. 
Події та явища, які виступають активаторами 
страху в умовах війни, збуджують це почуття 
у свідомості кожної людини. Різниця полягає 
лише в тому, що у військовослужбовця, через 
його спеціалізовану професійну 
підготовленість, поріг збудження страху є 
однозначно вищим, аніж у пересічної 
цивільної людини. Інакше кажучи, цивільну 
людину можна злякати раніше і меншим за 
інтенсивністю прояву явищем або подією. 

Екстремальний характер бою 
обумовлений небезпекою для здоров’я й 
життя військовослужбовців, фактором 
раптовості, високою динамікою й 
інтенсивністю подій, дефіцитом часу й 
ресурсів, порушенням режиму сну, діями 
військ у нічний час, у погану погоду, при 
недоліку інформації й т.д. У таких умовах на 
особовий склад підрозділів діє система 
несприятливих факторів, які перешкоджають 
досягненню поставлених цілей. Вони часто 
викликають у військовослужбовців почуття 
тривоги й занепокоєння, непевності й 
остраху, а часом розпачу й приреченості. 
Крім того, особовий склад нерідко відчуває 
вплив психічної напруженості, утоми, різних 
страхів. 

Наприклад, у ході бойових дій у 
Республіці Дагестан відбувся такий епізод: 
взвод у кількості 40 чоловік при наступі на 
західну окраїну с. Тандо пересувався 
трійками. По мірі віддалення від офіцерів 
солдати лягали в укриття й, за винятком 6-9 
чоловік, які перебували ближче всього до 
офіцерів, в атаку не піднімалися [1]. 

Застосування у бою сучасних засобів 
ураження великої потужності зумовлює 
швидкоплинність бою, особливо зустрічного. 
Умови бою вимагають від солдата великої 
напруги моральних і фізичних сил, що 
висуває нові, більш високі вимоги до воїна, 
його виховання й навчання, тому він повинен 
бути сильним духом, морально загартованим, 
таким, що володіє непохитною волею до 
перемоги, фізично підготовленим і здатним 
переборювати будь-які труднощі й тяготи. 

Ось як характеризує страх на війні 
І. Панченко, який під час афганської війни 
був заступником командира мотострілкової 
роти, у своїй серії інтернет-публікацій 
“Афганская война, ее другая сторона”: “У 
повсякденному житті людина не зазнає 
стільки стресів або страху, як на війні. Страх 
є супутником будь-якої війни. Страшно за 

себе, за підлеглих, страшними є загиблі, 
особливо коли дві години тому він був 
молодим і квітучим хлопцем, а зараз це 
обрубок, що обмивають в останню путь на 
батьківщину. Страх закладений у нас у 
вигляді інстинкту самозбереження при 
народженні. Чи так страшно на війні? Так, 
страшно, але людина звикає до всього. Страх 
на війні – це момент, а не сталість. І все 
залежить від психіки людини, чи зможе вона 
придушити почуття страху, або це почуття 
переросте в паніку й загибель солдата буде 
неминучою. Наслідки страху різні, один 
непритомніє, інший панікує... Моменти 
страху на війні природні, вони з’являються 
тоді, коли загибель здається неминучою. І 
головне в цей момент – не піддатися паніці, 
включити мислення, придушити почуття 
страху. Страх, який заволодів командиром, 
приведе не тільки до його загибелі, але й до 
загибелі підлеглих, а в цілому – до 
невиконання бойового завдання” [4]. 

Цікавими є дані, які були опубліковані в 
США за результатами війни у В’єтнамі: 
“...Виражений страх відчувають 80–90 % 
учасників бою. З них у 25 % спостерігається 
блювота... Часте почуття страху заважає 
солдатові застосовувати зброю... Лише 
близько 25 % застосовують зброю в бою. У 
20 % була зафіксована нездатність 
контролювати функції сечовипускання й 
шлунку… Причому ця цифра є практично 
незмінною із часів Другої світової війни” [6]. 

Моральна готовність 
військовослужбовця до бойових дій 
проявляється в його прагненні вольовим 
порядком впливати на такі складові своєї 
психіки, як страх, інстинкт самозбереження, 
егоцентризм, сталі стереотипи поведінки 
заради виконання значимої мети. Крім того, 
військовослужбовець, готовий до виконання 
бойового завдання, повинен володіти силою 
волі, самосвідомістю й відповідальністю. 

Діяльність військовослужбовців у 
бойовій обстановці настільки насичена 
емоційними переживаннями, що емоційна 
напруга вважається однією з характерних рис 
військової праці. Вплив на психіку людини 
на війні здійснюється безліччю факторів. 
Відповідно, на моральну готовність 
впливають також різні несприятливі фактори. 
Одним із несприятливих факторів, що 
впливають на ступінь готовності 
військовослужбовців до бойових дій, є 
біологічний страх. 

За досвідом війни у В’єтнамі 
американські психологи дійшли до висновку, 
що психотравмуючі фактори, у контексті 
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їхнього впливу на психіку солдатів щодо 
формування біологічного страху, можна 
розділити на три групи. 

Перша група (найбільший ступінь 
впливу) включає:  

- загрозу життю або поранення; 
- вбивство солдатів супротивника й 

місцевого населення; 
- спостерігання загибелі товаришів по 

службі, солдатів супротивника й мирного 
населення. 

Друга група (середній ступінь впливу) 
характеризується: 

- непередбачуваністю обстановки; 
- важкими кліматичними умовами; 
- ізоляцією від рідних і близьких, від 

суспільства; 
- можливістю потрапити в полон. 
До третьої групи відносяться: 
- постійна зміна товаришів по службі; 
- зростання страху бути вбитими або 

пораненими з наближенням строку ротації у 
зоні ведення бойових дій; 

- усвідомлення безглуздості дій (війни) 
[6]. 

Схожої думки дотримується професор 
М.М. Решетніков. На його думку, основні 
негативні психологічні фактори, які впливали 
на ведення бойових дій особовим складом 
радянських військ у ДР Афганістан, були 
наступними: 

1. Безпосередньо пов’язані із збройною 
боротьбою: 

- реальна загроза життю; 
- висока фізична й психічна напруга; 
- постійна присутність 

психотравмуючих ситуацій (найбільш сильні 
з них були пов’язані із загибеллю товаришів); 

- прямий психологічний вплив 
несприятливих екологічних факторів; 

- нерідко – тривала відсутність 
достатньої кількості їжі й води для 
задоволення вітальних потреб; 

- негативізм і ворожість населення не 
тільки в районах рейдових походів (як 
правило, контрольованих бойовиками), але й 
на контрольованій радянськими військами 
території; 

- усвідомлення того, що супротивник є 
більше досвідченим, належить до старшої 
вікової групи й краще адаптований 
(фізіологічно й психологічно) до ведення 
бойових дій в умовах гірничо-пустельної 
місцевості; 

- висока загроза мінного ураження; 
- рейдовий характер бойових дій, що 

обумовлює порушення чергування 
природних режимів “сну-пильнування”, і 

який супроводжується часто 
малопередбачуваною зміною періодів 
максимальної напруги фізичних резервів, 
фізіологічних і психічних і функцій з 
періодами відносного спокою – при 
знаходженні у пунктах постійної дислокації, 
на заставах і в засідках (в останніх двох 
випадках “відносний спокій” було б вірніше 
характеризувати як “стрес очікування”). 

2. Психологічні фактори другої групи: 
- тривалий відрив від родини; 
- обмеженість емоційних і 

інтелектуальних контактів тільки своєю 
статево-віковою групою; 

- культурний голод; 
- надзвичайно низька кількість подій, 

що викликають позитивні емоційні 
переживання; 

- відсутність контактів з населенням і 
можливостей для реалізації адекватної для 
цього віку статево-рольової поведінки; 

- високий ступінь ризику інфекційних 
захворювань; 

- незвичний ландшафт; 
- різні переживання, пов’язані з 

харчуванням і обмундируванням [5]. 
Найбільш характерною психологічною 

рисою бойової обстановки є постійна загроза 
самому життю військовослужбовця. Він 
змушений діяти в умовах цієї загрози й, 
цілком природно, постійно реагує на неї. 
Дана реакція проявляється через 
повторюване почуття страху. Все це, за 
певних умов, може зломити психічний опір 
організму, привести до емоційного зриву [2]. 

Природно, що в умовах тривалого 
ведення бойових дій це може привести (й 
призводить) до появи негативних 
домінуючих емоційних відчуттів, що й 
підтверджують дослідження військових 
психологів. Наприклад, Я. Агрель зі 
шведського інституту військової психології 
вважає, що 80-90 % бійців постійно 
відчувають страх у бою, що для них є цілком 
звичайним явищем. 

Відомо також, що якщо 
військовослужбовець в бойовій обстановці 
тривалий час перебуває у стресових умовах, 
то в нього може виникнути психологічне 
виснаження, яке суттєво знижує поріг опору 
виникненню біологічного страху. Постійні 
напруги накопичуються на основі страху 
смерті й інстинкту самозбереження. Почуття 
страху в бою є природним для людини. 
Прискорюють психічне виснаження розриви 
снарядів і гранат, гул авіації, шум бойової 
техніки, лементи атакуючих і т.п. Значно 
загострюють емоційність сприйняття стогони 
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поранених, вид убитих, руйнування, завали, 
пожежі й інші подібні подразники. 
Відповідно, можна припустити, що вітальний 
страх, страх за своє життя і здоров’я виникає 
у військовослужбовця (або ж процес його 
виникнення прискорюється) через 
усвідомлення наявності близьких джерел 
безпосередньої летальної загрози, наприклад: 

- вибухи бомб, ракет, снарядів, гранат у 
полі зору чи в безпосередній близькості; 

- вид атакуючого супротивника (будь-
якої бойової техніки, ворожих солдатів), який 
проводить свою атаку в його напрямку; 

- ведення обстрілу по позиції 
військовослужбовця, або ж наявність 
відомостей (інколи – непідтверджених) про 
те, що противник от-от почне обстріл 
позицій; 

- отриманий наказ на виконання 
бойового завдання, при наявності відомостей 
(інколи – непідтверджених) про те, його 
виконання пов’язане із ризиком загинути 
(опір чинитиме значно сильніший 
супротивник, місцевість замінована або 
прострілюється снайперами) і т. ін. 

Цікаві, у зв’язку із цим, спостереження й 
досвід полководців минулих війн щодо 
управління поведінкою воїнів у період 
очікування бою. Так, римляни в бою при 
Каннах обмежували кількість шеренг, 
прагнучи уникнути передчасного 
виснаження психіки воїнів видом бою. 

Праці М. Скобелєва, М. Драгомирова й 
деяких інших воєначальників містять цікаві 
дані про вплив психічної напруги на бойову 
діяльність військ. Приміром, О. Суворов 
дотримувався правила, щоб його війська не 
перебували у довгостроковому очікуванні 
майбутнього бою, тому що це призводить до 
перенапруги психіки й зниження бойової 
активності. 

Описуючи структуру страху в солдатів у 
період російсько-японської війни 1904-
1905 рр., Г. Шумков відзначав у наляканих 
воїнів складність контролювати ситуацію, 
їхню нездатність відтворювати епізоди бою, 
особливості своїх дій. Він розглядав це як 
найбільш характерні розлади психіки у бою. 
Згідно зі спостереженнями Г. Шумкова, 
втома й потрясіння були головними 
причинами отримання “правдивих ран” у 
бою [8]. 

Емоція страху – корисне надбання 
людини у процесі філо- й онтогенетичного 
розвитку. Страх служить попередженням 
людині про майбутню небезпеку, дозволяє 
мобілізувати внутрішні сили й резерви для її 
запобігання або подолання. За змістом 

переживання біологічного страху 
проявляється у вигляді страху смерті, болю, 
поранення, страху залишитися калікою. 

У кожної людини існує індивідуальна 
межа психічної напруги, після перетинання 
якої в її поведінці починають домінувати 
захисні реакції: камуфляжу (спроби 
сховатися, замаскуватися), прагнення 
ухилитися від небезпеки, залишити 
загрозливу обстановку, як би зменшитися в 
розмірах, зайнявши ембріональну позу. 
Відчуваючи афективний страх, воїн інколи 
“ціпеніє”, не може зрушитися з місця, або 
біжить, нерідко убік джерела небезпеки. 

Встановлено, що “безстрашних” 
психічно нормальних людей не буває. Уся 
справа в митях часу, необхідного для 
подолання розгубленості, для раціонального 
ухвалення рішення про доцільні дії. Реакція 
на страх, як відзначалося раніше, залежить як 
від особливостей нервової системи, так і від 
рівня психологічної підготовленості 
військовослужбовців до зустрічі з 
небезпекою, від характеристики їхньої 
мотиваційної сфери. 

Індивідуально психологічна специфіка 
реагування людей на небезпеку також 
проявляється у тому, що вони відчувають 
піки негативного переживання в різний час. 
У ряді досліджень встановлено, що 
приблизно 39 % воїнів відчувають 
найбільший страх перед боєм, 35 % – у ході 
бою, і 16 % – після бою. 

Аналіз бойової діяльності різних 
категорій військовослужбовців показує, що 
основні психологічні труднощі викликають 
фактори реального бою, які здійснюють 
гнітючий вплив на психіку воїна або ведуть 
до її перезбудження, а надалі й до зриву 
діяльності. 

Загалом у військовій психології 
прийнято виділяти дві основні групи 
психогенних факторів, що створюють 
ускладнення в діяльності військових фахівців 
та підвищують імовірність виникнення 
страху в умовах ведення бойових дій [3]: 

- група А – фактори, які здійснюють 
безпосередній емоційний вплив на 
особистість військовослужбовця; 

- група Б – фактори, які здійснюють 
опосередкований емоційний вплив та 
залежать від професійних можливостей 
військовослужбовця. 

Більш докладно їх можна сформулювати 
наступним чином: 

А 1 – небезпека: життя свого власного, 
підлеглих, пошкодження озброєння і 
військової техніки, без яких неможливе 
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виконання бойового завдання, а також життя 
рідних і близьких. 

Небезпека сприймається як об’єктивно 
існуючий збіг обставин або предметів, що 
загрожують життю й здоров’ю людей. При 
цьому вона може бути реальною або уявною. 

Сприйняття небезпеки іноді залежить 
від індивідуальних особливостей воїнів: одні 
схильні перебільшувати ступінь небезпеки, 
інші – недооцінювати. І те й інше є 
шкідливим у бойовій діяльності, тому що в 
бої небезпека майже завжди реальна. 
Безпосереднє сприйняття небезпеки повинне 
бути адекватним. Для цього вона не повинна 
застати воїна зненацька або викликати в 
нього почуття страху. Це можливо при 
розвиненій стійкості в оцінці реальної 
небезпеки й обачності при начебто безпечній 
ситуації. 

Неадекватне сприйняття небезпеки веде 
до помилок, до перенапруженості, до зриву 
діяльності. При цьому зростає загроза 
поразки від супротивника. Воїнові необхідна 
холоднокровність перед обличчям 
смертельної небезпеки, хоробрість, 
витримка, самовладання. 

А 2 – раптовість (несподіванка). Як 
правило, її ефективний вплив на психіку 
людей досягається за трьома основними 
параметрами: за часом, за місцем і за 
рішенням. Наприклад, захоплення ініціативи 
у виборі часу, місця удару, здійснення 
маневру – своїми військами або силами 
противника. 

А 3 – новизна (нестандартність) 
обстановки. Між гарантією прогнозу й 
реальним розвитком бойової ситуації, як 
правило, виявляється розрив, що є в бою 
джерелом дистресу. Причина цього 
вбачається у невідповідності між розумінням 
ситуації особою, яка приймає рішення, й 
реальним її розвитком. 

Досвід збройних конфліктів у Кореї, 
В’єтнамі, в Афганістані, на Близькому Сході 
показав, що способи дій супротивника в ході 
війни змінюються періодично. У кожному 
конкретному ж бою застосовуються окремі 
зовсім нові елементи, прийоми, дії, які 
ставлять протиборчі сторони у дуже складне 
становище, викликане фактором новизни. 

А 4 – невизначеність. Це дефіцит або 
суперечливість особистісно значущої 
інформації. Бойова обстановка, як правило, 
буває дуже невизначеною через 
швидкоплинність та мінливість подій. До 
того ж, застосовувані супротивником 
перешкоди всіляко знижують вірогідність 
отримання достовірної інформації, 

підвищують ступінь її невизначеності. Не 
можуть виключати й недолік інформації про 
супротивника й технічні бойові засоби. 
Військовослужбовці в бою змушені часто 
оцінювати обстановку за порівняно 
неповною і недостатньою інформацією про 
дії противника. 

За неповною, уривчастою інформацією 
воїн повинен вміти прогнозувати картину 
майбутніх дій. 

А 5 – відповідальність за ухвалене 
рішення і його виконання перед країною, 
перед старшим командиром, перед законом і 
моральними вимогами, перед підлеглим 
особовим складом. 

А 6 – негативні емоційні реакції 
взаємодіючих фахівців: старших 
начальників, рівних за взаємодією й 
підлеглих виконавців. Цей фактор впливає як 
на командирів, так і на інших членів 
бойового розрахунку командного пункту 
(КП), на командирів підрозділів, на їхніх 
операторів і приводить до зниження якості 
бойової роботи. Він може викликати 
загострення вже наявних затяжних 
конфліктних ситуацій і стимулювати 
виникнення нових міжособистісних 
конфліктів. Нервозність, прояв остраху бою й 
відповідальності за невдачу, непевність у 
діях старших начальників, командирів, 
нечіткість команд і доповідей можуть 
знизити ефективність бойової діяльності 
особового складу і, навпаки, обстановка 
впевненості в перемозі, спокою, товариської 
взаємодопомоги й довіри, бойового азарту в 
колективі полку в бою мобілізують сили 
воїнів. 

А 7 – монотонія від надлишку часу в 
період тривалого очікування здатна 
дестабілізувати діяльність окремих воїнів, у 
тому числі й командирів, що володіють 
такими особливостями характеру, як: 
демонстративність, збудливість, 
гіпертимність, афективна екзальтованість. 

А 8 – групова ізоляція, вимушена 
самітність при виконанні бойових завдань. 
Особливо важко переноситься 
екстравертами. 

А 9 – клаустрофобія – острах 
замкнутого простору, наприклад, в укритті 
при нанесенні ударів противником. 
Супроводжується неусвідомленим 
прагненням покинути це укриття, 
незважаючи на ще більш зростаючу при 
цьому загрозу безпеки. 

А 10 – кров, важкі поранення або смерть 
бойових товаришів, руйнування укриттів, 
будинків або бойової техніки, як правило, 
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паралізує непідготовлену для 
холоднокровного сприйняття всього цього 
психіку людини. 

А 11 – дискомфорт – відсутність 
нормальних умов для життя й бойової 
діяльності. 

До групи факторів “Б” можна віднести: 
Б 1 – дефіцит часу на оцінку бойової 

обстановки, вироблення й прийняття рішень 
в умовах високих швидкостей переміщення 
особового складу та військової техніки 
супротивника. Навіть у спокійній і мирній 
обстановці, якщо людина кудись спізнюється 
або щось не встигає зробити, то при цьому 
відчуває психологічний дискомфорт. А в 
умовах психічної напруженості у бою цей 
дискомфорт набуває гнітючого значення. 

Б 2 – зростання темпу дій. Все це 
вимагає швидкості як моторних дій, так і 
прийняття рішень. При цьому ефективність 
майбутнього рішення може бути забезпечена 
на основі випереджальної дії, передбачення 
назріваючих подій. 

Б 3 – висока інтелектуальна складність 
рішень. Розкриття задуму дій супротивника є 
найбільш складною творчою роботою будь-
якого командира. Супротивник може 
використовувати фактор військових 
хитрощів, вводити в оману, діяти декількома 
угрупованнями. Тому в бойовій ситуації 
дуже важливо правильно оцінити, які 
угруповання супротивника виконують 
відволікаючі й розвідувальні завдання, а яке 
– ударні. 

Б 4 – надлишок інформації. У військової 
техніки, як і в особового складу, існують 
межі можливостей щодо одночасної обробки 
певної кількості цілей за одиницю часу. Але 
супротивник завжди нав’язує свою тактику й 
вирішує свої завдання різними силами, які 
можуть перевищувати можливості частини 
(підрозділу). Командир у будь-якому разі 
зобов’язаний продовжити виконання 
бойових завдань, всякою ціною перешкодити 
реалізації задумів супротивника. 
Об’єктивний (параметричний) пріоритет 
ворога є важким психогенним фактором 
діяльності в таких ситуаціях. 

Б 5 – сполучення декількох видів 
діяльності одночасно: 

а) аферентні (відцентрові) операції – 
сприйняття інформації: зчитування її з 
екранів ІКО, із приладів, одержання наказів і 
команд із вищих КП засобами зв’язку й АСУ, 
одержання інформації від представників 
взаємодіючих сил у зоні відповідальності, від 
командирів підлеглих підрозділів і членів 
бойового розрахунку КП частини, від 

найближчих постів і рот РТВ за засобами 
зв’язку, від військ, які прикриваються, і 
постів візуального спостереження, контроль 
за результатами стрільб; 

б) логічні операції – пов’язані з 
переробкою інформації, оцінка обстановки й 
ухвалення рішення на постановку вогневих 
завдань підрозділам (цілевказівка, 
цілерозподіл); 

в) еферентні (розподільні) операції – 
пов’язані зі здійсненням ухвалених рішень з 
цілевказівки, цілерозподілу (натискання 
кнопок, перемикачів, віддача команд голосом 
по наявних лініях зв’язку). 

Б 6 – ступінь злагодженості дій 
фахівців: членів бойового розрахунку КП і 
командирів підрозділів, що перебувають у 
взаємодії із командиром. 

Б 7 – високий рівень психофізичного 
стомлення (втома) [3]. 

Сукупність перерахованих факторів 
створює психологічне навантаження, яке 
негативно впливає на командира зрбр при 
керуванні вогнем. Його інтенсивність в 
конкретній ситуації діяльності залежить від 
сумарного впливу факторів, але з 
обов’язковим домінуванням у загальному 
навантаженні окремих з них [7]. Величина й 
структура психологічного навантаження в 
різних ситуаціях визначається 
особливостями конкретної діяльності. Так, 
при керуванні вогнем зрбр на полігоні 
найбільший емоційний вплив на командира 
здійснює робота по швидкісній 
малорозмірній цілі. При керуванні вогнем у 
ході тактичних навчань із бойовою 
стрільбою командири зрбр, на їхню думку, 
відчували психологічне навантаження в 3 
рази більше, ніж під час тактичних навчань із 
заліковими навчальними стрільбами й у 5 
разів більше, ніж у ході тактичних навчань із 
навчальними стрільбами. 

Таким чином, збільшення особистісної 
значимості ситуації для військовослужбовця 
приводить до значного зростання 
психологічного навантаження 
(напруженості). 

Психічна напруженість – це стан, який 
може бути також обумовлений 
передбаченням (уявою) негативного 
розвитку подій, або, інакше кажучи, 
тривогою. Нагадаємо, що виникаючий стан 
називається тривогою, якщо джерело 
небезпеки є невизначеним або 
неусвідомленим. Наступною після тривоги 
психоемоційною реакцією, за умови 
збереження існуючого впливу стрес-
стимулів, буде саме страх. 
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Знання природи страху та динаміки його 
прояву дозволить командирам, їх 
заступникам по роботі з особовим складом та 
військовим фахівцям відповідного профілю 
доцільно планувати бойові дії, 
диференційовано підходити до розміщення 

особового складу і розподілу бойових 
завдань, прогнозувати реакції й поведінки 
військовослужбовців у бою, розробляти й 
здійснювати експрес-програми попередження 
й подолання негативних психічних станів 
військовослужбовців. 
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put aims is exposed. and two basic groups of psychogenic factors which create complications in activity of 
soldiery specialists and promote probability of origin of fear in the conditions of conduct of battle actions. Cited 
data in relation to influence of psychical tension on battle activity of troops. The psychological features of activity 
of servicemen in a battle situation, which often cause for servicemen sense of alarm and disturbance, uncertainty 
and fear, are shown, and sometimes despair and doom Information is intended to the commanders (to the chiefs), 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОФІЦЕРІВ 
ВИХОВНИХ СТРУКТУР ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 
Стаття присвячена психологічному аналізу професійної діяльності офіцерів виховних структур 

Збройних Сил України, як цілісної, інтегративної, поліфункціональної системи. В результаті аналізу 
літератури були виділені службово-бойові функції фахівців органів виховних структур Збройних Сил 
України: діагностична, дослідницька, прогностична, інформаційно-пропагандистська, конструктивно-
проективна, навчально-методична, виховна, експертна, консультативна, корекційно-розвиваюча, 
комунікативна. В статті наведені види (професійні, соціально-професійні та військово-професійні) та 
класи (стереотипні, діагностичні, евристичні) завдань професійної діяльності фахівців виховних 
структур Збройних Сил України.  

Ключові слова: офіцер виховних структур Збройних Сил України, професійна діяльність, функція, 
завдання, аналіз. 

Статья посвящена психологическому анализу профессиональной деятельности офицеров 
воспитательных структур Вооруженных Сил Украины, как целостной, интегративной, 
полифункционального системы. В результате анализа литературы были выделены служебно-боевые 
функции специалистов органов воспитательных структур Вооруженных Сил Украины: диагностическая, 
исследовательская, прогностическая, информационно-пропагандистская, конструктивно-проективная, 
учебно-методическая, воспитательная, экспертная, консультативная, коррекционно-развивающая, 
коммуникативная. В статье приведены виды (профессиональные, социально-профессиональные и военно-
профессиональные) и классы (стереотипные, диагности-ческие, эвристические) задачи профессиональной 
деятельности специалистов воспитательных структур Вооруженных Сил Украины.  

Ключевые слова: офицер воспитательных структур Вооруженных Сил Украины, 
профессиональная деятельность, функция, задача, анализ. 

Нові політичні, економічні та соціальні 
відносини у суспільстві майже щодня 
породжують ситуації, коли особистість 
офіцера стає центром практичного 
вирішення морально-ціннісних, соціально-
економічних і суто військових завдань 
частини чи підрозділу. Характер завдань, що 
вирішують Збройні сили України на 
нинішньому етапі реформування та розвитку 
потребують залучення творчого потенціалу 
сучасної молоді, саме їхня духовність та 
інтелектуальний розвиток визначатиме 
напрямок та ефективність трансформаційних 
процесів у країні. 

З метою докладного розуміння поняття 
“службово-бойова діяльність” розглянемо 
спочатку такі психологічні категорії як: 
«діяльність», «праця», «професійна 
діяльність», «військова служба». І. Сеченов 
та І. Павлов розглядали діяльність, у 
фізіологічному розумінні, як активність – це 
природна функціонально-динамічна якість, 
яка інтегрує і регулює в динаміці цілісну 
структуру особистості (потреби, здібності, 
свідомість, волю), що в свою чергу 
забезпечує можливість врахування 
особистістю вимог суспільства та прояву її 
самостійності та самовизначення, як суб’єкту 
життя [1]. 

Для людини суттєвою формою 
активності являється цілеспрямована 

поведінка. П. Анохін зазначає: «Все наше 
життя складається з ланцюга формування 
цілей та їх досягнення. Цілі можуть бути 
різними, але тільки вони можуть формувати 
гармонічну цілеспрямовану поведінку». 
Найбільш розвинутою формою 
цілеспрямованої активності виступає 
діяльність. Ця активність не тільки сприяє 
розвитку особистості і дозволяє її проявляти 
себе, але й саму особистість неможливо 
пізнати поза її діяльності: «особистість та її 
психіка формується і розвивається в ході 
практичної діяльності, а потім можуть бути 
пізнані через їхні прояви в цій діяльності» [2, 
с. 6]. Ще у 30-ті роки такі вчені, як 
Л. Виготський, С. Рубінштейн, А. Леонтьєв, 
Б. Ананьєв заклали основи психологічної 
теорії діяльності, сутність якої зводиться до 
положенні про діяльність як основну умову 
формування психіки і дали теоретичне 
обґрунтування положення про тотожність 
структури та змісту внутрішньої психічної та 
зовнішньої предметно-практичної діяльності. 

Найбільш повно та конкретно останнє 
положення знайшло своє відображення в 
культурно-історичній концепції 
Л. Виготського, згідно якої суспільно-
історична діяльність тотожна структурі 
психічної діяльності і свідомості, а остання – 
структурі особистості. На відміну від 
Л. Виготського, С. Рубінштейн наголошував 
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на активній позиції особистості щодо 
встановлення реальних зв’язків з суспільним 
буттям і вивчав реальну практичну діяльність 
конкретної людини, що здійснюється в 
конкретних історичних умовах і тим самим 
сформулював принцип суб’єкта діяльності 
[3, с. 314]. 

Б. Ананьєв визначав діяльність як форму 
існування суб’єкта, як активність людини, що 
ієрархічно організована (цілісна діяльність, 
акти, макрорухи) і визначає людину в якості 
суб’єкта праці, спілкування і пізнання, як 
біологічну (індивіда) і соціальну 
(особистість) істоту [4, с. 48–49]. Тобто 
діяльність з одної сторони, детермінує всю 
систему психічних процесів, станів, якостей 
суб’єкта діяльності, з іншої – ця система 
впливає на ефективність і якість діяльності.  

Отже, під поняттям «діяльність» 
розуміється динамічна система активних 
взаємозв’язків суб’єкта із зовнішнім світом, в 
процесі яких відбувається виникнення і 
втілення в об’єкті психічного образу, а також 
пізнання й перетворення предметної 
дійсності та самого себе. 

Головними формами діяльності є 
пізнання, праця, спілкування, а в 
онтогенетичному плані діяльність 
представлена такими видами: гра, навчання, 
праця [5]. К. Платонов визначає працю як 
одну з форм діяльність людини, яка завжди 
цілеспрямована, свідома, активна, соціально 
сформована і спрямована на виробництво 
матеріальних благ, надання різноманітних 
послуг [6, с. 15]. 

Є. Клімов розглядає працю як системне 
психічне утворення, що характеризується 
чотирма ознаками: 

1) Передбачення суспільно корисного 
результату. Діяльність не може бути названа 
працею, якщо усвідомлення позитивної 
суспільної цінності її результату не виступає 
у даного індивіда як суттєвий регулятор його 
активності. До структури цього компоненту 
відносяться: більш або менш ясне знання про 
майбутній результат діяльності; більш або 
менш чітке усвідомлення його соціальної 
цінності; більш або менш виражений 
афективний тон (емоційне забарвлення) 
власних знань, уявлень, образів [7, с. 218–
219]. Військова діяльність є специфічною у 
відповідності до даної ознаки, оскільки 
результат праці в конкретних рисах не має 
ясності. В таких випадках усвідомленням 
результату є знання загальних вимог, норм, 
критеріїв, за якими повинен узгоджуватися 
результат, що знаходиться у пошуку. 

Друга риса також може викликати певні 

складнощі, оскільки соціальна значущість 
праці може не усвідомлюватися офіцерами, 
які не мають достатнього досвіду та знань 
про значення даної професії у 
життєдіяльності суспільства. 

Третя ознака також специфічна, а саме: 
через негативне ставлення сучасного 
суспільства до людей у пагонах та низький 
ступінь соціального захисту більшість 
офіцерів не відчувають позитивних емоцій у 
зв’язку з обраною професією, що негативним 
чином позначається на їх професіоналізації. 

2) Усвідомлення необхідності 
досягнення заданого результату. У 
військовій діяльності даний елемент 
формально представлений у формі наказів, 
програм, планів та іншій нормативній 
документації. Друга психологічна ознака 
включає: гностичний компонент, що 
проявляється в усвідомленні людиною 
необхідності досягнення прийнятої цілі і в 
усвідомленні суб’єктивної відповідальності 
перед суспільством за її досягнення; 
афективний компонент відображається у 
формі емоційних реакцій, станів, відношень, 
переживань, пов’язаних зі «стабільністю – 
мінливістю» умов протікання діяльності та 
співпадіння процесу діяльності з уявним 
планом її реалізації [7, с. 221–223]. Цей 
компонент яскраво представлений саме у 
військовій діяльності. Через розвиненість 
функції контролю на всіх рівнях військового 
управління та високу узгодженість та 
взаємозалежність між окремими елементами 
військової організації вищенаведений 
компонент виступає ключовим, 
системоутворюючим принципом 
функціонування всієї системи військово-
професійної діяльності. 

3) Володіння зовнішніми і внутрішніми 
засобами та прийомами діяльності. Якщо 
мати на увазі окремого працівника та його 
діяльність, тим більше може бути віднесена 
до праці, чим краще він орієнтований в 
засобах і правилах їх застосування, чим 
краще він володіє цими засобами, тим більш 
творчо він до них ставиться. Третя ознака 
складається з наступних трьох компонентів: 
гностичного (знання про засоби праці); 
операційного (володіння засобами праці); 
афективного (емоційне переживання, стани, 
відношення до засобів та прийомів праці) [7, 
с. 225–227]. Цей компонент має високе 
значення для успішного виконання 
офіцерами завдань військово-професійної 
діяльності. Однак, навчання у ВВНЗ 
забезпечує лише теоретичне знання та 
розуміння зовнішніх і внутрішніх засобів та 
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прийомів діяльності. Практична підготовка 
спеціаліста, що полягає у володінні 
практичним інструментарієм виконання 
професійної діяльності можлива лише при 
безпосередньому виконанні цієї ж таки 
діяльності. 

4) Орієнтація в міжособистісних 
виробничих відносинах. Ця ознака 
складається з двох компонентів: гностичного 
(знання про стан міжособистісних відносин в 
колективі) та афективного (позитивне чи 
негативне відношення до цих колективних 
взаємодій) [7, с. 229–230].  

Отже, праця – це форма активного 
ставлення людини до дійсності, спрямована 
на досягнення свідомо поставлених цілей, які 
пов’язані зі створенням суспільно значущих 
(матеріальних та духовних) цінностей та 
засвоєнням суспільного досвіду. 
Вищезазначені ознаки свідчать про те, що не 
кожна активність людини являється працею. 
Тільки за наявністю перелічених ознак 
активність людини можна віднести до даної 
категорії. 

До низки видів людської діяльності, 
пов’язаної з високою соціальною значимістю 
щодо забезпечення безпеки держави й 
суспільства, яка виконується в особливих 
(відмінних від звичайних) умовах, 
відноситься військова праця. У сучасній 
наукові літературі не існує чіткого 
розмежування понять «військова праця» та 
2військова діяльність», часто вони 
використовуються як тотожні та 
взаємозамінні. У військовому 
енциклопедичному словнику поняття 
«військова діяльність» розуміється як 
різновид соціально-політичної діяльності по 
створенню, а при необхідності і 
використанню засобів збройної боротьби і 
інших елементів військової могутності для 
досягнення державних цілей [8]. 

Військову діяльність офіцера 
поділяється на дві основні складові: 
діяльність у бойових умовах (бойова 
діяльність) та діяльність у мирний час [9, с. 
149].  

Бойова діяльність – це активність 
військовослужбовців по досягненню цілей 
збройної боротьби. Вона є досить 
специфічною за своїми цілями, мотивами, 
задачами, умовами, засобами та 
психологічним змістом. Тому, саме 
військово-професійна діяльність у мирний 
час спрямована на всебічну підготовку 
функціонування військових підрозділів у 
стані постійної готовності до вступу в бій і 
ведення бойових дій.  

Аналіз наукової літератури [9, 10, 11] 
дозволяє виділити наступні службово-бойові 
функції офіцерів органів виховних структур 
Збройних Сил України:  

діагностична – психологічне вивчення 
особливостей особистості 
військовослужбовця, колективу, діяльності; 
діагностика відхилень від норми і оцінка 
факторів, що впливають на успішність 
діяльності та морально-психологічний стан 
колективу; 

дослідницька – дослідження передових 
досягнень в області науки та практики, 
поповнення науково-методичних знань, 
регулярний аналіз стану власної роботи та 
досвіду колег, участь в науково-
дослідницькій діяльності; 

прогностична – прогноз тенденцій 
розвитку психологічних характеристик 
досліджуваного об’єкту при тих чи інших 
варіантах управління ним, збір та аналіз 
інформації щодо військово-політичного 
стану в регіоні, країні, світі та його вплив на 
безпеку держави та ін.; 

інформаційно-пропагандистська – 
інформаційно-пропагандистське 
забезпечення життєдіяльності військових 
частин і підрозділів, соціально-правове 
забезпечення військовослужбовців, 
здійснення диференційованого підходу до 
розподілу інформаційно-пропагандистського 
впливу відповідно до його об’єктів, 
доведення до клієнтів та військових 
керівників системи психологічних знань, 
підвищення рівня їх соціально-психологічної 
компетентності, доведення свідчень про 
психологічний стан досліджуваного об’єкту і 
тенденції його розвитку та ін.; 

конструктивно-проективна – відбір та 
структурування матеріалу, участь у 
комплектуванні військових колективів, груп, 
проектування оптимального стану 
досліджуваного об’єкту, зміст та умови 
військової діяльності, засобів і режимів праці 
та ін.; 

навчально-методична – організація та 
проведення навчання (гуманітарна 
підготовка, суспільно-політичне та правове 
інформування), навчання використанню в 
практиці психологічних знань, умінь та 
навичок психічної саморегуляції і психічного 
впливу, розробка методичних документів; 

виховна – формування моральних 
цінностей у підлеглого особового складу, 
організація та проведення культурно-
виховної та просвітницької роботи і дозвілля; 

експертна – оцінка можливих або 
альтернативних варіантів рішення 
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психологічних та політичних проблем, 
кваліфікований висновок про параметри 
стану досліджуваного об’єкту та ін.; 

консультативна – надання допомоги 
військовослужбовцям та членам їх сімей, 
надання рекомендацій у знаходженні 
найбільш оптимального варіанту вирішення 
складних ситуацій; 

корекційно-розвиваюча – надання 
допомоги у зміні або реконструкції 
психологічних утворень, компенсація 
дефектів освіти та вихованні, зміна режимів 
та умов військової діяльності, у зв’язку з 
певними негативними функціональними 
станами військовослужбовців, формування 
якостей, що сприяють особистісному 
розвитку та успішному виконанню 
професійних завдань; 

комунікативна – встановлення контакту 
з підлеглим, розуміння його життєвого світу і 
невербальних реакцій, вплив на 
психоемоційний стан та поведінку партнера 
по спілкуванню. 

Отже, із змісту службово-бойових 
функцій видно, що професійна діяльність 
офіцерів органів виховної роботи Збройних 
Сил України є різноплановою та 
поліфункціональною за своїм характером.  

Здійснення офіцерами виховних 
структур ЗСУ професійної діяльності має 
наступні особливості: дотримання основних 
положень сучасної науки та практики; 
дотримання етичних норм, що відображені у 
загальній гуманістичній орієнтації фахівця; 
досить жорстка регламентація військово-
професійної діяльності різними 
нормативними актами, що з одного боку 
орієнтують фахівця на інтереси та цінності 
колег та підлеглих, а з іншого – на об’єктивні 
вимоги службової діяльності, що самі по собі 
є джерелом багатьох труднощів у 
військовослужбовців; обмеженість 
можливостей фахівців для професійного 
спілкування та самовдосконалення, що 
обумовлені віддаленістю розташування місць 
служби від соціокультурних центрів; 
необхідність виконання, окрім здійснення 
професійних завдань діяльності і інших 
службових обов’язків (добові чергування, 
контроль виконання розпорядку дня, 
проведення розслідувань та ін.), які часто 
прямо протилежні по стилю і духу 
професійної взаємодії офіцера-вихователя з 
підлеглими; надзвичайне функціональне 
розмаїття і складність завдань, які вирішують 
фахівці виховних структур, що потребують 
від них широкого наукового світогляду, 
орієнтації в багатьох наукових та прикладних 

концепціях, практичного використання 
методів та засобів, як дослідницько-
діагностичного так і управлінського 
характеру; колективний характер організації 
та проведення психологічної роботи, 
необхідність тісної взаємодії її суб’єктів 
передбачає обмін між ними психологічною 
інформацією, отриманою в ході роботи з 
військовослужбовцями і використання цієї 
інформації в практичній діяльності, що 
висуває особливі вимоги до конфіденційності 
цієї інформації; залежність кінцевого 
результату від узгодженості сумісних дій 
офіцерів виховних структур і інших суб’єктів 
військової діяльності (командирів, штабів та 
ін.); відсутність досить чітких критеріїв 
ефективності професійної діяльності 
молодого фахівця, відсутність, в певних 
випадках, надійних, апробованих і 
адаптованих до особливостей військових 
організацій методик, професіограм, що 
дозволяють ефективно вирішувати 
професійні завдання [11]. 

Професійна діяльність офіцерів 
виховних структур спрямована на вирішення 
наступних проблем військової служби: 

1. Особистісні проблеми – проблеми, що 
погіршують особистісний розвиток 
військовослужбовців, їх моральне та 
психологічне здоров’я, самопочуття та 
потенційні бойові можливості. В 
структурному відношення ці проблеми 
можна розділити на наступні групи: 

мотиваційні проблеми – відсутність 
відповідних сучасним завданням Збройних 
Сил України мотивів належного виконання 
службових обов’язків; 

професійно-кваліфікаційні – 
непридатність або непідготовленість 
військовослужбовців до виконання 
посадових обов’язків; 

функціонально-психологічні – негативні 
психофізіологічні стани 
військовослужбовців, що виникають 
безпосередньо в процесі діяльності. 

2. Колективно-групові проблеми – 
проблеми, що погіршують морально-
психологічний клімат військового колективу. 
До їх числа відносяться різноманітні види 
порушень та деформацій 
внутрішньоколективних зв’язків (моральних, 
ділових, особистих), розпад позитивних 
цінностей колективу, що відображаються в 
побутових конфліктах, різних формах 
психологічної несумісності, існуванні 
мікрогруп, що характеризуються стійким 
негативним спрямуванням до вибору 
асоціальних, антислужбових цілей і орієнтирів.  
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3. Діяльнісні проблеми – проблеми, які 
присутні в службовій і учбово-бойовій 
діяльності через невідповідність 
психологічних якостей військовослужбовців 
об’єктивним вимогам військової служби. 
Прояв цих проблем знаходить своє 
відображення у зниженні ефективності 
діяльності, помилках, аваріях і порушеннях 
правил безпеки при виконанні військово-
професійної діяльності та військової 
дисципліни [11]. 

У межах вищезазначених проблем 
професійна діяльність фахівців виховних 
структур ЗСУ спрямована на вирішення 
конкретних завдань. Завдання – це визначена 
робота, серія робіт або частина роботи, яка 
має бути виконана встановленим способом у 
визначені терміни в певних умовах ситуації 
[12]. Завдання визначається кінцевою метою 
діяльності, яка задана певними умовами, і 
може бути досягнута при певній структурі 
діяльності. Тобто, будь-яке завдання включає 
в себе ціль, яку необхідно досягти; умови, в 
яких вона повинна бути досягнута та ресурси 
(способи) за допомогою якої ціль буде 
втілена в життя. Завдання та ціль можуть 
співпадати (виконання завдання дозволяє 
досягти поставленої цілі), але в складних 
видах діяльності окреме завдання сприяє 
досягненню часткової цілі на шляху до 
основної. 

Завдання діяльності розподіляються на 
види і класи. Визначають три види завдань 
діяльності: 

професійні завдання, які поставлені 
перед офіцером як професіоналом; 

соціально-професійні завдання, що 
пов’язані з діяльністю фахівців у сфері 
службових відносин у військовому 
колективі; 

військово-професійні завдання 
діяльності, що обумовлені специфікою 
військової служби. 

В професійній діяльності офіцерів 
виховних структур професійні та соціально-
професійні завдання є тотожними поняттями. 

Кожен з видів завдань діяльності 
розподіляється на три класи. Клас завдань 
діяльності – це ознака рівня складності задачі 
діяльності, яка виконується фахівцем: 

стереотипні завдання діяльності 
передбачають діяльність відповідно до 
заданого алгоритму, що характеризується 
однозначним набором добре відомих, раніше 
відібраних складних операцій і потребує 
використання складних масивів, раніше 
засвоєної інформації; завданням, які 
відносяться до класу стереотипних, 

притаманні “жорсткі” структури діяльності 
фахівця; 

діагностичні завдання діяльності 
передбачають діяльність відповідно до 
заданого алгоритму, що містить процедуру 
часткового конструювання рішення щодо 
застосування відповідних операцій і потребує 
використання складних масивів оперативної, 
раніше засвоєної інформації; діагностичні 
завдання припускають вільний вибір 
фахівцем складових елементів структури 
праці, які повинні відповідати визначеним 
особливостям виробничої або соціальної 
ситуації; 

евристичні завдання діяльності 
передбачають діяльність за складним 
алгоритмом, що містить процедуру 
конструювання рішень і потребує 
використання великих масивів оперативної 
та раніше засвоєної інформації; завданням, 
які відносяться до класу евристичних, 
частково притаманні ознаки завдань, 
пов’язаних з науковою творчістю [13, с. 47]. 

Таким чином, до класу стереотипних 
завдань службово-бойової діяльності 
фахівців органів виховної роботи відносяться 
наступні: участь у плануванні та організації 
морально-психологічного забезпечення 
бойової та мобілізаційної готовності, бойової 
підготовки підрозділу (частини); організація 
інформаційно-пропагандистського 
забезпечення життєдіяльності частин і 
підрозділів; організація соціально-правового 
забезпечення військовослужбовців; 
організація гуманітарної підготовки, 
суспільно-політичного та правового 
інформувань та ін.  

До класу діагностичних завдань 
відносяться: збір та селекція інформації щодо 
військово-політичного стану в регіоні 
дислокації частини (підрозділу); 
психологічне вивчення індивідуально-
психологічних особливостей 
військовослужбовців та надання 
рекомендацій щодо їх розподілу та 
переміщення по підрозділам; діагностика 
факторів, що впливають на успішність 
діяльності та морально-психологічний стан 
колективу; виявлення соціально-
психологічних труднощів, проблем 
індивідуального розвитку і адаптації 
військовослужбовців та застосування 
відповідних заходів та ін.  

До класу евристичних завдань 
відносяться: здійснення духовної, моральної 
та психологічної підготовки 
військовослужбовців до діяльності в 
екстремальних умовах; прогнозування 
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психогенних втрат особового складу, 
надання первинної психологічної допомоги 
та корекції військовослужбовцям, що зазнали 
психотравм; інформаційний захист 
військовослужбовців частини (підрозділу) 
від впливу противника; організація 
культурно-виховної й просвітницької роботи 
та активна участь в організації дозвілля та ін. 

Таким чином, службово-бойова 
діяльність молодих офіцерів виховних 
структур Збройних Сил України – це 
інтегративна, цілісна, поліфункціональна 
система, що складається з наступних 

взаємопов’язаних структурних компонентів: 
діагностичного, дослідницького, 
прогностичного, інформаційно-
пропагандистського, конструктивно-
проективного, навчально-методичного, 
експертного, консультативного, корекційно-
розвиваючого, комунікативного і являє 
собою процес його самореалізації, як 
суб’єкта військово-професійної діяльності, 
що на основі використання предметів і 
засобів цієї праці забезпечує отримання 
сукупних результатів військової служби. 
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АДАПТАЦІЯ МОЛОДОГО ПОДРУЖЖЯ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ 
 

У статті розглядаються проблеми формування, становлення і розвитку сучасної молодої сім'ї. 
Процеси становлення молодої сім'ї проходить у складних і суперечливих умовах, які характеризуються 
зміною суспільних відносин та появою нових цінностей, тому виникає потреба вивчення стану та 
проблем з метою удосконалення шляхів їх попередження, особливостей підготовки молодого покоління 
до створення сім'ї. 

Ключові слова: становлення молодої сім'ї, подружжя, суспільство, молодь, сімейна адаптація, 
проблеми сім'ї. 

В статье рассматриваются проблемы формирования, становления и развития современной 
молодой семьи. Процессы становления молодой семьи проходят в сложных и спорных условиях, 
которые характеризируются сменой общественных отношений и появлением новых ценностей, 
поэтому возникает потребность изучения состояния и проблем с целью усовершенствования методов 
их предотвращения, особенностей подготовки молодого поколения к созданию семьи. 

Ключевые слова: становление молодой семьи, молодожены, общество, молодежь, семейная 
адаптация, проблемы семьи. 

Уявлення, яке складається в людини про світ,  
являється образом того, що вона називає світом.  

Саме на цей образ, виходячи з його особливостей, 
людина орієнтується в своїй адаптації 

Юнг К. Г. «Проблема душі нашого часу» 
Сім’я – це один із найдавніших 

інститутів людської взаємодії, унікальне 
явище. Її унікальність полягає в тому, що 
декілька людей найбільш тісно взаємодіють 
між собою впродовж десятків років. У такій 
системі інтенсивної взаємодії не можуть не 
виникати суперечки, конфлікти, кризи. 

На спільному життєвому шляху молодій 
сім’ї доводиться зіштовхуватися з багатьма 
проблемами і труднощами, що заважатимуть 
її адаптації. Перед нею стоять гострі 
проблеми матеріально-економічного, 
житлово-побутового та інтимно-
особистісного характеру. Невизначеність 
майбутнього, поява протиріч, нестабільність 
заробітків, непідготовленість до сімейного 
життя та виживання в нових умовах – це все 
позначається на внутрішньо-сімейних 
процесах, на характері взаємостосунків 
членів сім’ї та її стосунків із оточуючим 
середовищем і т.п. 

Дослідження багатьох авторів (В.А. 
Балашов, І.В. Бестужев – Лада, Л.Ф. 
Бурлачук, Т.В. Говорун, С.І.Голод, В.І. 
Зацепін, О.П. Козаков, Л.І. Коростильова, 
О.Г. Кір’янова, Д. Кутсар, С.С. Лібіх, М.С. 
Мацьковський, Р. Нойбрт, В.П. Петров, Л.І. 
Савінов, В.О. Сисенко, М.Я. Соловйов, Н.В. 
Скоробогатова, Є.А. Тійт, Є.Ф. Фатаєва, А.Г. 
Харчев) дають нам підстави констатувати той 
факт, що за останні десятиріччя значно 
змінилась психологія молодих людей, що 

беруть шлюб, їх соціальний статус, 
готовність до сімейного життя, рівень 
відповідальності. 

У сучасному українському суспільстві 
відбувається трансформація шлюбних 
цінностей, в результаті чого підвищуються 
вимоги до якості сімейних стосунків. У 
зв’язку з урбанізацією суспільства шлюбні 
стосунки детермінуються персоніфікованою 
психотерапевтичною функцією, яка дає змогу 
забезпечувати психологічний комфорт, який 
впливає на задоволеність і тривалість 
дошлюбних і подружніх стосунків, особисте 
зростання подружжя. 

На сьогодні, на думку українських 
авторів Л.Ф. Бурлачука і Л.І. Коростильової, 
«в суспільній свідомості відбувається зміна 
розуміння шлюбно-сімейних стосунків, 
обумовлене насиченням уявлень про них 
новим соціально психологічним змістом, 
який набуває більш особистісного, 
персоніфікованого характеру» [6]. 

Дані експериментальних досліджень 
С.В. Кириленка свідчать про тенденцію до 
збільшення кількості кризових сімей, 
нестабільності молодих шлюбів. У всіх 
регіонах України, її містах і селах, 
спостерігається збільшення кількості 
неповних сімей з неповнолітніми дітьми [3]. 

Більшість психологів і соціологів, які 
досліджують сімейні стосунки, 
підкреслюють важливість початкового 
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періоду розвитку сім’ї. На значущість цього 
етапу життєвою циклу сім’ї вказує той факт, 
що приблизно 50% сучасних українських 
шлюбів розпадається впродовж перших років 
сімейного життя. В деяких регіонах України 
цей показник сягає 70-80% [1]. 

Аналізуючи сучасні психологічні 
дослідження, одним із важких та складних 
періодів подружнього життя є період молодої 
сім’ї (до дев’яти років подружнього життя). 
Саме в цей період проходить подружня 
адаптація, формуються сімейні норми та 
санкції, відбувається освоєння рольової 
поведінки. Одночасно в цей період 
загострюються майже всі проблеми 
подружнього життя. В процесі шлюбної 
адаптації перед молодим подружжям нерідко 
постають проблеми, які зумовлюють 
порушення процесу її життєдіяльності – 
зростання рівня конфліктності у взаєминах 
чоловіка і дружини, зниження ступеня 
задоволеності шлюбом і як наслідок – 
виховного потенціалу родини [8]. 

Термін «адаптація» в широкому 
розумінні слова означає пристосування до 
оточуючого середовища. В процесі адаптації 
прийнято виділяти два рівні: біологічний і 
психологічний. Перший означає 
пристосування організму до стійких і 
змінних умов фізичного середовища. 
Психологічна адаптація здійснюється 
шляхом засвоєння норм і цінностей соціуму. 
Тобто, мова йде про соціально-психологічну 
адаптацію, яка включає в себе здатність до 
спілкування, розуміння інших, до співпраці і 
кооперації з ними [9]. 

Психологічна адаптація здійснюється 
шляхом засвоєння норм і цінностей соціуму. 
До її основних проявів відносять взаємодія, в 
тому числі спілкування, людини з 
оточуючими людьми і активна діяльність. 
Адаптація до сім'ї включає перераховані 
вище компоненти і починається як процес 
знайомства з сімейним життям, поступового 
входження в неї. Цей період є особливо 
важким, тому що включає не тільки 
перебудову спілкування і діяльності, але і 
зміни особистості молодого подружжя, 
перебудову потребностно-мотиваційної 
сфери, формування нового рівня 
самосвідомості, нових зв'язків з соціальним 
оточенням. 

В свої роботах, російська вчена Т. Б. 
Карцева, оцінює шлюб як одне з поворотних 
подій у житті людини, вказує, що мова йде 
про зміну всієї ситуації розвитку особистості, 
яка веде до зміни ролей, зміни кола осіб, 
включених у взаємодію з ним, спектру 

вирішуваних проблем і способу його життя. 
Природно, що вчинення таких життєвих 
етапних подій, що включають як позитивні, 
так і негативні за своєю модальності зміни, 
«приводить до особистісного зміни, 
перебудові всієї системи« Я » і дуже болісно 
переживається особистістю». До шлюбу у 
молодої людини існує вже сформований 
«образ Я». Після укладення шлюбу 
подружжя опиняються в ситуації не 
можливості жити як і раніше, що посилює 
нестійкість стану і незадоволеність. Проте 
вже на самому початку ведеться робота з 
набуття «Я», ускладнюється і 
диференціюється рефлективне «Я», ведеться 
робота з подолання внутрішньо особистісних 
протиріч для того, щоб збудувати новий, 
ускладнений і досить стійкий образ. Автор 
вказує,що «перші рік-два спільного життя - 
це час формування індивідуальних 
стереотипів спілкування, узгодження систем 
цінностей, вироблення загальної поведінкової 
лінії». У цей період відбувається взаємне 
пристосування подружжя, пошук такого типу 
взаємин, які задовольняють обох. На цьому 
етапі розв'язуються такі завдання: 
формування структури сім'ї, розподіл 
функцій (ролей) між чоловіком і дружиною, 
вироблення загальних сімейних цінностей.[4] 

В системі соціально-психологічної 
адаптації необхідно виділити шлюбно-
сімейну адаптацію як пристосування людини 
до життя в шлюбі та сім’ї. 

З моменту початку сімейного життя 
молоде подружжя входить в першу кризу, яка 
пов’язана з адаптацією до шлюбу і партнера. 
Активне неприйняття контрасту в поведінці 
партнера в дошлюбний період і в 
повсякденному житті, зростання числа 
ситуації , в яких виявляються відмінності у 
поглядах, цінностях, уподобаннях молодого 
подружжя, призводить до посилення 
міжособистісного напруження, прояву 
негативних емоцій, що ускладнює характер 
протікання кризи. 

Перші роки молодого подружжя – це 
стадія формування індивідуальних 
стереотипів спілкування, узгодження системи 
цінностей і вироблення загальної 
світоглядної позиції. На цій стадії 
відбувається взаємне пристосування 
партнерів, пошук такого типу стосунків, який 
задовольнив би обох. При цьому перед 
подружжям стоять завдання формування 
структури сім’ї, розподілу функцій (ролей) 
між чоловіком і дружиною та вироблення 
спільних ціннісних позицій. С.В. Ковальов 
під даним процесом розуміє 
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взаємоуподібнення членів подружжя та 
узгодження їх думок, почуттів і поведінки [5]. 

За визначенням І.В.Гребеннікова, 
шлюбна адаптація – це пристосування 
подружжя одне до одного і до тих умов, в 
яких знаходиться сім’я.Він виділяє 
матеріально-побутову, морально-
психологічну та інтимно-особисту 
адаптацію. Матеріально-побутова адаптація 
полягає в узгодженості прав і обов’язків 
подружжя, щодо виконання домашніх справ і 
у формуванні моделі планування та 
розподілу сімейного бюджету, яка б 
задовольнила обидві сторони [2]. 

Морально-психологічна адаптація 
заснована на зближенні поглядів, ідеалів, 
інтересів, ціннісних орієнтацій, установок, а 
також особистісних і характерних 
особливостей чоловіка і дружини, 
(максимально можливому для даної пари, але 
у всіх випадках повинна перевищувати 
рівень, нижче якого спільне існування 
подружжя стає неможливим) [2]. 

Своєрідну концепцію шлюбно-сімейної 
адаптації запропонував В.О. Сисенко. Її 
основу становлять особливості характерів 
членів подружжя і їх відповідні адаптаційні 
можливості. Згідно зі ступенем і рівнем 
адаптації, автор виділяє чотири групи людей: 
високо адаптовані, середньодаптовані, 
низькоадаптовані і дезадаптовані особистості 
[9]. 

Високо адаптовані індивіди мають добре 
розвинені здібності до спілкування, співпраці 
та кооперації з іншими людьми. У них 
наявний високий рівень здатності до 
самопізнання. Такі люди позитивно 
ставляться до інших людей і відрізняються 
високим рівнем морального розвитку та 
відповідальності, у більшості випадків мають 
гарне психічне здоров’я. Вони є ядром 
стабільних і вдалих шлюбів, оскільки, на 
відміну від інших людей, краще пристосовані 
до шлюбного та сімейного життя.  

Середньоадаптовані індивіди 
характеризуються нерівномірним розвитком 
загальних адаптаційних здібностей. 
Наприклад, задатки до спілкування та 
емоційного контакту можуть поєднуватись з 
нерозвиненою здатністю контролювати свої 
почуття та емоції. 

Низькоадаптовані особистості – це певна 
група людей яка охоплюю найрізноманітніші 
групи осіб, які страждають алкоголізмом 
різними нервово-психічними розладами 
(істерія, невроз нав’язливих станів, різні 
стійки страхи, різні види депресії, сильно 
виражені випадки виснаження нервової 

системи, психастенії, епілепсії та інше), 
наркоманів. До низько адаптованих 
особистостей можна віднести і осіб зі 
слабкою та середньою розумовою 
відсталістю. 

Дезадаптовані особистості – це група 
осіб з прогресуючими формами шизофренії, 
маніакально-депресивного психозу, з 
тяжкими мозковими травмами з тяжкими 
формами розумової відсталості тощо [9]. 

До загальних адаптаційних можливостей 
В.О. Сисенко відносить: здатність до 
співпраці, спілкування, емоційного та 
раціольного розуміння інших, самоконтролю 
і самопізнання, вміння вибрати адекватний 
тип поведінки відповідно до умов та 
обставин. 

Автор розрізняє адаптацію до шлюбних 
ролей, нових обов’язків і прав, спільної 
узгодженої діяльності, розподілу праці в 
шлюбному союзі, темпераменту, характеру, 
потреб, інтересів, звичок, всього психічного 
світу, способу та стилю життя шлюбного 
партнера, основних цінностей життя, 
«життєвої філософії партнера», адаптацію 
фізіологічну в тому числі і сексуальну, а 
також адаптацію до професійної діяльності 
партнера [9]. 

На думку Л.М. Омельченко, процес 
подружньої адаптації можна розглядати як 
налагодження взаємодії членів подружньої 
пари з метою досягнення високої її 
функціональної оптимальності [7]. 

Після розладу шлюбної адаптації як 
складного процесу виникає необхідність 
з’ясувати природу подружнього конфлікту в 
молодій сім’ї. Розуміння природи сімейних 
конфліктів сприяє їх визначення та чинники 
виникнення. 

Висновок.  
Отже, адаптацію молодої сім’ї слід 

розглядати як поступовий процес 
пристосування подружжя один до одного і до 
сімейного життя, результатом якого має бути 
формування сталого сімейного укладу, 
розподіл побутових і психологічних ролей, 
вироблення прийнятного стилю спілкування 
один з одним, вироблення прийомів дозволу 
та профілактики конфліктів і розбіжностей, 
визначення взаємовідносин з мікрооточення 
за типом відкритої або закритої групи. Це 
визначення, на наш погляд, є найбільш 
вдалим, оскільки досить повно схоплює 
змістовний аспект шлюбно-сімейної 
адаптації як цілісного процесу.  

Молода сім’я, як свідчать багаточисленні 
спостереження та дослідження, на етапі 
свого формування вирішує цілу низку 
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важливих завдань. Проаналізувавши процес 
становлення молодої сім'ї, можна побачити, 
що перед нею стоять гострі проблеми 
матеріально-економічного, житлово-
побутового та інтимно-особистісного 
характеру. Невизначеність майбутнього, 
поява протиріч, нестабільність заробітків, 
непідготовленість до сімейного життя та 
виживання в нових умовах – це все 
позначається на внутрішньо сімейних 
процесах, на характері взаємостосунків 
членів сім’ї та її стосунків із оточуючим 
середовищем і т.п. Нині дослідження сім’ї в 
Україні є доволі популярними та ведуться в 
різних площинах, різними науками, що дає 
нам можливість вивчати її досить різнобічно, 
адже сім’я є одним із вирішальних чинників 
становлення та розвитку нашого 
Українського суспільства. 

У нормальній благополучній сім’ї всі ці 
задачі-проблеми, як правило, мають 
раціональні способи розв’язання, не 

зачіпаючи інтересів один одного. Коли 
здорова сім’я проходить успішно перший 
етап свого розвитку, становлення, вона стає 
вільною в подальшому розвитку, зростанні 
без страхів та застережень . Нові обставини 
створюють для неї скоріше нові можливості, 
а не нові загрози. А от дезорганізовані і, як 
наслідок, дезадаптовані, шлюбні відносини 
призводять до зниження соціальної 
активності сім’ї, що позначається на 
працездатності кожного із членів молодої 
сім’ї, як наслідок, погіршується психічне та 
фізичне здоров’я членів подружжя. 

Таким чином, процеси формування, 
становлення і розвитку сучасної сім’ї 
проходять у складних і суперечливих умовах. 
Вони характеризуються зміною суспільних 
відносин, що породжує необхідність 
подальшого вивчення особливостей 
підготовки молодого покоління до створення 
молодої сім'ї. 
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Sungurova S.,  postgraduatet 
ADAPTING THE YOUNG COUPLE TO FAMILY LIFE 

The article is about problems forming and development of modern young family. Period of dramatic 
changes that occur in the social and cultural space of Ukraine, accompanied by updating the institution of family 
crisis processes: increase in the number of divorces in the initial stage of family life, decreased quality of family 
relationships and marriage satisfaction, deterioration of adaptive possibilities spouses, weakening the protective 
function of the family of dynamic processes of society. All this leads to disorganization of the marriage and family 
relations. Particularly sensitive to changes that occur in society, is a young family, which has not yet formed a 
stable role structure.These processes are taking place in complex and contradictory conditions that 
characterized the change of social relations and values, so there is a need for further study and improve their 
ways of prevention, namely the characteristics of training young people to marry. 

Keywords: formation of a young family, marriage, society, youth, family adaptation, family problems. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ 
СИТУАЦІЙ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
У даній статті наведено аналіз можливостей системи JCATS як одного з перспективних 

інструментів для моделювання екстремальних ситуацій. Розглядаються можливості даної системи, її 
особливості та переваги для підготовки офіцерів Збройних Сил України для відпрацювання професійних 
навичок, процедур і поведінки в екстремальних умовах, не витрачаючи кошти, час, без ризику фізичного 
або психічного травмування людей. 

Ключові слова: JCATS (система імітаційного моделювання тактичних та конфліктних ситуацій), 
навчання з використанням комп’ютерів, практичне мислення, інформаційні технології, психологія, аналіз 
проведених дій. 

В данной статье приведен анализ возможностей системы JCATS как одного из перспективных 
инструментов для моделирования экстремальных ситуаций. Рассматриваются возможности данной 
системы, ее особенности и преимущества для подготовки офицеров Вооруженных Сил Украины для 
отработки профессиональных навыков, процедур и поведения в экстремальных условиях до участия в 
реальных ситуациях, не тратя средства, время, без риска физического или психического травмирования 
людей. 

Ключевые слова: JCATS (Joint Conflict & Tactical Simulation, система имитационного моделирования 
тактических и конфликтных ситуаций), учения с использованием компьютеров, практическое 
мышление, информационные технологии, психология, анализ проведенных действий. 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. В наш час комп’ютер швидко і 
надовго увійшов у кожну сім’ю, організацію, 
суспільство. Сучасні інформаційні технології 
стають одними з провідних інструментів в 
усіх сферах життя людини, а комп’ютерне 
імітаційне моделювання використовується в 
усьому світі військовими людьми, як 
інструмент покращення підготовки, аналізу 
та навчання. 

Професійне виконання завдань вимагає 
від офіцерів спеціальної підготовки. Висока 
вартість бойових навчань, їхня підвищена 
небезпека, зношення та пошкодження 
обладнання зумовлюють пошук інших 
підходів до організації підготовки офіцерів. 
Одним із інструментів такої підготовки, як 
свідчить міжнародний досвід, є використання 
засобів імітаційного моделювання, й 
особливо моделювання проблемних ситуацій. 
Як стверджує В.Ф.Спірідонов, комп’ютерне 
моделювання середовища – наймолодший 
метод з усіх існуючих в області дослідження 
процесів рішення, а можливості 
обчислювальної техніки досягли такого рівня, 
що на їхній основі стало можливим 
моделювати складні проблеми, працюючи з 
ними в режимі реального часу [1]. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Останні кілька десятиріч з 
розвитком кібернетики, інформатики, мов 
програмування з’явилась можливість 
побудови нової, інформаційно-кібернетичної 
теорії мислення людини (А.Ньюелл, 

Г.Саймон, М.Мінський, Дж.Маккарті). 
Розширення можливостей обчислювальної 
техніки зробило великий вплив на розвиток 
психологічної науки. Психологія стала 
трактуватися як наука про обробку 
інформації. 

П.Ліндсей і Д.Норман розглядають 
організм людини як активний перетворювач 
інформації, який завжди прагне до 
узагальнення і тлумачення сенсорних даних, і 
до інтерпретації та відновлення інформації, 
яка зберігається в його пам’яті, за допомогою 
різного роду алгоритмів та стратегій. 
Оформився спеціальний напрям в зарубіжній 
психології – так звана когнітивна психологія. 
При характеристиці предметної області, з 
якою має справу когнітивна психологія, 
виділяють “мислення” та “вирішення 
завдань”. У.Найссер писав, що поява 
електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) 
не лише полегшує проведення 
експериментів, а й робить можливим 
ретельний аналіз одержуваних результатів. 

Виявилося, що операції, які виконує 
ЕОМ, в деяких відносинах аналогічні 
когнітивним процесам. Це послужило давно 
вже необхідним підтвердженням того, що 
когнітивні процеси цілком реальні, що їх 
можна досліджувати [3]. 

Незважаючи на теоретичні та емпіричні 
дослідження, різноманітність і 
різноплановість підходів до вивчення 
особливостей мислення питання 
моделювання екстремальних ситуацій 
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засобами імітаційного моделювання для 
розвитку мислення офіцерів є недостатньо 
вивченим. 

Мета статті полягає у з’ясуванні 
можливостей інформаційних технологій у 
моделюванні екстремальних ситуацій для 
підготовки офіцерів Збройних Сил України. 

Виклад основного матеріалу. 
Військовослужбовці є професійною групою 
для якої екстремальні ситуації є штатними, 
оскільки саме до дій в них вони й готуються. 
Перебіг подібних ситуацій важко 
передбачити наперед, розробити настанови 
щодо належних дій, ефективних за будь-яких 
ситуацій, адже ряд ситуацій взагалі 
неможливо передбачити. Об’єктивний 
процес інтелектуалізації праці вимагає 
формування в офіцера мислення, 
спрямованого на оновлення знань, 

підвищення кваліфікації, знаходження нових, 
оригінальних способів розв’язання проблем, 
прогнозування ситуацій і прийняття 
нестандартних рішень [4, 5]. 

Трактуючи мислення як процес руху 
думки від невідомого до відомого, вважаємо, 
що мислення починається там, де перед 
людиною постає нове, невідоме і коли вона 
починає аналізувати, порівнювати, 
узагальнювати. Такі питання виникають в 
умовах проблемної ситуації. Тобто мислення 
є процесом вирішення задач та проблем. 
Саме в такій якості мислення бере участь у 
життєдіяльності людини, забезпечуючи її 
широкими адаптаційними можливостями [6]. 
Згідно з В.Ф.Спірідоновим [1], мислення 
спрямоване на вирішення задач та проблем, 
протікає у формі процесу (Рис. 1) [7]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Алгоритм запуску мислення при виникненні проблемної ситуації 
Професійне мислення офіцерів повинне 

бути спрямоване на перетворення 
навколишньої дійсності, виконання широкого 
спектру дій та готовності до швидкої 
несподіваної зміни обстановки, але не всі 
військовослужбовці вирішуючи питання під 
впливом тиску та приймаючи рішення 

відчувають впевненість, навіть добре 
обдумуючи їх. Іноді навіть бояться зробити 
неправильне рішення або й неспроможні 
прийняти рішення в екстремальній ситуації.  

Вживаючи термін “екстремальність” в 
нашій статті мова йтиме не про звичайні 
умови діяльності, а про істотно відмінні від 

Проблемна ситуація є початковим моментом мислення. 

Ситуація, в якій виникають задачі, які пов’язані 
з інтелектуальною діяльністю. 

Ситуація включає особистість в активний мислитель ний процес. 

Ситуація – це конфлікт між тим, що дане суб’єкту, 
і тим, чого він повинен досягти. 

Під проблемою розуміють особливий вид інтелектуальних задач, я
кі мають наступні характеристики: 

Потребу в  
досягненні мети. 

Умови, в яких ставить
ся дана мета 

Мету, орієнтовну  
основу для  

розв’язання задач. 

Недостатність стандартних засобів розв’язання,  
які випливають безпосередньо із умов 
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них. Екстремальність обумовлюється не лише 
інтенсивністю впливів на людину, але й цілим 
рядом параметрів: якісною своєрідністю 
середовища, у якій протікає людська 
діяльність (вплив температури); характер 
впливів (неприємність, монотонність); 
об’єктивна складність самого завдання 
(переробка величезних потоків інформації, 
необхідної для виконання тих або інших дій, 
відволікаючі впливи, високий темп роботи й 
т.п.). Одним з найважливіших факторів 
екстремальності є час. Доступний людині 
оптимальний темп діяльності в різних осіб 
неоднаковий, і перехід через індивідуальні 
межі цього темпу веде до виникнення 
психічної напруженості. Розумова діяльність 
офіцера під час екстремальної ситуації 
протікає у стані граничної напруги, 
хвилювань, втоми, тривоги, почуття 
відповідальності, а думка, за цих умов, має 
функціонувати гранично чітко. 

Останнім часом “екстремальність” 
здебільшого вживається як умова, що 
породжує емоційний стрес, в той час 
традиційно воно позначає лише 
надзвичайний вплив, крайні граничні 
значення. Таким чином, екстремальність – 
такий стан умов життєдіяльності, який 
небезпечний для життя та здоров’я і при його 
усвідомленні виникає психоемоційна 
напруженість [8].  

Один із шляхів моделювання 
екстремальних ситуацій на заняттях з 
офіцерами є наближення зовнішніх умов 
занять до реальних, тобто відтворення 
зовнішньої картини екстремальних ситуацій з 
використанням систем імітаційного 
моделювання [9]. 

Велика кількість зусиль спеціалістів 
спрямована на покращення якості і 
надійності тренажерів імітаційного 
моделювання. Питання відповідності 
оригіналу (наскільки тренажер відображає 
функції і процеси), деталізації (наскільки 
точним є зображення тренажером вигляду 
систем, оточення або процесів) також 
ставлять вимоги до високої обчислювальної 
потужності комп’ютера. 

Для підготовки військовослужбовців 
використовують реальні, віртуальні та 
конструктивні тренажери [2]. 

Реальні тренажери дозволяють 
моделювати реальну ситуацію, в якій людина 
використовує реальне обладнання в 
реальному вимірі (польові навчання). 

Використовуючи віртуальні тренажери 
людина користується віртуальним 
обладнанням у віртуальному світі (оточенні). 
Здебільшого вони використовуються для 
підготовки окремих осіб, частин або 
екіпажів. 

Конструктивні тренажери являють 
собою комп’ютерні програми. Їх часто 
називають військовою грою так як вони 
схожі на настільні військові ігри, в яких 
гравці командують арміями солдат і 
технікою. Використовуються для підготовки 
командирів та їх штабів. Користувач вводить 
інформацію, яка викликає певні дії й отримує 
результат. Наприклад, офіцер вводить 
інформацію, в якій вказує, що військовий 
підрозділ має здійснити марш та вступити в 
бій з супротивником. В програмі 
визначається швидкість пересування, ефект 
від зіткнення з ворогом, і пошкодження, що 
отримано під час зіткнення. Переваг 
використання конструктивних тренажерів 
дуже багато [2]. Зокрема: 

- вони збагачують досвід командирів та 
офіцерів штабу; 

- дозволяють навчати одночасно 
багатьох людей з різних підрозділів в одному 
місці (центрі імітаційного моделювання) без 
розгортання на полігоні, не вимагаючи 
особливих витрат; 

- дозволяють випробовувати 
різноманітні плани чи тактики в реальному 
вимірі. 

- можуть запускатись декілька разів з 
різними або з одним і тим же сценарієм 
(перегравання сценаріїв, початок та зупинка 
процесу моделювання); 

- дозволяють змінювати перемінні 
(місцевість, погодні умови, можливості 
ворожої сторони), для розуміння їх впливу на 
бойову операцію; 

- є єдиної можливістю для підготовки 
персоналу до дій в екстремальних умовах;  

- поглиблюють як особистісні, так і 
групові навички перед реальним виконання 
завдання; 

- забезпечують ретельний аналіз 
проведених дій (АПД). 

Водночас конструктивні тренажери 
суттєво залежать від точності та деталізації 
бази даних. 

Як бачимо, конструктивні тренажери 
багатофункціональні, оскільки під час 
проведення навчань з використанням систем 
імітаційного моделювання можна 
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відпрацювати ряд різноманітних дій та 
заходів. Прикладом таких дій можуть бути 
бойові операції, збройні конфлікти, контроль 
за пересуванням біженців, відновлення 
системи комунікацій та транспортної 
інфраструктури, також допомога у створенні 
шкіл та медичних установ. 

Як ще одну перевагу систем 
імітаційного моделювання можна розглядати, 
що учасникам навчань надається можливість 
покращити, як міжнародну, так і національну 
оперативну сумісність між організаціями 
шляхом створення навчального середовища, 
яке дозволяє представникам військових 
підрозділів (сухопутних, військово-морських, 
повітряних) та іншим організаціям, що 

приймають участь у навчанні, разом 
проходити підготовку до спільних задач [2]. 

Наглядним прикладом конструктивного 
тренажеру є система JCATS (Joint Conflict and 
Tactical Simulation) (рис. 2). Він 
використовується військовими фахівцями в 
якості інструменту для спільної підготовки, 
аналізу, планування та репетиції завдання. 
Також моделюються такі елементи, як пальне 
та боєприпаси, декілька категорій ураження, 
сміття від зруйнування будинків, а операції з 
обслуговування технік. Офіцери розробляють 
сценарії, приймають рішення, розташовують 
сили, а також готують і виконують плани [2, 
10]. 

 
Рис.2 Інтерфейс системи JCATS 

При роботі з системою JCATS 
відбувається імітація реальних операцій з 
застосуванням існуючої техніки, процесів, 
фактору часу. Окрім того в системі 
враховується навколишнє середовище, карти, 
місцевість, погодні умови, супротивник, 
цивільне населення, повсякденні дії, технічне 
забезпечення. Користувачі проводять 
планування, координацію, готують накази, 
відповідають на дії ворога як під час 
реальних навчань. За допомогою тренажеру 
можна готуватись до проведення операцій в 
будь-якій точці світу. 

Все це дозволяє офіцерам в ході занять 
відчувати себе учасниками реальних подій. 
Зовнішня картина навчальної обстановки, 
схожа на реальну, створюється вибором 
важких умов місця подій, часу, освітленості, 
імітацією предметів, явищ, факторів, 
властивих екстремальним ситуаціям, 

постановкою перешкод, виконання 
(програшем) дій з максимально можливим 
фактичним використанням техніки, засобів 
нападу й захисту, ускладненням завдань. 
Імітаційне моделювання наближує 
проведення практичних занять до умов, що 
відповідають екстремальним [2]. 

Д.О.Александров зазначає, що 
екстремальні ситуації поділяються на чотири 
групи: спричинені надзвичайними умовами, 
життєві, повсякденні, пов’язані з 
захопленням потенційно небезпечними 
видами хобі та службові, професійні – 
зумовлені виконанням фахових обов’язків. 
Система JCATS дозволяє моделювати дії під 
час стихійних лих, надзвичайних станів, 
природних чи техногенних катастроф, війни, 
миротворчі операції, масові терористичні 
акції, пожежі, гострий брак часу, необхідність 
одночасного вирішення декількох однаково 
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важливих завдань. Можливість поєднання 
компонентів – важлива властивість 
імітаційного моделювання [2]. 

Професійна діяльність офіцера 
пов’язана з небезпекою для життя і здоров’я 
(миротворчі операції, дії в умовах введення 
надзвичайного стану, військові конфлікти, 
інтенсивне та тривале навантаження при 
повсякденному виконанні службових 
обов’язків та ін.). 

Під час навчань з використанням 
імітаційного моделювання офіцери проходять 
підготовку до екстремальних ситуацій, які є 
частиною їх професійної діяльності, ще до 
того, як вони опиняться в реальних 
екстремальних умовах [2, 8]. Задамося 
запитанням: що притаманно екстремальній 
ситуації, в якій приходиться діяти офіцеру, й 
які стани необхідно моделювати для його 
підготовки? 

1) Швидкоплинність. Процес 
моделювання в системі JCATS проходить у 
режимі реального часу, тобто сценарій 
розгортається з реалістичною швидкістю, 
тому дії учасників пов’язані з необхідністю 
діяти в умовах жорсткого дефіциту часу, в 
максимально швидкому темпі та високому 
рівні організованості й зі значним 
психологічним навантаженням (участь у 
ліквідації наслідків катастрофи). Ми маємо 
можливість проводити моделювання швидше 
або повільніше від реального часу. В системі 
можливо уповільнити час задля того, щоб 
більш детально вивчити складні події або 
події, що швидко розгорталися або навіть 
зробити так званий “Replay”, тобто записати 
увесь процес моделювання. Так само, ми 
маємо можливість проводити моделювання 
швидше від реального часу для того, щоб 
зменшити кількість необхідного часу для 
перегляду процесу, який в оригіналі триває 
дуже довго; або заради проведення аналізу 
військового сценарію для того, щоб 
зрозуміти, які можливі наслідки при певних 
умовах. 

2) Довготривалість. При роботі з 
системою моделюється психологічно 
напружена діяльність протягом тривалого 
часу (навантаження при повсякденній 
діяльності). 

3) Невизначеність. Ввідні, які задаються 
протягом навчання, потребують прийняття 
рішення за наявності альтернативних, 
суб’єктивно однаково значимих варіантів 
поведінки (повідомити про службову 

недбалість, протиправну поведінку товариша 
чи залишитися з ним у добрих стосунках; 
виконати службовий обов’язок чи не 
втручатися в події задля власної безпеки). 

4) Ситуація, що потребує постійної 
готовності до дій. Під час навчань 
моделюються ситуації перебування в 
монотонних, мало змінюваних умовах в 
очікуванні екстремальних змін (чергування, 
перебування в засідці, патрулювання). 

5) Заснована на надходженні ймовірно 
недостовірної, суперечливої інформації. За 
сценарієм навчань можливо надавати ввідні, 
які потребують екстрених дій за відсутності 
впевненості в достовірності одержаної 
інформації (повідомлення про зникнення, 
мінування, миротворчі місії) та породжена 
суб’єктивними обставинами (відволікання чи 
нестійкість уваги, непрофесійне виконання 
дій та ін.). 

Велике значення у стимулюванні 
розумової діяльності у процесі розв’язання 
завдань відіграють почуття. Почуття 
породжують виникнення ідеї та подолання 
утруднень, що виникають на шляху до 
результату [6]. 

Офіцери повинні побачили, відчули, 
перенесли, пережили вплив на собі цих 
ситуацій і факторі. У процесі ознайомлення з 
негативними факторами варто не просто їх 
показувати, але й вчити правильно 
сприймати, оцінювати у практиці прийняття 
рішень і дій. Для цього проводять ряд 
підготовчих занять до початку навчання 
(розповідають про саму систему, її 
можливості та перебіг навчань) та після 
завершення АПД матеріали для якого 
збирають під час всього навчання. 

Наближення внутрішніх умов є другим 
шляхом у моделюванні екстремальних 
ситуацій, тобто є другим шляхом у 
моделюванні екстремальних ситуацій, тобто 
відтворення на заняттях таких психічних 
процесів і станів військовослужбовців, які 
максимально наближені до тих, що можуть 
виникнути у них в екстремальних ситуаціях. 
Потрібна актуалізація відповідних спонукань, 
думок, переживань, вольового й фізичного 
напруження, моральних норм поведінки та 
ін. Отже, постає необхідність 
цілеспрямованого моделювання психічних 
процесів, станів і труднощів: мотиваційних, 
пізнавальних, інтелектуальних, емоційних, 
вольових, психофізичних. Під час тренування 
з тренажером JCATS події розвиваються 
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непередбачено та неочікувано, що стимулює 
такі вищі психічні пізнавальні процеси як 
уява та практичне мислення, основна задача 
якого підготовка фізичного перетворення 
дійсності: постановка мети, створення плану, 
проекту, схеми [9]. 

Крім того під час навчань можливо 
повторити та відіграти ситуації багато разів, 
змінюючи як умови ситуації так і просто 
надати можливість ще раз відіграти ту ж саму 
ситуацію, але вже приймаючи інші рішення. 
У багатьох джерелах зазначається, що 
практичне мислення здійснюється під час 
практичної діяльності і безпосередньо 
направлено на вирішення практичних задач. 
Саме цей вид мислення визначає успішність 
багатьох видів професійної діяльності. 
Характерним є мислення офіцера, що 
ґрунтується на великому запасі знань і 
потребує одночасного охоплення всіх 
аспектів розв’язуваного питання, швидкого 
аналізу і систематизації матеріалу значного 
обсягу та надзвичайної складності. До того 
ж, практичне мислення часто розгортається в 
умовах дефіциту часу, що підкреслює його 
значущість. Складання плану ведення бою 
після його закінчення робить роботу 
безглуздою. У практичному мисленні дуже 
обмежені можливості для перевірки гіпотез. 
Військові фахівці розв’язують насамперед 
практичні задачі, пов’язані з аналізом 
конкретних проблемних ситуацій і пошуком 
оптимальних рішень [2, 11]. 

Підвищення ефективності дій при 
виникненні екстремальної ситуації 
виражається у мобілізації усіх ресурсів 
психіки людини на подолання несприятливих 
обставин. При цьому спостерігається 
підвищений самоконтроль, чіткість 
сприйняття і оцінки того, що відбувається, 
вчинення адекватних ситуації дій. Така форма 
реагування, звичайно, найбільш бажана, але 
ж чи у всіх і завжди її можна спостерігати? 
Подібне реагування на екстремальну 
ситуацію можливе лише при наявності 
певних якостей і спеціальної підготовки 
людини до дій в такій ситуації. Якраз на 
цьому ми й зупинимося [12]. 

Знаходження людини в екстремальній 
ситуації має певні особливості поведінки, а 
саме: високий рівень регуляції (адаптивна 
поведінка, мобілізація) поліпшуються 
функції психіки, своєчасно прогнозуються 
зміни обставин, оперативно застосовуються 
необхідні прийоми та засоби дій, 

підвищується вольова керованість діяльністю 
та її загальна ефективність; або ж низький 
рівень регуляції (не адаптивна поведінка) 
порушується впорядкованість психічних 
процесів, послідовність і точність виконання 
прийомів та дій, ігнорується набутий у 
процесі професійної діяльності досвід, 
спостерігається стереотипність рухових 
реакцій без ситуативної необхідності в них 
чи уповільненість дій аж до повного 
заціпеніння. 

Професійна діяльність 
військовослужбовців в напружених ситуаціях 
переважним чином визначає ефективність 
вирішення складних оперативно-службових 
завдань. Психічна діяльність офіцера в 
екстремальних умовах притаманні певні 
особливості. Труднощі досягнення цілей в 
екстремальних умовах, складність умов і 
способів рішення службово-бойових задач 
визначають складність і особливості 
психічної діяльності керівника. Піддаються 
суворим випробуванням їх розум і воля. 
Рішення завдань може бути успішним, якщо 
керівник діє насамперед розумно, 
професійно, розбирається в тому, що 
відбувається, приймає рішення в повній 
відповідності з особливостями обстановки, 
передбачає її зміни. Дії командира в 
екстремальних умовах – це безперервна, 
напружена і важка робота його розуму. 

Складність екстремальної обстановки, 
безупинна динаміка, неповнота і 
запізнювання інформації про зміни 
вимагають від керівника величезних зусиль і 
професіоналізму для створення подумки 
уявної картини того, що відбувається. Йому 
доводиться припускати і уявляти, розважливо 
заповнюючи наявні інформаційні порожнечі, 
збираючи мізерні одиниці достовірної 
інформації, перевіряючи і відкидаючи 
помилкові дані. Мислення керівника 
вплетене в практичну діяльність і тому 
розглядається як один з видів практичної 
діяльності, а його продукти постійно 
піддаються суворій перевірці практикою. 
Складність екстремальних подій і інформації 
про них вимагає розвинутої здатності 
офіцера до аналізу, вміння розбиратися в 
складних і заплутаних даних про обстановку, 
не обминати дрібних деталей і водночас 
бачити головне. Потрібні швидкість 
орієнтування в швидкоплинних обставинах, 
гостре почуття часу і ритму подій, що 
відбуваються, простору, місцевості, на якій 
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здійснюється операція. Щоб діяти 
оперативно, адекватно і сміливо, треба і 
мислити рішуче і врівноважено. Під час дій в 
екстремальних ситуаціях неможливо усе 
передбачити, хоча прагнути до цього 
потрібно. Керівнику варто зберігати постійну 
внутрішню готовність до непередбаченого і 
швидкого реагування. Необхідний 
відповідний настрій, кмітливість, гнучкість і 
оригінальність мислення, не скутість 
консервативними і стандартними оцінками і 
рішеннями [13]. 

Висновок. Моделюючи екстремальні 
ситуації засобами інформаційних технологій 
надзвичайно важливо зберегти спокій і 
холоднокровність, швидко оцінити 
обстановку, не піддатися прагненню діяти 
стереотипно. Неординарна дія може 

виявитися єдиним правильним виходом із 
ситуації, що склалась. Перспективним 
засобом, спроможним активізувати та 
розвивати мислення офіцерів, є система 
імітаційного моделювання. Поєднання 
розвитку практичного мислення та 
імітаційного моделювання дозволяє 
підготувати фахівців до їх професійною 
діяльності, надаючи їм можливість 
використовувати знання та набувати досвіду, 
а візуалізація гри, дозволяє ще й наочно 
бачити результати своїх рішень та дій. 

В цілому, імітаційне моделювання 
дозволяє відпрацювати різноманітні 
професійні навички, процедуру та 
поведінкові дії в екстремальних умовах, не 
витрачаючи кошти, час, без ризику фізичного 
чи психічного травмування людей. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF MODELING THE EXTREME SITUATIONS BY 

SIMULATION TOOLS 
This article examines the introduction of JCATS (Joint Conflict & Tactical Simulation) as a new long-range 

tool for modeling the extreme situations. JCATS capabilities, features and benefits for training the professional 
skills, procedures and behavior of the officers in extreme conditions were defined. The author underlines such 
advantages of simulation systems as low cost, safety, flexibility. Training audience acts during the exercise like in 
real-life situations, but without the risk of physical or mental injury. JCATS will become a valuable system for use 
by professors and students who take part in JCATS simulations and will enforce the learning process and training 
effectiveness. 

Key words: JCATS (Joint Conflict & Tactical Simulation), computer assisted exercise, practical thinking, 
information technologies, psychology, after action review. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ 
ПРАЦІВНИКІВ ОВС 

 
Стаття присвячена вивченню соціально-психологічних особливостей якості життя працівників 

ОВС. На основі проведеного дослідження встановлено, що соціально-психологічна модальність якості 
життя впливає на продуктивність професійної діяльності ОВС. Аналізуючи результати отриманих 
даних було виявлено, що парциально-параметричні прояви якості життя на рівні уявлень в підрозділах 
ОВС (КР, ППС, ДАІ) характеризуються специфічністю якісних і кількісних проявів. 

Ключові слова: якість життя, соціально-психологічна модальність, ціннісні орієнтації, кар’єрні 
установки, парциально-параметричні прояви. 

Статья посвящена изучению социально-психологических особенностей качества жизни 
сотрудников ОВД. На основе проведенного исследования установлено, что социально-психологическая 
модальность качества жизни влияет на продуктивность профессиональной деятельности ОВД. 
Анализируя результаты полученных данных было выявлено, что парциально-параметрические 
проявления качества жизни на уровне представлений в подразделениях ОВД (УР, ППС, ГАИ) 
характеризуются специфичностью качественных и количественных проявлений. 

Ключевые слова: качество жизни, социально-психологическая модальность, ценностные 
ориентации, карьерные установки, парциально-параметрические установки. 

Актуальність. Нами розглянуто важливе 
питання якості соціально-психологічних 
особливостей життя працівників ОВС. Більш 
актуальним це питання є в суспільстві в наші 
дні, тому що якість життя всього суспільства 
зазнає значних змін. Всі ці зміни напряму 
впливають на життя і професійну діяльність 
людини, в тому числі на життя і професійну 
діяльність співробітників ОВС. 

Метою даного дослідження є 
визначення соціально-психологічних 
параметрів якості життя та вивчення їх 
проявів у співробітників з різним статусним 
становищем, зайнятих у різних підрозділах 
ОВС. 

Особливістю професійної діяльності 
силових структур є підвищений ризик для 
життя як самих співробітників, так і в якійсь 
мірі членів їх сімей. Категорія якості включає 
в себе не тільки матеріальний рівень, але і 
здоров'я, якість середовища, рівень 
задоволеності роботою, забезпеченістю 
життя сім'ї та інше. В Україні в умовах 
соціально - економічної трансформації і 
напруженості особливо зростають соціально 
- психологічні, моральні і громадянські 
навантаження. Особливо вони помітні в 
професійному просторі ОВС. 

Комплексне вивчення соціально - 
психологічних параметрів якості життя на 
рівні особистості, соціальних груп і 

суспільства дає можливість глибше 
проникнути в структури вимогливо - 
мотиваційного, ціннісно -цільового, 
соціально - особистісного, соціально - 
психологічного простору особистості, сім'ї, 
професійно - середовищних умов 
життєдіяльності і суспільства в цілому. І 
такий підхід дозволить розширити наукові 
знання про взаємозв'язок інваріантних і 
специфічних індикаторів якості життя в 
різних соціальних групах, а також 
прогнозувати і коригувати процес 
державного регулювання якості життя 
населення, в тому числі працівників ОВС 
України. 

Дослідження обумовлено соціальною 
значимістю вивчення психологічних 
особливостей якості життя, недостатньою 
розробленістю методологічних підстав 
вимірювання якості життя на рівні 
особистості, соціальних груп і суспільства, 
структури парціальних соціально-
психологічних параметрів якості життя, а 
також слабкою вивченістю його проявів у 
професійному просторі ОВС. 

Разом з тим зміни соціальних ціннісних 
орієнтацій, моральних і ряду правових норм, 
ускладнення криміногенної обстановки та 
інші соціальні процеси останнього 
десятиліття істотно і багатопланово 
позначилися, в першу чергу, на 
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психологічних характеристиках професійної 
діяльності та особистості працівника органів 
внутрішніх справ. Психологічні чинники 
професійного середовища та діяльності 
співробітників органів внутрішніх справ, 
порівняно з масовими видами професійної 
діяльності безпосередньо пов'язані з 
підтриманням соціально-економічної та 
правової безпеки країни. 

Відмінними особливостями професійної 
діяльності працівників ОВС є виняткова 
соціальна значимість вирішуваних завдань, 
своєрідність цілей, вплив потужних 
середовищних факторів - екстремальних 
умов, небезпеки, раптовості (несподіваних і 
різких змін значущої обстановки). Виходячи 
зі специфіки діяльності працівників ОВС, 
важливості та складності виконуваних ними 
завдань, до професійної діяльності 
працівників ОВС традиційно пред'являються 
надзвичайно високі вимоги. 

Аналіз психологічної проблематики в 
структурі управління ОВС сприяв розвитку 
напрямків, орієнтованих на вдосконалення 
конкретних видів правоохоронної діяльності 
в просторі оперативно-пошукових 
підрозділів (карний розшук, ДАІ, ППС), а 
також діяльності дільничних інспекторів, 
штабних співробітників та ін. 

Більшість вітчизняних авторів схильні 
визначати якість життя з позиції системно-
комплексного або інтегративного підходу. 
Якість життя - це система єдності духовних, 
інтелектуальних, матеріальних, 
соціокультурних, екологічних і 
демографічних компонентів життя. У ньому 
полягають і індивідуальна, і суспільна 
(соціальна) якість життя, розкривається 
різноманітність потреб людини, його 
потенціал до всебічного, гармонійного, 
творчого розвитку. 

З вищевказаного випливає, що якість 
життя базується на двох соціальних 
конструктах: 1. Висока якість життя 
особистості як окремого громадянина - це 
коли у нього є високий життєвий потенціал 
(міцьне здоров'я, почуття самовпевненості, 
прагнення до активного усвідомленого 
життя, наявність певних здібностей, гарна 
освіта), сформована система особистісно 
значущих, соціально позитивних 
усвідомлених життєвих орієнтацій, 
цінностей, інтересів, цілей і стилів поведінки, 

задоволені первинні (базові) фізіологічні і 
психологічні потреби, приоритетними є 
вторинні потреби - потреби зростання 
(самоактуалізації та самореалізації у 
відповідності зі своїми вподобаннями й 
життєвими планами) і є умови для реалізації 
цих потреб, здійснюється усвідомлена 
життєдіяльність з етапними і кінцевими 
досягненнями та переважають позитивні 
емоції і почуття. 2. Висока якість життя 
суспільства - це коли є високий життєвий 
потенціал суспільства, тобто абсолютна 
більшість громадян ідентифікують себе з 
суспільством і при цьому відчувають себе в 
безпеці в усіх відношеннях, а їх 
життєдіяльність відповідає описаним вище 
критеріям високої якості життя окремого 
громадянина, задоволені базові потреби всіх 
членів суспільства на рівні не нижче 
мінімального соціального стандарту, тобто, 
ліквідована бідність, здійснюється політична, 
громадська, підприємницька, виробнича, 
господарська, наукова, культурна діяльність 
за всіма напрямками соціально-економічного 
розвитку з етапними досягненнями, котрі 
позитивно впливають на якість життя всього 
населення; абсолютна більшість населення 
задоволена своєю країною і тим, що в ній 
відбувається, відчуває почуття гордості за неї. 

У даному дослідженні уявлення про 
якість життя розглядається як актуальне 
ставлення індивіда до життя в цілому й 
окремих її парціальним параметром. 
Порціально-параметричне уявлення про 
якість життя виконує ряд найважливіших 
функцій у життєдіяльності людини. По-
перше, воно відображає соціально-
економічні умови життя особистості, 
соціально-економічне макро- і 
мікросередовище. У нашому дослідженні 
уявлення про якість життя вивчалися на рівні 
особистості (мікрорівень), а також різних 
соціальних груп у професійному просторі 
ОВС і на рівні суспільства (макрорівень). 

Можна сказати, що з одного боку, якість 
життя є соціально-економічним явищем, 
об'єктивним процесом, розвиток якого не 
може бути змінено свідомими вольовими 
діями. З іншого боку, якість життя може 
проявлятися через суб'єктивне, оціночне 
ставлення особистості до її власної 
життєдіяльності. 

Аналізуючи отримані дані методики 
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«Оцінка рівня задоволеності якістю життя» 
Н. Є. Водоп'янової було виявлено, що 
найменша задоволеність міжособистісними 
відносинами характерна для співробітників 
КР і ППС. У той же час для співробітників 
КР типовою є наявність середньої 
задоволеності на рівні 40%.  

 У цілому ж діапазон низької 
задоволеності властивий співробітникам 
ППС (сумарний показник дорівнює 75%). 
Найвищі показники задоволеності 
міжособистісними відносинами 
спостерігалися в підрозділах ДАІ. 

При порівнянні емоційних проявів у 
досліджуваних групах показники були 
неоднорідні. Так, на рівні особистості 
переважав спокійний, врівноважений стан 
(60%). У групах старших наукових 
співробітників домінували позитивні 
емоційні стани, а саме: радісний стан (52%), 
приємний - 50%. У 15 групах молодших 
наукових співробітників мали місце 
напруженість і роздратування (68%), 
байдужість, пасивність (48%). 

Для суспільства в цілому характерне 
переважання негативних емоційних станів 
(байдуже-пасивний - 24%, незадоволений, 
роздратований - 32%). Нейтральні стани були 
типові для 28% досліджуваних, а світлі, 
приємні - для 50-83%. Вивчення соціально-
особистісної якості у співробітників 
оперативно-пошукової діяльності виявило 
велику задоволеність якістю життя у 
співробітників ДАІ і ППС. Часткова 
задоволеність спостерігалася в групі КР.  

Соціально-особистісне благополуччя у 
досліджуваних підрозділах ОВС 
погоджувалося з різними парціальними 
параметрами. На рівні особистості і 
суспільства воно пов'язувалося з 
матеріальним благополуччям (28-30%), на 
рівні вищого комскладу - з наявністю 
вільного часу для відпочинку (20%) і 
можливістю отримання освіти (26%), у 
молодшого комскладу з гарантованістю 
роботи (18%), матеріальними і житловими 
умовами (16%), у рядового складу - з 
можливістю отримання медичної допомоги 
(28%) і матеріальним благополуччям (16%).  

Вивчення соціально-економічної якості 
показало, що співробітники досліджуваних 
груп ОВС схильні відносити себе до 
середнього прошарку суспільства. Найбільша 

ж вираженість цієї тенденції характерна для 
ДАІ (75%). Задоволеність професійною 
діяльністю була максимальною у старших 
наукових співробітників (48-60%), а в групі 
молодших наукових співробітників 
домінувала незадоволеність в 52% випадків. 
Показники професійної діяльності 
спрямовані на рівні суспільства - з отримання 
належної зарплати (60%). 

Якість особистої свободи проявлялася на 
рівні особистості (22%); старші наукові 
співробітники (18%). В інших групах воно 
зводилося до відкритості вираження своєї 
позиції у старших наукових співробітників - 
18% і у молодших наукових співробітників - 
можливості впливу на свій колектив (15%). 
Якість особистої свободи у всіх групах 
пов'язувалася з «можливістю жити, як тобі 
хочеться» (15-18%). Серед бар'єрів особистої 
свободи велике місце було відведено 
матеріальним утрудненням, кризі моралі, 
ослабленому здоров'ю. 

Якість умов життєдіяльності 
оцінювалося в усіх групах ОВС на 
середньому рівні (30-75%), а задоволеність 
якістю середовища була на рівні 15-65% 
випадків. Якість дозвільної життєдіяльності 
на рівні особистості і суспільства виявило 
кількісну і якісну невиразність. Якість 
здоров'я у співробітників оперативно-
пошукової діяльності показало на 
переважання задовільного стану здоров'я, що 
поєднує в собі працездатність при наявності 
захворювань. Така оцінка здоров'я в більшій 
мірі відзначалася у співробітників ППС, у 
співробітників КР і ДАІ мала середню 
вираженість. 

Аналізуючи результати якості потребно-
мотиваційної сфери в групах ОВС У ході 
вивчення якості базової споживчої сфери, 
відповідної піраміді потреб А. Маслоу, було 
виявлено досить високі прояви матеріальних 
і фізіологічних потреб (4,3-4,5 балів), а також 
істотна вираженість потреб у соціальних 
зв'язках (4,2-4,6 балів) і самоповагу, визнання 
з боку інших людей (4,0 балів) у всіх 
досліджуваних групах, за винятком рядових. 
В даній групі, в порівнянні зі старшими 
науковими співробітниками і групою 
молодших наукових співробітників були 
значно нижчі прояви матеріальних потреб 
(3,8 бала) і потреби в соціальних зв'язках, 
пов'язаної з приналежністю до певної групи 
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(3,4 бала). Найнижчими показниками у всіх 
досліджуваних групах з'явилися прояви 
потреби в самореалізації (3,3-3,5 балів). 

У цілому вираженість домінуючих 
потреб у досліджуваних групах виявилася 
неоднозначною. Так, у групі старших 
наукових співробітників провідною 
потребою з'явилася потреба в соціальних 
зв'язках (4,6 бала), у молодших наукових 
співробітників - фізіологічні потреби (4,5 
бала), а в групі рядових - потреби в 
самоповазі (схвалення і визнання з боку 
інших людей) і фізіологічні потреби. Обидві 
провідні потреби проявилися на рівні 4,2 
бала. 

Аналіз термінальних цінностей у 
старших наукових співробітників виявив такі 
їх рангові положення: друзі (28%), розваги 
(22%), активне життя і свобода (14%), 
здоров'я і любов (10%). До непривабливих 
цінностей старших наукових співробітників 
віднесли творчість, щастя інших, мудрість і 
сім'ю. У групі молодших наукових 
співробітників приорітетними цінностями 
з'явилися робота (34%), здоров'я (26%), 
матеріальна забезпеченість і сім'я (22%), 
багатство (10%). До числа малозначущих 
цінностей в даній групі були віднесені друзі, 
щастя інших, безсмертя, краса, власність, 
активне життя. На другому рівні значущості 
виявилися творчість, розваги, мудрість, 
свобода. 

У групі рядових серед виділених 
цінностей домінували здоров'я (85%), 
матеріальна забезпеченість (14%), мудрість 
(10%) і сім'я (6%). На особистісному рівні 
приортетними цінностями були здоров'я 
(16%), сім'я (13%), матеріальна 
забезпеченість (12%) і любов (11%) На рівні 
суспільства провідні місця належали 
матеріальній забезпеченості (15%) і здоров'ю 
(14%). 

Серед другорядних цінностей, поряд з 
меншим розкидом ціннісних складових, 
спостерігалося і звуження домінантних 
цінностей. Так, у групі старших наукових 
співробітників до числа другорядних 
цінностей були віднесені толерантність, 
патріотизм (16%). У групі МНС до 
другорядних цінностей були віднесені 
толерантність (21%), сенс життя і творення 
(14%). У пересічних такими цінностями 
з'явилися новизна і процвітання (18%). На 

рівні особистості серед другорядних 
цінностей домінували віротерпимість і 
духовність (16%). 

Виразність другорядних цінностей на 
рівні суспільства відрізнялася як за широтою 
діапазону, так і кількісним значенням. Дану 
групу цінностей склали «власність» (21%), 
«любов» (15%), «рівність», «процвітання», 
«стабільність» (14%), «здоров'я» (12%) 

Отримані дані про якість життя на рівні 
епохи і суспільства показали, що більшість 
співробітників КР і ДАІ на 50-60%-му рівні 
позитивно оцінили стан епохи. Амбівалентні 
оцінки були типові для ППС (65%) і ДАІ 
(50%). Загальновідомо, що якість епохи 
багато в чому визначається оцінками 
життєвих перспектив. З отриманих даних 
можна зробити висновок, що 75% 
співробітників ДАІ вважають, що життя 
«більш-менш налагодиться». Відповіді у 
формі «ніякого поліпшення не відбудеться» 
спостерігалися в групі співробітників ППС і 
КР - 60%, ДАІ - 25%.  

На рівні особистості ця тенденція 
переважала в 64%. Слід відзначити і високе 
представництво вибірки, що ускладнює 
оцінку життєвих перспектив сучасної епохи 
(20-36%). Подання про якість сучасної епохи 
можна якоюсь мірою отримати по 
репрезентативності соціально-психологічних 
потенціалів. Аналізуючи результати 
дослідження, слід зазначити, що більшість 
досліджуваних, незважаючи на незначність 
кількісних проявів, не впевнені в 
завтрашньому дні і житті в цілому. 
Максимальна вираженість даної тенденції 
спостерігалася в групі молодших наукових 
співробітників і рядових (20-24%) 
Переважали вони на рівні особистості і 
суспільства (13-22%). У групі ж старших 
наукових співробітників домінували великі 
прояви впевненості у завтрашньому дні і 
житті в цілому (16-18%). Можна сказати, що 
більшість досліджуваних будують свої плани 
тільки на найближче майбутнє. На рівні 
суспільства та групи молодших наукових 
співробітників характерне поєднання планів і 
на найближче і на віддалений час (50%). На 
рівні особистості і в групі старших наукових 
співробітників ця тенденція проектування 
життєвих планів виявлялася в 20-32% 
випадків. 

З отриманих даних випливає, що серед 
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загальних тенденцій пов'язаних із 
спрямованістю діяльнісної самореалізації 
найбільшу вираженість отримали 
спрямованість на підвищення авторитетності, 
визнання та сімейної культури. Дещо 
слабкіше виражені спрямованість на 
розвиток лідерських здібностей та 
комунікативної компетентності. У групі 
старших наукових співробітників 
максимальні кількісні значення 
спрямованості були пов'язані з розвитком 
лідерських здібностей і авторитетності. Дещо 
менше була вираженість спрямованості на 
навчально-пізнавальну діяльність, сімейну 
культуру і зміцнення здоров'я і фізичного 
розвитку. Низькі значення були характерні 
для професійної майстерності, правової 
культури і духовно-моральної поведінки.  

Аналіз результатів порівняльного 
дослідження в групах ОВС свідчить про 
великі прояви особистісної самореалізації у 
співробітників ДАІ. Показники низької 
самореалізації були властиві группам КР і 
ППС. Як ми вже відзначали вище, виявлені 
нами уявлення про якість життя в різних 
підрозділах ОВС повинні піддатися 
перевірці за допомогою стандартизованих 
методик. Так, за допомогою методики Р. 
Кеттелла нами були підтверджені 
результати, пов'язані з особистісними 
особливостями підрозділів співробітників 
ОВС. Наприклад, такі якості якустановка на 
високий рівень самодисципліни, 
витриманість. Вони виражені досить високо 
і статистично значущі у співробітників КР. 
У меншій мірі вони виражені у 
співробітників ППС. Дещо інші результати 
отримані за фактором Е, хоча порівняння 
середніх балів дозволяє відзначити, що 
незалежність, самовпевненість, 
домінування - якості, що об'єднуються 
фактором Е, мають тенденцію більшої 
виразності у співробітників ДАІ і ППС. 
Таким чином, можна відзначити, що 
установка на соціальну домінантність 
найбільш виражена в групі співробітників, 
часто задіяних в екстремальних ситуаціях, 
ситуаціях ризику і стереотипізації 
поведінки. Таким чином, за допомогою 
методики Кеттелла отримано результати, 
що дозволяють аналізувати як загальні для 
співробітників ОВС соціально-психологічні 
установки так і специфічні, котрі 

домінують в групах співробітників з різною 
професійною успішністю. 

Вивчення кар'єрних установок 
співробітників ОВС має важливе значення 
для дослідження їх професійної мотивації та 
в цілому підтвердило виявлені нами 
тенденції. А саме, що співробітники ОВС 
характеризуються невисоким творчим 
потенціалом, ініціативою і напругою у 
службовій діяльності, неготовністю до 
активних дій у професійному просторі. 

Мотивація професійної діяльності 
співробітників ОВС характеризується 
орієнтованістю на інтеграцію різних сторін 
способу життя (цінність не конкретної 
роботи, а те, що вона дає можливість жити 
іншими сторонами життя), бажанням 
працювати з людьми, потребою в 
стабільності роботи і пільг. Остання 
установка породжує «людину системи», 
посилюючи консервативні тенденції фахівців 
правоохоронної системи. У побудові 
професійної кар'єри співробітники ОВС 
орієнтовані на використання професійних 
зв'язків, практичного досвіду, ніж на 
підвищення юридичної освіти. 

Висновки: Аналізуючи результати 
отриманих даних було виявлено, що 
парціально-параметричні прояви якості 
життя на рівні уявлень в оперативно-
пошукових підрозділах ОВС (КР, ППС, ДАІ) 
характеризуються специфічністю якісних і 
кількісних проявів. Статистично значущі 
відмінності були характерні для групи ДАІ і 
ППС (р <0,05). Парциально-параметричні 
оціночні уявлення про якість життя 
відбиваються на професійно-діяльних 
особливостях (задоволеності професійною 
мотивацією та конструктивності орієнтації).  

У підрозділах ДАІ високі показники 
парціальних параметрів якості життя 
виявлялися на тлі високих значень 
задоволеності, особистісної активності і 
конструктивності самореалізації (р <0,05). 

Соціально-психологічна модальність 
якості життя впливає на продуктивність 
професійної діяльності ОВС. Низькі 
показники соціально-економічного та 
соціально-особистісного благополуччя в 
підрозділах ППС проявлялися на тлі низької 
професійної мотивації, ухилення від 
професійного вдосконалення, професійно-
діяльнісних орієнтаціях (р <0,01).  
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У підрозділах ОВС (ДАІ) поряд із 
середнім значенням параметрів 
економічного, соціально-особистісного, 
соціально-психологічного благополуччя 
відзначалися і високі показники соціальної 
активності, самореалізації, професійного 
самовдосконалення (г=0,46-0,57). На 

особистісному рівні прояви соціально-
психологічних параметрів якості життя за 
широтою діапазону і кількісної вираженості 
у співробітників ОВС виявилися на 
статистично значущому рівні, вищими в 
порівнянні з парціальними індикаторами 
суспільства (0,55). 
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE QUALITY OF LIFE OF 

POLICEMEN 
The article is devoted to the study of social-psychological peculiarities of the quality of life of law 

enforcement officers. On the basis of the conducted research showed that socio-psychological modality quality of 
life affects the performance of the professional activities of internal Affairs agencies. Analyzing the results of the 
obtained data revealed that the partial-parametric manifestations of quality of life at the conceptual level of the 
ATS units (criminal investigoaion, postovaya patrol servise, traffic police) are characterized by specificity of 
qualitative and quantitative manifestations. 
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ОСОБЛИВОСТІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЖІНОК, 
ЗАСУДЖЕНИХ ЗА РІЗНІ ВИДИ ЗЛОЧИНІВ 

 
У статті представлені результати дослідження особливостей самоактуалізаційних тенденцій 

жінок, засуджених за різні види злочинів. Проведене дослідження сутності кримінальної особистості 
жінок злочинниць виявило відмінності самореалізації в рамках злочинної та нормативної поведінки 
серед жінок. 

Ключові слова: самоактуалізація, жіноча злочинність, потребова сфера особистості. 
В статье представленны результаты исследования особенностей самоактуализационных 

тенденций женщин, осужденных за различные виды преступлений. Проведенное исследование сущности 
криминальной личности женщин преступниц выявило отличия самореализации в рамках преступного и 
нормативного поведения среди женщин.  

Ключевые слова: самоактуализация, женская преступность, потребностная сфера личности. 
Постановка проблеми. При вивченні 

злочинності - традиційно розмежовуються 
злочинність чоловіків і жінок, або чоловіча і 
жіноча злочинність. Особливості 
кримінологічної характеристики жіночої 
злочинності значною мірою визначаються 
специфікою способу життя жінок, 
своєрідністю їх діяльності, соціальних 
позицій і ролей. У той же час ця злочинність, 
зрозуміло, відображає загальні 
закономірності злочинності та її змін. Вона 
виступає в якості підсистеми загальної 
злочинності і органічно з нею 
взаємопов'язана. 

Жіноча злочинність, яка представляє 
собою взаємозв'язок елементів, що 
утворюють її цілісність, є відносно 
самостійною системою зі специфічними 
властивостями. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Щоб краще зрозуміти сутність 
кримінальної особистості, доцільно 
звернутися до гіпотези самоактуалізації. 
Вважаємо, що саме вона дозволяє пояснити, 
чому соціальна роль злочинця є привабливою 
для деяких індивідів, та є надзвичайно 
стійкою і часом навіть безальтернативною. 
Поняття самоактуалізації виникло в рамках 
гуманістичної психології та означало 
глибинну потребу людини якомога більш 
повно самовизначитися. К. Роджерс 
розглядав прагнення до самоактуалізації в 
якості головного мотиваційного фактора і 
розумів її як процес реалізації людиною свого 
потенціалу з метою стати повноцінно 
функціонуючою особистістю. А. Маслоу 
називав самоактуалізуючихся тих осіб, хто 
живе повним життям, більш повним і 
осмисленим, ніж у середньостатистичного 
індивіда, мотивованого в основному 

дефіцітарними потребами. У кінцевому 
рахунку мова йде про вміння максимально 
використовувати свій внутрішній потенціал. 

Досвід проблемної самоактуалізації або 
самореалізації за допомогою соціально 
несхвалюваних методів залишається без 
уваги як у вітчизняній, так і в зарубіжній 
науці. Згідно гуманістичної концепції, 
людина тільки тоді виявляє внутрішню 
гармонію і знаходить сенс свого життя, коли 
вона повною мірою є самоактуалізуючою 
особистістю. Можна стверджувати, що саме 
соціальна роль злочинця є для деяких людей 
головним способом самоактуалізації. 

У зв'язку з цим кримінальну 
самоактуализацию слід визначити як форму 
реалізації особистістю свого унікального 
негативного потенціалу. Це спроба знайти 
своє місце в світі, надати осмисленість 
існуванню, вибудувати внутрішню систему 
координат, тісно пов'язану з кримінальною 
субкультурою. Роль злочинця подібна 
екзистенціальної ніші для розгубленій і 
неадаптівной особистості: замість сумнівних 
шукань вона надає індивіду незбиране 
світовідчуття зі своїми поняттями про добро і 
зло, цілі в житті, духовних цінностях і 
орієнтирах і т.ін. 

Отже, кримінальна самоактуалізація - це 
процес, завдяки якому індивід 
самореалізується, набуває відчуття 
особистісної цілісності, осягає сенс буття і 
здійснює свою діяльність в рамках злочинної 
субкультури. 

Постановка завдання. Об’єкт 
дослідження – потребово-мотиваційна сфера 
особистості. Предмет дослідження – 
особливості самоактуалізаційних тенденцій 
жінок, засуджених за різні види злочинів. 
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Мета дослідження - на основі 
системного дослідження визначити 
особливості самоактуалізаційних тенденцій 
засуджених жінок з метою психокорекції в 
період первинної ресоціалізації. 

Для досягнення мети, вирішення 
поставлених завдань у роботі 
використовувались такі методи дослідження: 
«Самоактуалізаційний тест» (CAT), 
(Альошина Ю.Є., Гозман Л.Я., Заіка М.В., 
Кроз М.В.) 

У дослідженні брали участь жінки у 
віком від 25 до 35 років, засуджені за 
статтями 307, 317 КК України (злочини в 
сфері обігу наркотичних засобів та 
психотропних речовин) в кількості 132 осіб; 
за статтями 115, 121 КК України (злочини 

проти життя і здоров’я інших осіб) – 100 
осіб; за статтями 185, 186, 190 КК України 
(злочини проти власності) – 150 осіб, які 
відбувають покарання в Приазовській 
виправній колонії (107) в порівняльну групу 
входили жінки, які ніколи не притягувалися 
до кримінальної відповідальності, такої ж 
вікової категорії в кількості 102 осіб 
(робітниці відкритого акціонерного 
товариства «Бердянська трикотажна 
фабрика». 

Виклад основного матеріалу. Для 
дослідження рівня розвитку 
самоактуалізаційних тенденцій у 
випробуваних нами використовувався 
«Самоактуалізаційний тест» (САТ). Отримані 
результати представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Показники шкал самоактуалізації у жінок-злочинниць (бали) (М±σ) 

Шкали 1 група 2 група 3 група t (1 – 2) t (1 – 3) t (2 – 3) 
Те 9,6±2,7 5,8±2,5 7,3±2,2 2,7** 1,9* 1,9* 
I 55,4±9,3 35,2±8,5 42,5±8,1 2,1* 2,2* 1,6 

SAV 5,7±1,9 8,3±2,1 9,7±2,7 1,9* 2,7** 1,5 
Ех 11,4±3,3 9,6±2,3 12,3±3,8 1,9* 1,3 2,2* 
Fr 9,5±2,7 5,5±1,9 5,6±1,9 2,8** 2,7** 0,2 
S 4,8±1,7 7,7±3,1 5,8±1,6 2,1* 1,3 2,2* 
Sr 8,4±2,4 6,2±3,2 7,8±2,1 1,9* 0,9 2,1* 
Sa 12,3±3,8 8,8±3,6 10,7±2,6 2,3* 2,1* 2,1* 
Nc 3,6±1,3 3,2±1,4 4,9±2,5 0,3 1,2 2,1* 
Sy 3,3±1,2 3,5±1,1 3,3±1,5 0,3 0 0,3 
A 8,5±2,4 6,7±2,3 5,9±1,7 2,1* 2,5* 1,1 
С 6,8±2,2 5,8±2,1 9,5±2,6 1,1 2,4* 2,8** 

Cog 5,3±1,6 4,6±1,8 4,2±1,9 0,5 0,8 0,5 
Cr 7,7±2,8 5,1±1,2 5,4±1,3 2,1* 2,4* 0,4 

Примітка: * - р ≤ 0,05; ** - р ≤ 0,01. 
Отримані результати вказують на те, що 

за шкалою компетентності в часі (Те) 
найвищі результати мають випробувані 1 
групи (злочини в сфері обігу наркотичних 
засобів та психотропних речовин) (9,6 балів), 
найнижчі – випробувані 2 групи (злочини 
проти життя і здоров’я інших осіб) (5,8 
балів). Відмінності значущі між показниками 
випробуваних усіх досліджених груп на 
різному рівні значущості за t-критерієм 
Стьюдента. При цьому слід зазначити, що 
показники випробуваних 1 і 3 (злочини проти 
власності) груп перебувають у середньому 
діапазоні, а показники випробуваних 2 групи 
– у низькому. Низький бал за шкалою означає 
орієнтацію людини лише на один з відрізків 
часової шкали (минуле, сьогодення або 
майбутнє) і дискретне сприйняття свого 
життєвого шляху. Ряд емпіричних досліджень 
свідчить про безпосередній зв'язок орієнтації 
в часі з рівнем особистісного розвитку. 

Таким чином, можна сказати, що жінки, 
що скоїли злочини проти особистості 
(убивства, нанесення тяжких тілесних 

ушкоджень), сприймають своє життя не 
цілісно в часі, а – фрагментарно, тільки як 
минуле, сьогодення, або майбутнє. Таке 
сприйняття власного життя не дозволяє 
особистості критично ставиться до минулого, 
переосмислювати його, змінювати завдяки 
цьому своє сьогодення й планувати майбутнє. 
Людина неначе «зависає» у безчасовості й 
втрачає здатність до саморозвитку, руху 
вперед. 

Випробувані інших досліджених груп 
мають середні показники за цією шкалою, що 
свідчить про те, що вони більш цілісно 
сприймають своє життя, пов'язують минуле, 
сьогодення й майбутнє, однак не повною 
мірою. У зв'язку із цим їх особистісний 
розвиток уповільнюється або припиняється 
зовсім. 

За шкалою підтримки (I) найвищі 
показники у випробуваних 1 групи (55,4 
бали), найнижчі – у випробуваних 2 групи 
(35,2 бали). Відмінності значущі між 
показниками випробуваних 1 і 2, 1 і 3 груп (р 
≤ 0,05). Показники всіх випробуваних 
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перебувають у середньому діапазоні. Ця 
шкала вимірює ступінь незалежності 
цінностей і поведінки суб'єкта від впливу 
ззовні. Чім нижчі отримані бали, тим вищий 
ступінь залежності, конформності, 
несамостійності, екстернальності 
особистості.  

Тобто жінки, що скоїли насильницькі 
злочини, найбільш залежні від інших людей і 
зовнішніх обставин. Вони мають труднощі 
при необхідності самостійно ухвалювати 
рішення, конформні стосовно значущого 
оточення.  

Найбільш незалежні жінки, засуджені за 
злочини, пов'язані з торгівлею наркотиками. 
Хоча рівень їх самостійності явно 
недостатній для зрілої особистості, яка 
самоактуалізується. 

Будь-які форми особистісної незрілості 
можуть бути сприятливим ґрунтом для 
формування протиправного світогляду й 
поведінки. Однак, слід зазначити, що значна 
залежність, несамостійність і 
екстернальність, можливо, провокують 
особистість і на більш тяжкі злочини. 

Шкали ціннісної орієнтації й гнучкості 
поведінки, доповнюючи одна одну, 
утворюють блок цінностей. Перша шкала 
характеризує самі цінності, друга – 
особливості їх реалізації в поведінці. 

За шкалою ціннісних орієнтації (SAV) 
найвищі результати отримані у випробуваних 
3 групи (9,7 балів), а найнижчі – у 
випробуваних 1 групи (5,7 балів). Виявлені 
значущі відмінності між показниками 
випробуваних 1 і 2 груп (р ≤ 0,05), 1 і 3 груп 
(р ≤ 0,01). У випробуваних 2 і 3 груп 
показники перебувають на середньому рівні, 
у випробуваних 1 групи – на низькому. Ця 
шкала вимірює, як людина розділяє цінності, 
властиві особистості, що самоактуалізується. 
Усі особистості, які само актуалізуються, так 
чи інакше присвячують своє життя пошукові 
«буттєвих» цінностей ( Б-цінності), тобто 
пошукові тих цінностей, які є справжніми і 
не можуть бути зведені до чогось більш 
високого Є близько чотирнадцяти таких Б-
цінностей: істина, краса, добро, досконалість, 
простота, всебічність і т.д. Наше дослідження 
показало, що далі за всіх від особистості, яка 
само актуалізується, в ціннісному плані 
перебувають жінки, засуджені за поширення 
наркотиків, тобто для них, за суттю, не існує 
Б-цінностей, справжніх цінностей вищого 
порядку. 

За шкалою гнучкості поведінки (Ех) 
найвищі результати отримані у випробуваних 
3 групи (12,3 балів), а найнижчі – у 

випробуваних 2 групи (9,6 балів). Значущі 
відмінності виявлено між показниками 1 і 2, 
2 і 3 груп (р ≤ 0,05). Ця шкала діагностує 
ступінь гнучкості суб'єкта в реалізації своїх 
цінностей у поведінці, взаємодії з 
оточуючими людьми, здатність швидко й 
адекватно реагувати на мінливу ситуацію. 
Показники всіх випробуваних перебувають у 
середньому діапазоні. Найбільш гнучкими й 
адекватними виявилися жінки, засуджені за 
насильницькі злочини, і жінки, засуджені за 
торгівлю наркотиками. Хоча слід зазначити, 
що цей рівень гнучкості й адекватності не 
відповідає рівневі зрілої особистості, яка 
самоактуалізується. 

Шкали сензитивності до себе (Fr) і 
спонтанності (S) становлять блок почуттів. 
Перша визначає те, наскільки людина 
усвідомлює власні почуття, друга – якою 
мірою вони проявляються в поведінці. 

За шкалою сензитивності (Fr) найвищі 
бали мають випробувані 1 групи (9,5), а 
випробувані 2 і 3 груп значно нижчі – 5,5 і 5,6 
балів відповідно. Виявлені значущі 
відмінності між показниками випробуваних 1 
і 2, 1 і 3 груп на рівні р ≤ 0,01. При цьому 
показники випробуваних 2 і 3 груп 
потрапляють до середнього діапазону, а 
показники випробуваних 1 групи високий. За 
допомогою цієї шкали визначають, якою 
мірою людина усвідомлює свої потреби й 
почуттях, наскільки добре відчуває й 
рефлексує їх. Отримані дані вказують на те, 
що жінки, засуджені за злочини, пов'язані з 
торгівлею наркотиками, практично повною 
мірою усвідомлюють свої потреби й почуття, 
успішно рефлексують. Ймовірно, їх злочинна 
діяльність ґрунтувалася на необхідності 
задоволення певних потреб, які добре ними 
усвідомлювалися. Вибір способів 
задоволення потреб носив антисоціальний 
характер.  

Жінки, що скоїли корисливі й 
насильницькі злочини, меншою мірою 
усвідомлюють свої потреби й почуття. 
Погане усвідомлення справжніх потреб 
призводить до того, що людина часто прагне 
до задоволення тих потреб, які в неї зовсім 
відсутні чи тих, які є вираженими дуже 
слабко. У комбінації зі слабким 
усвідомленням почуттів справжні потреби 
можуть бути фрустрованими нескінченно 
довго. На нашу думку, це може призводити 
до формування протиправної поведінки. 

За шкалою спонтанності (S) найвищі 
бали мають випробувані 2 групи (7,7 балів), 
найнижчі – випробувані 1 групи (4,8 балів). 
Виявлені значущі відмінності між 
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показниками випробуваних 1 і 2, 2 і 3 груп на 
р ≤ 0,05 рівні. Ця шкала вимірює здатність 
індивіда спонтанно й безпосередньо 
виражати свої почуття. Можна констатувати, 
що ця здатність у випробуваних усіх 
досліджених груп розвинена середньо.  

Таким чином, можна стверджувати, що 
одним з факторів формування протиправної 
поведінки є недостатньо розвинена 
спонтанність, тобто здатність безпосередньо 
виражати свої почуття. 

Шкали самоповаги (Sr) і самоприйняття 
(Sa) становлять блок самосприйняття. 

За шкалою самоповаги (Sr) максимальні 
бали - у випробуваних 1 групи (8,4 бали), 
мінімальні – у випробуваних 2 групи (6,2 
бали). Усі показники перебувають у 
середньому діапазоні. Виявлені значущі 
відмінності між показниками 1 і 2, 2 і 3 груп 
на р ≤ 0,05 рівні значущості. Ця шкала 
діагностує здатність суб'єкта цінувати свої 
гідності, позитивні властивості характеру, 
поважати себе за них. Тобто, найвищою 
самоповагою володіють жінки, засуджені за 
злочини, пов'язані з торгівлею наркотиками, а 
найнижчою – жінки, що скоїли насильницькі 
злочини. Хоча й у тому, і в іншому випадку 
рівень самоповаги досить низький. 

Знижена самоповага, можливо, є однією 
з детермінант формування антисоціальної 
поведінки особистості. 

За шкалою самоприйняття (Sa) найвищі 
показники у випробуваних 1 групи (12,3 
бали), найнижчі – у випробуваних 2 групи 
(8,8 балів). Між показниками випробуваних 
усіх трьох груп виявлені значущі відмінності 
на різному рівні значущості. Ця шкала 
реєструє ступінь прийняття людиною себе 
таким, як є, незалежно від оцінки своїх 
гідностей і недоліків, можливо, всупереч 
останнім. Усі показники за цією шкалою 
перебувають у середньому діапазоні. При 
цьому ми бачимо, що більшою мірою 
схвалюють себе жінки, що скоїли злочини, 
пов'язані з торгівлею наркотиками, а в 
меншій – жінки, що скоїли насильницькі 
злочини. 

Шкали уявлень про природу людини 
(Nc) і синергії (Sy) становлять блок концепції 
людини. 

За шкалою уявлень про природу людини 
(Nc) найвищі показники у випробуваних 3 
групи (4,9 бали), у випробуваних 1 і 2 групи – 
приблизно однакові показники (3,6 і 3,2 балів 
відповідно). Виявлені значущі відмінності 
між показниками випробуваних 2 і 3 груп на 
р ≤ 0,05 рівні значущості.  

Ця шкала вимірює схильності суб'єкта 

сприймати природу людини в цілому як 
позитивну або негативну. Виходячи з 
отриманих нами результатів, можна сказати, 
що природу людини як негативну 
сприймають усі досліджені нами жінки-
злочинниці. Жодна з досліджених нами 
категорій жінок не схильна ідеалізувати 
людину, скоріше вони готові наділити її 
пороками й недоліками, що значною мірою є 
відбиттям ставлення й оцінки власної 
особистості. Тобто вони не плекають ілюзій 
щодо власної природи й особистісних 
якостей, усвідомлюють те, що мають 
негативні якості та ін. Ми вважаємо, що 
подібна критичність може бути основою для 
формування «нової» особистості в процесі 
ресоціалізації, але в умовах цілеспрямованої 
психологічної допомоги. А якщо ні, то ця 
позиція може призвести до озлобленості, 
ворожості й агресивності стосовно 
оточуючих і до самого себе. 

За шкалою синергії (Sy) показники 
випробуваних усіх досліджених груп 
приблизно однакові (3,3; 3,5; 3,3 бали 
відповідно). Значущі відмінності не виявлені. 
Ця шкала визначає здатність людини до 
цілісного сприйняття світу й людей, до 
розуміння зв'язаності протилежностей таких, 
як гра й робота, тілесне й духовне й ін. 
Показники випробуваних перебувають у 
середньому діапазоні, тобто здатність до 
цілісного сприйняття світу у випробуваних 
розвинена середньо. 

Шкали прийняття агресії (А) і 
контактності (С) становлять блок 
міжособистісної чутливості. 

За шкалою прийняття агресії (А) 
найвищі показники отримані у випробуваних 
1 групи (8,5 балів), найнижчі – у 
випробуваних 3 групи (5,9 балів). Значущі 
відмінності виявлені між показниками 
випробуваних 1 і 2, 1 і 3 груп на р ≤ 0,05 рівні 
значущості. Ця шкала вимірює здатність 
людини приймати своє роздратування, гнів і 
агресивність як природній прояв людської 
природи. Показники всіх випробуваних 
перебувають у середньому діапазоні, тобто ця 
здатність у випробуваних досліджених груп 
розвинена середньо. При цьому жінки, 
засуджені за злочини, пов'язані з торгівлею 
наркотиками, значною мірою готові 
приймати власну агресивність, ніж жінки, 
засуджені за насильницькі й корисливі 
злочини. 

За шкалою контактності (С) найвищі 
показники отримані у випробуваних 3 групи 
(9,5 балів), найнижчі – у випробуваних 2 групи 
(5,8 балів). Виявлені значущі відмінності між 
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показниками випробуваних 1 і 3 груп на р ≤ 
0,05 рівні, 2 і 3 груп – на р ≤ 0,01 рівні 
значущості. Ця шкала характеризує здатність 
людини до швидкого встановлення глибоких і 
тісних емоційно насичених контактів з людьми, 
до суб'єкт-суб'єктного спілкування. У 
випробуваних 2 групи отримані результати 
належать до низьких, у випробуваних 1 і 3 груп 
– до середніх. Таким чином, можна 
констатувати, що жінки, засуджені за 
насильницькі злочини, меншою мірою здатні 
до швидкого встановлення глибоких, 
психологічних стосунків з іншими людьми. 
Більшою мірою до цього схильні жінки, 
засуджені за скоєння корисливих злочинів. 
Можливо, у цьому полягає причина 
специфічної протиправної поведінки. 
Випробувані 2 групи змогли скоїти 
насильницький злочин саме тому, що не мали 
стосунків з жертвою, не ставилися до неї як до 
цінності. А випробувані 3 групи легко вступали 
в контакт, встановлювали емоційний стосунки 
з жертвою й, завдяки цьому, могли скоїти 
крадіжку або інший корисливий злочин. 

Шкали пізнавальних потреб (Cog) і 
креативності (Сr) становлять блок ставлення 
до пізнання. 

За шкалою пізнавальних потреб (Cog) 
найвищі показники у випробуваних 1 групи 
(5,3 бали), найнижчі – у випробуваних 3 
групи (4,2 бали). Значущих відмінностей між 
показниками випробуваних досліджених 
груп виявлено не було. Усі показники 
перебувають у середньому діапазоні. Ця 
шкала визначає ступінь вираження в суб'єкта 
прагнення до набуття знань про оточуючий 
світ. У випробуваних усіх груп це прагнення 
виражене на середньому рівні. 

За шкалою креативності (Сr) найвищі 
показники отримані у випробуваних 1 групи 
(7,7 балів) найнижчі – у випробуваних 2 
групи (5,1 балів). Усі показники перебувають 
у середньому діапазоні. Значущі відмінності 
виявлено між показниками 1 і 2, 1 і 3 груп на 
р ≤ 0,05 рівні значущості. Ця шкала 
характеризує виразність творчої 
спрямованості особистості.  

Креативність ( від лат. creatio – 
творення) – творчі здібності індивіда, що 
характеризуються готовністю до 
продукування принципово нових ідей і 
входять до структури обдарованості як 
незалежного фактора. На думку П. Торренса, 
креативність містить підвищену чутливість 
до проблем, дефіциту або суперечливості 
знань, дії щодо визначення цих проблем, 
щодо розв’язання їх на основі висування 
гіпотез, щодо перевірки й зміни гіпотез, 

щодо формулювання результату рішення.  
Існують дві основні точки зору відносно 

творчої особистості. Згідно з першою, 
креативність або творча здібність тією чи 
іншою мірою властива кожній нормальній 
людині. Вона так само невід'ємна від людини, 
як здатність мислити, говорити й почувати. 
Більше того, реалізація творчого потенціалу 
незалежно від його масштабів робить людину 
психічно нормальною. Позбавити людину 
такої можливості - означає викликати в неї 
невротичні стани.  

Згідно з другою точкою зору, не кожну 
(нормальну) людину слід вважати творчою 
особистістю або творцем. Подібна позиція 
пов'язана з іншим розумінням природи 
творчості. Тут крім незапрограмованого 
процесу створення нового, береться до уваги 
цінність нового результату. Він повинен бути 
загальнозначущий, хоча масштаб його може 
бути різним. Найважливішою рисою творця є 
сильна й стійка потреба у творчості. Творча 
особистість не може жити без творчості, 
вбачаючи в ній головну мету й основний 
смисл свого життя. 

Таким чином, проведене нами 
дослідження ступеня виразності 
самоактуалізаційних тенденцій у жінок з 
різною протиправною спрямованістю 
показало, що ці тенденції значно різняться у 
жінок-злочинниць досліджених груп.  

У жінок, засуджених за злочини, 
пов'язані з торгівлею наркотиками, найбільше 
виражені: компетентність у часі, прагнення 
до підтримки, сензитивність до себе, 
самоповага, самоприйняття, прийняття 
власної агресивності, пізнавальні потреби й 
креативність. 

У жінок, засуджених за насильницькі 
злочини, – спонтанність. 

У жінок, засуджених за злочини проти 
власності, – цінності особистості, що 
самоактуалізується, гнучкість поведінки, 
позитивне ставлення до природи людини й 
контактність. 

На нашу думку, наявність різних 
самоактуалізаційних тенденцій, тобто 
прагнення реалізувати свій особистісний 
потенціал різними способами й зумовило 
особливості протиправної спрямованості й 
поведінки жінок-злочинниць досліджених груп. 

Для визначення особливостей 
самоактуалізації жінок-злочинниць і жінок, 
що не залучалися до кримінальної 
відповідальності, ми провели дослідження 
самоактуалізації у жінок з нормативною 
правовою поведінкою. Отримані результати 
представлено в таблиці 2.  
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Таблиця 2 
Показники шкал самоактуалізації у засуджених жінок і жінок, що не залучалися до 

кримінальної відповідальності (бали) (М±σ) 
Шкали 1 група 2 група t p 

Те 7,6±2,5 13,3±3,6 17,4 ≤ 0,01 
I 44,4±8,6 68,5±9,4 5,6  ≤ 0,05 

SAV 7,9±2,2 12,5±3,7 13,1 ≤ 0,01 
Ех 11,1±3,1 14,1±3,9 7,6 ≤ 0,05 
Fr 6,9±2,2 9,6±1,5 7,1 ≤ 0,05 
S 6,1±2,1 8,5±2,2 6,3 ≤ 0,05 
Sr 7,5±2,6 11,8±2,3 12,3 ≤ 0,01 
Sa 10,6±3,3 14,7±2,5 12,1 ≤ 0,01 
Nc 3,9±1,7 6,3±1,6 5,5 ≤ 0,05 
Sy 3,4±1,3 3,6±1,2 0,3 > 0,05 
A 7,0±2,1 8,5±1,6 2,2 ≤ 0,05 
С 7,4±2,3 10,8±3,1 8,9 ≤ 0,05 

Cog 4,7±1,8 7,4±2,2 7,5 ≤ 0,05 
Cr 6,1±1,8 8,5±1,9 7,5 ≤ 0,05 

Примітка: 1 група – засуджені жінки, 2 група – жінки з нормативною поведінкою. 
За всіма шкалами самоактуалізації, окрім 

шкали синергії (Sy), нами отримані значущі 
відмінності між показниками жінок-
злочинниць і жінок з нормативною правовою 
поведінкою на різних рівнях значущості. За 
всіма шкалами показники у жінок з 
нормативною поведінкою значно вищі, ніж у 
жінок-злочинниць. Тобто у жінок з 
нормативною поведінкою тенденції 
самоактуалізації виражені сильніше, вони 
більш ефективні у своєму розвиткові, більше 
реалізують свій особистісний потенціал. 

Висновки. Проведене нами дослідження 
ступеня виразності самоактуалізаційних 
тенденцій у жінок з різною протиправною 
спрямованістю показало, що ці тенденції 
значно різняться у жінок-злочинниць 
досліджених груп.  

У жінок, засуджених за злочини, 
пов'язаний з торгівлею наркотиками, найбільш 
виражені компетентність у часі, прагнення до 
підтримки, сензитивність до себе, самоповага, 

самоприйняття, прийняття власної 
агресивності, пізнавальні потреби й 
креативність. 

У жінок, засуджених за насильницькі 
злочини, - спонтанність. 

У жінок, засуджених за злочини проти 
власності, - цінності особистості, що 
самоактуалізується, гнучкість поведінки, 
позитивне ставлення до природи людини й 
контактність. 

На нашу думку, наявність різних 
самоактуалізаційних тенденцій, тобто 
прагнення реалізувати свій особистісний 
потенціал різними способами й зумовило 
особливості протиправної спрямованості й 
поведінки жінок-злочинниць досліджених 
груп. 

У жінок з нормативною поведінкою 
тенденції самоактуалізації виражені значно 
сильніше, вони більш ефективні у своєму 
розвиткові, більше реалізують свій 
особистісний потенціал. 
 

Література 
1. Маслоу А. Самоактуализация / А. Маслоу // Психология личности. тексты : под ред. Ю. Б. 

Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. – М. : МГУ, 1982. – С. 108–118. 
2. Гозман Л. Я. Самоактуализационный тест : Учебное пособие / Л. Я. Гозман, М. В. Кроз, М. В. 

Латинская. – М. : Российское педагогическое агентство, 1995. – 44 с. 
3. Кобозева И. М. «Смысл» и «значение» в «наивной семиотике» / И. М. Кобозева // Логический 

анализ языка. Культурные концепты. – М. : Наука, 1994, – 184 с. 
 

Shapoval L. S.,  candidate of psychological science, assistant professor  
FEATURES SAMOAKTUALIZATSIONNYH TRENDS WOMEN CONVICTED FOR 

DIFFERENT TYPES OF CRIMES 
The article presents the results of studies of the trends samoaktualizatsionnyh women convicted of various crimes. 

Features criminological characteristics of female crime is largely determined by the specific way of life of women, 
originality of their activities, social positions and roles. At the same time, this crime, of course, reflects the general 
patterns of crime and its changes. It acts as a subsystem of general crime and organically linked with it. Criminal 
actualization - is the process by which the individual realizes itself, acquires a sense of personal integrity, understands 
the meaning of life and operates within the criminal subculture. The study of the criminal nature of the individual 
women criminals revealed differences within the self- regulatory and criminal behavior among women. 

Keywords: self-actualization, female criminality, need sphere of personality. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНИХ НАСТАНОВЛЕНЬ ПРАВООХОРОНЦІВ У 
МОТИВАЦІЙНІЙ СФЕРІ 

 
У статті досліджуються психологічні особливості професійних настановлень майбутніх 

правоохоронців у мотиваційній сфері. Звертається увага на існуючі теоретичні доробки щодо 
взаємозв’язку питань мотивації та настановлень особистості. За допомогою методики 
«Діагностика соціально-психологічних установок особистості у мотиваційно-потребовій сфері» 
було з’ясовано спрямованість професійних настановлень правоохоронців на етапі фахової 
підготовки на: «альтруїзм - егоїзм», «процес - результат», «свободу - владу», «працю - гроші». 
Робляться конкретні висновки щодо домінування тих чи інших настановлень на різних курсах 
навчання. Доводиться, що курсанти першого та другого курсів навчання мають практично 
однакову потребу у власній свободі і незалежності та більше спрямовані на досягнення результату 
ніж на процес діяльності, курсанти третього курсу спрямовані на альтруїзм та допомогу 
оточуючим. На четвертому курсі більшого значення набуває задоволення від процесу виконання 
навчально-професійної діяльності і взагалі інтерес до діяльності. 

Ключові слова: професійні настановлення, мотиви, мотиваційна сфера, майбутні 
правоохоронці. 

В статье исследуются психологические особенности профессиональных установок будущих 
правоохранителей в мотивационной сфере. Обращается внимание на существующие 
теоретические наработки по взаимосвязи вопросов мотивации и установок личности. С помощью 
методики «Диагностика социально - психологических установок личности в мотивационно-
потребностной сфере» было выяснено направленность профессиональных установок 
правоохранителей на этапе профессиональной подготовки на «альтруизм-эгоизм», «процесс-
результат», «свободу-власть», «труд-деньги». Делаются конкретные выводы относительно 
доминирования тех или иных установок на различных курсах обучения. Показано, что курсанты 
первого и второго курсов обучения имеют практически одинаковую потребность в собственной 
свободе и независимости и больше направлены на достижение результата чем на процесс 
деятельности, курсанты третьего курса направлены на альтруизм и помощь окружающим. На 
четвертом курсе большее значение приобретает удовлетворение от процесса выполнения учебно-
профессиональной деятельности и вообще интерес к деятельности. 

Ключевые слова: профессиональные установки, мотивы, мотивационная сфера, будущие 
правоохранители. 

Актуальність. Питання мотивації були і 
залишаються одними з ключових у 
вітчизняній психологічній науці, оскільки 
саме мотиви є підвалиною теорії регуляції 
поведінки людини. По суті процес мотивації і 
є процесом регуляції поведінки. У ньому 
відбувається пошук і знаходження 
оптимальної поведінки, а також створення 
психологічної основи для її реалізації [1, c. 
90].  

Мотивація до професійної діяльності є 
вагомим психологічним фактором 
формування соціальних установок 
правоохоронців. У той же час, практика 
свідчить, що на сьогодні має місце ряд 
проблем формування належної мотивації 
правоохоронців до професійної діяльності, у 
тому числі, на етапі фахової підготовки. Так, 
низьке матеріальне забезпечення та 

незадовільний соціальний захист працівників 
органів внутрішніх справ справляють 
негативний вплив на морально-
психологічний стан особового складу та 
діяльність системи в цілому. Значна частина 
працівників органів внутрішніх справ, 
причому найбільш досвідчених, професійно 
підготовлених, змушені 
працевлаштовуватися в комерційних 
організаціях, переходити на роботу в інші 
правоохоронні органи [2, c. 5]. Більше того, 
слід зазначити, що в наш час через низку 
об’єктивних та суб’єктивних причин на 
ринку праці посада працівника міліції не є 
престижною. Такий стан речей негативно 
відображається на мотивації працівників 
правоохоронних органів. У той же час, в 
сучасних складних умовах розбудови нашої 
держави, до мотивації працівників органів 
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внутрішніх справ на етапі фахової підготовки 
висуваються підвищені вимоги, оскільки від 
цього прямо залежить їх готовність якісно та 
ефективно захищати права і свободи людини 
і громадянина. 

Мета статті. У урахуванням 
вищевказаного, мета цієї роботи – розкрити 
психологічні особливості професійних 
настановлень майбутніх правоохоронців у 
мотиваційній сфері. 

Основні результати дослідження. 
Професійні настановлення пронизують усі 
аспекти професійної діяльності, від 
професійної самосвідомості до дій або 
вчинку. Професійні настановлення курсанта 
реалізуються у його поведінці під час 
виконання розпорядку дня, навчання, 
службової та стройової підготовки, 
готовності брати на себе відповідальність за 
свою поведінку. У своїх дослідженнях 
О.Г. Асмолов зазначає, що професійні 
настановлення є різнорівневим мотиваційно-
значеннєвим утворенням, що проявляється 
як готовність особистості сприймати умови 
діяльності так і діяти в них відповідним 
чином [3]. Досить ґрунтовне дослідження 
проблем впливу мотивів на формування 
настановлень особистості здійснив І. В. 
Імедадзе, який дійшов висновку, що 
видозміна установки власне людської 
поведінки відбувається у сфері свідомості. 
Свідомість показує суб'єкту, наскільки 
прийнятною для нього є реальне здійснення 
цієї поведінки. Узгоджуючи з цим, тобто 
залежно від усвідомлення цінності можливої 
поведінки, у суб'єкта виникає настановлення 
її здійснення або нездійснення. Якщо ж у 
процесі активності має місце «підрив» 
мотиваційної основи поведінки, свідомість не 
залишає це без контролю і в міру 
необхідності втручається в дію 
настановлення. Коли перепоною для 
подальшого посиленого здійснення 
поведінки виступає мотиваційний фактор, то 
в результаті об'єктивації включаються 
механізми особистісної саморегуляції, в якій 
провідну роль відіграють оціночні судження, 
акти пошуку та зміни сенсу, процеси 
приписання поведінки прийнятності чи 
неприйнятності і т. д. [1, c. 96]. На думку Ю. 
Зубарєвої, мотивація має для поведінки 
спонукальне, спрямовучє і організуюче 

значення. При цьому, установки можуть 
формувати мотиви [4]. 

Слід підкреслити, що питання зв’язку 
мотивації та настановлень особистості на 
сьогодні є досить дослідженими. У той же 
час, доцільно приділити увагу вказаним 
питанням у відношенні майбутніх 
правоохоронців.  

Для дослідження спрямованості 
професійних настановлень правоохоронців 
на етапі фахової підготовки на: «альтруїзм - 
егоїзм», «процес - результат», «свободу - 
владу», «працю - гроші» нами була 
використана методика «Діагностика 
соціально-психологічних установок 
особистості у мотиваційно-потребовій сфері» 
О.Ф. Потьомкіної [5]  

Вибірку дослідження склали 402 
курсанти Харківського національного 
університету внутрішніх справ перших – 
четвертих курсів навчання, віком від 18 до 25 
років, які були розподілені на групи 
дослідження: 

1 група – 72 курсанта першого курсу 
навчання (18,0%); 

2 група – 102 курсанта другого курсу 
навчання (25,0%); 

3 група – 72 курсанта третього курсу 
навчання (18,0%); 

4 група – 156 курсантів четвертого курсу 
навчання (39,0%). 

Результати представлені в табл. 1 та 
рисунках 1, 2, 3, 4.  

Як видно з рисунка 1, для курсантів 
першого року навчання головна мета – це 
свобода (7,75 ± 2,00). Першокурсники важко 
переносять будь-які обмеження і готові іти на 
жертви заради відстоювання власної 
незалежності. В першу чергу це може бути 
пов’язано з періодом адаптації до нових умов 
службової діяльності в ОВС, адже саме в цей 
час кардинально змінюється життя 
особистості. Так, курсанти першого курсу 
опиняються в новому колективі, 
зустрічаються з новою для них ієрархічною 
системою професійних взаємовідносин, у 
них починають формуватися нові професійні 
цінності та психологічні ролі тощо. Тобто, 
«входження» у нові умови життя і виконання 
професійної діяльності може викликати у 
курсантів першого курсу прагнення до 
свободи.  
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Рис. 1. Особливості соціально-психологічних настановлень майбутніх правоохоронців 

1 курсу навчання у мотиваційно-потребовій сфері, (хср±σ) 
На другому та третьому рейтинговому 

місці у курсантів першого курсу знаходяться 
спрямованість на результат (5,91 ± 1,03) та 
процес (5,25 ± 1,87) відповідно. Тобто, 
першокурсники прагнуть досягти результату 
у своїй діяльності всупереч перешкодам і 
невдачам. До того ж, сам процес діяльності 
для них дуже цікавий і захоплюючий.  

Слід зазначити, що у першокурсників 
найменші показники зафіксовано за шкалами 
гроші (4,50 ± 1,38) і влада (4,16 ± 1,86). Такі 
дані свідчать про відсутність прагнення до 
матеріальних благ та впливу на інших людей 
у правоохоронців першого року навчання 
(див. рис. 2.1).  

Особливості соціально-психологічних 

настановлень у мотиваційно-потребовій 
сфері майбутніх правоохоронців другого 
курсу навчання відображені на рисунку 2. 
Так, у курсантів 2 курсу діагностовано 
спрямованість на свободу (7,59 ± 1,58), 
результат (6,24 ± 1,20) і процес (5,59 ± 1,66). 
Низький середній показник мотивації 
зафіксовано за шкалами влада (3,88 ± 1,83) і 
гроші (3,35 ± 1,76). Така ж послідовність 
рейтингових місць була зафіксована і у 
курсантів першого року навчання, що 
свідчить про незмінність соціально-
психологічних настановлень у мотиваційно-
потребовій сфері майбутніх правоохоронців 
на першому та другому курсах навчання (див. 
рис. 2). 

 
Рис. 2. Особливості соціально-психологічних настановлень майбутніх правоохоронців 

2 курсу навчання у мотиваційно-потребовій сфері, (хср±σ) 
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У курсантів третього року навчання 
діагностовано спрямованість на альтруїзм 
(7,00 ± 1,27) та егоїзм (6,25 ± 1,81). Виникає 
питання, як можуть бути однаково значимими 
діаметрально протилежні прагнення? І тут слід 
згадати вислів А. Сміта про те, що власна вигода 
досяжна лише через задоволення чиєїсь потреби 
[6, c. 59]. Егоїст, опікуючись про своє життя, 
робить добро не менше, ніж альтруїст 
опікуючись про життя близького. Коли в 
альтруїста виснажуються можливості задарма 
робити добро, він перетворюється в егоїста, і 
напроти егоїст, що має можливість допомогти 
близькому, робить альтруїстичні вчинки заради 
морального задоволення, самоповаги, гордості, 
підвищення самооцінки. Крім того, такі 
показники можуть свідчити про дисгармонію 

соціально-психологічних настановлень у 
мотиваційно-потребовій сфері курсантів 
третього курсу. Таким чином, ми можемо 
стверджувати, що у курсантів третього курсу 
переважає суспільна мотивація (7,00 ± 1,27) на 
досягнення результату у спільній діяльності 
(5,17 ± 2,69) з певною частиною зосередженості 
на власних інтересах (6,25 ± 1,81) та відсутністю 
прагнення до задоволення від процесу 
виконання діяльності (4,58 ± 2,02), влади 
(4,58 ± 2,27) та свободи (4,25 ± 1,91). Слід 
зазначити, що прагнення до результату 
діяльності (5,17 ± 2,69) у курсантів третього 
курсу більше ніж до процесу її виконання 
(4,58 ± 2,02), що свідчить про деяку поспішність 
їх дій і більшу зацікавленість у закінченні 
роботи (див. рис. 3). 
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Рис. 3. Особливості соціально-психологічних настановлень майбутніх правоохоронців 

3 курсу навчання у мотиваційно-потребовій сфері, (хср±σ) 
Як видно з рисунку 4, у курсантів 

четвертого курсу діагностовано спрямованість 
на егоїзм (7,42 ± 1,74), альтруїзм (6,19 ± 1,09), 
працю (5,77 ± 1,73) та процес (5,77 ± 1,47). 
Знову, як і у курсантів третього курсу, ми 
спостерігаємо дисгармонію соціально-
психологічних настановлень у мотиваційно-
потребовій сфері курсантів четвертого курсу 
через майже однакову спрямованість як на 
егоїзм (7,42 ± 1,74) так і на альтруїзм 
(6,19 ± 1,09). Разом з тим, показники 

спрямованості на працю (5,77 ± 1,73) та процес 
(5,77 ± 1,47) вказують на те, що курсанти 
четвертого курсу отримують велике 
задоволення від праці, вони зацікавлені у 
власній діяльності. Таке настановлення, на 
думку автора методики [4], одна із причин 
продовження роботи, коли заробітна платня 
відсутня. Як і у курсантів першого та другого 
курсів у четвертокурсників зафіксовано низькі 
середні показники мотивації за шкалами влада 
(4,23 ± 1,94) і гроші (3,73 ± 1,66) (див. рис. 4). 

 
Рис. 4. Особливості соціально-психологічних настановлень майбутніх правоохоронців 

4 курсу навчання у мотиваційно-потребовій сфері, (хср±σ) 
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Порівняльний аналіз середніх 
показників соціально-психологічних 
настановлень у мотиваційно-потребовій 
сфері майбутніх правоохоронців показав 
наступне (див. табл. 1).  

У курсантів першого і другого курсів 
навчання статистично значимих 
відмінностей між середніми показниками 
настановлень не визначено. 

Курсанти другого курсу навчання 
статистично значимо більше ніж курсанти 
третього курсу прагнуть до свободи та 

незалежності (7,59 ± 1,58 > 4,25 ± 1,91; 
р ≤ 0,001). А курсанти третього курсу, 
статистично значимо більше, порівняно з 
курсантами другого курсу, спрямовані на 
альтруїзм та допомогу оточуючим 
(7,00 ± 1,27 > 5,53 ± 1,94; р ≤ 0,05). Крім того, 
курсанти третього курсу статистично значимо 
більше ніж другокурсники прагнуть 
задовольняти власні потреби та інтереси 
(6,25 ± 1,81 > 4,00 ± 2,26; р ≤ 0,05) і збільшити 
власне матеріальне положення 
(5,08 ± 2,06 > 3,35 ± 1,76; р ≤ 0,05) (див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Особливості соціально-психологічних настановлень особистості майбутніх 

правоохоронців у мотиваційно-потребовій сфері, (хср±σ) 
Настанов-

лення  1 курс 2 курс 3 курс 4 курс t, р 
(1,2) 

t, р 
(2,3) 

t, р 
(3,4) 

Процес 5,25 ± 1,87 5,59 ± 1,66 4,58 ± 2,02 5,77 ± 1,47 0,50 1,47 2,04* 
Результат 5,91 ± 1,03 6,24 ± 1,20 5,17 ± 2,69 4,77 ± 1,75 0,73 1,45 0,55 
Альтруїзм 4,50 ± 1,89 5,53 ± 1,94 7,00 ± 1,27 6,19 ± 1,09 1,40 2,29* 2,00* 
Егоїзм 4,83 ± 1,77 4,00 ± 2,26 6,25 ± 1,81 7,42 ± 1,74 1,05 2,85* 1,96* 
Праця 4,66 ± 1,59 4,18 ± 1,94 5,00 ± 2,17 5,77 ± 1,73 0,71 1,07 1,18 
Свобода 7,75 ± 2,00 7,59 ± 1,58 4,25 ± 1,91 4,58 ± 2,48 0,24 5,13** 0,40 
Влада 4,16 ± 1,86 3,88 ± 1,83 4,58 ± 2,27 4,23 ± 1,94 0,40 0,92 0,49 
Гроші 4,50 ± 1,38 3,35 ± 1,76 5,08 ± 2,06 3,73 ± 1,66 1,85 2,42* 2,16* 

Примітка: *р≤0,05; **р≤0,001 
Статистично значимо більше (р ≤ 0,05) 

курсанти четвертого курсу прагнуть 
задовольняти власні егоїстичні потреби 
(7,42 ± 1,74) ніж курсанти третього курсу 
(6,25 ± 1,81). А курсанти третього курсу 
навчання, навпаки, статистично значимо 
більше ніж четвертокурсники прагнуть 
допомагати іншим (7,00 ± 1,27 > 6,19 ± 1,09; 
р ≤ 0,05). Однак, разом з цим, третьокурсники 
статистично значимо більше (р ≤ 0,05) 
прагнуть до покращення власного 
матеріального положення (5,08 ± 2,06) ніж 
курсанти четвертого курсу (3,73 ± 1,66). Такі 
дані ще раз свідчать про дисгармонію 
настановлень у мотиваційно-потребовій сфері 
курсантів третього і четвертого курсів. Слід 
також зазначити, що задоволення від процесу 
виконання навчально-професійної діяльності і 
взагалі інтерес до діяльності у курсантів 
четвертого курсу (5,77 ± 1,47) статистично 
значимо більший (р ≤ 0,05) порівняно з 
курсантами третього курсу (4,58 ± 2,02). Тобто, 
чим більше курсант орієнтується в 

особливостях професійної діяльності (завдяки 
накопиченому досвіду, сформованим знанням, 
вмінням і навичкам, розвиненим професійним 
здібностям тощо) тим більше його цікавить 
процес виконання роботи.  

Висновки. Таким чином, можемо 
констатувати, що курсанти першого та 
другого курсів навчання мають практично 
однакову потребу у власній свободі і 
незалежності та більше спрямовані на 
досягнення результату ніж на процес 
діяльності. При цьому, курсанти третього 
курсу, порівняно з курсантами другого курсу, 
спрямовані на альтруїзм та допомогу 
оточуючим. Курсанти третього курсу 
статистично значимо більше ніж 
другокурсники прагнуть задовольняти власні 
потреби та інтереси і збільшити власне 
матеріальне положення. Важливо і те, що на 
четвертому курсі більшого значення набуває 
задоволення від процесу виконання 
навчально-професійної діяльності і взагалі 
інтерес до діяльності. 
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Shekhovtsova E. V.,  post-graduate student  
THE CHARACTERISTICS OF THE PROFESSIONAL MINDSETS OF THE LAW 

ENFORCEMENT OFFICERS IN THE MOTIVATIONAL SPHERE 
The author analyses the psychological peculiarities of the professional mindsets of the future law 

enforcement officers in the motivational sphere. The author pays his attention to existing theoretical best practice 
in the interrelation between motivation and personal mindsets. Having used the method of “The socio-
psychological mindsets of the personality in the motivational and need sphere diagnostics” the author clarified 
the direction of the professional mindsets of the law enforcement officers during the stage of the vocational 
training for the “altruism- egoism”, “process-result”, “freedom-power”, “labour-money”. The diagnostics 
made it possible to draw the specific conclusions of the domination those or that mindsets during the different 
years of studying. Thus, the first and second year students have almost the same need in freedom and 
independence and they are more aimed at reaching the result rather than the process. The four-year students are 
more aimed at the altruism and helping others. The four year students value more the studying process. 

Keywords: professional mindsets, motivation, motivational sphere, future law enforcement officers. 
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ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ  
ІДЕОЛОГІЧНОЇ 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, ідеологічна робота, військово-патріотичне 
виховання, патріотизм, нація, народ, суспільство, держава, особистість. 

Патриотизм является неотъемлемым атрибутом существования нации, народа, государства, 
личности, он являет собой важнейшее условие единства, культурной целостности, динамического и 
успешного развития общества. Он характеризуется как сложное, многокомпонентное в 
содержательном плане, структурированное явление, которое имеет разные этапы и уровни развития, 
которое проявляется в важнейших сферах военно-педагогического процесса. 

Ключевые слова: военно-педагогический процесс, идеологическая работа, военно-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 військово-патріотичного виховання 
в контексті ідеологічної роботи у 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. 
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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 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 військово-
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]. 

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. 

-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 [4]. 

Програма дасть змогу забезпечити 
ефективне здійснення заходів військово-
патріотичної роботи шляхом підвищення 
рівня професійної підготовки фахівців 
військово-патріотичного виховання, активне 
залучення до цієї роботи засобів масової 
інформації та використання мережі Інтернет.  

Основними завданнями військово-
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 
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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”; 

-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 
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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 військово-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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ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ФУНДАМЕНТ ІДЕОЛОГІЧНОЇ 
РОБОТИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 

 
У статті зазначається, що патріотизм – це ціннісне відображення в свідомості людини ставлення до 

Батьківщини, що виражається в соціальній активності та цілеспрямованій діяльності задля її блага. 
Військово-патріотичне виховання є процесом цілеспрямованого, систематичного, організованого та 
планомірного впливу на свідомість і поведінку особового складу щодо формування патріотизму.  

Ключові слова: патріотизм, військово-патріотичне виховання, ідеологічна робота, Збройні Сили 
України, професійна діяльність. 

В статье отмечается, что патриотизм - это ценностное отражение в сознании человека 
отношение к Родине, выражающееся в социальной активности и целенаправленной деятельности для 
ее блага. Военно - патриотическое воспитание является процессом целенаправленного, 
систематического, организованного и планомерного воздействия на сознание и поведение личного 
состава по формированию патриотизма. 

Ключевые слова: патриотизм, военно - патриотическое воспитание, идеологическая работа, 
Вооруженные Силы Украины, профессиональная деятельность. 

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 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.  

Становлення української державності 
формує об'єктивну потребу в стабілізуючих 
елементах, як на загальносоціальному, так і 
на індивідуальному рівнях. Особливо 
відчутною стає потреба в патріотизмі як 
інтегруючій основі, що надає державі і 
суспільству цілісності, стійкості та 
довговічності. Патріотизм являє собою 
особливо значиму цінність, так як є основою 
єднання, гармонізації сучасного українського 
суспільства, збереження його самобутності 
та культурної своєрідності в 
багатовимірному глобалістичному світі. 

Об’єкт дослідження: військово-
патріотичне виховання у Збройних Силах 
України. 

Мета статті: розкрити актуальні 
напрямки розвитку військово-патріотичного 
виховання як ключового компонента 
ідеологічної роботи у Збройних Силах 
України. 

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. 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.  

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 
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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. 

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. 

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 [3]. 

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; 

- формування в особового складу 
цілісного світогляду та активної життєвої 
позиції; 

- сприяння формуванню позитивного 
іміджу Збройних Сил 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. 

Військово-патріотичне виховання – 
процес цілеспрямованого, систематичного, 
організованого та планомірного впливу на 
свідомість і поведінку особового складу 
щодо формування патріотизму через 
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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 . 

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. 

- 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.. 

Вітчизняний та світовий досвід 
переконливо довів, що армія (військо) є більш 
надійними, досягають перемог над ворогом за 
умов більшої згуртованості, вищого 
духовного та морального потенціалу. 
Патріотизм є ключовою складовою такого 
потенціалу. Саме високий патріотизм 
українських козаків допомагав перемагати 
ворогів в період Козацько-Гетьманської 
держави, стояти до кінця воякам Української 
повстанської армії, радянським воїнам – 
громити фашистських загарбників в період 
Другої світової війни. Насамперед, патріотизм 
військовослужбовців Збройних Сил України в 
сучасних умовах Незалежності допомагає їм 
успішно виконувати свій конституційний 
обов’язок. Найбільш свідомою, патріотичною 
частиною війська є його офіцерський корпус. 
Генералів та офіцерів за своїм рівнем 
культури, освіти слід віднести до інтелігенції 
Збройних Сил України. Рівень їх патріотизму, 

національно-патріотичної свідомості, 
відданості інтересам українського народу є 
найважливішою характеристикою, ознакою 
інтелігентності. Всі генерали та офіцери 
навчалися чи навчаються у військових 
навчальних закладах. Проблема, що 
виноситься до розгляду актуальна й для тих 
цивільних ВНЗ, котрі мають відношення до 
підготовки фахівців для Збройних Сил 
України. 

Патріотизм у державі формується, перш 
за все, на національному духові, який 
поєднує представників титульної (корінної) 
нації в єдине суспільство. Для України, яка 
тривалий час перебувала у складі російської, 
а потім радянської імперії, коли 
цілеспрямовано нищилася етнічна та 
національна самосвідомість українців, в 
сучасних умовах особливо актуальною є 
проблема її реанімації, відновлення та 
розвитку. Одним із найважливіших 
соціально-психологічних механізмів, через 
який здійснюється відновлення та розвиток 
національної свідомості та самосвідомості є 
ідентифікація та самоідентифікація.  

Процес самоідентифікації етносу чи нації 
є вельми складним. Його нормальний перебіг 
передбачає щонайменше три наступні 
чинники. Перший: здатність особистості 
усвідомлювати певні специфічні особливості 
нації, до якої вона себе відносить, тобто з 
якою себе ідентифікує; другий: усвідомлення 
важливості знань про те, як ставляться до 
нації, з якою дана особистість себе 
ідентифікує, представники інших 
національних спільнот; третій: усвідомлення 
того факту, що кожна національна спільнота 
завдяки лише їй притаманним специфічним 
особливостям, що органічно поєднуються із 
загальнолюдськими, служить невичерпним 
джерелом збагачення всіх інших етносів, 
націй, які разом складають людство. 
Представники національних меншин на 
рівних правах мають можливість навчатися у 
вищих військових та цивільних закладах 
України, стати офіцерами її Збройних Сил. 
Звичайно, що інтелігентна особистість, 
патріот української держави має добре знати й 
шанувати державну мову, українську 
культуру, традиції українського народу. 

У 1991 році українська нація отримала 
унікальний шанс створити свою незалежну 
державу, відродити національну культуру, 
традиції тощо. Такій можливості передував 
довгий шлях боротьби, військових змагань 
до волі та незалежності. За волю героїчно 
загинули мільйони і мільйони українців. 
Необхідно відновити їх славні імена, 
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усвідомити їх історичний подвиг. Є 
нагальною потреба в системі ВНЗ України 
посилити виховання на бойових та трудових 
традиціях українського народу, всіма 
заходами висвітлювати та пропагувати 
досягнення українців у вітчизняній та 
світовій науці, культурі, військовій справі, 
спорті тощо.  

На жаль, і сьогодні історія України, її 
військовий та українознавчий аспект 
недостатньо представлений до вивчення у 
вищих військових закладах держави. 
Скорочується кількість навчальних годин для 
вивчення історії України, історії військового 
мистецтва України, українознавства, 
української та світової культури у вищих 
військових навчальних закладах України. 
Досвід роботи зі слухачами, курсантами 
військових навчальних закладів свідчить про 
невисокий рівень їх світоглядної, 
культурологічної, українознавчої підготовки. 

Патріотичне виховання військових 
кадрів у ВНЗ має носити активний, творчий 
та наступальний характер. Патріотичний 
аспект має бути присутнім під час вивчення 
всіх навчальних дисциплін, під час 
гуманітарної ( котра заміняється 
психологічною) підготовки, інформаційно-
пропагандистських та культурно-
просвітницьких заходів. Великі можливості 
щодо патріотичного виховання мають такі 
дисципліни як історія, філософія, 
українознавство, культура, педагогіка, 
психологія, виховна робота, морально-
психологічне забезпечення життєдіяльності 
військ тощо. На присутність патріотичного 
аспекту у ВНЗ МО України постійно мають 
звертати увагу як викладачі, так і 
організатори навчально-виховного процесу. 

Звичайно, патріотична спрямованість 
навчально-виховного процесу забезпечується, 
перш за все, підбором керівного та науково-
педагогічного складу навчального закладу. 
Привертає до себе увагу той факт, що останнім 
часом кадрові органи на цю сторону звертають 
недостатньо уваги, надаючи перевагу 
військово-професійним, а не світоглядним 
якостям науково-педагогічних працівників. А 
тому іноді до слухачів, курсантів, студентів 
потрапляють люди з застарілими поглядами, 
які не можуть задовольнити сучасні потреби у 
підготовці дійсно українського військового 
інтелігента. 

Важливим резервом у посиленні 
патріотичного гартування офіцерів є наукова 
робота. Як свідчить досвід, патріотизм, 
патріотичне виховання ще не проходить 
червоною смугою через зміст багатьох 

дисертацій, рефератів, магістерських робіт. 
Окремі праці, які були присвячені цій темі, 
були виконані на низькому рівні, виявили 
недостатній рівень знань першоджерел 
українських класиків, недостатнє розуміння 
сучасних етно-національних процесів в 
Україні та українському війську. 

Неоціненну роль у сучасному 
суспільстві в справі патріотичного виховання 
відіграють засоби масової інформації: теле-, 
радіопередачі, газети, журнали, книги, 
брошури, навчальна література, відео- та 
аудіо продукція, кінофільми тощо. 
Незважаючи на певне засилля інформації 
різного гатунку в державі, в Збройних Силах 
відчувається недостатність інформації 
патріотичного спрямування. Рідкими 
явищами в системі виховної роботи ВНЗ 
України є українські вистави, кінофільми, 
книги, брошури, плакати, навчальна 
література, що за своїм змістом спрямовані 
на підняття іміджу України, її Збройних Сил, 
на піднесення патріотичного духу 
військовослужбовців, молоді України. 

У низці військових навчальних закладів 
Міністерства оборони України накопичено 
позитивний досвід щодо підбору слухачів, 
ад’юнктів, проведення з ними цікавої та 
корисної виховної роботи шляхом 
культурно-мистецьких заходів за активної їх 
участі, а також шляхом проведення 
конференцій, семінарів, зустрічей з 
представниками української культури, науки, 
церкви. Серед таких ВНЗ необхідно 
відзначити Національний університет 
оборони України, Академію сухопутних 
військ ім. гетьмана Петра Конашевича - 
Сагайдачного. Хоча і в цих закладах освіти 
Міністерства оборони України є значні 
резерви для активізації національно-
патріотичного виховання особового складу. 
Позитивний досвід цих ВНЗ може бути 
використаним в інших навчальних закладах.  

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 [1]. 

Прийняття Програми обумовлене 
необхідністю реалізації сучасної політики і 
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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. 

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.  

Метою військово-патріотичного 
виховання є утвердження у Збройних Силах 
України патріотизму, духовності, моральності, 
формування в особового складу Збройних Сил 
України й молоді національної гідності, 
психологічних і військово-професійних 
якостей, необхідних для виконання завдань за 
призначенням, припинення неконтрольованого 
звільнення молодих офіцерів і 
військовослужбовців військової служби за 
контрактом та забезпечення привабливого 
проходження військової служби цими 
категоріями військовослужбовців [1]. 

Основними перспективними 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; 

- виховання у військовослужбовців 
гордості за належність до Збройних Сил 
України, до виду Збройних Сил України, 
військової частини та підрозділу. 

Реалізація основних завдань військово-
патріотичного виховання у Збройних Силах 
України дасть змогу: 

- забезпечити утвердження у свідомості 
особового складу Збройних Сил України 
патріотичних переконань щодо відданості та 
вірності Українському народові, готовності 
до оборони України, забезпечення захисту її 
суверенітету, територіальної цілісності і 
недоторканності;  

- забезпечити злагодженість дій органів 
військового управління та органів державної 
влади, громадських організацій щодо 
цілеспрямованої підготовки молоді до 
військової служби у Збройних Силах 
України, з метою підвищення рейтингу 
Збройних Сил України у суспільстві; 

- посилити формування в особового 
складу Збройних Сил України та молоді 
поваги до України, її державних символів, 
бойових прапорів військових частин, 
військових ритуалів і військової символіки; 

- підвищити професіоналізм 
організаторів і фахівців військово-
патріотичного виховання через проведення 
спільних PR-акцій з метою покращення 
іміджу Збройних Сил України. 

Серед запланованих заходів щодо 
забезпечення подальшого розвитку системи 
військово-патріотичного виховання у 
Збройних Силах України слід зазначити: 

- опрацювання нормативно-правових 
актів Міністерства оборони України щодо 
розвитку національних і військових традицій, 
творчих колективів будинків офіцерів 
Збройних Сил України, рекламування 
військової служби у цивільних засобах 
масової інформації;  

- 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; 

- надання організаційної та методичної 
допомоги громадським об’єднанням і 
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організаціям патріотичного спрямування 
щодо проведення військово-історичних 
фестивалів, реконструкцій воєнно-
історичних подій, військово-патріотичних 
ігор та таборів молоді;  

- організацію проведення заходів з 
відзначення державних і військово-
професійних свят, пам’ятних дат української 
історії тощо [2]. 

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. 

Висновок. 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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MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION AS THE FOUNDATION OF IDEOLOGICAL WORK 

IN THE ARMED FORCES UKRAINE 
The article states that patriotism - is reflected in the value- consciousness attitude of country, which is 

reflected in the social activism and purposeful activities for the benefit. Military- patriotic education is a process 
of deliberate, systematic, organized and systematic influence on the minds and behavior of personnel in relation 
to the formation of high patriotism through education of civil, moral, psychological, military, occupational and 
physical qualities necessary for the implementation of its intellectual and creative potential in the interests of full 
development of society and the Armed Forces, providing unconditional willingness to perform military duties in 
good faith and defending the homeland. Ideological work in the Armed Forces - a purposeful activity of the 
military command, commanders, staffs, agencies to work with staff at all levels on the formation of a military 
environment of philosophical ideals, values and guidelines in the interests of effective problem solving Defence of 
Ukraine, protection of its sovereignty, territorial integrity and security. 
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ПІДХІД ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО АНАЛІЗУ УМОВ ДЛЯ 
ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОСТРОКОВИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА 

ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ 
 

В статті запропонований підхід до здійснення попереднього аналізу умов для формування 
середньострокових програм розвитку озброєння та військової техніки в Україні. Основою підходу є 
послідовний розгляд воєнної політики держави в галузі ОВТ, можливостей її оборонно-промислового 
комплексу та фінансових показників(оборонного бюджета). Узгодження цих складових передбачається 
здійснювати шляхом коригування на етапі створення середньострокових програм, а не тільки після 
певного терміну виконання 

В статье предложен поход к осуществлению предварительного анализа условий формирования 
среднесрочных программ развития вооружения и военной техники в Украине. Основой похода является 
последовательное рассмотрение военной политики государства в области ВВТ, возможностей ее 
оборонно-промышленного комплекса и финансовых показателей(оборонного бюджета). Согласование 
этих составляющих предусматривается осуществлять путем корректирования на этапе создания 
среднесрочных программ, а не только после определенного термина исполнения. 

Відповідно до Закону України “Про 
організацію оборонного планування” в Україні 
середньострокове планування озброєння та 
військової техніки здійснюється шляхом 
створення відповідних державних програм [1]. 
Однак, сьогодні практично відсутні підходи 
або методи, які б забезпечували оцінювання 
умов за яких створення подібних програм 
можливе. Такий стан створює певні труднощі 
та обумовлює виникнення ситуацій коли, 
середньострокові програми з створення або 
модернізації озброєння та військової техніки 
розробляються без ретельного врахування 
технічних, технологічних та фінансових 
можливостей держави. Це, в свою чергу, веде 
до ризиків виникнення перевитрат та 
нереалізованості ряду середньострокових 
програм, які виявляються невиконаними 
протягом ряду років. В цих умовах 
розроблення методів аналізу реалізованості 
середньострокових програм розвитку ОВТ є 
актуальним науковим завданням. Можливості 
з реалізації таких програм безпосередньо 
пов’язані з аналізом вихідних умов за яких та 
чи інша програма буде втілюватись в життя. Ці 
умови необхідно аналізувати на етапі 
формування, коли здійснюється обґрунтування 
основних показників її виконання. 

Серед необхідних методів аналізу 
реалізованості особливо важливою сьогодні є 
необхідність розроблення підходу для 

аналізу вихідних умов під час формування 
середньострокових програм розвитку 
озброєння та військової техніки в Україні, 
який дозволив би оцінити потреби та 
ресурсні можливості держави. 

Метою статті є розроблення підходу 
для аналізу вихідних умов під час 
формування середньострокових програм 
розвитку озброєння та військової техніки в 
Україні. 

Вихідні умови для формування 
середньострокових програм розвитку 
озброєння та військової техніки 
розподіляються за наступними складовими: 

концептуальні положення воєнної 
політики держави щодо розробки озброєння 
та військової техніки, які витікають із 
положень Конституції України, Воєнної 
доктрини України, Стратегії національної 
безпеки України, Стратегічного оборонного 
бюлетеня України, Законів України та ряду 
нормативно-правових актів в сфері 
забезпечення національної безпеки і оборони; 

відомості про можливості 
промисловості України із створення, випуску 
та модернізації зразків озброєння та 
військової техніки; 

статистичні дані стосовно стану 
озброєння та військової техніки, потреб щодо 
забезпечення утримання її в боєготовому 
стані; 
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відомості щодо розвитку озброєння і 
військової техніки в інших державах, 
тенденцій щодо створення нових концепцій 
та систем озброєння; 

відомості щодо фінансових 
можливостей держави та тенденцій щодо їх 
змін у середньостроковій перспективі. 

Запропонований підхід передбачає з 
послідовний розгляд за кожною із складових, 
рис. 1. 

На першому етапі аналізу 
запропонований підхід передбачає 
прив’язання концептуальних положень 
воєнної політики до предметного змісту 
середньострокової перспективи. Результатом 
цього повинно бути перелік конкретних 
зразків озброєння та військової техніки, які 
заплановані до створення або модернізації в 
середньостроковій перспективі. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Послідовність здійснення аналізу під час формування середньострокових програм 
розвитку озброєння та військової техніки в Україні 

У прийнятій в 2012 році Воєнній 
доктрині України [2] визначені основні 
напрямки військово-технічної політики, до 
яких зокрема відносяться: 

“підвищення темпів технічного 
оснащення військових формувань та органів 
спеціального призначення відновленими, 
модернізованими і новими зразками 
озброєння, військової та спеціальної техніки, 
у першу чергу автоматизованими системами 
управління і цифрового зв'язку, 
високоточними боєприпасами, авіаційною 
технікою, засобами протиповітряної 
оборони, бойовими кораблями та ракетними 
комплексами; 

підвищення технічної готовності 
озброєння, військової та спеціальної техніки 
військових формувань та органів 
спеціального призначення; 

розвиток випробувальної бази та 
полігонів; 

створення національної системи та 
нормативно-правової бази розроблення і 
виробництва озброєння, військової і 
спеціальної техніки, сумісної з відповідними 
системами провідних держав світу; 

забезпечення раціонального рівня 
стандартизації та уніфікації озброєння, 
військової, спеціальної техніки військових 
формувань та органів спеціального 
призначення”. 

Конкретизація концептуальних 
положень воєнної політики щодо розвитку 
озброєння і військової техніки здійснена в 
Стратегічному оборонному бюлетені 
України, затвердженому Указом Президента 
України №771/2012 від 29 грудня 2012 року 
[3].  

В середньостроковій перспективі (до 
2017 року) положеннями Стратегічного 
оборонного бюлетеня передбачається: 

Аналіз вихідних даних 

Етап 1 
Прив’язання 
концептуальних 
положень воєнної 
політики до 
предметного 
змісту 
середньострокової 
перспективи 

Етап 2 Оцінка 
можливостей 
промисловості України 
щодо досягнення 
поставлених завдань та 
фінансових можливостей 

Етап 3 Коригування вже 
існуючих державних 
програм у відповідності до 
здійсненої оцінки 
можливостей 

Інформація про 
стан виконання 
попередніх 
програм 
середньострокової 
перспективи 

Етап 4 Вироблення 
політики стосовно 
формування 
середньострокової 
програми 
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“розроблення та будівництва військо-
транспортних літаків Ан-70; 

будівництва корабля класу «корвет» за 
проектом 58250; 

створення вітчизняного ракетного 
комплексу та проведення його державних 
випробувань; 

виконання заходів державної цільової 
оборонної програми розвитку озброєння та 
військової техніки Збройних Сил України[4]. 

На другому етапі аналізу здійснюється 
оцінка можливостей промисловості України 
щодо досягнення поставлених завдань. 
Результатом такої оцінки є звіт про 
можливість чи неможливість оборонно-
промислового комплексу України самостійно 
здійснити реалізацію поставлених завдань в 
середньостроковій перспективі, виходячи із 
наявних технічних, технологічних та 
фінансових можливостей.  

Можливості промисловості України 
щодо досягнення поставлених завдань 
забезпечуються концерном 
“Укроборонпром” до складу якого входять 
125 різнопрофільних організацій [5]. 
Розподіл підприємств “Укроборонпрому” за 
призначенням показаний на рис. 2. Серед них 
частка суто виробничих підприємств не 
перевищує 35%. Разом з КБ та іншими 
науково-виробничими комплексами вони 
складають близько 60% потужностей. Решта 
припадає на науково-дослідні інститути, 
ремонтні та торговельні підприємства.  

В той же час, за профілем виробництва 
підприємства розподілені за декількома 
напрямками, серед яких основними є [6]: 

авіаційна техніка;  
суднобудування та морська техніка;  
радіолокаційна техніка, протиповітряна 

оборона та зв'язок;  
бронетанкова техніка;  

ракетно-артилерійське озброєння та 
боєприпаси. 

Більшість виробничих потужностей 
складають підприємства невиробничої сфери 
(ремонтні, торгівельні, науково-дослідні та 
ін.), що свідчить про слабку промислову базу 
замкненого циклу за рядом складних у 
виробництві зразків озброєння.  

Крім цього, провідними фахівцями 
України вказані інші найсуттєвіші проблеми 
сучасного ОПК України [7] - “Нині Україна 
має розгалужений, нерівномірно розвинений, 
недостатньо скоординований ОПК. 
Економічний стан його підприємств 
характеризується незбалансованістю 
структури оборонних виробництв, високим 
рівнем зношеності основних фондів, низькою 
рентабельністю роботи більшості 
підприємств, низьким рівнем завантаження 
виробничих потужностей. Коефіцієнт 
оновлення основних виробничих фондів 
дуже низький, складає не більше 2,5% за рік, 
а це визначає наростаюче технологічне 
відставання від провідних країн світу”. 

Сучасний оборонно-промисловий 
комплекс України здатний випускати за 
замкненим циклом виробництва лише 8% 
загальної номенклатури озброєння для 
Збройних Сил України [7], що явно 
недостатньо для повноцінного формування 
програм середньострокової перспективи, 
оскільки рівень ризиків при виробництві, і 
особливо створенні нових зразків озброєння 
та військової техніки дуже високий. Він 
обумовлений, перш за все, рядом системних 
залежностей політичного, економічного, 
фінансового та іншого характеру. Особливо 
це стосується таких галузей як авіаційна, 
протиповітряна оборона, автоматизовані 
системи управління та системи зв’язку.

 
Рис. 2. Розподіл підприємств “Укроборонпрому” за призначенням,% 
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Стан техніки і озброєння сучасних 
Збройних Сил України оцінюється вищим 
воєнно-політичним керівництвом країни як 
критичний. Більше половини зразків 
озброєння і військової техніки потребують 
модернізації і оновлення. В таких умовах 
середньострокове програмування розвитку 
ОВТ має для України більше 
концептуальний, ніж предметний характер. 
Складність розроблення середньострокових 
програм полягає не в розробленні планів 
розвитку техніки і озброєння, а в вирішенні 
концептуальних напрямків, оскільки певну 
частину озброєння і військової техніки 

відновити вже не вдасться ні за яких умов, 
враховуючи існуючий стан фінансування 
потреб Збройних Сил України. 

Розглядаючи проблему фінансування 
середньострокових програм слід 
орієнтуватися на перспективу отримання 
фінансових коштів, визначену Постановою 
Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 
року №568 [8]. 

Таблиця 1 - Прогнозні показники 
видатків із загального фонду державного 
бюджету на потреби оборони на період до 
2023 року (відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України № 568) 

Обсяг видатків, млн. гривень Рік Усього з них на потреби Міноборони 
2011 11239 10475,8 
2012 13299,5 12396,4 
2013 15360 14317 
2014 17358 16179,4 
2015 19418,5 18100 
2016 21416,5 19962,4 
2017 23477 21883 
2018 25475 23745,4 
2019 27535,5 25666 
2020 29533,5 27528,4 
2021 31594 29449 
2022 33592 31311,4 
2023 35652,5 33232 

Аналіз фінансових показників існуючого 
прогнозу свідчить, що в середньостроковій 
перспективі — 4-5 років обсяг фінансування 
всіх потреб Міністерства оборони України 
зросте приблизно на 65%, що явно не 
достатньо для задоволення всіх потреб. 
Стосовно ж озброєння і військової техніки, 
для оновлення 50% якої необхідно виділення 
значно більших коштів задекларовані 
програми розвитку військово-морської, 
авіаційної та інших видів коштовного 
озброєння, ці програми виглядають 
нездійсненними. Одним із раціональних 
шляхів виконання середньострокових 
програм в таких умовах є їх оптимізація 
(скорочення чисельності самих програм і 
розроблення стратегії виконання досяжних із 
них). 

Третій етап передбачає коригування 
вже існуючих державних програм у 
відповідності до здійсненої оцінки 
можливостей. Програми, які були 
затверджені в минулому аналізуються з 
точки зору реальності втілення їх у життя. 
Окремі програми можуть успішно 
виконуватися, а окремі не можуть бути 
втілені ні за яких умов з різних причин 

(відсутність фінансування, подальша 
безперспективність розроблення, порушення 
міжнародних угод третьою стороною тощо).  

На четвертому етапі виробляється 
політика стосовно формування 
середньострокової програми, виходячи із 
результатів першого, другого та третього 
етапів. Результатом формування такої 
політики є рішення стосовно створення, 
модернізації чи закупівлі необхідних зразків 
ОВТ та оснащення ними Збройних Сил 
України. Серед можливих варіантів рішень є 
самостійна розробка (модернізація) зразків 
озброєння, розробка (модернізація) зразків 
озброєння в кооперації з іншими державами 
(можливі варіанти кооперації), закупівля 
необхідних зразків  

Висновки 
Запропонований методичний підхід 

повинен охоплювати всі програми 
середньострокового планування, оскільки 
передбачає використання плануючих 
макропоказників воєнної промисловості та 
фінансування питань оборони України. Цей 
підхід може бути основою для розроблення 
деталізованих методик формування 
середньострокових програм розвитку ОВТ з 
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урахуванням специфіки розроблення тих чи 
інших зразків. Також ці методики повинні 
розкривати більш детально і обґрунтовано 
кожен етап підходу. Особливо важливе 

значення має методика, що реалізує другий 
етап підходу,оскільки політика України в 
галузі оборонної промисловості спирається 
на вітчизняне виробництво необхідного ОВТ. 
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APPROACH TO THE PRELIMINARY ANALYSIS OF CONDITIONS FOR THE FORMATION 
OF MEDIUM-TERM PROGRAMS FOR THE DEVELOPMENT OF WEAPONS AND MILITARY 

EQUIPMENT TO UKRAINE 
The paper proposed approach to the preliminary analysis of conditions for the formation of medium-term 

programs for the development of weapons and military equipment in Ukraine . The basis of the approach is 
consistent review of military policy in the field of weapons and equipment capabilities of the military- industrial 
complex and financial performance ( defense budget ). Sequence examination consists of four stages. The first 
stage involves establishing the connection between what the military policy and plans for the medium term. The 
second stage involves the evaluation of the industry in Ukraine to achieve targets. The third stage - the 
adjustment of existing government programs in accordance with the assessment opportunities. The fourth stage 
means forming policy and medium-term programs for the development of weapons and equipment .  

As an initial budget indicators recommended guided by a long-term forecast of expenditure of the 
Government of Ukraine. Assessing the potential for industrial production of Ukraine military exercise prompted 
by the relevant categories of enterprises. Harmonize the defense industry and defense budget foreseen through 
adjustments in the construction phase of medium-term program , not just after a certain period of execution. 
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