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ВИП У С К  1 ( 3 2 )  
 

ПСИХОЛОГІЯ  
 
 
УДК 159.923 

В. Алещенко, д-р психол. наук, ст. наук. співроб. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 

 

ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕС ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ – УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ: 
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 

 
Розглядаються основні симптоми посттравматичних стресових розладів військовослужбовців, які брали участь у 

війнах  та збройних конфліктах. З'ясовано, що у військовослужбовців, які виконували бойові завдання, психогенні розлади 
подекуди сягають 70%, в офіцерів і прапорщиків цей показник дещо менший. У 15-20% військовослужбовців, які пройшли 
через збройні конфлікти, мають місце хронічні посттравматичні стани, викликані стресом. 

Ключові слова: посттравматичний стрес, збройні конфлікти. 
 
Постановка проблеми, аналіз останніх дослі-

джень і публікацій. Соціально-психологічна адаптація 
осіб, які виконували завдання в екстремальних умовах 
діяльності, стає в наш час особливо актуальною. Це 
пов'язано з тим, що Україна стала об'єктом нападу з 
боку Росії, проти якої остання розв'язала неоголошену 
війну. Значно збільшилася кількість жертв з боку війсь-
ковослужбовців Збройних Сил України. Після їхньої 
ротації на перший план виходять питання щодо необ-
хідності адаптації за нових умов. 

Досвід країн, що зіштовхнулися з явищами, які вини-
кають після повернення людей з війни, показав, що 
участь у подіях, пов'язаних з ризиком для життя, травма-
тичним чином діє на психічне здоров'я й стан учасників 
бойових дій. Військовослужбовці, що брали участь у бо-
йових діях, належать до групи осіб з підвищеним ризиком 
розвитку психогенних порушень. Військові медики вико-
ристовують для характеристики їхнього стану такі нетра-
диційні термінологічні позначення, як бойова психічна 
травма, бойова втома. Ще не пережиті афганський, ка-
рабаський, придністровський, абхазький, таджицький 
синдроми вже встигли доповнитися "донбаським". 

Проведені у цій сфері дослідження показують, що 
у людей, які побували в екстремальних ситуаціях, вини-
кають так звані посттравматичні стресові порушення 
[2, 4, 6]. За результатами досліджень, у структурі психіч-
ної патології серед військовослужбовців строкової служ-
би, які брали участь у бойових діях під час локальних 
воєн, психогенні розлади досягають 70%, в офіцерів 
і прапорщиків цей показник дещо менший. У 15–20% 
військовослужбовців, які пройшли через збройні конфлік-
ти, є хронічні посттравматичні стани, викликані стресом. 

Як стверджують військові психіатри, що вивчають 
частоту і структуру санітарних втрат при збройних кон-
фліктах і локальних війнах, останнім часом істотно змі-
нилися втрати психіатричного профілю в бік збільшення 
числа розладів межового рівня [8]. Однак, набагато 
серйозніше зм'якшені й відстрочені наслідки війни, що 
впливають не тільки на психофізичне здоров'я військо-
вослужбовців, але й на їхню психологічну врівноваже-
ність, світогляд, стабільність ціннісних орієнтацій. 

Коло явищ, що викликають травматичні стресові по-
рушення, досить широке і охоплює безліч ситуацій, коли 
виникає загроза власному життю або життю близької лю-
дини, загроза фізичному здоров'ю або образу "Я". Пору-
шення, що розвиваються після пережитої психологічної 
травми, зачіпають усі рівні людського функціонування (фі-
зіологічний, особистісний, рівень міжособистісної і соціа-
льної взаємодії) і призводять до стійких особистісних змін 
не тільки у людей, що безпосередньо пережили стрес, але 
й у членів їхніх родин, а також очевидців. 

Посттравматичні стресові порушення сприяють 
формуванню специфічних сімейних відносин, особ-
ливих життєвих сценаріїв і можуть впливати на усе 

подальше життя. Психічна травма, психологічний шок 
та їхні наслідки – ось що буде визначати життєвий 
настрій тих, хто вижив у військових конфліктах. Ста-
тистичні дані також показують, що на кожного загиб-
лого на війні військовослужбовця доводиться один 
випадок самогубства ветеранів у період після прохо-
дження військової служби. 

Отже, війна ще тривалий час здійснює свій вплив на 
учасників бойових дій. Тому, варто звернути особливу 
увагу на необхідність проведення психосоціальної ро-
боти з ними. Медико-психологічна реабілітація і соціа-
льна підтримка повинні бути основними напрямками 
роботи з даною категорією населення. 

Мета даної статті спрямована на систематизацію 
наукових і практичних знань про природу, механізми 
виникнення і типові прояви посттравматичного синдро-
му в учасників бойових дій, які необхідні для визначен-
ня шляхів подолання наслідків війни у ветеранів і роз-
робки програми реабілітаційних заходів. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Участь у бойових діях впливає на свідомість людини, 
піддаючи її серйозним якісним змінам. Поряд з наслід-
ками війни (економічними, політичними, соціальними) 
існують не менш важливі психологічні наслідки. Пере-
бування в екстремальних умовах характеризується 
впливом на психіку людини стрес-чинників підвищеної 
інтенсивності. Тривалість їхнього впливу, а також пси-
хотравмуючий характер можуть сприяти виникненню 
змін у психічній діяльності, що знижують ефективність 
життєдіяльності вже у мирних умовах. При цьому роз-
ширюється й коло жертв, до яких потрапляють не лише 
безпосередні учасники подій, але й їхні родичі. 

Згідно з результатами досліджень військових меди-
ків і психологів, особливості життя в бойових умовах 
призводять до того, що соціальний стан індивіда після 
його демобілізації характеризується так званою кризою 
ідентичності, тобто втратою цілісності й віри у свою 
соціальну роль. Це проявляється у порушенні здатності 
учасників бойових дій оптимально проявляти себе у 
складних соціальних взаємодіях, у яких відбувається 
самореалізація людської особистості. Багато хто з та-
ких людей втратили інтерес до громадського життя, 
знизилася їхня активність при вирішенні власних життє-
во важливих проблем. Нерідко спостерігаються втрата 
здатності до співпереживання і потреби в щиросердеч-
ній близькості з іншими людьми. 

Майже половина опитаних військовослужбовців, що 
брали участь у бойових діях, за свідченням психологів, 
скаржаться, що вони не можуть знайти розуміння ані у 
суспільстві, ані у родині. Кожен четвертий заявив, що 
зазнає труднощів при спілкуванні у трудовому колекти-
ві, а кожен другий міняв місце роботи три-чотири рази. 
Порушена здатність підтримувати оптимальні соціальні 
контакти позначається на сімейних відносинах: майже 
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кожен четвертий проживає в розлученні із родиною. 
Надзвичайно гостру психологічну драму переживають 
інваліди, а також ті, хто втратив близьких [3]. 

Після всього пережитого на війні в учасників бойових 
дій відзначаються такі разючі зміни у психіці, що навіть 
батьки іноді важко визнають у них своїх дітей. Поверта-
ючись до звичайного життя, після впливу екстремальних 
умов, військовослужбовці  не можуть адаптуватися до 
мирних умов. Страх, агресивність, підозрілість для бага-
тьох стають постійними супутниками життя. 

Варто зауважити, що адаптація учасників бойових 
дій до умов цивільного життя характеризується напру-
женими відносинами між ними й суспільством. Абсолю-
тна більшість ветеранів негативно ставляться до пред-
ставників влади, вважають, що держава обдурила і 
зрадила їх, і тому мають бажання зігнати злість, що 
нагромадилася, за безглузде кровопролиття, загибель 
товаришів. Життєвий досвід цих людей унікальний, він 
різко відрізняється від досвіду людей, що не воювали, 
що й породжує непорозуміння з боку основної маси 
населення. Цивільне суспільство, як правило, ставить-
ся до колишніх бійців з нерозумінням і побоюванням, 
що тільки збільшує хворобливу реакцію ветеранів на 
незвичну обстановку, що вони сприймають і оцінюють із 
властивим ним фронтовим максималізмом. 

Підтвердженням того, що колишні учасники воєнних 
дій зазнають труднощів процесу адаптації до умов ци-
вільного життя, є їхня конфліктна поведінка у соціаль-
ному середовищі: нездатність прийняти нові "правила 
гри", небажання йти на компроміси, спроби вирішити 
суперечки мирного часу звичними силовими методами. 
Колишні солдати підходять до мирного життя з фронто-
вими мірками і переносять військовий спосіб поведінки 
на мирний ґрунт, хоча в глибині душі розуміють, що це 
неприпустимо. Після фронтової ясності конфлікти мир-
ного часу, коли "супротивник" формально таким не є і 
застосування до нього звичних методів боротьби забо-
ронено законом, нерідко виявляються складні для пси-
хологічного сприйняття тих, у кого виробилася миттєва і 
загострена реакція на будь-яку небезпеку. Багатьом 
фронтовикам важко стриматися, виявити гнучкість, від-
мовитися від звички "тільки що не по їхньому" хапатися 
за зброю – у прямому або в переносному значенні. Де-
які починають пристосовуватися, намагаючись не виді-
лятися із загальної маси. Іншим це не вдається і вони 
залишаються "бійцями" на усе життя. Яка із двох тен-
денцій у психологічному потенціалі учасників війни тво-
рча чи руйнівна – виявиться домінуючою в мирних умо-
вах, прямо залежить від індивідуальних особливостей 
ветеранів, а також від умов, у яких вони опиняються 
після повернення з війни. 

У новій соціальній групі, в яку потрапляють учасники 
локальних воєн і збройних конфліктів, виявляється неза-
требуваним екстремальний досвід, від якого вони відмо-
витися не можуть відповідно до принципу незворотності 
розвитку психіки. Виходить наступне психологічне проти-
річчя. Армійська дисципліна, необхідність беззаперечно-
го виконання наказу, підпорядкування старшого за зван-
ням ведуть до придушення особистої волі. Однак, екст-
ремальні умови війни виробляють у межах цієї твердої 
військової системи й такі якості, як рішучість, ініціатив-
ність, спритність, здатність до самостійних дій у складних 
обставинах – адже виживає той, чия реакція виявиться 
швидшою, а ухвалене рішення буде найбільш адекват-
ним конкретній ситуації [1, 7]. Виходить, що слухняний 
виконавець, який звик до армійського розпорядку і за-
безпечення усім необхідним, погано пристосований до 
цивільного життя, у той же час нерідко є сильною, вольо-
вою, незалежною особистістю, що усвідомлює свою зна-

чущість, яка володіє досить специфічним досвідом і осо-
бливою системою поглядів. 

У мирній обстановці такі люди виявляються незруч-
ними для начальства саме своєю самостійністю, сміли-
вістю і бойовим максималізмом, тобто саме тими якос-
тями, які допомогли їм вижити на війні. Ветерани війни 
змушені шукати застосування своїм силам, енергії та 
досить специфічному досвіду там, де, як їм здається, 
вони потрібні, де їх розуміють і приймають такими, які 
вони є. Тоді вони (якщо мова йде про ще молодих ко-
лишніх учасників бойових дій) знову відправляються 
воювати – їдуть у гарячі точки, йдуть на службу у силові 
відомства, а іноді і в кримінальні структури – туди, де 
можуть бути затребувані їхні специфічні навички й до-
свід. За даними соціологічних опитувань, 75% опитаних 
заявляють про своє бажання повернутися у яку-небудь 
гарячу точку, причому практично кожен четвертий гото-
вий це зробити без усіляких вагань. До 12% колишніх 
учасників локальних збройних конфліктів останніх років 
хотіли б присвятити своє життя військовій службі за 
контрактом у будь-якій воюючій армії. 

Спогади, загальне минуле, яке не відоме ні рідним, 
ні знайомим, зближають колишніх військовослужбовців і 
змушують їх тягтися один до одного. Так створюються 
суспільні об'єднання і організації учасників бойових дій. 
Усвідомлення своєї приналежності до "особливої касти" 
надовго зберігає між колишніми бійцями теплі, довірчі 
відносини. Не лише товариші по службі, але й просто 
колишні військовослужбовці намагаються один одному 
допомагати й підтримувати один одного в навколиш-
ньому світі, де інші ставляться до них без належного 
розуміння, з підозрілістю й сторожкістю. 

Варто зазначити, що суперечливість впливу специ-
фічних умов війни на психологію її учасників ще довго 
продовжує позначатися після закінчення бойових дій. 
Особистісні зміни, що відбуваються у військовослужбо-
вця під час воєнних дій, виявляються незворотними. 
Участь у бойових діях має й негативні наслідки. Відпо-
відно до результатів досліджень, 54% військовослуж-
бовців, які воювали, вживали алкоголь у районі бойових 
дій, а кожний четвертий з опитаних уживав наркотики 
або транквілізатори (в основному це військовослужбов-
ці контрактної служби). Близько 90% опитаних учасників 
антитерористичної операції безпосередньо зіштовхува-
лися зі злочинами в районі бойових дій (тобто або осо-
бисто робили їх, або були свідками). 

Аналіз поведінки солдатів і офіцерів дозволяє звер-
нути увагу на те, що поряд з реальним героїзмом, вза-
ємовиручкою, бойовим братерством і іншою відносною 
позитивною атрибутикою війни, спостерігаються й ви-
падки грабежів і вбивств, середньовічних катувань і 
жорстокості до полонених, а також випадки сексуально-
го насильства відносно населення (особливо на чужій 
території). Збройний розбій і мародерство становлять 
невід'ємну частину будь-якої війни й належать не до 
одиничних, а до типових явищ для кожної з воюючих 
армій, що вступає на чужу землю. Неминучість відплати 
за вчинене усвідомлюється звичайно не відразу, а по 
закінченні певного часу на відміну від привселюдно 
проголошуваних героїчних спогадів, постійне почуття 
тривоги і провини за вчинене приводить до деформації 
особистості. Тому недивним виявляється той факт, що 
серед колишніх учасників бойових дій досить поширені 
різні форми девіантної поведінки. 

Жорстокість, емоційні зриви, непримиримість, під-
вищена конфліктність з одного боку, втома, апатія – 
з іншого, – такі природні реакції організму на наслідки 
тривалої фізичної й нервової напруги, пережитої в бо-
йовій обстановці. Відзначаються такі симптоми недуги, 
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яка називається тепер посттравматичним стресовим 
синдромом або відкладеним стресом, як депресія, гнів, 
злість, почуття провини, розлад сну, нав'язливі спогади, 
тенденції до самогубства і вбивства, відчуження та ба-
гато чого іншого. 

Участь у війні належить до тієї екстремальної си-
туації, коли людина постійно перебуває у найсильні-
шому психоемоційному стресі, переборюючи його во-
льовими зусиллями [6]. Обходиться все це високою 
ціною: майже в усіх учасників бойових дій неминуче 
тією чи іншою мірою спостерігаються зміни в фізично-
му і психічному стані. 

Статистика показує, що кожен п'ятий учасник бойо-
вих дій за відсутністю яких-небудь фізичних ушко-
джень страждає нервово-психічними розладами, а 
серед поранених і калік – кожен третій. Але, це лише 
частина того "гігантського айсбергу", що утвориться 
після екстремальних впливів. Інші наслідки починають 
проявлятися через кілька місяців після повернення до 
нормальних умов життя. Це різні психосоматичні за-
хворювання. За даними експертів, в учасників бойових 
дій (у порівнянні із здоровими людьми) у два-три рази 
вище ймовірність таких захворювань, як гіпертонічна 
хвороба, гастрит, виразкова хвороба шлунка і двана-
дцятипалої кишки. Загальний стан здоров'я характе-
ризується слабістю, запамороченням, зниженням пра-
цездатності, головними болями, болями в області се-
рця, сексуальними розладами, порушеннями сну, фо-
біями тощо, а в інвалідів доповнюється проблемами, 
пов'язаними з отриманими пораненнями і травмами. 
Основними проблемами колишніх солдатів є страх 
(57%), демонстративність поведінки (50%), агресив-
ність (58,5%) і підозрілість (75,5%). До їхніх поведінко-
вих особливостей належать конфліктність у родині, з 
родичами, колегами по роботі, вибухи гніву, зловжи-
вання алкоголем і наркотиками. 

Окрім того, відзначається нестійкість психіки, за 
якою, навіть самі незначні втрати, труднощі, штовха-
ють людину на самогубство; особливі види агресії; 
острах нападу ззаду; почуття провини за те, що зали-
шився живим; ідентифікація себе з убитими. Для учас-
ників бойових дій характерні також емоційна напруже-
ність і емоційна відстороненість, підвищена дратівли-
вість і агресивність, безпричинні вибухи гніву, напади 
страху і тривоги. Відзначаються повторювані яскраві 
сни бойових ситуацій і нічні жахіття, нав'язливі спога-
ди про психотравмуючі події, які супроводжуються 
важкими переживаннями, раптовимисплесками емоцій 
з "поверненням" у психотравмуючі ситуації. Найчасті-
ше присутні й думки про самогубство, які в деяких ви-
падках закінчуються реальним здійсненням. Відповід-
но до результатів проведених досліджень більше 
50 тис. (а за деяким даними, близько 100 тис.) вете-
ранів війни у В'єтнамі покінчили життя самогубством з 
моменту повернення військ до 1990 року (при цьому 
загальне число загиблих американських солдатів у 
В'єтнамі склало близько 58 тис). 

До інших психічних явищ, що спостерігаються у ве-
теранів війни, є стан песимізму, відчуття занедбаності 
іншими; недовіра до інших людей, нездатність говорити 
про війну; втрата сенсу життя; непевність у своїх силах; 
відчуття нереальності того, що відбувалося на війні; 
відчуття власної загибелі на війні; відчуття нездатності 
впливати на хід подій; нездатність бути відкритим у спі-
лкуванні з іншими людьми; тривожність; потреба мати 
при собі зброю; неприйняття ветеранів інших воєн; не-
гативне відношення до представників влади; бажання 
зігнати на будь-кому злість за те, що був направлений 
на війну, і за все, що там відбувалося; ставлення до 

жінок тільки як до об'єкта сексуального задоволення; 
потреба брати участь у небезпечних "пригодах"; спроба 
знайти відповідь на питання, чому загинули твої друзі, а 
не ти. Усі ці прояви, які вчені назвали посттравматич-
ними стресовими розладами, свідчать про наявність в 
учасників бойових дій посттравматичного синдрому. 

Синдром посттравматичних стресових розладів – це 
міжнародне найменування, дослідники називають його 
інакше: патологічний стан, пов'язаний з негативним 
стресом ведення бойових дій [6]. Виділяються наступні 
основні клінічні симптоми при посттравматичних стре-
сових порушеннях: 

1. Надпильність проявляється у тому, що людина 
пильно стежить за усім, що відбувається навколо, не-
мов їй постійно загрожує небезпека. Ця небезпека не 
тільки зовнішня, але й внутрішня. Причина її полягає в 
остраху, що небажані травматичні враження, що ма-
ють руйнівну силу, прорвуться у свідомість. Найчасті-
ше надпильність проявляється у вигляді постійної фі-
зичної напруги, що не дозволяє розслабитися і відпо-
чити, може створювати чимало проблем. Підтримка 
такого високого рівня пильності вимагає постійної ува-
ги і величезних енерговитрат. Крім того, людині почи-
нає здаватися, що це і є його основна проблема і як 
тільки напругу вдасться зменшити або розслабитися, 
усе буде добре. Насправді ж фізична напруга виконує 
захисну функцію (захищає нашу свідомість), і не мож-
на "прибирати" психологічний захист, поки не змен-
шиться інтенсивність переживань. Коли це відбудеть-
ся, фізична напруга спаде сама. 

2. Перебільшене реагування – за найменшої неспо-
діванки людина здійснює стрімкі рухи (кидається на 
землю при звуці вертольоту, різко обертається й при-
ймає бойову позу, коли хтось наближається до неї з 
боку спини), раптово здригається, кидається бігти, го-
лосно кричить. 

3. Притупленість емоцій. Багато ветеранів скар-
жаться, що від часу важких подій, які вони пережили, їм 
стало набагато складніше переживати багато почуттів. 
Повністю або частково втрачається здатність до емо-
ційних проявів. Складніше стає встановлювати близькі 
й дружні зв'язки з оточуючими, недоступними виявля-
ються радість, любов, творчий підйом, грайливість і 
спонтанність. 

4. Агресивність проявляється у прагненні вирішува-
ти проблеми за допомогою грубої сили. Як правило, це 
стосується фізичного силового впливу, однак зустріча-
ється також психічна, емоційна і вербальна агресив-
ність. Тобто людина схильна застосовувати силовий 
тиск до оточуючих щораз, коли прагне домогтися свого, 
навіть якщо ця мета не є життєво важливою. 

5. Порушення пам'яті і концентрації уваги виникають 
тоді, коли з'являється необхідність зосередитися або 
щось пригадати, принаймні, за певних обставин. Деко-
ли, моменти концентрації можуть бути чудовими, але 
варто з'явитися якому-небудь стресовому фактору, як 
людина "губить" здатність зосередитися. 

6. Депресія у стані посттравматичного стресу дося-
гає самих темних і безпросвітніх глибин людського роз-
пачу, коли здається, що усе немає сенсу і даремно. Це 
супроводжується нервовим виснаженням, апатією та 
негативним ставленням до життя. 

7. Загальна тривожність проявляється як на фізіоло-
гічному рівні (ломота у спині, спазми шлунка, головні 
болі), так і в психічній сфері (постійне занепокоєння і 
заклопотаність, параноїдальні явища – наприклад, не-
обгрунтований острах переслідування), а також в емо-
ційних переживаннях (постійне відчуття страху, непев-
ність у собі, комплекс провини). 
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8. Напади люті. Багато ветеранів повідомляють, що 

напади вибухової люті частіше виникають під дією нар-
котичних речовин, особливо алкоголю. Проте, такі на-
пади з'являються без уживання наркотичних речовин, 
так що було б невірно вважати сп'яніння головною при-
чиною цих явищ. 

9. Зловживання наркотичними та лікарськими речо-
винами. У спробі знизити інтенсивність посттравматич-
них симптомів багато ветеранів починають зловживати 
палінням, алкоголем і наркотичними речовинами (у ме-
ншій мірі). При цьому, серед ветеранів – жертв пост-
травматичного симптому виділяють дві великі групи: ті, 
хто приймає тільки лікарські препарати, прописані ліка-
рем, і ті, хто взагалі не приймає ані ліків, ані наркотиків. 

10. Непрошені спогади – мабуть, найбільш важли-
вий симптом, що дає право говорити про присутність 
посттравматичних стресових порушень. У пам'яті вете-
рана раптово спливають моторошні сцени, пов'язані з 
подією, що травмує, причому ці спогади можуть виника-
ти як у сні, так і наяву. Наяву вони з'являються у тих 
випадках, коли навколишнє оточення чимось нагадує 
те, що сталося "у той час", тобто під час події, що трав-
мує: запах, образ, звук, немов би прийшли з тієї пори. 
Яскраві образи минулого звалюються на психіку і ви-
кликають сильний стрес. Головною відмінністю пост-
травматичних непрошених спогадів від звичайних спо-
гадів є те, що перші супроводжуються сильними відчут-
тями тривоги й остраху. 

Непрошені спогади, що приходять у сні, називають 
нічними жахіттями. У ветеранів війни ці сновидіння час-
то (але не завжди) пов'язані з бойовими діями. Сни та-
кого роду бувають, як правило, двох типів: перші пере-
дають подію, що травмує, з точністю відеозапису, так, 
як вона запам'яталася в пам'яті людини, що пережила 
важкі події; у снах же другого типу обстановка і персо-
нажі можуть бути зовсім іншими, але принаймні деякі з 
елементів (особа, ситуація, відчуття) подібні тим, які 
мали місце в події, що травмує. Людина пробуджується 
від такого сну зовсім розбита, м'язи її напружені, вона 
вся у поті. Потіння проявляється саме як реакція на 
сновидіння, незалежно від того, запам'яталося воно чи 
ні. Багато ветеранів і їхні близькі відзначають, що під 
час сну людина шарахається напостілі й прокидається 
зі стислими кулаками, немов готова до бійки. Такі сно-
видіння є, мабуть, самим жахаючим аспектом посттра-
вматичних стресових порушень для людини, і люди 
рідко погоджуються говорити про це. 

11. Галюцинаторні переживання – особливий різно-
вид непрошених спогадів про події, що травмують, які 
відрізняються тим, що пам'ять про те, що трапилося, 
виступає дуже яскраво, а події теперішнього моменту 
якби відходять на другий план і здаються менш реаль-
ними, ніж спогади. У цьому "галюцинаторному", усуну-
тому стані людина поводиться так, немов вона знову 
переживає минулу подію,що травмує. Вона діє, думає й 
відчуває так само, як у тоймомент, коли їй довелося 
рятувати своє життя. Однак,галюцинаторні переживан-
ня властиві не всім: це лише різновид непрошених спо-
гадів, для яких характернаособлива яскравість і хворо-
бливість. Вони частіше виникають під впливом нарко-
тичних речовин, зокрема алкоголю, однак галюцинато-
рні переживання можуть з'явитися влюдини й у твере-
зому стані, а також у того, хто ніколи невживає нарко-
тичних речовин. 

12. Проблеми зі сном (труднощі із засипанням і пе-
реривчастий сон). Коли людину відвідують нічні жахіття, 
є підстави вважати, що вона сама мимоволі противить-
ся засинанню, і саме в цьому причина його безсоння: 
людина боїться заснути й знову побачити цей сон. Ре-

гулярне недосипання призводить до крайнього нерво-
вого виснаження. 

13. Думки про самогубство. Коли життя уявляється 
більше страхаючим і хворобливим, ніж смерть, думка 
покінчити з усіма стражданнями може здатися приваб-
ливою. Коли людина доходить до тієї межі розпачу, де 
вже не видно жодної можливості виправити свій стан, 
вона починає думати про самогубство. Багато учасників 
бойових дій кажуть, що в якийсь момент досягали цієї 
межі. Ті ж, хто знайшов у собі сили жити, прийшли до 
висновку: необхідно бажання і завзятість – і згодом 
з'являються більш "світлі" перспективи. 

14. "Провина того, хто вижив". Слід зазначити, що 
почуття провини через те, що вижив у важких випробу-
ваннях, які коштували життя іншим, нерідко властиве 
тим, хто страждає від "емоційної глухоти" (нездатності 
пережити радість, любов, жаль тощо) з часу подій, що 
травмують. Багато жертв посттравматичного синдрому 
готові на що завгодно, аби тільки уникнути нагадування 
про трагедії, про загибель товаришів. Сильне почуття 
провини може іноді провокувати напади самозневажли-
вої поведінки. 

Такі основні симптоми та перебіг посттравматичного 
стресу. Вони були покладені в основу діагностичного 
опитувальника посттравматичного стресу, що рекомен-
дується для застосування в індивідуальній роботі з уча-
сниками бойових дій. Виявлені особливості варто вра-
ховувати при організації реабілітаційних заходів з учас-
никами бойових дій. 

На перебіг адаптації до нових життєвих умов значно 
впливають характерні риси особистості. У поведінці 
людини, що повернулась із війни, поєднуються способи 
поведінки, що сформувалися під впливом стрес-
чинників бойової обстановки, і колишні (довоєнні) спо-
соби поведінки. Психіка кожної людини по-своєму за-
хищається від екстремальних впливів, висуваючи як 
механізми захисної поведінки- рухову збудливість і ак-
тивність, агресію, апатію, психічну регресію або ж вжи-
вання алкоголю і наркотичних речовин. 

Л. Китаєв-Смик [6] диференціював учасників бойо-
вих дій з деструктивними постстресовими змінами осо-
бистості на кілька підтипів: 

1. "Надломлені", для яких властиве постійне пере-
живання страху, неповноцінності і схильності до жорс-
токості, неврівноваженості. Часто вони прагнуть до 
усамітнення та вживання алкоголю та наркотиків. 

2. "Дурненькі", які мають схильність до інфантиль-
них вчинків, недоречним жартам. Як правило, вони не-
дооцінюють реальну загрозу для власного життя. 

3. "Люті", які за час бойових дій виробили в собі гі-
перагресивність. Вони небезпечні для себе і для ото-
чуючих, особливо коли в руках у них зброя. 

Залежно від індивідуальних властивостей учасників 
бойових дій проявляються різноманітні відтерміновані 
реакції на психотравмуючі події війни. Відповідно до 
досліджень А.Кардинера, це можуть бути фіксація на 
травмі, типові сни, зниження загального рівня психічної 
діяльності, дратівливість або вибухові агресивні реакції. 

Існує кілька поглядів на природу розбіжностей 
посттравматичних стресових реакцій у ветеранів. 
Так, А. Кардинер і Д. Шпігель називають наступні 
чинники, які впливають на перебіг процесу адаптації 
ветерана: довоєнні особистісні особливості солдата, 
у тому числі його здатність адаптуватися до нових 
ситуацій; реакція на небезпечні ситуації, у яких за-
гроза знищення є першорядним чинником; рівень 
відновлення цілісності особистості. 

За спостереженнями М. Горовіца, "тривалість про-
цесу відповідного реагування на стресову подію обумо-
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влюється значимістю для індивіда, пов'язаної із цією 
подією інформації". За сприятливого здійснення даного 
процесу він може тривати від декількох тижнів до декі-
лькох місяців після припинення психотравмуючого 
впливу. Це – нормальна реакція на стресову подію. При 
загостренні відповідних реакцій і збереженні їхніх про-
явів протягом тривалого часу варто говорити про пато-
логічність процесу реагування. Взагалі ж у процесі реа-
кції на відповідь стресовій події М. Горовиц виділяє чо-
тири фази: фазу первинної емоційної реакції; фазу "за-
перечення", що виражається в емоційному заціпенінні, 
придушенні й уникненні думок про те, що трапилося, 
уникненні ситуацій, що нагадують про психотравмуючу 
подію, фазу чергування "заперечення" і "вторгнення" 
("вторгнення" проявляється в спогадах про психотрав-
муючу подію, снах про подію, підвищеному рівні реагу-
вання на все, що нагадує психотравмуючу подію); фазу 
подальшої інтелектуальної і емоційної обробки травма-
тичного досвіду, що закінчується асиміляцією або ако-
модацією до нього [5]. 

Учені Б.Грін, Д.Вільсон і Д.Лінді продовжили розроб-
ку ідей М.Горовіца. На їхню думку, подолання індивідом 
психотравмуючого впливу стрес-факторів бойової об-
становки залежить не тільки від успішності когнітивної 
переробки травматичного досвіду, але й від взаємодії 
трьох факторів: характеру психотравмуючих подій, ін-
дивідуальних характеристик ветеранів і особливостей 
умов, у які ветеран потрапляє після повернення з війни. 

До характеристик психотравмуючої події належать: 
ступінь загрози життю; вагомість втрат; раптовість події; 
ізольованість у момент події від інших людей; ступінь 
впливу навколишнього оточення; наявність захисту від 
можливого повторення психотравмуючої події; мораль-
ні конфлікти, пов'язані з подією, пасивна або активна 
роль ветерана залежно від того, чи був він жертвою чи 
активно діючою особою під час травматичної події, без-
посередні наслідки впливу даної події. Серед індивіду-
альних характеристик ветерана виділяються: рівень 
розвитку співпадаючої поведінки, ефективність психо-
логічного захисту, що були до призову в армію трудно-
щі адаптації, психічні відхилення, а також демографічні 
дані. Післявоєнне оточення ветерана характеризується 
рівнем взаємної підтримки, культурними особливостя-
ми, відношенням до війни, соціальною допомогою. 

Взаємодія цих трьох чинників із процесом когнітив-
ної переробки психотравмуючого досвіду (сполучення 
уникнення спогадів з періодичним їхнім повторенням) 
приводить або до психічної напруги, або до поступової 
асиміляції психотравмуючого досвіду. У результаті мо-
жливі два результати: психічна "рестабілізація" або ви-
никнення посттравматичних стресових розладів. 

Дослідник А. Мощанский виділяє низку чинників, що 
впливають на психологічний стан учасників бойових 
дій, вивчення й своєчасне опрацювання яких могли б 
істотно знизити дезадаптивні наслідки в названої кате-
горії. Він аналізує кілька типових ситуацій бойової об-
становки, кожна з яких впливає на формування дезада-
птивної поведінки. При цьому характер дезадаптивних 
реакцій також визначається індивідуальними особливо-
стями військовослужбовця. 

1. Очікування екстремальної ситуації (комплекту-
вання, дорога, перші дні). В цей період визначальним 
особистісним фактором є тривожність індивідуума, на 
яку негативно впливають: перекручені, кон'юнктурні 

відомості, які надають ЗМІ; відсутність професійного 
ядра в загоні, що має особистий досвід участі; члени 
родини; тривалість фази за часом; відсутність пропага-
ндистської роботи; відсутність інформації про пільги, 
гарантії, компенсації; неорганізованість вільного часу й 
відпочинку. Дезадаптація в цей період виражається або 
в неадекватному реагуванні на навколишнє (по двох 
варіантах – бравада, агресивність, розгальмування або 
безвихідність, апатія, відчуженість), або в зловживанні 
спиртним як засобом для зниження тривожності й знят-
тя емоційної напруги [9]. 

4. Гостра екстремальна ситуація (обстріл, бій). За 
такого розвитку подій в основі поводження людини міс-
тяться фізіологічно корисні, пристосувальні реакції ор-
ганізму. Коли організм переходить на режим екстрема-
льного реагування, природно виникає емоція страху. 
Військовослужбовці розрізняються за часом переходу 
організму від емоції страху до цілеспрямованих дій і за 
типом реагування (адекватний або неадекватний). 

На часовий фактор негативно впливають наступні 
умови: відсутність особистого досвіду й прикладів пове-
дінки; відсутність знання про те, що робити; відсутність 
умінь і навичок; відсутність чіткої організації; негативний 
приклад командира або референтних осіб; загибель, 
поранення товаришів; особистісний тип реагування. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших досліджень. Сукупність психотравмуючих 
чинників у загостреній ситуації може викликати негайні 
наслідки. Неадекватне реагування може протікати у 
вигляді гіперреакції, що виражається максимальним 
руховим збудженням, яке супроводжується криками, 
метаннями (крайня реакція – паніка), або у вигляді гіпо-
реакції, що проявляється в руховій загальмованості 
тіла або його частин (крайній прояв – поза ембріона). 
При виражених неадекватних реакціях військовослуж-
бовець не розуміє й не пам'ятає згодом, що з ним від-
бувалося. При невиражених реактивних станах дезада-
птаційна поведінка після ситуації може проявлятися в 
пасивній поведінці, відмові від подальшого несення 
служби, ажітованій, неадекватній, піднесеній поведінці 
або зосередженості на своїх переживаннях. 
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ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ СТРЕСС ВОЕННОСЛУЖАЩИХ – УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ:  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 
Рассматриваются основне симптомы посттравматических стрессовых расстройств военнослужащих, которые участвовали в 

войнах и вооруженных конфликтах. Выяснено, что у военнослужащих, которые выполняли боевые задания, психогенне расстройства 
кое-где достигают 70%, у офицеров и прапорщиков этот показатель несколько меньший. В 15-20% военнослужащих, которые прошли 
через вооруженные конфликты, имеют место хронические посттравматические состояния, вызванные стрессом. 

Ключевые слова: посттравматическийстресс, вооруженныеконфликты. 
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POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER OF SERVICEMEN COMBATANTS: PSYCHOLOGICAL ANALYSIS 

 
The article covers basic symptoms of post-traumatic stress disorders of servicemen who participated in wars and armed conflicts. It has been 

found that among servicemen who carried out combat missions 70 percent experienced psychotogenic disorders with this index being somewhat 
lower among officers and warrant officers. 15-20 percent of servicemen who participated in armed conflicts experience chronic posttraumatic state 
caused by stress. 
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ДИНАМІКА ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ ОРІЄНТАЦІЙ КУРСАНТІВ  
ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЇХНЬОЇ ПСИХІЧНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ 
 

Проблема вивчення динаміки ціннісно-смислових орієнтацій курсантів обговорюється в контексті розвитку їх психіч-
ної саморегуляції. Ціннісно-смислові орієнтації розглядаються як перспективний напрямок розвитку мультирегуляторно-
го підходу. Розглядається методика вивчення смислових пріоритетів.  

Ключові слова: ціннісно-смислові орієнтації, курсант, смисловий пріоритет. 
 
Постановка проблеми. Основні положення теорії 

психічної саморегуляції людини розвивалися у межах 
різних методологічних підходів: системного та функціо-
нального (П. Анохін, О. Конопкін, В. Мерлін, В. Русалов 
та ін.), мотиваційного та регуляційного (Г. Айзенк, 
Л. Виготський, К. Левін, В. Франкл та ін.), соціально-
когнітивного та диспозиційного (Д. Аткінсон, А. Бандура, 
Д. Макклеланд, Дж. Роттер, Д. Узнадзе, Г. Хекхаузен 
та ін.). Проблема психічної саморегуляції у військовій 
психології розглядалась у напрямку забезпечення емо-
ційно-вольової стійкості військовослужбовців (В. Бодров, 
О. Караяні, В. Лефтеров, О. Маклаков, О. Тімченко 
та ін.). Визнаючи досягнення різних наукових підходів 
щодо з'ясування механізмів регуляції поведінки люди-
ни, необхідно констатувати певну їх обмеженість щодо 
опису варіативності проявів поведінки особистості, 
її саморегуляції. 

Аналіз рівнів та структурно-функціональних моде-
лей психічної саморегуляції різних психологічних шкіл 
свідчить про їх самодостатність, яка не завадила широ-
кому впровадженню в психологічних дослідженнях та-
ких феноменів регуляторних процесів як самоконтроль, 
диспозиція, локус контроль, інтроверсія, каузальна ат-
рибуція, термінальні та інструментальні цінності, цінніс-
ні орієнтації, соціальні норми тощо. Ціннісно-смислові 
орієнтації, виражаючи характер ставлення людини до 
різних аспектів матеріального й духовного світу, посі-
дають істотне місце у структурі особистості, відобра-
жають рівень її розвитку, здійснюють регуляцію діяль-
ності та поведінки. Разом із тим, у психологічній літера-
турі поки що немає достатніх даних про змістовні та 
структурно-динамічні характеристики системи ціннісних 
орієнтацій курсантів ВВНЗ різних спеціальностей; про 

взаємозв'язок ціннісних і смислових орієнтацій з іншими 
особистісними якостями. Це ускладнює отримання цілі-
сного уявлення про особистість і духовний потенціал 
майбутніх офіцерів. У психологічній літературі недоста-
тньо даних про характер та особливості впливу навча-
льно-виховного процесу на формування ціннісних та 
смислових орієнтацій, особистісне зростання курсантів, 
формування професійно-значущої ієрархії ціннісних 
орієнтацій майбутніх офіцерів. Саме тому проблема 
вивчення динаміки ціннісно-смислових орієнтацій кур-
сантів в контексті розвитку їхньої психічної саморегуля-
ції є актуальною у безперервному процесі пошуку шля-
хів підтримки їхнього особистісного зростання в процесі 
навчання у ВВНЗ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як сис-
тема регуляції активності людини психічна саморегуля-
ція розглядалась представниками різних психологічних 
шкіл (Г. Айзенк, П. Анохін, А. Бандура, Н. Бернштейн, 
М. Магомед-Емінов, В. Мерлін, Г. Нікіфоров, А. Реан, 
Дж. Роттер, В. Русалов, В. Франкл, Д. Узнадзе, 
Г. Хекхаузен та ін.). Методологічні підходи щодо визна-
чення рівнів психічної саморегуляції розвивалися в на-
прямку розробки якісних показників, починаючи з ідеї 
І. Сеченова про зворотній зв'язок через "темне м'язове 
відчуття", пропріорецепцію м'язів як механізм саморе-
гуляції поведінки та предметних дій: нейродинамічний, 
психодинамічний та особистісний (В. Мерлін, 
В. Русалов); внутрішній та зовнішній (А. Бандура, 
Дж. Роттер); диспозиції рівнів розвитку особистості 
(Д. Узнадзе, Д. Ядов); орієнтація на стан та дію 
(Ю. Куль, Г. Хекхаузен); потребнісний, ціннісний та сми-
словий (Д. Леонтьєв, В. Франкл). Для структурно-
функціональних моделей психічної саморегуляції голо-
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вним психологічним механізмом саморегуляції було ви-
значено самоконтроль людини та його взаємозв'язок з 
еталонами соціальної поведінки (П. Анохін, О. Конопкін, 
Г. Нікіфоров, В. Моросанова). 

Мета статті – ознайомити з результатами емпірич-
ного дослідження динаміки ціннісно-смислових орієнта-
цій курсантів ВВНЗ у контексті розвитку їх психічної са-
морегуляції. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Аналіз літературних джерел (Ю. Куль, Д. Леонтьєв, 
Дж. Роттер, В. Іванников, Г. Хекхаузен та ін.) дозволив 
виявити найбільш вагомі складові регуляторного про-
цесу, а саме мотиваційну, диспозиційну та атрибутивну. 
Ці складові репрезентують мотиваційний та регуляцій-
ний підходи до вивчення проблеми саморегуляції в 
психологічній науці та складають основу мультирегуля-
торного підходу. 

Важливим напрямком розвитку мультирегулятор-
ного підходу є психологічний аналіз наявних цінностей 
та смислів молодої людини з метою визначення осо-
бистісного потенціалу в контексті розвитку психічної 
саморегуляції курсантів. За свідченням Д. Леонтьєва, 
особистісні цінності є стійким мотиваційним утворен-
ням, їх мотиваційний вплив не обмежується конкрет-
ною діяльністю, ситуацією, вони впливають на життє-
діяльність у цілому та мають високу ступінь стабільно-
сті [3, с.225]. На наш погляд, відомі стандартизовані 
підходи Д. Леонтьєва і М. Рокича до визначення цінні-
сно-смислових орієнтацій певною мірою обмежують 
аналіз їхнього потенціалу, тому є необхідність їхнього 
доповнення проективними методиками, що надають 
можливість вільного формулювання смислів. Аналіз 
вільно сформульованих смислів дозволить розширити 
арсенал психологічного інструментарію для вивчення 
психологічних особливостей динаміки ціннісно-
смислових орієнтацій курсантів ВВНЗ. 

З метою психологічного вивчення динаміки ціннісно-
смислових орієнтацій курсантів в процесі навчання 
ВВНЗ було використано порівняльний метод. Було 
створено два емпіричних комплекси:  

 курсантів 1-го та 3-го курсів спеціальності "Психоло-
гія" – для порівняння ціннісно-смислових орієнтацій курса-
нтів з метою виявлення їх динаміки в процесі навчання;  

 курсантів 3-го курсу спеціальностей "Психологія" 
та "Фінанси" – для визначення відмінностей у ціннісно-
смислових орієнтаціях курсантів, що пов'язані з різними 
умовами навчання.  

Крім того, було проаналізовано гендерні відмінності 
ціннісно-смислових орієнтацій курсантів 1-го та 3-го 
курсів спеціальності "Психологія". 

З метою реалізації завдань дослідження був вико-
ристаний комплекс таких методів: теоретичні (оглядо-
во-аналітичне дослідження психологічної літератури) – 
для з'ясування ступеню вивчення проблем психічної 
саморегуляції та ціннісно-смислових орієнтацій в пси-
хологічних дослідженнях; емпіричні: тестування опиту-
вальник "Тест смисложиттєвих орієнтацій" ("Ціль у жит-
ті" (Purpose-іn-Lіfe Test, PІL) Дж. Крамбо та Л. Махоліка) 
в адаптації Д. Леонтьєва), опитувальник "Ціннісні орієн-
тації М. Рокича, проективна анкета – для вивчення цін-
нісно-смислових орієнтацій курсантів; методи статисти-
чної обробки експериментальних даних: кореляційний 
аналіз за критерієм Пірсона, однофакторний дисперсій-
ний аналіз за t-критерієм Стьюдента – для статистичної 
обробки результатів емпіричного дослідження, вияв-
лення кореляційних зв'язків між змінними, виявлення 
індивідуально-психологічних відмінностей. 

Загальна вибірка складала 70 осіб, які були курсанта-
ми Військового інституту Київського національного універ-

ситету імені Тараса Шевченка віком 17–20 років, з них 
65% складали курсанти-чоловіки і 35% – курсанти-жінки. 

Під час проведення емпіричного дослідження пси-
хологічних особливостей динаміки ціннісно-смислових 
орієнтацій курсантів ВВНЗ було здійснено поєднання 
методологічних підходів В. Франкла і Д. Леонтьєва. За-
стосування принципів логотерапії і проективної рефле-
ксії минулого, сьогодення і майбутнього мало за мету 
визначити смислові пріоритети курсантів, які певним 
чином можна буде використати у вивченні психологіч-
них особливостей динаміки їх ціннісно-смислових оріє-
нтацій в процесі навчання. Для проведення психологіч-
ного вивчення ціннісно-смислових орієнтацій курсантів 
було розроблено проективну анкету, що передбачала 
вільні відповіді на запитання. Контент-аналіз відповідей 
на анкету дозволив окреслити смислові пріоритети кур-
сантів, які, на наш погляд, можуть певним чином харак-
теризувати психологічні особливості динаміки ціннісно-
смислових орієнтацій курсантів в процесі подальшого 
навчання. Так, найбільш вагомими пріоритетами були 
визначені "освіта", "сім'я, діти", "улюблена робота", "вій-
ськова служба", "друзі". Недостатньо вагомими – "про-
фесіоналізм", "кохання", "життєвий досвід", "наукова та 
навчальна діяльність".  

Аналіз кореляційних зв'язків між показниками до-
зволив конкретизувати визначені смислові пріоритети 
рейтинговою оцінкою наявних особистісних цінностей 
респондентів. Так, наявність прямого зв'язку показників 
"визнання суспільством" і "цікава праця" (r=0,275; 
р<0,05), а також зворотнього зв'язку між "визнання сус-
пільством" і "пізнання нового" (r=-0,258, p<0,05), може 
свідчити про пріоритет служіння державі, суспільству, 
що може поєднати у свідомості курсанта пріоритети 
"улюблена робота" та "військова служба". Інший ре-
зультат свідчить про стереотипність оцінки майбутньої 
професійної діяльності на користь держави і суспільст-
ва, що підтверджує недостатність вагомості пріоритету 
"професіоналізм". На жаль, чинник патерналізму, неви-
сокий рівень престижу військової служби є непрямими 
чинниками формування подібних стереотипів у молоді, 
що впливають на смисли подальшого життя. 

Суперечливий результат щодо визначення смислових 
пріоритетів "сім'я, діти" і "кохання" був виявлений в аналізі 
цінностей курсантів. Так, спостерігається зворотній зв'язок 
показників "любов" і "життєва мудрість"(r=-0,295, p<0,05), 
"щасливе сімейне життя" з показниками "активне життя" 
(r=-0,282, p<0,05), "життєва мудрість" (r=-0,347, p<0,01). 
Але і спостерігався прямий зв'язок "щасливе сімейне жит-
тя" із показником "любов" (r=0,347, p<0,01). Дещо супере-
чливі результати, на наш погляд, можуть свідчити про 
недостатній життєвий досвід курсантів, що пояснюється 
віковими особливостями. Хоча результати подальшого 
аналізу свідчать про позитивну тенденцію: спостерігається 
зв'язок показника "впевненість у собі" та "щасливе сімейне 
життя" (r=0,269, p<0,05). 

Подальший аналіз кореляційних зв'язків дозволив 
визначити ще одну суперечливу тенденцію: спостеріга-
ється зворотній зв'язок показника "забезпечене життя" з 
показниками "щастя інших" (r=-0,263, p<0,05). З іншого 
боку, спостерігається прямий зв'язок показника "освіта" 
з показником "забезпечене життя" (r=0,289, p<0,05), 
"продуктивне життя" (r=0,287, p<0,05), "щасливе сімей-
не життя" (r=0,243, p<0,05), зворотні зв'язки із "активне 
життя" (r=-0,262, p<0,05), "краса мистецтва" (r=-0,259, 
p<0,05), "високі вимоги" (r=-0,246, p<0,05), прямий зв'я-
зок показника "ефективність у справах" (r=0,331, 
p<0,01), зворотній зв'язок показника "творчість" та пока-
зника "забезпечене життя" (r=-0,319, p<0,01), що харак-
теризує зміст смислового пріоритету "освіта". На наш 
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погляд, існує тенденція відношення до освіти як інстру-
менту забезпеченого життя, процес освіти не пов'язу-
ється з творчістю та відповідальністю (патерналістсь-
кий підхід). Цікава тенденція визначення смислового 
пріоритету "друзі": спостерігається зворотній зв'язок з 
показником "розвиток особистості" (r=-0,24, p<0,05). 

Аналіз інструментальних цінностей дозволив вияви-
ти таке: спостерігається зворотний зв'язок показника 
"акуратність" із показником "пізнання нового" (r=-0,294, 
p<0,05), з показником "вихованість" – прямий (r=0,459, 
p<0,01), зворотній зв'язок із показником "продуктивне 
життя" (r=-0,240, p<0,05), прямий зв'язок показника "ви-
хованість" із показником "здоров'я" (r=0,286, p<0,05) і 
зворотній із показником "свобода" (r=-0,282, p<0,05), 
"високі вимоги" із "життєва мудрість" (r=0,300, p<0,05) 
та "краса мистецтва" (r=0,329, p<0,01) та зворотній – із 
"щасливе сімейне життя" (r=-0,293, p<0,05) та "впевне-
ність у собі" (r=-0,259, p<0,05). Цей результат дозволяє 
описати зв'язки інструментальних цінностей, що пов'я-
зані з вихованням в сім'ї. 

Що стосується ціннісних орієнтацій, що пов'язані з 
перспективами особистісного зростання, спостеріга-
ються кореляційні зв'язки показника "життєрадісність" із 
показником "активне життя" (r=0,300, p<0,05), показни-
ків "незалежність" і "свобода" (r=0,488, p<0,01), показ-
ника "відповідальність" з показниками "здоров'я" 
(r=0,415, p<0,01), "свобода" (r=0,331, p<0,01), "щасливе 
сімейне життя" (r=0,291, p<0,05). 

Аналіз кореляційних зв'язків показників смисложит-
тєвих орієнтацій (за Д. Леонтьєвим) з іншими змінними 
свідчить про прямий зв'язок показника "продуктивне 
життя" з показниками "мета" (r=0,239, p<0,05) і "процес" 
(r=0,312, p<0,01). На наш погляд, цей результат описує 
особливості ціннісної регуляції цілеспрямованої діяль-
ності курсантів. Зворотній зв'язок показника "результат" 
із показниками "незалежність" (r=-0,237, p<0,05) і "краса 
мистецтва" (r=-0,278, p<0,05) свідчить, що результат 
цієї діяльності в ціннісно-смисловій сфері особистості 
курсантів не пов'язується із творчістю (пріоритет "нау-
кова та навчальна діяльність") самодостатністю (особи-
стісний показник). Прямий зв'язок показника "локус кон-
тролю-Я" з показником "друзі" (r=0,241, p<0,05) та зво-
ротний зв'язок з показником "широта поглядів" (r=-
0,258, p<0,05), прямий зв'язок показника "локус контро-
лю-життя" з показником "друзі" (r=0,244, p<0,05) та зво-
ротній зв'язок із показником "незалежність" (r=-0,338, 
p<0,01) свідчить про залежність ціннісного рівня регу-
ляції курсантів від референтного оточення друзів, 
центрування на ньому, що притаманно молодим людям 
у віковому періоду переходу до юності. 

Для порівняння ціннісно-смислових орієнтацій кур-
сантів з метою виявлення їх динаміки в процесі навчан-
ня шляхом однофакторного дисперсійного аналізу було 
проведено вивчення індивідуально-психологічних від-
мінностей смисложиттєвих та ціннісних орієнтацій кур-
сантів 1-го та 3-го курсів спеціальності "Психологія", для 
визначення відмінностей у ціннісно-смислових орієнта-
ціях курсантів, що пов'язані з різними умовами навчан-
ня – курсантів 3-го курсу спеціальностей "Психологія" та 
"Фінанси". Крім того, було проаналізовано гендерні від-
мінності смисложиттєвих орієнтацій 1-го та 3-го курсів 
спеціальності "Психологія". 

За результатами дисперсійного аналізу виявлені  
індивідуально-психологічні відмінності між курсантами 
3 курсу спеціальностей "Психологія" та "Фінанси" за 
показниками "активне життя", "щасливе сімейне життя", 
"впевненість у собі", "друзі", "свобода", "здоров'я", "осві-
та", "відповідальність", "раціоналізм", "чуйність" 
(р<0,05). Таким чином, отриманий результат свідчить 

про наявність розподілу показників смисложиттєвих та 
ціннісних орієнтацій за умовами навчального процесу 
та професійною ознакою. Це свідчить, що в процесі 
навчання курсантів динаміка смисложиттєвих орієнта-
цій пов'язана з професійними (корпоративними) ціннос-
тями і нормами. У курсантів спеціальності "Психологія" 
виявлений більш високий рівень оцінки цінностей "чуй-
ність" та "активне життя", що свідчить про характер фо-
рмування професійної етики фахівця-психолога. У кур-
сантів спеціальності "Фінанси" виявлений більш висо-
кий рівень оцінки цінностей "раціоналізм", "освіта", "від-
повідальность", "впевненість в собі", "щасливе сімейне 
життя", "друзі", "здоров'я" і "свобода". На нашу думку, 
цінності "раціоналізм", "освіта", і "відповідальність" по-
в'язані із специфікою професійної діяльності фахівців-
фінансистів. В цілому курсанти обох спеціальностей 
визнають пріоритетними цінності: "здоров'я", "щасливе 
сімейне життя", "освіта" і "відповідальність", тобто дані 
цінності є характерними, спільними пріоритетами, які 
проявляються незалежно від специфіки професійної 
діяльності та умов навчання курсантів за спеціальністю. 

Вивчення індивідуально-психологічних відмінностей 
смисложиттєвих та ціннісних орієнтацій курсантів 1-го та 
3-го курсів спеціальності "Психологія" дозволило виявити 
індивідуально-психологічні відмінності смисложиттєвих 
орієнтацій курсантів, що пов'язані з їх динамікою в про-
цесі навчання, між показниками "свобода", "забезпечене 
життя", "відповідальність", "раціоналізм" і "самоконтроль" 
(р<0,05). Пріоритетними для курсантів 1-го курсу визна-
чені цінності "свобода", "відповідальність", "раціоналізм" і 
"самоконтроль". Щодо цінності "самоконтроль" цікавим є 
факт, що показник значно відрізняється для курсантів-
чоловіків і майже не відрізняється у курсантів-жінок. Цін-
ність "забезпечене життя" є найбільш пріоритетною для 
курсантів 3 року навчання, що може свідчити про те, що 
курсанти старших курсів починають задумуватися про 
майбутнє після навчання. 

Щодо розподілу за ознакою статі, значно вищим є 
середнє значення показника "відповідальність" для кур-
сантів-жінок, що описує характер гендерних відміннос-
тей у курсантів-жінок. Для курсантів-жінок більш пріори-
тетними є показники "раціоналізм" і "забезпечене жит-
тя", ніж для курсантів-чоловіків. Для курсантів-чоловіків 
більш значимим є цінність "свобода", ніж для курсантів-
жінок, що описує характер гендерних відмінностей у 
курсантів-чоловіків. 

Аналіз результатів виявив значущі індивідуально-
психологічні відмінності між курсантами 1-го та 3-го ро-
ків навчання, а також між курсантами-чоловіками та 
курсантами-жінками спеціальності "Психологія" за пока-
зниками смисложиттєвих орієнтацій (за Д. Леонтьєвим): 
мета в житті, процес життя або інтерес і емоційна наси-
ченість життя, результативність життя або задоволе-
ність самореалізацією, локус контролю – я, локус конт-
ролю – життя (p<0,05). 

В цілому, у курсантів 1-го курсу навчання спостері-
гається більш високі результати порівняно з курсанта-
ми 3-го курсу. На нашу думку, отриманий результат 
підтверджує складність проблеми вивчення психологі-
чних особливостей динаміки ціннісно-смислових оріє-
нтацій курсантів під час навчання. Таким чином, кур-
санти 1-го року навчання, які щойно подолали фруст-
рацію під час вступу до ВВНЗ, показують результати 
більшої впевненості у результативності свого життя, 
задоволеність прожитою частиною життя, перекона-
ність у здатності керувати подіями свого життя, задо-
волення досягнутими цілями, цілеспрямованість, пе-
реконаність в тому, що людині дано контролювати 
своє життя, вільно ухвалювати рішення і утілювати їх 
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в життя. Натомість, курсанти 3 року навчання знахо-
дяться на перехідному етапі, коли попередні цілі (ада-
птації до навчання) вже досягнуті, а нові (професійно-
орієнтовані) ще не сформовані, перебувають у стані 
невизначеності, стосовно майбутнього професійного 
визначення і розподілу на первинні посади. 

Стосовно відмінностей за статевою ознакою спосте-
рігаються деякі суттєві розбіжності. Показник "мети", 
хоч в цілому є вищим у курсантів-жінок 1 року навчання, 
але він є вищим у курсантів-жінок порівняно з курсан-
тами-чоловіками 3 курсу, що свідчить про більшу цілес-
прямованість курсантів-жінок на цьому етапі. Щодо по-
казника "процес", його рівень є дещо вищим у курсан-
тів-жінок 3-го курсу, порівняно з курсантами-чоловіками, 
і значно нижчим, ніж у курсантів-чоловіків 1 курсу. Пока-
зник "результат" – майже не відрізняється на 1-ому році 
навчання у курсантів-чоловіків і курсантів-жінок, і є ниж-
чим у курсантів-жінок 3-го року навчання, порівняно з 
курсантами-чоловіками. Показник "локус контролю-Я" – 
набагато вищий у курсантів-жінок 3-го року навчання, 
ніж у курсантів-чоловіків, і дещо нижчий у курсантів-
жінок 1-го курсу порівняно з курсантами-чоловіками. 
Показник "локус контролю-життя" – значно вищий у кур-
сантів-жінок порівняно з курсантами-чоловіками 3 року 
навчання, і дещо вищий у курсантів-жінок порівняно з 
курсантами-чоловіками 1-го року навчання. 

Висновки з даного дослідження: Отже, аналіз ре-
зультатів емпіричного дослідження свідчить, що дина-
міка ціннісно-смислових орієнтацій пов‘язана з особли-
востями соціалізації молодих людей, які обрали профе-
сію військового, в складних умовах бойового застосу-
вання Збройних Сил України на Сході нашої держави. 
Можна припустити, що ціннісні орієнтації як усталений 
еталон психічної саморегуляції, є впливовим чинником 

особистісного розвитку в період остаточного форму-
вання особистості курсанта та його професійного само-
визначення. Смислові пріоритети в цьому контексті є 
результатом рефлексії ціннісно-смислової сфери і ха-
рактеризують рівень зрілості особистості. За результа-
тами емпіричного дослідження було визначено принай-
мні три проблемних періоди розвитку ціннісно-
смислових орієнтацій курсантів: адаптація до навчання 
(1 курс), невизначеність смислових пріоритетів (3 курс), 
професійне та життєве самовизначення (5 курс). 

Перспективи подальших напрямків дослідження. 
Перспективами подальшого дослідження є: удоскона-
лення психодіагностичних методів вивчення ціннісно-
смислових орієнтацій в контексті розвитку психічної 
саморегуляції; з'ясування гендерних особливостей пси-
хічної саморегуляції, пошук шляхів актуалізації само-
розвитку особистості курсантів у межах екзистенційного 
підходу в психології. 
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В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ИХ ПСИХИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

 

Обсуждается проблема изучения динамики ценностно-смысловых ориентаций курсантов в контексте развития их психической 
саморегуляции. Рассматриваются ценностно-смысловые ориентации как перспективное направление развития мультирегулятор-
ного подхода. Предлагается методика изучения смысловых приоритетов.  
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The article discusses the issue of the study of dynamics of axiological orientation of cadets in the context of development of their psychic self-

adjustment. Axiological orientation is considered to be a perspective direction of development of multiregulatory approach. Methodology of the 
study of sense-bearing priorities is propounded. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ТА РОЗУМІННЯ  
ТЕКСТІВ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ 

 
У статті аналізуються психологічні особливості сприйняття та розуміння текстів іноземною мовою суб'єкта-

ми навчання у вищому навчальному закладі. Визначено шляхи вдосконалення навчання іноземної мови в цьому аспекті. 
Ключові слова: сприйняття, розуміння, текст іноземною мовою, суб'єкт навчання, шляхи вдосконалення. 
 
Постановка проблеми. Соціально-активна і духовно 

багата сучасна особистість повинна досконало знати 
іноземну мову. У зв'язку з цим, сьогодні особливо гостро 
постає проблема забезпечення органічного взаємозв'яз-
ку між мовною освітою і мовленнєвим розвитком суб'єк-
тів навчання в контексті інтегрованого підходу, який по-
єднує діяльнісний і компетентнісний підходи у вищому 
навчальному закладі (ВНЗ). Реалізація цих лінгводидак-
тичних завдань у навчально-виховному процесі з інозем-
них мов пов'язана, передусім, з роботою над текстом за 
фахом. Кожен викладач під час навчання іншомовній 
діяльності стикається із цілою низкою проблем, що спри-
чинені неналежним сприйманням та розумінням іншомо-
вних текстів суб'єктами навчання, а це значно  усклад-
нює якість засвоєння ними іноземної мови. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, 
що питання сприйняття та розуміння текстів були в 
центрі уваги багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, 
зокрема (Л. С. Виготського, М. І. Жинкіна, Г.С. Костюка, 
О. О. Леонтьєва, М.Л. Смульсон, Н. В. Чепелєвої, Eve 
V. Clark, N. S. Ellіot, W. Kіntsch та ін.). Однак, проблема 
сприйняття та розуміння текстів іноземною мовою за-
лишається актуальною і сьогодні, про що свідчать ре-
зультати опитування викладачів вищих навчальних 
закладів та певна практика викладання іноземної мови 
автора статті. На жаль, не всі викладачі під час навчан-
ня іноземної мови  враховують психологічні особливості 
сприйняття та розуміння текстів іноземною мовою.  

Це й зумовило визначення мети статті – на основі 
вивчення теоретичних напрацювань з проблеми сприй-
няття та розуміння текстів  проаналізувати особливості 
сприйняття та розуміння іншомовних текстів суб'єктами 
навчання в умовах ВНЗ, а також визначити шляхи вдос-
коналення навчання іноземної мови в цьому аспекті. 
Урахування викладачами іноземної мови цих особливос-
тей під час педагогічної взаємодії дасть можливість зна-
чно підвищити ефективність навчання іноземній мови. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З огляду на те, що іншомовна мовленнєва діяльність є 
явищем не стільки лінгвістичним, скільки психологіч-
ним (Б.В. Беляєв) та розглядаючи психологічні особ-
ливості навчання іншомовного спілкування, можна 
стверджувати, що предметом мовленнєвої діяльності 
є думка, а продуктом – текст. У свою чергу текст – це 
складне мовленнєве висловлювання з логіко-
композиційною та логіко-смисловою структурою, 
предметним змістом, мовною характеристикою і кому-
нікативними якостями [ 5, с.106]. 

Зазначені терміни розглянемо у контексті компетен-
тністного підходу навчання іноземної мови, що став 
пріоритетним в сучасній методиці навчання іноземної 
мови. Ми підтримуємо думку І.О. Зимньої про те, що 
будь-яка компетентність як інтегративне явище має 
рівневу структуру, до якої входять три рівні. Нижній ба-
зовий рівень – інтелектуальні дії (аналіз, синтез, уза-
гальнення, планування, прогнозування тощо), що слу-
жать передумовою становлення і формування компе-
тентності. Другій рівень містить особистісні якості лю-

дини, що визначають характер прояву ії компетентнос-
тей. До цих якостей вчена відносить цілеспрямованість, 
відповідальність, самостійність, організованість, креа-
тивність та ін.  До третього (верхнього) рівня І. О. Зимня 
віднесла  зміст компетентності, що має компонентний 
склад. Поняття компетентність, на думку дослідниці, 
містить не тільки когнітивну та операційно-технологічні 
складові, але й мотиваційну, етичну, соціальну та пове-
дінкову. Комунікативна компетентність містить такі ком-
поненти, як знання, уміння (досвід), ціннісно-смислове 
ставлення до цілі та змісту актуалізуючої компетеності, 
емоційно-вольова регуляція та готовність до прояву у 
діяльності [3, с. 7-8]. Отже, враховуючи це, далі  про-
аналізуємо три ключових терміни у системі "сприйняття 
– розуміння – компетентність". 

Визначення терміну "сприйняття" О. М. Степанов 
дає таке: –  це "цілісне відображення у свідомості лю-
дини предметів та явищ об'єктивної дійсності за їх без-
посереднього впливу на рецепторні поверхні органів 
чуття. Залежність сприймання від змісту психічного 
життя людини, ії попереднього досвіду та особливостей 
особистості називають апперцепцією (від лат. – ad – до 
і perceptіo – сприймання) [6, с. 376-377].  Розуміння – 
1) мисленнєвий процес, спрямований на з'ясування 
суттєвих ознак, властивостей і зв'язків предметів та 
явищ дійсності; 2) здатність людини збагнути значення 
і зміст чогось; 3) мета роботи над певним матеріалом; 
4) результат активної роботи людини над чимось. Під 
загальною навчальною компетентністю розуміють здат-
ність особистості  адекватно сприймати та обробляти 
інформацію, логічно мислити, осягати сутність зв'язків 
між явищами та об'єктами дійсності [4, с.93]. 

Важливе значення для пояснення сутності розумін-
ня мають праці Л.С. Виготського і Г.С. Костюка. Вони 
розглядають розуміння як мисленнєвий процес, пов'я-
заний з роботою другої сигнальної системи. Особли-
вість розуміння полягає у тому, що він спирається на 
наявний у суб'єкта запас засвоєних знань, навичок і 
вмінь та можливість осмислити нове, таке, що раніше 
не було предметом вивчення. Розуміння належить до 
сфери інтелекту, але його основою є емпіричний досвід 
людини. Психологічними механізмами розуміння є іден-
тифікація, проекція, соціальна перцепція, емпатія, інту-
їція, казуальна атрибуція та ін. [ 6, с. 307]. 

Процеси сприймання та розуміння тексту тісно пов'я-
зані між собою. Проблематика сприйняття та розуміння 
іншомовних текстів не є новою. Сприймання друкованого 
слова – надзвичайно складний психічний процес, що 
відбувається внаслідок дії механізмів читання і завдяки 
цій дії. Піллсбері у дослідах із спеціально  спотвореними 
словами встановив, що правильно прочитане слово не-
обов'язково свідчить  про ясне сприймання всіх його лі-
тер та його значення. На його думку, для цього потрібно 
сприймання як літер, що його складають, так і цілісного 
образу слова [1, с. 10]. Варто мати на увазі, що сприй-
мання ізольованого слова або слова у контексті – психо-
логічно різні завдання. При оперуванні словами в процесі 
сприймання мови людина виступає не як пасивний при-
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ймач інформації, а як активно діючий суб'єкт. На сприй-
мання слова впливають особливості сприймання літер, 
статистичне поєднання їх між собою та, власне, особли-
вості сприймання слова. У свою чергу, на сприймання 
слова впливають змісто-розрізнювальні процеси (розу-
міння, антиципація, рецепція та ін.), які відбуваються 
в процесі читання й істотно залежать від величини та 
інших характеристик контексту. 

Намагання експериментально-психологічного ви-
вчення проблеми розуміння припадають на 40-і роки 
ХХ століття, а перші спеціальні дослідження моногра-
фічного характеру було виконано лише наприкінці 50 
років. Це можна пояснити тим, що об'єкт вивчення дуже 
складний. Нам імпонує визначення терміна "розуміння 
тексту" українського дослідника А.В. Антонова, який 
пише про те, що "розуміння тексту образно можна 
уявити собі, як побудову сучасної залізобетонної спо-
руди, каркас якої – це виявлення в тексті змістових зв'я-
зків, а як матеріал для наповнення цього каркасу вико-
ристовуються попередні знання читача та елементи 
змісту самого тексту" [1, с. 31]. Дослідник пояснює це 
двома обставинами, а саме: 1) це, так би мовити, роз-
гортання у часі процесів розуміння: читання може бути 
зрозумілим тільки в результаті зіставлення з прочита-
ним раніше. Останнє є опорою для розуміння наступно-
го. Співвідношення та порівняння того, що читаємо, 
з попереднім текстом, з'ясування змістових, опорних 
пунктів і зв'язків між окремими частинами тексту – не-
обхідна умова його розуміння як цілого, семантично за-
вершеного; 2) це факт неоднакового розуміння різними 
читачами одного й того самого тексту із урахуванням 
того, що для розуміння тексту мають значення попередні 
знання читача, його уявлення, уява та все багатство пі-
знавальних психічних процесів; при цьому, коли текст 
розглядати як умову і своєрідний пусковий механізм для 
цих процесів, то через обов'язкові індивідуальні відмін-
ності у самих пізнавальних процесах, неповторність жит-
тєвого досвіду кожного окремого читача, спрямованість 
його особистості та ін., зміст тексту, його розуміння в 
чомусь повинні різнитися [1, с. 31-32]. 

Доцільно вивчати процес розуміння іншомовного те-
ксту в трьох аспектах: онтогенетичному, семіотичному, 
структурному. Онтогенетичний аспект вивчають в ме-
жах педагогічної психології. Мова і мислення безпосе-
редньо  пов'язані один з одним, утворюючи нерозривну 
єдність. Мислення як опосередковане узагальнене ві-
дображення дійсності, в ії найбільш суттєвих зв'язках і 
відношеннях відіграє свою найважливішу роль при ви-
вченні іноземної мови (як і інших навчальних дисцип-
лін). На тлі інших пізнавальних процесів  ця роль все 
більш зростає із віком людини. Вербально-логічне (тео-
ретичне, абстрактне) мислення є більш пізнім продук-
том еволюційного суспільно історичного розвитку лю-
дини і займає вище  місце в онтогенезі. Зв'язок мислен-
ня і мовлення так само як мови і свідомості, багато у 
чому визначається успішністю у пізнавальній діяльності 
з оволодіння іноземною мовою. Для  розуміння текстів 
відповідно до віку та рівня підготовки суб'єктів навчання 
залучаються усі основні компоненти мислення, зокрема 
аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація, 
систематизація та  абстрагування. Відмінність полягає 
лише в ступені залучення цих операцій, що залежить 
від попередніх знань і умінь, а також конкретних за-
вдань навчання іноземної мови. 

Семіотичний аспект. Процес розуміння тексту мо-
жна подати у вигляді семіотичної ієрархії. У цьому ви-
падку на першому початковому синтактичному рівні 
індивід, який засвоїв принципи побудови граматики не-
знайомої йому мови, може при читанні тексту інозем-

ною мовою зрозуміти граматичну структуру речень на 
такому рівні, що дозволяє йому визначити, чи правиль-
но це речення побудовано. При збагаченні словниково-
го багажу відбувається поступовий перехід на семанти-
чний рівень розуміння. Тут індивід вже надає словам 
речення з іноземної мови словарного значення. Психо-
логічно початковий, тобто найзагальніший рівень сема-
нтичного розуміння речень досягається, коли читач 
може уявити собі ситуацію, в якій зміст цього речення 
осмислений, або, у крайньому випадку, усвідомити мо-
жливість створення такої ситуації. У подальшому по-
глиблене розуміння закінчується на рівні, коли читачеві 
стають зрозумілими ідіоматичні звороти, фігуральні 
вирази, авторський гумор, а також значення та роль 
окремих речень тексту при передачі авторського заду-
му. Прагматичний, найвищий рівень можливий тоді, 
коли читач настільки глибоко зрозумів текст, що відо-
мості, які містяться у ньому, може перенести в іншу 
сферу досвіду, застосовувати нешаблонно. Розуміння – 
це складне, ієрархічно побудоване психічне відобра-
ження об'єктів пізнання, в результаті якого утворюються 
нові або відтворюються старі, але по-новому бачені 
системи концептів чи образів, що поєднують, власне, 
продукт цього відображення з відповідними елемента-
ми іншомовних знань, набутих у попередньому досвіді. 
У вужчому значенні, зокрема  стосовно розуміння текс-
ту, – це розкриття смислу повідомлення. 

Структурний аспект. Вивчення процесів розуміння 
тексту у структурному аспекті передбачає виявлення 
особливостей його розуміння на різних ієрархічних рів-
нях структури (слово, речення, абзац, параграф, розділ, 
частина, цілий твір), вивчення механізмів взаємообумо-
вленості і взаємокорекції розуміння при переході з од-
ного ієрархічного рівня на інший. Особливості структур-
ної організації тексту істотно впливають на його розу-
міння. У структурі мисленневої діяльності процес розу-
міння тексту займає одне із провідних місць, що визна-
чається його функцією – встановлення змісту мовної 
інформації. Специфічною рисою при цьому можна вва-
жати їхню продуктивність, вияв якої пов'язаний із від-
криттям суб'єктом нових для нього знань шляхом акти-
вного пошуку невідомих ознак, суттєвих для рішення 
проблеми. Для виникнення продуктивного процесу 
важливе значення має пізнавальна потреба суб'єкта (за  
О. М. Матюшкіним.). Для розуміння тексту така потреба  
пов'язана із пошуком нової інформації, що забезпечує 
суб'єкту орієнтування в навколишній дійсності. Завдан-
ня мислення полягає у встановленні змісту невідомого 
тексту. Яким же чином читач визначає зміст тексту та 
які  внутрішні закономірності мисленнєвої діяльності 
спрямовують цей процес? При включенні процесу ро-
зуміння до контексту більш широкої діяльності його 
спрямованість визначається загальними вимогами цієї 
діяльності. Основою розуміння тексту є формування 
предметного коду,  загальний процес переробки тексту 
як мовного утворення, у результаті якого відбувається 
перехід до його змісту. Г. Д. Чистякова довела, що про-
цес розуміння тексту характеризується загальною внут-
рішньою спрямованістю на формування динамічного 
концепту як цілісного відображення суб'єктом змісту 
тексту. Розуміння тексту починається з виділення його 
денотатів – предметів і відношень між ними, позначе-
них цими мовними висловлюваннями. У результаті цьо-
го відбувається переклад тексту на предметно-схемний 
код. Після цього мисленнєвий процес  продовжується 
вже на предметному рівні [9, с. 57]. Цілісність тексту, 
що є умовою його розуміння, досягається за рахунок 
набутих суб'єктом знань. Формування у суб'єкта дина-
мічного концепту можна трактувати необхідним момен-
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том у смисловій переробці, що супроводжує розуміння 
як нової, так і вже відомої інформації.  Зміст тексту зав-
жди виступає для суб'єкта як невідоме. Його людина 
повинна знайти в результаті пошуку під час мисленнє-
вого процесу. Крім того, важливе значення має інтелек-
туальна активність людини під час роботи з текстом. 
Комплексний підхід до оцінки інтелектуальної активнос-
ті людини передбачає врахування: 1) змістовних харак-
теристик, тобто комплекс внутрішніх спонукань, устано-
вок, мотивів поведінки та діяльності, інтересів тощо [2, 
с.83]; 2) рівень та якість результатів, тобто реальних 
досягнень, які було отримано в результаті діяльності 
людини; 3) процесуальних особливостей діяльності 
(темп, швидкість, інтенсивність, обсяг,  тобто динаміч-
них характеристик процесу взаємодії людини та тексту). 

Заслуговує на увагу, у цьому контексті, думка М.Л. 
Смульсон. Досліджуючи особливості інтелектуальної 
діяльності людини, вона зазначає, що мислення, мова й 
мовлення та уява є провідними когнітивними компонен-
тами в структурі інтегрованого інтелекту, і саме їх взає-
модія визначає архітектуру когнітивної системи. У той 
же час, у структурі інтегрованого (коаліційованого) ба-
гатоаспектного інтелекту важливу роль відіграють ме-
такогнітивні складники, або, інакше, метакогнітивні інте-
гратори. Йдеться, насамперед, про метапізнання, мета-
когнітивний моніторинг, метакогнітивне спостереження 
за власними розумовими процесами. Рефлексія як ме-
такогнітивний механізм виступає раціональним почат-
ком організації психічного і в його інтелектуально-
пізнавальних, і в особистісно-психологічних проявах. 
Поряд з метапізнанням, метакогнітивним моніторингом, 
рефлексією та мовою мета когнітивними складниками 
інтелекту можна назвати також мислення, інтелектуа-
льні стратегії та вміння [7, с. 8-9]. 

На особливу увагу заслуговують результати дослі-
дження психологічних особливостей навчання читанню 
іноземною мовою З. І. Кличникової, яка здійснила пси-
хологічний  аналіз процесу розуміння під час читання. 
На думку дослідниці, розуміння є найважливішим мо-
ментом читання. Зрозуміти текст – це означає зробити 
його зміст своїм досягненням, пізнати думки, почуття та 
волю автора, зробити для себе висновки та діяти від-
повідно до них [5, с. 126]. 

Н.В. Чепелєва розглядає розуміння тексту як процес 
засвоєння та породження смислів, основними характе-
ристиками якого є відтворення смислу (концепту) вихід-
ного повідомлення, а також осмислення та переосмис-
лення твору, результатом яких є синтез нового смислу, 
що породжується під час діалогічної взаємодії з текс-
том. Вона звертає увагу, що при такому підході текст 
виступає як посередник між автором і читачем. Він, з 
одного боку, відображає комунікативно-пізнавальну 
діяльність автора твору, з другого – програму взаємодії 
читача з ним. Таким чином, у тексті закладена модель 
взаємодії автора і читача: їхня діалогічна співтворчість, 
результатом якої є справді глибоке розуміння твору, 
породження, синтез нового смислу або пасивне сприй-
няття авторського концепту, яке не супроводжується 
глибоким проникненням у смисл повідомлення, особис-
тісним прийняттям основних його положень. Н. В. Че-
пелєва називає такий процес психологічним, вважаючи, 
що лише психологічний підхід до тексту, який потребує 
розкриття "рамок" твору, виходу у позатекстову реаль-
ність, дасть змогу з'ясувати справжню сутність тексту, ті 
його характеристики, що визначають ефективність ро-
зуміння [8, с. 2]. 

Щодо контролю розуміння текстів, то слід зазна-
чити, що при навчанні іншомовного спілкування викла-
дач повинен використовувати різноманітні способи кон-

тролю розуміння текстів. Робити висновок про розумін-
ня конкретного тексту необхідно через співставлення 
різних показників. Лише кореляційний аналіз може свід-
чити про ступінь розуміння тексту конкретним суб'єктом 
навчання. При цьому викладач повинен перевіряти ро-
зуміння тексту різноманітними шляхами, використовую-
чи найбільш надійні з них. Використання конкретних 
форм контролю  може визначатися і специфічними 
особливостями тексту. У цьому контексті варто згадати 
про думку N. S. Ellіot та його колег, які радять  під час 
роботи з текстами  використовувати складні глибокі 
змістовні запитання та пам'ятати про три основні аспек-
ти, а саме: про "knowіng how to ask questіons, knowіng 
how to obtaіn good answer, and knowіng how to follow up 
responses" (знання як задавати запитання, знання яким 
чином отримати правильну відповідь та  знання як роз-
горнути ці відповіді (Переклад наш. – О. Ф.)) [10, c.298]. 

Висновки з даного дослідження. Результати про-
веденого аналізу проблеми сприймання та розуміння 
текстів свідчать про те, що розбіжності в розумінні текс-
тів обумовлені двома чинниками: 1) різною активністю 
суб'єктів навчання (що  виражається у "залученні, 
включенності"  та "напруженності" розумової діяльності 
під час розуміння текстів; 2) не володінні прийомами 
читання або слухання (аудіювання, тобто сприйняття 
мови на слух). 

Отже, завданням викладача є обов'язкове ураху-
вання особливостей сприйняття та розуміння текстів 
під час навчання іноземної мови. При роботі із текстом 
важливим є в соціально-психологічному аспекті зверта-
ти увагу суб'єктів навчання на важливість оволодіння 
іноземною мовою взагалі, та розуміння іншомовних 
текстів зокрема для їхньої успішної майбутньої профе-
сійної діяльності. Доцільним є підбір відповідних аргу-
ментів, що можуть торкнутися емоційно-вольової сфери  
членів навчальної групи для того, щоб ця інформація 
інтеріоризувалася до рівня переконань, мотивів, до ба-
жання оволодіти іноземною мовою. На заняттях із су-
б'єктами навчання в умовах ВНЗ, з розвитком у них 
аналітико-синтетичних розумових умінь,  важливо вико-
ристовувати глибинний аналіз і широкі узагальнення, 
класифікацію, систематизацію накопичених знань. Емо-
ційна насиченість навчально-виховного процесу і сти-
мулювання вольових дій щодо інтенсифікації мислен-
нєвих операцій, особливо на тлі кумуляції втомлення, 
повинна бути не максимальною, а оптимальною. Це 
дасть можливість викладачеві унеможливити емоційну 
напругу членів навчальної групи, яка вкрай негативно 
впливає на засвоєння навчального матеріалу. 

Розробка критеріїв сприйняття та розуміння іншомовних 
текстів – достатньо складне завдання. Розробка об'єктив-
них показників розуміння тексту потрібна не тільки в прак-
тиці навчання іншомовної діяльності. Використання критері-
їв розуміння мовленнєвого повідомлення дозволило б 
більш ефективно вивчати процес розуміння мовлення, а 
також належним чином формувати іншомовну комунікатив-
ну компетентність суб'єктів навчання. 

Навчання іноземної мови, що ґрунтується на зако-
номірностях сприйняття та розуміння текстів іноземною 
мовою як системи, на всіх етапах професіоналізації 
надасть можливість суб'єктам навчання оволодіти іно-
земною мовою, а значить – мислити нею, що, як відомо,  
свідчить про справжнє знання мови. 

На сьогодні нагальною є розробка такого змісту ін-
шомовного навчання, оволодіння яким сприяло б фор-
муванню у суб'єктів навчання умінь та навичок сприйнят-
тя та розуміння іншомовних текстів. Тут варто брати до 
уваги шляхи  активізації розумової діяльності суб'єктів 
навчання, при цьому викладачеві необхідно бути вкрай 



ISSN 1728-2217                           ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНІ НАУКИ. 1(32)/2015 ~ 17 ~ 
 

гнучким при доборі, адаптації (за необхідності) та вико-
ристанні програм розвитку розумових дій. Необхідно, 
перш за усе, активізувати процес сприйняття текстів. По-
друге, варто звернути увагу на отримання та обробку 
інформації під час всіх видів мовленнєвої діяльності. 
Навчати іншомовного мислення необхідно через 
оволодіння системою понять (концептів), що виражені 
іншомовними словами. В процесі навчання для ефекти-
вного засвоєння інформації, що міститься у навчальному 
тексті, особливу увагу слід приділяти її активній смисло-
вій переробці, що передбачає формування у суб'єктів 
навчання концепту адекватного тексту та забезпечує 
найбільшу продуктивність мисленнєвого процесу.  

Перспективи подальших досліджень проблеми, 
що розглядається, є розробка алгоритму вправ для 
розвитку мисленнєвої активності суб'єктів навчання під 
час навчання продуктивного сприйняття та розуміння 
іншомовних текстів в умовах ВНЗ. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ 
ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗА ПРИЗОВОМ  

НА ПОСАДАХ ОСІБ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ 
 
У статті розглядаються  актуальні проблеми психологічного вивчення військовозобов'язаних для проходження 

військової служби за призовом на посадах осіб офіцерського складу. Встановлено, що внаслідок змін підготовки та 
застосування військ трансформуються вимоги, що висуваються до особистості військовослужбовців. Заходи пси-
хологічного вивчення військовозобов'язаних спрямовані на виявлення особливостей, що сприяють успішній військо-
во-професійній діяльності. Необхідність добору та перевірки адекватного методичного інструментарію складає 
перспективи подальших досліджень 

Ключові слова: психологічне вивчення, професійно-психологічний відбір, військовозобов'язані, психодіагностика. 
 
Постановка проблеми. Військова служба в лавах 

Збройних Сил України (ЗС України) має свою специфі-
ку, яка передбачає наявність у військового фахівця 
комплексу особистісних властивостей і індивідуальних 
якостей, відмінних від тих, які повинен мати звичайний 
цивільний фахівець. Особливої актуальності ці власти-
вості набувають у сучасних суспільно-політичних умо-
вах, що склалися у нашій державі. Участь особового 

складу в антитерористичній операції, ведення бойових 
дій проти регулярних підрозділів агресора, незаконних 
озброєних формувань  висувають підвищені вимоги до 
психологічного вивчення (ПВ) та професійно-
психологічного відбору (ППВ) військовослужбовців до  
діючих підрозділів Збройних Сил України.  

Особливо важливим у цьому контексті стає якісне 
проведення заходів ППВ серед військовозобов'язаних, 
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мобілізованих до ЗС України, які плануються до при-
значення на офіцерські посади, оскільки, як свідчить 
попередній досвід, саме від індивідуально-
психологічних якостей, професіоналізму та майстерно-
сті керівної ланки військових частин та підрозділів у 
переважній більшості залежить успіх ведення бойових 
дій, а в кінцевому підсумку і перемога у війні. 

Досвід проведення заходів часткових мобілізацій 
підтвердили важливість здійснення заходів ПВ та ППВ 
на різних етапах соціально-психологічного супроводу. 
Вдосконалення проведення цієї процедури у 
ЗС України потребує, в першу чергу, обґрунтування 
теоретичних та методичних основ ПВ військовозобов'я-
заних для проходження військової служби за призовом 
на посадах осіб офіцерського складу. Тому, з метою 
вирішення цього завдання необхідно здійснити аналіз 
актуальних проблем в контексті ПВ та ППВ осіб для 
проходження військової служби, нормативно-правових 
документів, що регламентують проведення цих заходів 
у Збройних Силах України, а також вивчити досвід що-
до вирішення цих завдань, накопичений у збройних 
силах провідних країн світу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На дум-
ку сучасних науковців, в цілому, поява ППВ значною 
мірою була обумовлена наявністю двох груп факторів. 
Перша група пов'язана з намаганнями отримати мак-
симальний прибуток при найменших витратах. Інша – з 
наявністю певних відмінностей між людьми, які значною 
мірою визначають ймовірність успішної професійної 
діяльності в конкретній сфері людської праці [13, с. 63]. 
Ідею, що не усі люди можуть активно пристосовуватися 
до професійної діяльності, активно розвивав 
К. Гуревич. У загальному вигляді він розподіляв профе-
сії в залежності від типу придатності кандидатів на пе-
рший та другий тип. Професії першого типу висувають 
такі вимоги, котрі можуть задовольнити люди, які воло-
діють спеціальними індивідуальними рисами. Вимоги 
професій другого типу до людини такі, що з ними може 
впоратися будь-яка пересічна людина. На думку вчено-
го, різницю між двома типами професій можна практич-
но звести до єдиної ознаки. До одних професій активно 
пристосовується будь-яка людина, до інших – лише 
деякі люди (абсолютна придатність). За тривалих або 
надмірних навантажень збереження стійкості робочих 
параметрів здійснюється за рахунок зміни психофізіо-
логічних функцій. Кожен індивід надійний лише в певній 
обстановці. Як вже зазначалося раніше, професійна 
придатність у її індивідуальних варіаціях становить ос-
нову надійності. Надійний кожен, але лише в міру своїх 
можливостей [4]. 

Професійна придатність до конкретної трудової ді-
яльності відображає особливості процесу вибору, ви-
значення майбутньої професії на основі діагностики й 
прогнозування можливостей людини успішно нею ово-
лодіти й ефективно працювати, а також розвитку ком-
плексу професійно важливих якостей, тобто  форму-
вання професіонала. Однієї з найважливіших завдань 
процедури діагностики й прогнозування професійної 
придатності є визначення того, на що вона (процедура) 
повинна бути спрямована, та виявлення того, на який 
контингент вона повинна бути орієнтована. Проведен-
ня заходів ППВ передбачає психологічне діагностуван-
ня (вимірювання) властивостей особистості. Психодіа-
гностика як теоретична дисципліна розглядає законо-
мірності винесення валідних і надійних діагностичних 
суджень, за допомогою яких здійснюється перехід від 
ознак або індикаторів, певних психічних якостей, струк-
тур, станів або процесів до наявності й/або вираженос-
ті цих психологічних змінних в об'єкті дослідження. 

Практичним завданням психодіагностики є розробка 
методів реєстрації якостей, індикаторів, перевірка на-
дійності й валідності діючих методик, створення про-
цедур інтерпретації отримуваних даних тощо. 

В результаті досліджень на основі стандартизації та 
валідизації низки методичних прийомів розроблялися 
критерії оцінки ступеня індивідуально-психологічних 
відмінностей між кандидатами, обґрунтовувалися інтег-
ральні показники оцінки рівня професійної придатності. 
У 1964 році психологічний відбір був офіційно введений 
в якості обов'язкової процедури комплектування авіа-
ційних училищ ВПС. Спочатку він проводився в учили-
щах винищувальної авіації, а потім, у міру розробки 
методик, показників і нормативів оцінки профпридатно-
сті, і в бомбардувальних, транспортних, вертолітних, 
штурманських училищах. Впровадження ППВ в учили-
ща дозволило виявити до 12–15% кандидатів, нездат-
них до льотного навчання, зменшити загальну чисель-
ність курсантів, які відраховуються на 8–10%, знизити 
відрахування з льотної неуспішності на 25%, підвищити 
успішність на 0,5–1,0 бала [10; 17]. Серед вітчизняних 
вчених дослідженнями проблем ПВ людини, психологі-
чної діагностики професійної придатності та ППВ в наш 
час активно займалися М. Макаренко, М. Корольчук, 
В. Крайнюк та інші [5; 9; 12]. М. Макаренко розробляв 
основи професійного відбору військових спеціалістів 
(зокрема операторського профілю). Він виокремлював 
наступні види відбору: медичний, освітній, соціально-
психологічний, психофізіологічний [11; 12]. Він зазна-
чає, що професійний відбір являє собою систему захо-
дів, які дозволяють виявляти осіб, котрі за своїми інди-
відуальними якостями найбільш придатні до навчання й 
подальшої професійної діяльності за конкретною спеці-
альністю [12, с. 5]. 

М. Корольчук, В. Крайнюк досліджували проблеми 
професійної придатності в системі "людина – техніка – 
середовище" [7]. У своїй праці "Теорія і практика про-
фесійного психологічного відбору" поряд із теоретич-
ними й організаційно-методичними проблемами ППВ 
науковці роблять акцент на його практичних засадах з 
методичними рекомендаціями, у яких на конкретних 
прикладах показують технологію визначення і обґрун-
тування інформативних методик дослідження критері-
їв і механізмів прогнозу успішного навчання та профе-
сійної діяльності майбутніх фахівців. Праця містить 
також методичні рекомендації з профвідбору, методи-
ки психологічної діагностики професійно важливих 
якостей тощо [8]. 

Першим з вітчизняних авторів ґрунтовного дослі-
дження основ психологічної діагностики є 
Л. Бурлачук. У своїй роботі "Психодіагностика особи-
стості: понятійний апарат та методи дослідження" він 
здійснив глибокий аналіз стану розвитку проблеми 
психологічної діагностики з її характерним понятій-
ним апаратом та методиками [2; 3].  

У Військовому інституті Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка досліджувались 
проблеми ПВ. Крім того, колективом науковців цього 
ВНП ВНЗ видано у двох частинах навчальний посібник 
"Практикум військової психології" [1]. З метою ПВ осо-
бистості військовослужбовця автори даного посібника 
пропонують низку психодіагностичних методик, викори-
стання яких спрямоване на: складання характеристики 
особистості; вивчення особливостей розвитку психічних 
пізнавальних процесів особистості; вивчення мотива-
ційної сфери та спрямованості особистості; визначення 
темпераментальних властивостей особистості; вивчен-
ня індивідуально-психологічних особливостей особис-
тості; психодіагностику акцентуацій характеру військо-
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вослужбовців; вивчення інтелектуальних здібностей 
військовослужбовців; вивчення психічних станів війсь-
ковослужбовців в умовах військової служби, вивчення 
соціально-психологічних явищ у підрозділі; психодіаг-
ностику емпатії у військовослужбовців; психодіагности-
ку комунікативних здібностей військовослужбовців 
у підрозділі; психопрофілактику міжособистісних конф-
ліктів у підрозділі; оптимізацію міжособистісної взаємо-
дії у підрозділі; вивчення адаптивних та регуляційних 
можливостей військовослужбовців підрозділу; діагнос-
тику та психопрофілактику відхильної поведінки війсь-
ковослужбовців у підрозділі [1]. Слід зазначити, що цін-
ність даного посібника в аспекті вирішення завдань 
ППВ осіб для проходження військової служби, особливо 
в умовах проведення мобілізації, полягає у тому, що 
крім методик, запропонованих для психологічного ви-
вчення особистості військовослужбовця, в його другій 
частині наводяться й психологічні портрети осіб, схиль-
них до вживання алкогольних напоїв, наркотиків, осіб із 
девіантною поведінкою та схильних до самогубства. 

Основним документом на сьогоднішній день, що ви-
значає порядок організації та проведення заходів ППВ 
громадян, які призиваються (приймаються) на військову 
службу у ЗС України, та регламентує діяльність поса-
дових осіб, які здійснюють заходи військово-
професійного відбору, добору та психологічного забез-
печення є "Інструкція з організації професійно-
психологічного відбору у Збройних Силах України" (далі 
– Інструкція), затверджена наказом Міністерства обо-
рони України від 10 грудня 2014 року № 883 [14]. 
У першому розділі "Загальні положення" Інструкції по-
няття ППВ у ЗС України надається як "комплекс захо-
дів, спрямованих на забезпечення відбору громадян, які 
призиваються (приймаються) на військову службу, 
і військовослужбовців з професійно важливими якостя-
ми, що відповідають вимогам військово-професійної 
діяльності" та наголошується на тому, що "професійно-
психологічний відбір є початковим етапом соціально-
психологічного супроводу військової служби у Збройних 
Силах України". 

Мета статті розгляд  актуальних проблем психоло-
гічного вивчення військовозобов'язаних для прохо-
дження військової служби за призовом на посадах осіб 
офіцерського складу. 

Викладення основного матеріалу дослідження. У 
сучасних ЗС України питанням ПВ  та ППВ осіб для 
проходження військової служби й розподілу їх за спеці-
альностями приділяється значна увага. Це пов'язано: 
по-перше, з наявністю особливих вимог до військових 
фахівців, до їх особистісних психічних і психофізіологіч-
них властивостей та індивідуальних якостей, що обу-
мовлені своєрідними умовами військової служби й на-
вчання, великою складністю, небезпекою й відповіда-
льністю професійної діяльності; по-друге, необхідністю 
формування згуртованих, психологічно стійких військо-
вих колективів (підрозділів); по-третє, залежністю ефек-
тивного виконання військовослужбовцями своїх функці-
ональних обов'язків на посадах призначення від рівня 
сформованості у них військово-професійної компетент-
ності, необхідних психічних і психофізіологічних влас-
тивостей, індивідуальних та професійно-важливих яко-
стей і, по-четверте, з необхідністю прогнозування пода-
льшої успішності професійної діяльності військовослу-
жбовців при вирішенні питань їх просування по службі, 
кар'єрного зростання. 

Психіка людини вивчається з різних точок зору. Спі-
льність предмету аналізу робить психологію та психіат-
рію майже нерозривною. Пункт 1.2 Розділу ІІ Положен-
ня про військово-лікарську експертизу в Збройних Си-

лах України, затвердженого наказом Міністерства обо-
рони України від 14.08.2008 № 402  містить таке: "По-
станови ВЛК приймаються на підставі  Розкладу  хво-
роб, станів  та  фізичних  вад,  що  визначають  ступінь 
придатності до військової служби. … Розклад хвороб  
розроблений  відповідно  до вимог Міжнародної статис-
тичної класифікації хвороб та  споріднених  проблем  
охорони здоров'я 10-го перегляду (далі – МКХ-10)" [15].  
Варто нагадати, що окремі психодіагностичні тести 
проходили валідизацію на клінічних вибірках і можуть 
використовуватися у психіатричній практиці. Але, спе-
цифіка та умови виконання сучасними ЗС України своїх 
завдань вимагає суттєвого перегляду або емпіричної 
перевірки критеріїв та показників ПВ. За основу пови-
нне братися успішне, надійне, ефективне виконання 
поставлених завдань. 

Ще однією проблемою ПВ є готовність військовос-
лужбовців та військовозобов'язаних  до діяльності у 
складі підрозділів, як одного із важливих  факторів, що 
впливає на ефективність виконання особовим складом 
ЗС України завдань за призначенням. Тут проблема 
готовності постає як внутрішній (ментальний) компо-
нент стану, що характеризує наявність бажання чи сис-
теми цінностей (мотивів) виконання діяльності. Перспе-
ктивним вважаємо досвід вивчення психологічної гото-
вності військовослужбовців до діяльності у складі миро-
творчих підрозділів. У методичному посібнику "Діагнос-
тування психологічної готовності військовослужбовців 
військової служби за контрактом до діяльності у складі 
миротворчих підрозділів" визначається її зміст, складові 
та критерії, проаналізовано психодіагностичне забезпе-
чення, яке може бути використане для діагностування 
такої готовності, а також викладено загальний алгоритм 
дослідження щодо практичної апробації зазначеного 
психодіагностичного інструментарію. Крім того, посібник 
містить кількісні та якісні рівні діагностичних показників 
тривалої та короткочасної психологічної готовності вій-
ськовослужбовців до миротворчої діяльності, формули 
та приклади інтегральної оцінки вказаних видів готов-
ності, а також практичні рекомендації щодо їх діагнос-
тування [6]. Безпосереднє застосування викладених 
підходів можливе тільки після практичних заходів апро-
бації в нових умовах та задачах.  

За останній час діяльність ЗС України значно змі-
нилася в питаннях, що стосуються їх підготовки та 
застосування. Зазнають зміни й вимоги до особистості 
військовослужбовців та військовозобов'язаних. Прин-
циповою відмінністю цих категорій вважаємо відсут-
ність системної бойової підготовки в останніх. Крім 
того, практична відсутність проведення заходів соціа-
льно-психологічного супроводу та індивідуально-
виховної роботи призводить до відсутності інформації 
щодо  результатів ПВ. Тривалий час перебування в 
запасі без здійснення заходів психодіагностики знижує  
інформованість посадових осіб, що здійснюють облік 
такого особового складу та беруть участь у проведен-
ні заходів призову. 

Слід зазначити, що ведення активних бойових дій 
сприяє набуттю реального досвіду та може спричиняти 
психотравматизацію особистості. Таким чином, однією 
з актуальних проблем стає своєчасне реагування на 
виклики з метою трансформації окремих процесів. Роз-
робки потребують складові системи ПВ. Одним із пер-
ших питань (після методичного забезпечення) виникає 
питання процедури та виконавців. Адже, відсутність 
штатних фахівців у військових комісаріатах призводить 
до відсутності безпосередніх виконавців. На певних 
етапах такі завдання виконували цивільні психологи, 
що залучалися до роботи у військових комісаріатах. 
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У зв'язку з виходом нового наказу з ППВ [14] ПВ війсь-
ковозобов'язаних відбувається за "Тимчасовими мето-
дичними рекомендаціями щодо організації та прове-
дення професійно-психологічного відбору громадян 
України, які призиваються або приймаються на військо-
ву службу, військовозобов'язаних, які приймаються для 
комплектування посад за відповідними військово-
обліковими спеціальностями під час проведення мобі-
лізації", які затверджені першим заступником началь-
ника Генерального штабу ЗС України. У зазначених 
Методичних рекомендаціях наголошується на тому, 
що "особливу увагу під час ППВ слід приділити питан-
ням виявлення ознак алкоголізації кандидата", наво-
диться чіткий перелік цих ознак та зазначається, що "у 
разі наявності зазначених ознак, рекомендується ви-
носити кандидату негативний висновок".  Таким чи-
ном, психолога наділяють певними "правами" виявля-
ти симптоматику (ознаки) цілком медичного діагнозу 
МКХ-10 "Розлади психіки та поведінки внаслідок вжи-
вання психоактивних речовин". 

Іншим керівним документом з питань ППВ, поло-
ження якого представляють певну цінність для аналізу 
в рамках нашого дослідження, є "Інструкція з організації 
та проведення професійного психологічного відбору 
кандидатів на навчання у вищих військових навчальних 
закладах та військових навчальних підрозділах", за-
тверджена наказом Міністра оборони України від 
09.07.2009 р. № 355 [16]. Оцінка індивідуальних психо-
логічних якостей вступників включає: оцінку військово-
мотиваційної спрямованості особистості; оцінку рівня 
нервово-психічної стійкості; оцінку професійної придат-
ності до успішного навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ і ово-
лодіння відповідною військовою спеціальністю. Врахо-
вуючи ризиконебезпечність та екстремальність умов 
військової діяльності одним із ключових критеріїв, що 
вивчається у процесі ПВ є оцінка рівня нервово-
психічної стійкості особистості (НПС).  НПС визначає 
ступінь стійкості психіки до стресів, що виникають як 
наслідок високого навчального, морально-
психологічного і фізичного навантаження, надійності дій 
у складних умовах військово-професійної діяльності. Це 
дозволяє в процесі ППВ виявити осіб, у яких фіксують-
ся прояви негативних властивостей психіки у структурі 
особистості, як-то: слабка, інертна нервова система; ви-
сока тривожність та емоційна нестійкість; значна залеж-
ність від неформальних лідерів та обставин; схильність 
до асоціальних вчинків, недисциплінованості, до вжи-
вання алкоголю та наркотичних засобів. Оцінка рівня 
НПС особистості узагальнює комплекс кількісних та якіс-
них оцінок нервово-психічної діяльності, емоційно-
вольових особливостей, психофізіологічних властивос-
тей та індивідуальних якостей. НПС особистості з ураху-
ванням компенсаторних властивостей трактується як 
рівень загальних адаптивних можливостей особистості – 
уміння досягати адаптації в широкому діапазоні зовніш-
ніх умов і обставин, які постійно змінюються. Це підтве-
рджує наявність тісного взаємозв'язку цих конструктів, 
як таких, що можуть застосовуватися на етапах ППВ. 

Оцінка професійної придатності до успішного ово-
лодіння відповідною військовою спеціальністю та вико-
нанню відповідних їй функціональних обов'язків уза-
гальнює методики дослідження таких психічних пізна-
вальних процесів: відчуття, сприймання, пам'ять, мис-
лення, уява, увага. Оцінка професійної придатності ви-
значається на основі оцінок рівня розвитку пізнаваль-
них процесів, які мають найбільше значення для успіш-
ної професійної діяльності військових спеціалістів, а 
саме – пам'яті, уваги, мислення. Саме тому, практичні 
зусилля мають бути спрямовані на їх стандартизацію та 

емпіричну перевірку в умовах військово-професійної 
діяльності, що постійно змінюється. 

Висновки з даного дослідження. Таким чином, 
проведений аналіз наукової літератури свідчить, що у 
психологічній науці значну увагу приділено досліджен-
ню різноманітних аспектів проблеми ПВ людини, пси-
хологічної діагностики її професійної придатності (ППВ) 
до різних видів діяльності, у тому числі й до військової 
служби. При цьому, у сучасній психології ППВ відбір 
найчастіше розглядається як один із структурних еле-
ментів психології праці. У наукових працях достатньо 
широко висвітлені питання теорії індивідуальних від-
мінностей; соціально-біологічної сутності людини і спів-
відношення його вроджених і набутих якостей; власти-
вості особистості, що формують професійні здібності; 
значення властивостей нервової системи та їх прояви у 
професійній діяльності; проблеми надійності та валід-
ності тестів, що пропонуються для ПВ особистості лю-
дини, і багато ін. Проте, дослідженням проблем ПВ вій-
ськовозобов'язаних для проходження військової служби 
на посадах осіб офіцерського складу не приділялося 
окремої уваги з боку науковців. Відсутність системного 
підходу до ПВ офіцерів, як тих, хто перебуває на дійс-
ній військовій службі, так і тих, хто перебуває в запасі 
негативно впливає на забезпечення готовності до вико-
нання завдань за призначенням. 

Перспективи подальших досліджень. Подальші 
наукові дослідження варто спрямувати на аналіз та 
обґрунтування сучасних методичних підходів до ПВ 
військовослужбовців для проходження військової служ-
би на посадах осіб офіцерського складу в контексті їх 
динамічного вивчення. Особлива увага має звертатися 
на процедури психометричної перевірки інструментарію 
та реагування на необхідність розробки нового. З ме-
тою забезпечення автоматизації процесу ПВ передба-
чається розробка та апробація програмного забезпе-
чення, що зменшить час обробки результатів та має 
перспективи створення віддаленого доступу при прове-
денні заходів ППВ. 
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СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ПСИХОЛОГІВ 
 
У контексті проблем компетентісного підходу у вищій освіті в Україні здійснено аналіз наукових підходів щодо 

структури професійної компетентності та визначено структуру професійної компетентності майбутніх військо-
вих психологів. Головними структурними елементами у структурі професійної компетентності майбутніх військо-
вих психологів є такі компоненти як: мотиваційний, когнітивний, етично-професійний та особистісно-регуляційний. 

Ключові слова: професійна компетентність, структура компетентності майбутніх військових психологів. 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. За-

провадження нової системи оцінювання навчальних 
досягнень студентів вивело компетентісний підхід на 
якісно новий щабель розвитку відповідно до європейсь-
ких освітніх стандартів і зумовило переведення компе-
тентнісної ідеї на рівень обов'язкової нормативної реа-
лізації. Проблема формування професійної компетент-
ності поєднує у собі багато значних та вагомих питань, 
характерних для реформування системи військової 
освіти на сучасному етапі, де компетентнісний підхід 
стає дедалі актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучас-
ній науці багато підходів до розуміння структури про-
фесійної компетентності особистості. Так, І.Зимняя, 
аналізуючи структуру компетентності включає наступні 
характеристики (компоненти): готовність до прояву 
компетентності (мотиваційний компонент) як мобіліза-
ція суб'єктивних сил та засобів; володіння знаннями 
змісту компетентності (когнітивний компонент); досвід 
прояву компетентності в різноманітних нестандартних 
ситуаціях; ставлення до змісту компетентності та її 

предмету; емоційно-вольова регуляція процесу і ре-
зультату прояву компетентності [1]. 

М. Розова виокремлює три аспекти, які є характер-
ними для структури моделі професійної компетентності: 
перший – змістовний, який передбачає адекватне 
осмислення ситуації в дещо узагальненому контексті 
культури, тобто в контексті усталених зразків розуміння, 
ставлення, оцінки, притаманних для певної культури; 
другий – проблемно-практичний, наявністю якого за-
безпечується розпізнавання ситуації, її аналіз, що, як 
відомо, сприяє адекватному цілепокладанню й ефекти-
вному досягненню мети шляхом розв'язання низки за-
вдань з дотриманням норм у конкретній ситуації; третій 
– комунікативний, який фокусує увагу на доцільності 
забезпечення адекватного спілкування у певних ситуа-
ціях,а саме з культурним і полікультурним контекстами, 
а також необхідності неухильного визнання дотичних 
культурних зразків спілкування і взаємодії. 

М. Забрудський вважає, що в структурі моделі про-
фесійної компетентності обов'язковими є такі складові: 
мотиваційна; пізнавальна (професійно значущі знання); 
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діагностична (самодіагностична). Саме вони дають мож-
ливість фахівцю виявити рівень сформованості, профе-
сійної обізнаності, майстерності, особистісних якостей. 
У сукупності вони забезпечують високі показники резуль-
тативності й позитивної взаємодії на різних рівнях: су-
б'єкт-об'єктному, об'єкт-суб'єктному, об'єкт-суб'єкт-
об'єктному. А. Маркова характеризує дві сфери компете-
нтності: мотиваційну, до якої входять провідні мотиви 
професійної діяльності фахівця; операційну, що містить 
знання, мислення і свідомість здібності, навчаємість (на 

основі адекватної самооцінки), ефективність, продуктив-
ність, похибки, регрес, статус (формальний) [2]. 

Метою статті є аналіз структури професійної компе-
тентності майбутніх військових психологів, а також нау-
кових поглядів щодо цієї проблеми. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 
На основі аналізу різних підходів до розуміння природи, 
сутності та структури професійної компетентності спро-
буємо представити власну теоретичну структуру про-
фесійної компетентності майбутніх військових психоло-
гів (табл.1). 

 
Таблиця  1  

Структура професійної компетентності майбутніх військових психологів 

Основні компоненти професійної компетентності 
майбутніх військових психологів 

Зміст професійної компетентності майбутніх військових психологів 

Мотиваційна компетентність 1. Мотиваційно-ціннісне відношення до професійної діяльності 
2. Гуманістична спрямованість. 
3. Інтерес до способів і результатів діяльності. 
4. Суб'єктивна задоволеність працею. 
5. Мотивація досягнення. 

Когнітивна компетентність 1. Військово-професійні знання. 
2. Професійне мислення: 

- здатність виявляти та ставити проблему; 
- здатність аналізувати проблемну ситуацію; 
- здатність до пошуку відповідних шляхів та інструментарію вирішен-
ня проблемних ситуацій; 

- осмислення та оцінювання результатів праці. 
3. Спеціальні професійні уміння, навички. 

Етично-професійна компетентність 1. Високий рівень відповідальності за результати та наслідки діяльності. 
2. Дотримання конфіденційності; 
3. Дотримання принципу "Не нашкодь"; 
4. Використання науково-обгрунтованого професійного інструментарію. 
5. Комплексний підхід до вирішення професійних завдань. 
6. Безоціночне ставлення (автентичність, конгруентність). 

Особистісно-регуляційна компетентність 1. Наявність професійно-важливих якостей військового психолога: інте-
лектуальність, емпатійність, сенситивність, креативність, професійна 
інтуїція, здатність до рефлексії, комунікативні уміння і навички, емоційна 
стійкість та ін. 

 
Розкриття сутності мотиваційного компоненту за-

пропонованої теоретичної структури професійної компе-
тентності майбутніх військових психологів розпочнемо з 
аналізу проблеми мотивації діяльності взагалі. Пробле-
ми мотивації є однією з найбільш актуальних у сучасній 
психології. Вивчення її передбачає аналіз причин і чин-
ників, які спонукають, ініціюють, спрямовують, підсилю-
ють та підтримують активність майбутнього фахівця на 
шляху до поставленої мети, а саме на шляху до розвитку 
вищого рівня професійної компетентності – професійної 
майстерності та досягнення успіху й ефективності в 
професійній діяльності. Так, на думку А. Маркової, на 
ефективність професійної діяльності здійснюють суттє-
вий вплив два фактори: професійна мотивація та про-
фесійні здібності, при чому перший чинник виступає як 
основний. Тому, на нашу думку, доцільним буде розпо-
чати обґрунтування запропонованої структури професій-
ної компетентності майбутніх військових психологів саме 
з розкриття поняття професійної мотивації. 

Згідно з теорією мотивації, розробленої X. Хекхау-
зеном, поняття "мотив" є широким поняттям і містить у 
собі такі більш конкретні поняття, як потреба, спонукан-
ня, захоплення, схильність, прагнення тощо". 
О. Леонтьєв довів, що завдяки мотивації певна діяль-
ність для індивіда набуває особистісного сенсу, формує 
у нього стійкий інтерес до неї, перетворює зовнішньо 
задану мету у внутрішні потреби особистості. Мотиви, 
так само як і потреби, можуть характеризуватися різним 
ступенем усвідомленості. О. Леонтьєв усвідомлення 
мотивів вважав чимось таким, що вимагає спеціальної 
внутрішньої роботи: "мотиви актуально не усвідомлю-
ються суб'єктом; коли ми здійснюємо ті або інші дії, то в 

цей момент ми звичайно не звітуємо перед собою у 
мотивах, які їх спонукають" [3]. 

Л. Божович, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та інші на-
голошують, що мотив є формою прояву потреби, в якій 
відображається те об'єктивне, в чому ця потреба конк-
ретизується в даних умовах і на що спрямовується дія-
льність. В психіці людини потреби носять суб'єктивний 
характер та проявляється у вигляді бажань, цілей, 
спрямованостей тощо і через це можуть бути як мате-
ріальними, так і духовними. 

Є. Ільїн, досліджуючи підходи до вивчення структу-
ри мотивів професійної діяльності, зупинився на опи-
санні моделі мотиваційної сфери запропонованої 
К. Земфір, який виокремлює три компоненти професій-
ної мотивації: внутрішня мотивація (спонукання до дія-
льності, усвідомлення суспільного значення діяльності, 
суб'єктивне задоволення від діяльності та ін.); зовнішня 
позитивна мотивація (матеріальний стимул, просування 
по службі, схвалення колегами та ін.); зовнішня негати-
вна мотивація (стягнення, критика, осуд та ін.). 

К. Земфір вважає, що для високої ефективності про-
фесійної діяльності найбільш сприятливим є таке співвід-
ношення мотивацій: центральне місце повинні займати 
внутрішні мотиви, при одночасному використанні зовніш-
ніх позитивних мотивів та виключенні або обмеженні зов-
нішніх негативних мотивів. При цьому основу внутрішньої 
мотивації складає ціннісно-змістовна сфера, як найвища 
інстанція, завдяки якій здійснюється свідома регуляція 
професійної діяльності її суб'єктом. 

Мотиви є динамічними системами, в яких здійсню-
ється аналіз і оцінка альтернатив, вибір та прийняття 
рішень. У кожного курсанта мотиви навчання особисті, 
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індивідуальні, які залежать від особистісних якостей, 
уподобань та цілей. Як відомо, мотиви спрямовують, 
організовують пізнання та надають йому особистісного 
значення. Мотивація – це процес спонукання до діяль-
ності, спрямованої на досягнення певної мети. Внутрі-
шня мотивація, яка в багатьох особистостей є нестій-
кою, виникає поступово та знаходиться в залежності від 
ситуацій (цікаві завдання, розв'язання ситуативних за-
вдань, змагання, підтримка викладача тощо). 

Мотивація узагальнопсихологічному контексті є 
складним фактором впливу на поведінку особистості, 
який відкривається як потреби, інтереси, цілі, ідеали, 
що безпосередньо детермінують діяльність людини. 
Таким чином, можна стверджувати, що мотивація розу-
міється як сукупність, система різнорідних чинників, яка 
генерує поведінку та діяльність особистості. Виходячи з 
цього, необхідно погодитись із висновком вчених про 
те, що мотивація навчання посідає провідне місце се-
ред чинників, які визначають ефективність професійної 
підготовки. Позитивна мотивація визначається як сис-
тема цінностей, визначених особистістю та приведених 
у відповідність до цінностей колективу та суспільства в 
цілому, прийнятих як особисті принципи, переконання, 
установки та зміст майбутньої професійної діяльності. 
Мотивація навчання, як процес зміни стану і відношен-
ня особистості до діяльності, ґрунтується на мотивах, 
під якими розуміється, як вже було зазначено, сукуп-
ність чинників спонукання до діяльності. 

Відтак, працюючи з різними групами та окремими 
курсантами, викладачу потрібно передбачати перспек-
тиви розвитку їхньої мотивації. Для ефективності на-
вчальної діяльності вагомим є формування мотивації, 
яка зумовлюється інтелектуальною ініціативою та пі-
знавальними інтересами. Процес розвитку позитивної 
мотивації навчання, за твердженнями вчених – це про-
цес, який сприяє трансформації спонукань курсантів до 
зрілої мотиваційної сфери з домінуванням мотивів, що 
характеризують зміст позитивної мотивації навчання. 

Розвиток позитивної мотивації майбутніх військових 
психологів відбувається через систему взаємодії ви-
кладача та курсанта, яка поєднує сукупність методів і 
прийомів розвитку позитивної мотивації до навчання і 
характер взаємодії викладача та курсанта, передбачає 
реалізацію підходів організаційного, навчально-
виховного характеру. Тому практична діяльність викла-
дачів, спрямована на формування мотиваційної скла-
дової компетентності, має ґрунтуватись на міжпредме-
тних зв'язках, орієнтації на роботу у команді, індивідуа-
лізації, проектно-орієнтованій діяльності. При цьому, як 
зазначають дослідники Л. Виготський, О. Леонтьєв, 
Д.Леонтьєв, В. Франкл, Р. Мей та ін., найбільшої ефек-
тивності у професії людина досягає тоді, коли професія 
набуває для неї сенсу. Сенс визначається особистим 
значенням професійної діяльності для особистості і 
характеризується стійким позитивним емоційним від-
ношенням до діяльності. Більш того, аналізуючи понят-
тя "сенсу" у вітчизняних та зарубіжних школах О. Леон-
тьєв зазначає: "Сенс є особливою психологічною реа-
льністю, ігноруючи яку неможливо побудувати достат-
ньо повну теорію ні особистості, ні свідомості, ні діяль-
ності" [3]. Отже, чим більше потреб та мотивів у особи-
стості породжується професійною діяльністю та задо-
вольняється у ній, тим більшого суб'єктивного значення 
й цінності вона набуває для суб'єкта цієї діяльності. 
Формування ціннісного відношення майбутніх військо-
вих психологів до професійної діяльності є одним з ос-
новних завдань професійної освіти, та набуває свого 
розвитку та трансформації під час безпосередньої 
практичної діяльності. Мотиваційний компонент профе-

сійної компетентності майбутніх військових психологів 
передбачає наявність у особистості військовослужбов-
ця певних потреб, які можуть бути задоволені лише в 
професійній військово-професійній діяльності. Іншими 
словами, професійна мотивація виступає як інтеграль-
ний і системний регулятор і спонукач активності особи-
стості молодого фахівця, що виникає з його потреб. 
Залежно від того, як відбуватиметься задоволення цих 
потреб, можна стверджувати про те, наскільки особис-
тість реалізується в професійній діяльності. 

Адекватність мотиваційного забезпечення діяльнос-
ті передбачає перш за усе відповідність мотивів пред-
мету професійної діяльності. Проте, наявність адекват-
ної мотивації само по собі не гарантує високого рівня 
професійної компетентності і не забезпечує успіху в 
професійній діяльності військового психолога. Адекват-
на мотивація має бути підкріплена відповідними здібно-
стями і професійними якостями особистості майбутньо-
го військового психолога. 

Другим структурним компонентом професійної ком-
петентності майбутнього військового психолога визна-
чаємо когнітивну сферу, до якої входять основні пси-
хічні процеси особистості, а саме: відчуття, сприйман-
ня, уява, пам'ять, увага, мислення, емоції, воля, тобто 
все те, що складає чуттєву матерію психічної діяльності 
людини, зміст її свідомості. Проте, як наголошував 
С.Рубінштейн, когнітивна сфера не є простою сумою 
психічних пізнавальних процесів, а цілісна, системно 
організована структура. Так, наприклад, емоційний 
процес ніколи не зводиться до "чистої" емоційності, а 
містить інтелектуальні моменти і навпаки [4]. 

Л.Веккер виділив характерні ознаки психічних пізна-
вальних процесів, а саме: предметність, суб'єктність, 
чуттєву недоступність та спонтанну активність. Як ми 
можемо помітити, три перші ознаки характеризують 
чуттєве пізнання світу, за яким найбільш вагомими є 
процеси відчуття та сприймання. Остання ознака реалі-
зується внаслідок процесів раціонального пізнання, а 
саме: мислення, уяви, уваги та ін. Внаслідок діяльності 
сукупності психічних пізнавальних процесів, на думку 
автора, утворюється інтелект. 

Під поняттям "інтелект" у самому загальному смислі 
розуміють комплекс необхідних здібностей, що визна-
чають готовність людини до засвоєння і використання 
знань та досвіду, до розумної поведінки в проблемних 
ситуаціях. У сучасній науці існує широке коло підходів 
до вивчення інтелекту. Одну з перших спроб упорядку-
вати інформацію, накопичену в сфері експерименталь-
но-психологічних теорій і досліджень інтелекту, зробила 
М. Холодна. Вона виділила вісім основних підходів до 
трактування природи інтелекту, стверджуючи, що для 
кожного з них характерна своя концептуальна лінія: 
 соціокультурний інтелект – його розглядають як ре-

зультат процесу соціалізації і впливу культури у цілому 
(Дж. Брунер, Л. Леві-Брюль,О. Лурія, Л. Виготський та ін.); 
 генетичний інтелект – визначають як результат ада-

птації людини до вимог навколишнього середовища, як 
результат взаємодії з ним (У. Чарльзворт, Ж. Піаже); 
 процесуально-діяльнісний інтелект – його розгля-

дають як особливу форму людської діяльності (С. Рубін-
штейн, О. Брушлінський, Л. Венгер, К. Абульханова-
Славська та ін.); 
 освітній інтелект – визначено як продукт цілесп-

рямованого навчання (А. Стате, К. Фішер, Р. Фейер-
штейн та ін.); 
 інформаційний інтелект – це сукупність елемен-

тарних процесів переробки інформації (X. Айзенк, 
Е.Хант, Р. Штернберг та ін.); 
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 феноменологічний інтелект – його розглядають як 

особливу форму змісту свідомості (В. Келер, К.Бункер, 
М. Вертгеймер, Дж. Кемпіон та ін.); 
 структурно-рівневий інтелект – це система різно-

рівневих пізнавальних процесів (Б. Ананьєв, 
О. Степанова, Б. Величковський та ін.); 
 інтелект регуляції – його розглядають як форму 

саморегуляції психічної активності (Л.Терстоуна ін.) [5]. 
Отже, в загальному пізнавальні процеси детерміну-

ють загальний інтелектуальний розвиток особистості, а 
той, у свою чергу, поряд з мотиваційною сферою, є за-
гальним регулятором діяльності та поведінки особисто-
сті і забезпечує якість і швидкість оволодіння фахівцем 
професійними знаннями, уміннями та навичками. 

Питанню про вплив професійних знань, умінь та нави-
чок на успішність професійної діяльності у сучасній науці 
приділено чимало уваги. Професійні знання як об'єктивно 
необхідні відомості про всі сторони діяльності психолога 
складають основу для формування професійної культури 
та безпосередньо технології досягнення психологом ба-
жаних результатів професійної діяльності. 

У самому загальному, знання – це перевірений 
практикою і логікою результат пізнання дійсності, відо-
бражений в свідомості людини у вигляді уявлень, по-
нять, думок і суджень. 

Відповідно до вимог військово-професійної діяльності 
майбутній військовий психолог повинен володіти низкою 
глибоких теоретичних знань з основ: загальної психоло-
гії, психології особистості, соціальної психології, політич-
ної психології, психології менеджменту, психології праці, 
клінічної психології, психофізіології, психології розвитку й 
вікової психології, педагогічної психології, психологічного 
консультування тощо. Окрім цього, він повинен бути обі-
знаним з основ спеціальної та тактичної, розвідувальної 
підготовки, військового управління, експлуатації відпові-
дних систем озброєння та військової техніки та ін. Важ-
ливим є й те, що сучасні військово-професійні знання 
зазнають постійних якісних змін, що потребує від майбу-
тнього військового психолога постійного розвитку та са-
мовдосконалення. Отже, знання про особливості війсь-
ково-професійної діяльності виконують регулятивну фун-
кцію в структурі професійної компетентності майбутніх 
військових психологів та є базою для створення, в окре-
мих випадках, способів компенсації недостатньо вира-
жених, але значущих професійних якостей та властивос-
тей особистості. Такої різнобічної підготовки не потребує 
жодна цивільна спеціальність. 

Дієвість знань, їх спрямованість на практичне викори-
стання проявляється в навичках та уміннях професійної 
діяльності. С.Рубінштейн визначає навички – як здат-
ність виконувати ті чи інші дії без особливого контролю з 
боку свідомості: "...важлива роль навичок полягає у тому, 
що вони звільняють свідому частину діяльності від регу-
лювання відносно елементарних актів і, як наслідок, вона 
може бути спрямована на виконання більш складних 
завдань". С. Костюк підкреслює, що навички – це вдос-
коналені шляхом багаторазових вправ, компонентів, 
вмінь, що виявляються в автоматизованому виконанні 
дій. В.Ягупов зазначає, що під навичками розуміють дії, 
що сформовані шляхом багаторазових повторень і хара-
ктеризуються високим ступенем засвоєння та відсутніс-
тю поелементноїсвідомої регуляції і контролю. Завдяки 
чому добре сформовані навички допомагають особисто-
сті зосереджуватися на меті діяльності, конкретних за-
вданнях та умовах їх виконання [6]. 

Отже, різноманітні судження щодо сутності поняття 
"навичка" не суперечать одне одному, а скоріш за все 
взаємодоповнюють один одного, підкреслюючи їхні 
особливості. Однак, вміння ширше навичок і може міс-

тити двоє і більше автоматизованих дій. В сучасній 
психолого-педагогічній літературі дослідники по-різному 
визначають поняття "вміння", але всі вони пов'язані з 
теорією діяльності. Так, О. Леонтьев визначає вміння, 
як процес, послідовність дій на основі системи знань, як 
психічну властивість особистості, які перетворюються і 
стають внутрішніми можливостями (ресурсами) най-
більш успішного виконання діяльності. 

Існує стільки вмінь, скільки є різних конкретних видів 
діяльності людини. В цих вміннях є спільні риси (у кож-
ній діяльності необхідне, наприклад, бути уважним, 
планувати свою роботу, контролювати її перебіг та ін.) і 
відмінні особливості, що обумовлені змістом тієї чи ін-
шої діяльності. Отже, різниця між вміннями та навичка-
ми є досить відносною. Навичка є стереотипним й ав-
томатизованим складовим моментом уміння, яке, у 
свою чергу, належить до системи свідомої побудови 
результативної дії. Якщо навички фахівець застосовує 
в знайомих ситуаціях, то вміння відповідають більш 
широкому класу ситуацій, часто невизначених та не-
знайомих. Тобто, відмінною якістю вміння є елемент 
креативності у його структурі у порівнянні з стереотип-
ністю побудови навички. 

Майбутні військові психологи згідно з освітньо-
кваліфікаційною характеристикою спеціальності "Пси-
хологія" під час навчання у ВВНЗ повинні володіти на-
ступними уміннями: комунікативними, аналітичними, 
організаторськими, емпатійними, рефлексивними та ін. 
Як зауважує С. Костюк, формування умінь і навичок – 
це процес оволодіння людиною виробленими іншими 
людьми способами дій. Цей процес відбувається у різ-
них випадках по-різному, залежно від завдань діяльно-
сті, її змісту, характеру використовуваних у ній засобів, 
їх складності і ступеню розвитку людини, яка ними ово-
лодіває. Іншими словами, цей процес детермінований 
зовнішніми (психолого-педагогічними умовами навчан-
ня) і внутрішніми (відношення суб'єкта до провідної дія-
льності, мотивацією, здатністю до рефлексії досягнень 
та помилок та ін.) чинниками. Тому наступним елемен-
том визначеної структури професійної компетентності 
майбутніх військових психологів є їх система профе-
сійних якостей. 

Професійно-важливі якості- це індивідуальні особ-
ливості людини, які забезпечують успішність його профе-
сійного навчання і виконання професійної діяльності. На 
думку A.Батаршева, який займався дослідженнями про-
фесійно-важливих якостей психологів, "компетентним, 
кваліфікованим психолог стає в процесі виховання і фор-
мування в собі професійно важливих якостей і дотриман-
ня морально-етичних норм поведінки при роботі з клієн-
тами, які відпрацьовані психологічною практикою". 
А.Каганов також відмічає, що оскільки успішність діяльно-
сті фахівця визначається не лише рівнем професійних 
знань, вмінь і навичок, але й рівнем сформованості про-
фесійно-важливих якостей фахівця, ними називають ті 
якості особистості, які можуть забезпечити її успішний 
початковий рівень і високі виробничі показники [7]. 

Переважна більшість учених, серед яких Н. Бачма-
нова, A. Деркач, М.Молоканов та інші, вважають, що 
важливе значення мають індивідуальні особливості в 
професійній діяльності психолога [7]. При цьому дослі-
дники вважають, що такі якості виникають завдяки спе-
цифічності професійної діяльності психологів. "Специ-
фіка спілкування з об'єктом вимагає від психолога, щоб 
він виступав не як експериментатор, а як проникливий і 
здатний допомогти співрозмовник. Ніякі технічні при-
строї не допоможуть психологу, якщо він не викликає 
довіру, не зможе знайти з ним контакт". 
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A. Деркач підкреслює, що специфічні психологічні 

якості виражають сформованість усіх компонентів пси-
хіки професіонала – психічних процесів, властивостей, 
станів, утворень, які дозволяють йому виконувати об-
рану діяльність. Їх специфічний характер визначається 
як природними особливостями психолога, так і специ-
фікою трудової діяльності. Найбільш значимими психіч-
ними якостями, на думку вченого, є аналітико-
конструктивний склад мислення та самостійність су-
джень, чуттєвість та проникливість, емоційно-вольова 
стабільність та терплячість, стійкість до стресів та вмін-
ня адаптуватися до різних умов та факторів виконання 
обов'язків як в єдиному контексті професійної діяльнос-
ті клієнта, так і при проведенні самостійних цілеспрямо-
ваних заходів, емпатія та рефлексія, загальні психофі-
зичні властивості. В.В. Шульга стверджує, що специфі-
ка професії психолога визначається змістом професій-
ної діяльності фахівця, що контактує з внутрішнім сві-
том іншої людини в процесі рішення практичних профе-
сійних задач. Необхідно, щоб психолог мав такі особис-
тісні характеристики, які б дозволили йому створити 
максимально сприятливі умови для розвитку самосві-
домості та здійснення особистісних змін людини, яка 
звернулась до нього по допомогу [8]. 

Р.Кочунас стверджує про це, а саме: "Ефективний 
консультант – це передусім зріла людина (в емоційному 
та інтелектуальному планах), уважна, щира, впевнена у 
собі, що прагне самопізнання та самовдосконалення і 
має позитивні настанови на майбутнє". Також він опи-
сує особливо небажані для консультанта риси: 
"...авторитарність, пасивність, замкненість, схильність 
використовувати клієнтів для задоволення своїх по-
треб, невміння бути терплячим до різноманітних спону-
кань клієнта" [9]. 

Саме головне, що характеризує особливості і якості 
фахівця – це спрямованість до проявів відчуттів, розуму 
і характеру іншої людини, спостережливість до проявів 
його душевної діяльності, уміння в думках представити 
його внутрішній світ, здатність співпереживати добро-
зичливість, терпіння і поблажливість до різних нестан-
дартних проявів поведінки, образу думок, витримка і 
уміння "не виходити з себе". У цьому аспекті наголошу-
ється роль власного досвіду людини. Особливі вимоги 
пред'являються до комунікативних якостей: товарись-
кості, умінню слухати співбесідника, умінню правильно 
(зрозуміло, ясно) викладати свої думки, чіткості, наріз-
ності усної мови, здатності передбачати реакції співбе-
сідника на власні вислови. 

Отже, у контексті формування професійної компете-
нтності як компоненту особистісних якостей постає 
проблема саморозвитку, якій приділяється велика увага 
в роботах Н. Гордєєвої, І. Харламова, В.Шепетько та ін. 
Саме у процесі саморозвитку особистості відбувається 
подальший розвиток професійно важливих особистіс-
них якостей: здатність до поєднання декількох психіч-
них процесів (відчуття, уявлення, думки та ін.), яка ви-
ражається у тому, що поява одного з них викликає по-
яву іншого (асоціативність мислення); уміння детально 
аналізувати факти і явища, розбиратися в справах, 
вчинках, конфліктах до подробиць (аналітичність мис-
лення); здатність вирішувати завдання нестандартними 
методами, знаходити нестандартне, оптимальне вирі-
шення проблемної ситуації (творчість); бути спокійним,  
терплячим,  ретельним (урівноваженість); вірити в по-
зитивне вирішення будь-якої життєвої ситуації (опти-
мізм); уміння контролювати свої емоції (самовладання); 
бути здатним до встановлення контактів, пояснювати, 
переконувати (комунікабельність); надихати, приймати 
відповідальні рішення в значущих ситуаціях (лідерство); 

усвідомлено підкорювати особисті інтереси суспільним і 
бути готовим до взаємодії і співробітництва (колекти-
візм); нести відповідальність за здійснені дії, вчинки та 
їх наслідки стосовно колективу (соціальна відповідаль-
ність); потреба жити серед людей і для людей (соціаль-
на активність); уміння оцінювати власні достоїнства і 
недоліки (самооцінка); здатність розуміти людей, спів-
переживати їм (емпатія) [10]. 

Процес формування компетентного спеціаліста вхо-
дить до контексту формування особистості, тому цей 
процес у своїх суттєвих рисах має бути особистісно 
центрованим та орієнтуватися на три сфери реалізації 
цієї особистості: сфера суб'єкта (суб'єкт-особистість); 
сфера взаємодії людини з іншими людьми (суб'єкт-
суб'єктна взаємодія); сфера діяльності людини. У всіх 
цих сферах важливими є якості особистості (яка є клю-
човим аспектом цих сфер), що і зумовлює потребу у 
процесі формування компетентного спеціаліста орієн-
туватися на його особистість. 

Професійно важливі психологічні якості особистос-
ті військового психолога виступають в ролі своєрідно-
го психологічного ресурсу, потенційно готового до 
включення їх в різні види професійної діяльності. До 
них відносяться інтелектуальні (особливості мислення 
та інших пізнавальних процесів) емоційно-вольові, 
етичні, а також соціальні і організаторські якості осо-
бистості військового психолога, які визначальним чи-
ном впливають на характер і ефективність професій-
ної діяльності. 

З огляду на це, можна зробити висновок, що будь-
яка професійна діяльність передбачає наявність у фа-
хівця певного рівня розвитку професійно важливих яко-
стей, в основі яких лежить відповідний набір індивідуа-
льно-особистісних властивостей людини. 

Професійна діяльність військового психолога – над-
звичайно відповідальний вид людської діяльності, по-
в'язаної з забезпеченням та збереженням благополуччя 
іншої людини. Психолог оперує інформацією про особ-
ливості та тонкощі психічної організації іншої людини, 
недбале використання якої може завдати непоправної 
шкоди окремим військовослужбовцям, сім'ям, військо-
вим колективам. Тому формування і дотримання май-
бутніми військовими психологами норм професійної 
етики є невід'ємним атрибутом їх професіоналізму та 
четвертим компонентом запропонованої структури 
професійної компетентності. 

Професійно-етичні норми – це вимоги, що ставлять-
ся до рівня професійної кваліфікації психолога, реалі-
зації ним у своїй діяльності специфічних етичних норм 
поведінки у взаєминах з колегами, керівництвом і клієн-
тами. Дотримання професійно-етичних норм військовим 
психологом виступають як внутрішній критерій профе-
сіоналізму і як внутрішній регулятор його професійної 
діяльності. 

Сукупність професійно-етичних норм сформульова-
ні у принципах, до яких належать: 
 принцип відповідальності. Психологи несуть осо-

бисту відповідальність за результати своєї діяльності, 
за надійність та науковість використаних знань, методів 
та методик у відповідності до власної професійної ква-
ліфікації. 
 принцип дотримання таємниці. Цей принцип 

означає, що будь-яка інформація, повідомлена клієн-
том психологу, не може бути передана без його згоди ні 
в які громадські або державні організації, посадовим 
або приватним особам, у тому числі родичам, друзям і 
так далі, крім випадків, коли така інформація сприятиме 
безпеці навколишніх та самого клієнта. 
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 принцип "не нашкодь". Цей принцип дотримання 

низки норм: 
 поважати особисту недоторканість військовослу-

жбовців, їх право на участь або неучасть у досліджен-
нях, діагностичних і формувально-корегувальних захо-
дах, на психологічну консультацію без присутності сто-
ронніх осіб; 
 роз'яснювати мету і завдання психологічних до-

сліджень, порядок використання отриманої інформації; 
 не допускати використання процедур, що прини-

жують особисту гідність людини, супроводжуються фі-
зичним або психологічним примусом військовослужбо-
вців до повідомлення будь-якої інформації, зміни по-
глядів і переконань, навіть якщо вони санкціоновані 
його начальником; 
 оцінювати будь-яку професійну ситуацію з етичної 

точки зору і інформувати командирів (начальників), ін-
ших осіб про етичні вимоги, що її стосуються і власної 
етичної позиції; 
 вирішувати проблеми у межах власної професій-

ної спеціалізації. 
Принцип наукової обґрунтованості психологічних 

методик, що використовуються, і об'єктивності виснов-
ків вимагає того, щоб методи і засоби, що застосову-
ються психологом були валідними і надійними, тобто 
давали такі результати, яким можна сповна довіряти. 
Психолог повинен використовувати діагностичні, корек-
тувальні, психопрофілактичні методи і техніку, механізм 
дії яких сам ясно розуміє, вважає досить опанованими і 
передбачає наслідки їхнього застосування. 

Принцип комплексної діагностики і психологічної до-
помоги передбачає поєднання різних методичних при-
йомів і засобів при дослідженні певного психічного 
явища з метою підвищення валідності діагностичного 
висновку. Психолог забезпечує необхідний рівень на-
дійності висновку, застосовуючи стандартизовані і не-
стандартизовані методики, а також метод незалежних 
експертних оцінок. 

Принцип безоцінного сприйняття клієнта і поваги до 
його особистості. Психолог створює умови, щоб війсь-
ковослужбовець (клієнт), що звернувся за допомогою, 
почував себе спокійно і комфортно під час прийому. 
Доброзичливе відношення має на увазі не просто до-
тримання загальноприйнятим нормам поведінки, але і 
уміння уважно слухати, надавати необхідну психологіч-

ну підтримку, не осуджувати, а прагнути зрозуміти і до-
помогти кожному, хто звертається по допомогу, неза-
лежно від звання, посади, віку. 

Принцип ефективності запропонованих рекоменда-
цій передбачає, що такі рекомендації обов'язково ма-
ють бути корисними для тієї людини, до якої вони звер-
нені. Мало того, вони мають бути реальними, здійснен-
ними як для самої людини, так і для посадових осіб, що 
мають відношення до вирішення конкретного завдання. 

Принцип професійної компетентності і рефлексії 
професійних обмежень передбачає, що військовий пси-
холог повинен відповідати за наслідки своєї професій-
ної діяльності. 

Психолог уповноважений особисто перешкоджати 
некоректному і неетичному здійсненню заходів психо-
логічної роботи. 

Висновки з даного дослідження та перспективи 
подальших досліджень. Отже, запропонована нами 
структура найбільш повно відображає особливості профе-
сійної компетентності майбутніх військових психологів. 
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СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ВОЕННЫХ ПСИХОЛОГОВ 

 
В контексте проблем компетентностного подхода в высшем образовании в Украине осуществлен аналіз научных подходов от-

носительно структуры профессиональной компетентности и определена структура профессиональной компетентности будущих 
военных психологов. Главными структурними элементами в структуре профессиональной компетентности будущих военных пси-
хологов являються такие компоненты как: мотивационный, когнитивный, этично-профессиональный и личностно-регуляционный. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, структура компетентности будущих военных психологов. 
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THE STRUCTURE OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE FUTURE MILITARY PSYCHOLOGISTS 

 
In the context of the problems of the competency-based approach in the system of higher education of Ukraine, the analysis of scientific 

approaches pertinent to structure of professional competence has been carried out and the structure of professional competence of the future 
military psychologists has been determined. The main structural elements in the structure of professional competence of the future military 
psychologists are the following: motivational, cognitive, ethic and professional, as well as personal and regulatory components. 

Keywords: professional competence, competence structure of the future military psychologists. 
 
 
 
 



ISSN 1728-2217                           ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНІ НАУКИ. 1(32)/2015 ~ 27 ~ 
 
УДК 159.922.800:37 

К. Олександренко, д-р психол. наук, проф. 
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького,  

Хмельницький 
 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ  
РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 
Стаття присвячена аналізу психолого-педагогічних умов розвитку професійної комунікативної діяльності майбутньо-

го фахівця. Основними факторами розвитку професійної комунікативної діяльності є:  організаційно-педагогічні, змістовні, 
технологічні, психолого-педагогічні. До складу психолого-педагогічної системи входить п'ять структурних компонентів: 
мета, зміст, засоби психолого-педагогічної комунікації, викладач, майбутні фахівці. 

Ключові слова: комунікативна діяльність, компетенція, проблемно-комунікативний. 
 
Постановка проблеми. Побудова системи розвитку 

професійної комунікативної діяльності майбутнього 
фахівця вимагає розробки відповідного наукового за-
безпечення. Аналіз розвитку професійної комунікатив-
ної діяльності – це комплексне питання, що перебуває 
на стику психології, соціології, соціальної психології, 
психології праці, педагогіки та інших наук. Вибудовуючи 
психолого-педагогічну систему знання про професійну 
комунікативну діяльність, необхідно пам'ятати, що ця 
система, маючи на меті оптимізацію досліджуваного 
феномена, у свою чергу, органічно виростає із системи 
природничих і соціогуманітарних знань, інтегруючи їх у 
вищому синтезі.  

Виходячи з психологічного підходу, при розгляді роз-
витку професійної комунікативної діяльності майбутнього 
фахівця нас, у першу чергу, будуть цікавити детермінан-
ти розвитку професіонала, професіоналізму особистості, 
продуктивного індивідуально-професійного розвитку, а 
також умови і фактори, що забезпечують цей процес. 
Психолого-педагогічну систему розвитку професійної 
комунікативної діяльності майбутнього фахівця було 
сформовано автором у процесі дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ми роз-
глядаємо процес навчання іноземної мови як систему, 
що являє собою єдність безлічі взаємозалежних струк-
турних і функціональних компонентів, підпорядкованих 
цілям виховання, освіти та навчання підростаючого 
покоління та дорослих людей. Розвиток професійної 
комунікативної діяльності здійснюється через профе-
сійні навички та вміння, які формуються в процесі ово-
лодіння предметом [1, 2]. Все це в комплексі сприяє 
саморозвитку і самовдосконаленню особистості. 

Мета статті – проаналізувати психолого-педагогічні 
умови розвитку професійної комунікативної діяльності 
майбутнього фахівця.  

Викладення основного матеріалу дослідження. Усі 
фактори розвитку професійної комунікативної діяльності 
майбутнього фахівця можна об'єднати в такі групи: 
 організаційно-педагогічні (навчальний план факу-

льтету, складання розкладу, вироблення критеріїв оцін-
ки рівня компетентності, матеріальне і технічне осна-
щення занять); 
 змістовні (відбір змісту занять, інтеграція різних 

курсів, виділення провідних ідей); 
 технологічні (контрольно-оцінні, організація акти-

вних форм навчання, визначення груп умінь, що вхо-
дять до комунікативної діяльності, використання інно-
ваційних технологій); 
 психолого-педагогічні (формування цілей, здійс-

нення діагностики розвитку студентів, система мотива-
ції, визначення критеріїв оцінки компетентності, рефле-
ксивно-оцінний етап кожного заняття, залучення студе-
нтів до співуправління). 

Основним завданням викладача іноземної мови у 
ВНЗ з розвитку професійної комунікативної діяльності є 
створення таких психолого-педагогічних умов, за яких: 

 майбутній фахівець може повною мірою розкри-
тися як суб'єкт навчально-пізнавальної діяльності, зда-
тний зайняти активну особистісну позицію; 
 можливим є формування у студентів внутрішньої 

мотивації для досягнення високих показників розвитку 
професійної комунікативної діяльності; 
 використовуються методи, форми і засоби на-

вчання, спрямовані на розвиток у майбутніх фахівців 
професійно значимих якостей; 
 організується спеціальне управління пізнаваль-

ною діяльністю майбутніх фахівців із метою досягнення 
ними високих показників при вивченні іноземної мови як 
на планових навчальних заняттях, так і в період само-
стійної підготовки. 

Необхідною умовою розвитку оптимального рівня 
професійної комунікативної діяльності є сама особис-
тість майбутнього фахівця: його особистісний і профе-
сійний ресурс, а також спеціальні знання та вміння, не-
обхідні для подальшої діяльності. Мета психолого-
педагогічної системи розвитку професійної комунікати-
вної діяльності майбутнього фахівця полягає у задово-
ленні потреб суспільства у високопрофесійних фахів-
цях, які володіють високим рівнем іншомовної комуніка-
тивної компетентності та особистісно-професійних яко-
стей. Для досягнення цієї мети необхідними є постано-
вка і вирішення наступних завдань: 
 розвиток іншомовних умінь майбутнього фахів-

ця, технологічних здібностей, особистісного і профе-
сійного ресурсу на базі індивідуально-психологічних 
особливостей, потенційних можливостей та адапта-
ційних здібностей; 
 розвиток потреби і мотивації до самостійного за-

своєння і використання всіх компонентів іншомовної 
комунікативної компетентності. 

Розвиток професійної комунікативної діяльності 
майбутнього фахівця є найважливішим завданням при 
навчанні іноземної мови у ВНЗ, виходячи з моделі роз-
витку іншомовної комунікативної компетентності майбу-
тнього фахівця. Вона складається з трьох елементів. 
Метою організаційно-мотиваційного елемента є одер-
жання нової інформації про можливі сфери застосуван-
ня іноземної мови, діагностика потреб і інтересів, виро-
блення позитивної мотивації до вивчення іноземної 
мови з метою підвищення пізнавальної активності в 
роботі з навчальним матеріалом. 

Підготовка майбутніх фахівців до розвитку комуніка-
тивних якостей реалізується за дотримання таких умов: 

1. Спрямованість досліджуваних навчальних мате-
ріалів з наукової літератури іноземною мовою на кому-
нікацію як на одну із головних пізнавальних цінностей. 

2. Організація активності майбутніх фахівців при об-
говоренні проблем майбутньої професійної діяльності. 

3. Спонукання до моделювання активного спілку-
вання на заняттях з іноземної мови. 

4. Організація науково-дослідної роботи з проблем 
професійної діяльності іноземною мовою в рамках кон-
текстного підходу. 

© Олександренко К., 2015 
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Другий елемент – інформаційно-процесуальний. 

Він забезпечує оволодіння професійно значимою інфор-
мацією відповідно до програми для студентів-
міжнародників іноземною мовою при аудиторній і поза-
аудиторній роботі, удосконалення навичок міжкультурної 
комунікації при вирішенні проблем і моделюванні іншо-
мовного, у тому числі і професійного, спілкування. Інфо-
рмаційний елемент – вивчення професійно-значимої 
інформації відповідно до програми для студентів-
фахівців з міжнародних відносин іноземною мовою при 
аудиторній і позааудиторній роботі, подальше підвищен-
ня рівня пізнавальної активності, удосконалення навичок 
професійної комунікації при вирішенні проблем і моде-
люванні професійного спілкування на основі особистісно-
діяльнісного і психолого-педагогічного підходів. 

Знання про досвід комунікативної діяльності актуа-
лізує комунікативну поведінку фахівців: 

1. Знання ролі і місця комунікативних якостей у 
структурі професійної компетентності фахівця. 

2. Знання сутності та основних елементів професій-
ної іншомовної комунікативної діяльності. 

3. Знання закономірностей розвитку іншомовних 
професійних комунікативних якостей фахівця. 

4. Знання алгоритмів поведінки в ситуаціях профе-
сійного спілкування. 

5. Знання засобів, форм, прийомів передачі інфор-
мації в процесі професійного спілкування. 

6. Знання різних видів комунікативної діяльності фа-
хівця. Інформаційно-процесуальний елемент реалізу-
ється за допомогою вивчення іноземної мови на мате-
ріалі наукової літератури. 

7. Комунікативні знання реалізуються за допомогою 
оволодіння комунікативною технікою і технологією 
професійного спілкування. 

Процесуальний елемент розвитку іншомовної про-
фесійної комунікативної компетентності складається з 

іншомовної компетенції (читання, письмо, говоріння, 
слухання), професійної компетенції (загальнонаукові 
знання, знання про професійну етику і спілкування то-
що), професійно-значимих якостей майбутніх фахівців у 
процесі моделювання професійної діяльності з виходом 
на концепт вторинної мовної особистості. 

Критеріально-результативний елемент забезпе-
чує самооцінку майбутніми фахівцями розвитку іншо-
мовних компетенцій і компонентів іншомовної комуніка-
тивної компетентності; мотивів розвитку мовної культу-
ри; факторів навчальної успішності; розвитку індивідуа-
льно-професійних якостей, а також оцінку викладачами 
результатів розвитку іншомовної комунікативної компе-
тентності майбутніх фахівців відповідно до визначених 
рівнів її розвитку. Критеріально-результативний еле-
мент охоплює весь процес навчання у ВНЗ і містить у 
собі чітко окреслене інформаційне та оцінне поле. Ос-
новою його є контроль на всіх ключових етапах навчан-
ня (І, ІІІ, V, VІІ семестр – залік, ІІ, ІV, VІ, VІІІ – іспит), які 
містять у собі самооцінку студентами розвитку своїх 
комунікативних умінь; мотивів вивчення іноземної мови; 
факторів навчальної успішності; розвитку професійно 
значимих якостей, а також оцінку викладача; результа-
тів навчання іноземної мови відповідно до рівнів пізна-
вальної активності і комунікативної компетентності 
майбутнього фахівця. 

У результаті діяльності викладача і майбутніх фахі-
вців структурні елементи вступають у складну взаємо-
дію, створюючи функціональні елементи системи роз-
витку професійної комунікативної діяльності майбутньо-
го фахівця. Взаємозв'язок структурних елементів, які 
становлять основу психолого-педагогічної системи роз-
витку іншомовної комунікативної компетентності майбу-
тнього фахівця, подано на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурні елементи системи розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця 
 
Відповідно до цілей навчання іноземної мови на 

першому рівні було створено модель комунікативних 
проблем, розроблено проблемні завдання і ділові ігри, 
підібрано текстовий матеріал. Результатом роботи з 
відбору матеріалу стали методичні розробки з розвитку 
професійної комунікативної діяльності студентів англій-
ською мовою, курс "Іноземна мова спеціальності", а 
також елективний курс англійською мовою "Професійна 
комунікація". Курс навчання іноземної мови починаєть-
ся із проведення тестування. Його діагностичні функції 
дозволяють визначити рівень володіння іноземною мо-
вою на момент вступу до ВНЗ. На підставі отриманих 
результатів ставляться цілі, визначається зміст навчан-
ня, планується кінцевий результат. Порівнюючи резуль-
тати співбесіди на початку курсу навчання зі шкільною 
оцінкою і виконуючи на початку навчання спеціальний 
тест із самооцінки комунікативних умінь, майбутній фа-
хівець оцінює реальний рівень комунікативних умінь з 
іноземної мови і свої можливості в майбутньому. 

Розподіл груп на більш і менш сильні у мовному 
відношенні навчальні підгрупи (за результатами тес-
тування) сприяє виникненню нових потреб і мотивів. 
Наприкінці кожного тематичного циклу проводиться 
поетапний контроль у вигляді усного заліку при вирі-
шенні комунікативних проблем у формі діалогу, полі-
логу, тесту, на основі прочитаної наукової статті. Бу-
дучи об'єктивним засобом контролю, заліки управля-
ють навчанням, показуючи, як і наскільки засвоєно 
матеріал циклу, семестру, курсу. Наприкінці кожного 
семестру студентами виконується тест із самооцінки 
рівня комунікативних умінь і навичок. Поетапний кон-
троль дозволяє викладачеві і майбутньому фахівцеві 
бачити свої реальні досягнення і намітити перспекти-
ви для саморозвитку. Підсумковий контроль у вигляді 
іспиту пропонується наприкінці курсу навчання. Усні 
заліки за фахом, які відбуваються у кожному циклі, 
формують репродуктивні вміння і є основою розвитку 
професійної комунікативної діяльності. 
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Психолого-педагогічна система розвитку професійної 

комунікативної діяльності майбутнього фахівця передба-
чає п'ять структурних компонентів: мета; зміст (навчаль-
ної інформації); засоби психолого-педагогічної комуніка-
ції (методи, прийоми, засоби навчання, організаційні фо-
рми); викладач; майбутні фахівці. Метою навчання у ба-
зовому курсі є розвиток професійної комунікативної дія-
льності студента. До змісту навчання ми відносимо нау-
кову літературу за фахом, ігрові ситуації, проблемні за-
вдання і рольові ігри, у межах яких формується профе-
сійна комунікативна компетентність фахівця. Наступний 
компонент системи – засоби комунікації – реалізується 
за допомогою використання нових методів, прийомів і 
засобів навчання та контролю у вигляді підручників, ау-
діовізуальних посібників і комп'ютерних програм відпові-
дно до конкретних цілей і змісту кожного практичного 
заняття. Організація навчання і контролю здійснюється 
за допомогою системи усних заліків з елементами моде-
лювання проблемних ситуацій, що утворюють цілісну 
систему управління навчанням іноземної мови на основі 
інтегративного і проблемного підходів. 

В основу навчання майбутнього фахівця іноземної 
мови покладено проблемно-комунікативний, професій-
но-орієнтований, особистісно-діяльнісний, організацій-
но-мотиваційний, критеріально-результативний і управ-
лінський принципи. Проблемно-комунікативний підхід 
до вивчення іншомовної комунікативної діяльності до-
зволяє визначити критерії, умови і способи ефективно-
сті протікання комунікативної діяльності в умовах пере-
дачі інформації з каналу зворотного зв'язку, цінність 
інформації. Особистісно-діяльнісний підхід ми розгля-
даємо як єдність особистісного і діяльнісного компонен-
тів на основі "Я-концепції". В особистісному компоненті 
ми припускаємо, що в центрі навчання перебуває сам 
майбутній фахівець – його мотиви, цілі, майбутня про-
фесійна діяльність. У діяльнісному компоненті – творче 
моделювання своєї діяльності (слухання, читання, 
письмо, говоріння) іноземною мовою: моделювання 
спілкування при вирішенні наукових комунікативно-
пізнавальних проблем з огляду на свою майбутню спе-
ціалізацію при одержанні нової наукової інформації із 
зарубіжних джерел, що є одним з основних мотивів до 
вивчення іноземної мови у немовному середовищі. 

Сутність психолого-педагогічної системи розвитку 
професійної комунікативної діяльності майбутнього 
фахівця полягає в тому, що в процесі навчальних за-
нять студент, спираючись на набуті знання, самостійно 
вирішує іншомовні проблемно-комунікативні завдання. 

Організаційно-мотиваційний принцип – це цілефор-
мування, установка на цінності вивчення іноземної мо-

ви, формування пізнавальної активності особистості, 
формування пізнавальних і професійних потреб і моти-
вів на пропедевтичному рівні. Критеріально-
результативна діяльність пов'язана зі стимулюванням 
активності учасників освітнього процесу. Зворотний 
зв'язок в управлінні психолого-педагогічним процесом 
пов'язаний з її змістом (контрольовані характеристики), 
виходячи із цілей управління, з визначенням частоти 
зворотного зв'язку. 

Взаємодія у психолого-педагогічному процесі розви-
тку професійної комунікативної діяльності майбутнього 
фахівця здійснюється на основі управлінського підходу. 
Викладача іноземної мови ми розглядаємо як суб'єкта 
рівнопартнерського співробітництва і фасилітатора дія-
льності майбутніх фахівців. Саме викладач створює 
умови для творчої діяльності студента, надаючи йому 
максимум самостійності.  

Висновки з даного дослідження та перспективи 
подальших досліджень. Отже, запропонована нами 
психолого-педагогічна система розвитку професійної 
комунікативної діяльності майбутнього фахівця на ос-
нові особистісно-діяльнісного підходу має: 
 цілісність та охоплює весь курс навчання інозем-

ної мови майбутнього фахівця і розвитку його профе-
сійної комунікативної діяльності; 
 певні цілі і відповідний зміст, певні психолого-

педагогічні методи, засоби і способи навчання і контролю; 
 об'єктивний "інструмент" діагностування і вияв-

лення комунікативних умінь і рівня пізнавальної актив-
ності в навчально-пізнавальній діяльності у вигляді кон-
тролюючих тестів і підсумкових заліків; 
 ефективні засоби активізації іншомовної професій-

ної комунікативної діяльності: проблемно-комунікативні 
завдання, ігрові навчальні ситуації, що сприяють активно-
му запам'ятовуванню, формуванню орієнтовної основи 
дій, розвитку самооцінки і пізнавальної активності майбут-
нього фахівця, професійного спілкування (слухати, швид-
ко думати та адекватно реагувати на питання колег, парт-
нера). Під час моделювання професійного спілкування 
жоден з учасників не може відмовчуватися; 
 проблемно-комунікативний підхід у навчанні іно-

земної мови орієнтується на свідоме оволодіння іншо-
мовною професійною комунікацією. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ПО СОЗДАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Статья посвящена анализу психолого-педагогических условий развития профессиональной коммуникативной деятельности будущего 

специалиста. Основными факторами развития профессиональной коммуникативной деятельности являются: организационно-
педагогические, содержательные, технологические, психолого-педагогические. В состав психолого-педагогической системы входит пять 
структурных компонентов: цель, содержание, средства психолого-педагогической коммуникации, преподаватель, будущие специалисты. 

Ключевые слова: коммуникативная деятельность, компетенция, проблемно-коммуникативный. 
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THE MAIN APPROACHES TO CREATE A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SYSTEM  
FOR THE DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE 

 
The article discusses the analysis of psychological and pedagogical conditions of development of professional communicative activity of a future 

specialist. The main factors of development of professional communicative activities are the following: organisational and pedagogical, informative, 
technological, psychological and pedagogical. The psycho-pedagogical system is composed of five structural components: goal, content, means of 
psychological and pedagogical communication, teacher, future specialists. 

Keywords: communication activity, competence, communication and problematic. 
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ДІАГНОСТИКА, ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ 

ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ 
 
Розкриваються окремі методичні аспекти діагностики та формування психологічної готовності персоналу до діяль-

ності в кризових ситуаціях. Наведено огляд основних діагностичних інструментів, які може бути використано для зазна-
чених процедур. 

Ключові слова:  психологічна готовність, діагностика, професійна діяльність, психологічна стійкість. 
 
Постановка проблеми та аналіз останніх дослі-

джень. Питання професійної готовності фахівця до 
умов трудової діяльності є складним і неоднозначним. 
Проте, як свідчить аналіз літературних джерел, практи-
чний досвід, в цьому аспекті на першому місці перебу-
ває людський чинник. 

У звичайних умовах людина може бути добре під-
готовленою у професійному відношенні, але в екстре-
мальних умовах може бути безпорадною з причин від-
сутності у неї стійкості до різних стрес-чинників. Від-
повідно до цього, проблема професійної готовності 
фахівця до умов трудової діяльності належить до 
найактуальніших у психології. Важливе місце у вирі-
шенні цієї проблеми посідає вивчення психологічних 
чинників, які визначають готовність до неї [В. Бодров, 
М. Дяченко, М. Корольчук, Є. Клімов, М. Лєвітов, 
М. Макаренко, В. Моляко, Е. Зеєр, О. Сафін, Ю. Тро-
фімов, О. Тімченко, В. Шадріков та ін]. 

Метою статті є аналіз деяких питань щодо своєча-
сного виявлення, формування і розвитку психологічної 
готовності. Вивчення будь-якого явища передбачає 
розгляд різних його аспектів, у тому числі й методич-
ного, не зменшуючи значущості як теоретичного, так і 
прикладного. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Аналіз сучасної наукової літератури свідчить, що при 
дослідженні процесу формування і розвитку психологі-
чної стійкості військовослужбовців вивчаються показни-
ки психічного, функціонального і рухового компонентів 
готовності. Для оцінки динаміки цих показників, як пра-
вило, використовуються наступні групи методів: 

1. За спрямованістю на вивчення індивідуальних 
особливостей, рис особистості, психічних станів: 
 професійна підготовка, моделювання ситуацій, 

включене спостереження; 
 вивчення емоційно-вольової сфери, загальної 

психологічної стійкості, психічної надійності (комплексні 
методики, іноді із застосуванням функціональних вимі-
рювань); 
 вимірювання психічних станів (опитувальники 

Спілбергера-Ханіна, САН, проективні методики); 
 методики для вивчення психомоторних процесів, 

координації і точності рухів (спеціальні фізичні вправи). 
2. За формою застосування: 
 спостереження (у природних умовах бойового за-

стосування; при підготовці до бойових дій, при моделю-
ванні складних ситуацій, в процесі виконання несподі-
вано виникаючих завдань, в процесі тестування в ході 
психологічної співбесіди; 
 психологічна бесіда; 
 опитувальники й анкети; 
 застосування бланкових тестів (індивідуальних і 

групових); 
 обстеження на тренажерах; 
 спеціальні контрольні і фізичні вправи (для дослі-

дження швидкості фізіологічних змін при внесенні еле-
менту несподіванки тощо). 

3. За способами застосування: 
 аналітичні тести (для оцінки окремих психологіч-

них процесів, якостей, функціональних показників); 
 багатомірні тести (спрямовані на блоки власти-

востей); 
 комплексні методики (що моделюють важливі ком-

поненти діяльності); 
 пролонговані методики (багаторазове тестування, 

зокрема, після дії різних чинників періоду навчання, 
тренування, включення у реальну діяльність). 

Під психологічною стійкістю на побутовому рівні ми 
розуміємо здатність військовослужбовця безвідмовно 
виконувати функціональну діяльність протягом необ-
хідного часу (оперативна або тривала стійкість) у зада-
них умовах, зберігаючи психічне здоров'я і боєздат-
ність. Прямим показником психологічної стійкості опе-
ративної діяльності можуть бути результативність та 
ефективність діяльності. 

Проте, ці два показники можна розглядати по від-
ношенню як до процесу діяльності (зовнішні показники 
результативності і ефективності), так і по відношенню 
до самого виконавця (психологічні показники). В про-
цесі конкретної діяльності нас цікавить стійкість пси-
хологічних і фізіологічних процесів, "що обслуговують" 
цю діяльність, які припускають стабілізацію структури 
діяльності в екстремальних умовах. На думку багатьох 
авторів, найбільш суттєвою відмінністю психологічної 
стійкості в діяльності є зростання ваги творчого, не-
шаблонного мислення, пошуку різноманітних поєднань 
стандартних, відпрацьованих способів, прийомів дія-
льності, тобто творчого характеру схвалюваних  
рішень [2, 4, 5, 8, 9, 11, 12]. Крім того, психологічна 
стійкість припускає адекватний аналіз умов діяльності, 
процес антиципації (передбачення, прогнозування), що 
особливо важливо в складній обстановці  і є частиною 
військово-професійних якостей особистості. 

Нервово-психічна нестійкість (НПН) – це схильність 
нервової системи до зривів в умовах підвищених фізич-
них і психічних навантажень. Виявлення допомагає про-
гнозувати поведінку військовослужбовців, попереджати 
гострі психологічні реакції. НПН залежить від складності 
ситуації професійної діяльності, в якій виявляються по-
ведінкові реакції, що характеризують саму діяльність у 
відповідності з її професійними особливостями. 

Можна визначити професійну діяльність як діяль-
ність з високими поведінковими реакціями при трива-
лому збереженні психологічної стійкості. Під час до-
слідження процесу формування і розвитку психічної 
стійкості може використовуватися підхід, що містить 
реєстрацію свідчень про поведінкові зміни. На цьому 
етапі дослідження рівня сформованості і розвитку 
психічної стійкості константами є визначені показники, 
які розглядаються як змінні: сила-слабкість нервової 
системи, особиста тривожність, рівень особистих до-
магань на ступінь ризику, емоційна реактивність, не-
вротичність, типологічні особливості; поведінкові і ве-
гетативні особливості, психомоторні реакції, емоційні 
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стани при певних ситуаціях; психологічна надійність; 
загальна психологічна стійкість; вольові якості особис-
тості; об'єктивні фізіологічні показники – частота пуль-
су, дихання, артеріального тиску; мімічні і пантомімічні 
реакції; рівень підтримки з боку членів колективу; ав-
торитетність; військово-професійна підготовка і взає-
мозамінюваністьу групі; варіативність психіки, поведі-
нкових реакцій; фізична підготовленість; витривалість; 
навички щодо саморегуляції психічних станів; рівень 
професійної мотивації. При цьому, визначальними 
діагностичними показниками є: регулятивна функція 
психіки, актуальних, ситуативних емоцій, стійкість ін-
дивідуально-типових особливостей емоційності, якість 
емоційних переживань і їх ознак. 

Базисом є функціональний стан, який відображає 
та інтегрує всі чинники: індивідуальні та особистісні 
особливості суб'єкта, рівні його професійної підготов-
ки, зміст і специфіка військової діяльності, комплекс 
природних і технічних умов тощо. Цей базис забезпе-
чує діяльність і всі її основні характеристики, зокрема 
стійкість. При цьому показниками цієї властивості ви-
ступають активність особистості у діяльності, швид-
кість адаптації в умовах, що змінюються, оператив-
ність, самостійність, віддзеркалення об'єктів діяльнос-
ті в психіці без спотворень. 

Контент-аналіз документальних спогадів воїнів до-
зволив зробити аналіз негативних психічних станів в 
процесі бойових дій і способів їх подолання, виявити 
пряму залежність психологічної стійкості від таких соці-
альних чинників, як [1, 5, 7, 9, 11]: згуртованість і рівень 
взаємопідтримки у військовому колективі; рівень довіри 
до керівництва, його військово-професійної підготовле-
ності; рівень інтенсивності бойових завдань; матеріаль-
но-технічного, медичного і інших видів постачання; за-
безпеченості спорядженням, обмундируванням і збро-
єю, ефективною для конкретної місцевості. 

Безперервне очікування виходу на бойові дії, необ-
хідність підтримувати свої психічні і фізичні резерви на 
високому рівні готовності до негайних, активних дій по-
роджували швидку "зношуваність" психіки. Згідно з ре-
зультатами досліджень, в ході війни на Європейському 
театрі від 25% до 50% особового складу втратять боє-
здатність в результаті психологічного стресу [9,12]. 

Досвід, набутий за останні десятиліття в арміях 
США і Ізраїлю, свідчить, що в період високоінтенсивних 
дій впродовж 30 днів один випадок нервового зриву 
доводиться на кожні чотири випадки втрат в бою. Після 
30-денних інтенсивних боїв втрати на ґрунті нервового 
розладу можуть перевершувати бойові втрати, а після 
60-денних боїв не виключена втрата боєздатності бі-
льшої частини особового складу. 

З огляду на ці висновки, необхідно визначити як те-
рміни бойової служби, так і заходи щодо реабілітації 
військовослужбовців, враховуючи об'єктивні психологі-
чні категорії. Людина, навіть з високою психологічною 
стійкістю, переживає критичні періоди в результаті бо-
йового виснаження, стресогенного впливу чинників 
бою. Одним з таких критеріїв є об'єктивна самооцінка 
військовослужбовця в поєднанні з такими методами, як 
динамічне спостереження за реактивністю психіки, по-
ведінковими, мімічними і пантомімічними, вегетативни-
ми реакціями, ефективністю діяльності. Застосування 
тестових методик (трьохфакторного опитувальника 
Айзенка, опитувальників Кеттела, Тейлора, Спілберге-
ра, СМДО, САН, "Прогноз") допомагає прояснити об'єк-
тивну картину, поставити психологічний діагноз, за до-
помогою своєчасних реабілітаційних заходів підтримати 
і відновити необхідний для бойових дій рівень психоло-
гічної стійкості особистості. 

Відповідно до результатів опитування вдається з'я-
сувати, що процеси психологічної стійкості особистості 
в екстремальних умовах залежать від динаміки праце-
здатності. Так, повна адаптація до діяльності може три-
вати від кількох тижнів до кількох місяців при тривалому 
відрядженні. Очевидно, що чим більша інтенсивність і 
напруженість праці, тим істотніше будуть відрізнятися 
профілі в динаміці психологічної стійкості. Найкритич-
ніший період для військовослужбовців – початковий. 
Більшою мірою це пов'язано з втратою соціального ста-
тусу серед основної маси військовослужбовців, а також 
у зв'язку із тривожністю, що підвищується, неприємни-
ми очікуваннями небезпеки, негативної оцінки з боку 
близького оточення тощо. 

Результати експериментального вивчення діяльнос-
ті підтверджують, що за умов моделювання діяльності 
найбільшої факторної ваги в її успішності набувають: 
сила нервових стресів, рухливість процесу гальмуван-
ня, рівень невротизації, емоційна стабільність. 

У групі з високими значеннями даних показників 
спостерігалася швидка адаптація до ускладнених за-
вдань, вищі показники у навчанні, зокрема по регуляції 
психічних процесів і вища психологічна стійкість. Біль-
шість авторів, розглядаючи вплив ускладнених умов на 
психіку і діяльність особистості, називають два типи 
реагування – адекватне і неадекватне, що руйнує дія-
льність, іноді і саму особистість на психічному і фізіоло-
гічному рівнях. У цьому випадку адекватне реагування є 
синонімом ефективного функціонування (діяльності). 

Для екстремальних умов діяльності з урахуванням 
специфіки змісту і характеру праці, неадекватність 
реагування розглядається з погляду високої стійкості і 
працездатності психіки, стійкого реагування її на три-
валі дистресові і надпотужні, тобто подразники, коли 
звичайна, "середня" психіка у таких умовах діяльності 
не витримує. Апперцепція адекватного очікування з 
боку військовослужбовця і неадекватність дій – важ-
ливі складові частини військово-професійних якостей. 
Неадекватність реагування в діяльності легше сфор-
мувати при високому рівні варіативності реагування. 
Значно важче це зробити для типів, які намагаються 
уникнути екстремальної обстановки. В екстремальних 
умовах діяльності великого значення набуває бажання 
уникнути невдачі, яка поєднується з фізичною трав-
мою і втратою здоров'я. Чинник ризику в період очіку-
вання здійснює значний вплив на психіку і може при-
звести до емоційного перезбудження, підвищення рів-
ня особистої тривожності, порушення послідовності і 
результативності діяльності. 

Висновки з даного дослідження та перспективи 
подальших досліджень. Психологічна стійкість – най-
важливіша професійна характеристика особистості, яка 
розглядається як багаторівнева системна якість і фор-
мується в процесі військово-професійної підготовки. 
Провідна роль у формуванні психологічної стійкості 
належить регулятивній функції психіки, а тому, у вуж-
чому сенсі, поняття "стійкість" можна розглядати як 
ефективну й динамічну рівновагу регулятивних функцій 
психіки. Психологічна стійкість розглядається як ком-
плексне утворення таких психологічних компонентів – 
військово-професійних умінь, емоційної сфери, вольо-
вих (регулятивних компонентів), мотиваційних, інтелек-
туальних, психічного здоров'я. 

Надійним і валідним засобом діагностики рівня 
сформованості психологічної готовності до професій-
ної діяльності в несприятливих ситуаціях може служи-
ти "батарея" методик, за допомогою якої можна ви-
значити рівень сформованості психологічної готовнос-
ті за наступними параметрами: виразність інтересу до 
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своєї професії, наявність сили і стійкості мотивації 
здійснювати професійну діяльність; рівень прийняття 
відповідальності за результати професійної діяльнос-
ті; гнучкість і динамічність мислення і діяльності; сис-
темність і логічність мислення; рівень розвитку про-
гностичних навичок; здібності до навчання; адекват-
ність самооцінки; емоційна стійкість і навички саморе-
гуляції; широта репертуару способів взаємодії з лю-
дьми; повнота й адекватність відображення сутності 
професійної діяльності. 

 
Список використаних джерел 
1. Зеленова М.Е., Лазебная Е.О., Тарабрина H.B. Психологические 

особенности посттравматических стрессовых состояний у участников 
войны в Афганистане // Психологический журнал. – 1997. – Т. 18. – 
№ 2. – С.34-49.  

2. Корольчук М.С. та ін. Психологічне забезпечення психічного і фі-
зичного здоров'я. Навчальний посібник: МОН. – K.: Фірма "ІHKOC", 
2002. – 272 с.  

3. Корольчук М.С., Крайнюк B.M. Соціально-психологічне забезпе-
чення діяльності в звичайних та екстремальних умовах. Навчальний 
посібник. МОН. – K.: Ельга, Нікацентр, 2006. – 576 с.  

4. Ложкін Г.В., Глуханюк Н.С., Волянюк Н.Ю. Проблема суб'єкта як 
теоретична основа професіоналізації особистості. // Психологія і суспі-
льство. – 2003. – № 2. – С. 97-103.  

5. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. – М.: Наука, 1984. – 360 с.  
6. Криворучко П.Л., Осьодло В.І., Терещенко Л.Ф. Психологічна робота у 

миротворчих операціях. Навчальний посібник. – К.: НАОУ, 2004. – 284 с. 
7. Макаревич О.П. Психологічна підготовка особистості до поведінки 

в складних ситуаціях. Монографія. – K.: НАОУ, 2001. – 183 с.  
8. Санникова О.П. Стресе и эмоциональность //Феноменологія осо-

бистості: Вибрані психологічні праці. – Одеса: СМИЛ, 2003. – С.136-142.  
9. Сафін О.Д. Про методологічні засади використання психотехноло-

гій у системі психологічного забезпечення професійної діяльності спе-
ціалістів екстремального профілю // Матеріали четвертої Міжнародної 
НПК ["Психологічні технології в екстремальних видах діяльності"], (До-
нецьк 28-28 травня 2009 р.) /М-во  внутрішн. справ. Донецький юридич-
ний інститут. – Донецьк: ДЮІ Луганського ДУВС, 2009. –  С. 15-17.  

10. Стасюк В.В. Система соціально-психологічного забезпечення 
функціонування військових підрозділів в умовах збройних конфліктів. 
Монографія. K.: НАОУ. – 2004. – 322 с.  

11. Тарабрина H.B., Лазебная Е.О. Синдром посттравматических 
стрессовых нарушений: современное состояние и проблемы // Психо-
логический  журнал. – 1992. – Т.13, № 2. – С. 103-115.  

12. Тімченко О.В. Синдром посттравматичних стресових порушень: 
концептуалізація, діагностика, корекція та прогнозування. – Харків: Вид-
во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 268 с. 

Надійшла  до  редколег і ї  06 .0 7 . 15  

 
В. Оседло, д-р психол. наук, проф. 
Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского, Киев 

 
ДИАГНОСТИКА, ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 
Раскрываются отдельные методические аспекты диагностики и формирования психологической готовности персонала к дея-
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КЕРІВНИК ЯК СУБ'ЄКТ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДУШЕВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ 

ПІДЛЕГЛИХ СУБ'ЄКТІВ ПРАЦІ 
 
У статті розглядається роль керівника у збереженні психічного здоров'я підлеглих суб'єктів праці. Уточнено особли-

вості психогігієни, вимоги до керівника та алгоритм його дій при переживанні підлеглими важких життєвих ситуацій. 
Ключові слова: психічне здоров'я, збереження, керівник, психогігієна, суб'єкти праці. 
 
Постановка проблеми. Практика свідчить, що 

ефективність поведінки фахівців екстремальних видів 
діяльності значною мірою залежить від їхньої здатнос-
ті діяти в умовах ризику. Бо, саме висока складність та 
небезпека ситуації суттєво впливають на стан душев-
ного благополуччя фахівця та його можливості вико-
нувати поставлені перед ним завдання. Проте, відпо-
відальні завдання, які виконують суб'єкти екстремаль-
них видів діяльності висувають підвищені вимоги до 
стану їх здоров'я і фізичного розвитку. Адже, різнобіч-
на й тривала дія різноманітних несприятливих чинни-
ків зумовлює виникнення в них високої нервово-
психічної напруги. Це, в свою чергу, може викликати 
різноманітні негативні прояви в їх поведінці і деструк-
тивно впливати на ефективність службової діяльності. 
У зв'язку з цим зростають вимоги до загальної та про-
фесійної підготовки керівників, від управлінських якос-

тей яких залежить не тільки забезпечення високої го-
товності підлеглого колективу, а й збереження життя і 
здоров'я кожного підлеглого суб'єкта праці. В цьому 
контексті дуже важливо, щоб кожен керівник знав, що 
від його дій, поведінки та діяльності значною мірою 
залежить рівень душевного благополуччя підлеглих 
суб'єктів праці, а отже і їх психічне здоров'я. Звідси 
виникає потреба вести мову про те, що кожен керівник 
зобов'язаний відповідати певним нормам чи прави-
лам, що висуваються до нього, як до посадової особи, 
яка несе персональну відповідальність за збереження 
психічного здоров'я підлеглих її людей. Крім цього, 
важливо, щоб керівники вміли організовувати психо-
гігієну службової діяльності і колективного життя під-
леглого персоналу, а також їх побуту і відпочинку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Однак, 
слід зазначити, що не дивлячись на великий інтерес 
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дослідників до цієї проблеми, її вирішення, особливо з 
врахуванням специфіки діяльності керівника в особли-
вих умовах (наприклад, керівників рятувальних підроз-
ділів, командирів військових підрозділів та ін.), носить 
ситуативний характер. У літературі на теперішній час 
бракує наукових праць, які б були присвячені розгляду 
керівників в ролі організаторів безпечної та надійної 
праці підлеглих в екстремальних умовах діяльності. 
Крім того, керівники не мають ефективного інструмен-
тарію психологічної допомоги суб'єктам праці, які пере-
живають перевантаження, стрес, стомлення та ін. 

Мета статті. Враховуючи необхідність всебічного 
розгляду проблеми збереження душевного благопо-
луччя особистості в різних умовах її життєдіяльності, 
метою цієї статті є виявлення ролі керівника у збере-
женні психічного здоров'я підлеглих суб'єктів праці.  

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Результати, проведеного нами дослідження, вказують 
на те, що сьогодні існує проблема, пов'язана зі збере-
женням психічного здоров'я суб'єктів праці, які здійс-
нюють діяльність в особливих умовах [1; 2]. Ми ведемо 
мову про військовослужбовців, співробітників та праців-
ників різних військових, спеціалізованих і правоохорон-
них структур. Ця проблема потребує негайного вирі-
шення. Зважаючи на специфіку діяльності представни-
ків зазначених вище структур, у них можуть з'явитися 
психологічні проблеми, які здатні негативно вплинути 
на їхнє психічне здоров'я та зробити їх небезпечним 
для оточення. Звідси виникає потреба вести мову про 
необхідність збереження їхнього душевного благопо-
луччя, в чому важлива роль належить керівникам різних 
військових, спеціальних і правоохоронних підрозділів як 
суб'єктам збереження психічного здоров'я своїх підлег-
лих. Адже, саме вони здійснюють безпосередній вплив 
на особистість підлеглого, колектив чи окремі соціаль-
но-психологічні процеси, які в ньому виникають. 

Виступаючи в ролі суб'єкта збереження психічного 
здоров'я підлеглих суб'єктів праці керівник повинен зна-
ти як вирішувалися і вирішуються ці питання іншими 
керівниками. Вивчення досвіду роботи інших управлін-
ців є обов'язковою умовою ефективної роботи будь-
якого керівника. Систематизація чужого досвіду та го-
тових ідей з метою своєчасного їх використання – це 
істотна умова наукової організації праці. Крім цього, 
суттєва роль тут належить вмінню і бажання керівника 
радитись з фахівцями. У нашому випадку такими фахі-
вцями є психологи, медичні працівники та більш досві-
дчені керівники. 

Керівнику важливо знати особливості психогігієни, 
яка покликана вирішувати три основні задачі, зокрема: 
вивчати вплив різних умов середовища – виробничих, 
побутових, соціальних – на психіку людини; розробляти 
оптимальні норми праці, відпочинку та побуту: впрова-
джувати на практиці заходи щодо укріплення нервової 
системи, підвищення її опору шкідливим впливам та 
забезпечення найкращих умов для нормального розви-
тку і функціонування психіки людини; пропаганда пси-
хогігієнічних знань [3, с. 426]. 

На думку Л. Щеглова, існують різні напрямки психо-
гігієни, однак особливу увагу слід приділяти психогігієні 
праці та особистісній психогігієні. Дослідник вказує, що 
метою психогігієни праці має бути профілактика втоми, 
і, особливо, перевтомлення, а також профілактика мо-
жливих негативних впливів виробництва на нервово-
психічне здоров'я особистості [4, с. 10]. 

Загалом, на основі вивчення наукових джерел [1; 2], 
можна зробити висновок про те, що досягнення мети, 
яку ставить перед собою психогігієна в складних, екст-
ремальних умовах діяльності, суттєво залежить від 
уміння керівників: 

реалізовувати соціально-економічні (в тому числі, 
природоохоронні) заходи оздоровлення довколишнього 
середовища; 
 створювати найбільш сприятливі умови навчання, 

праці та дозвілля підлеглих суб'єктів праці; 
 своєчасно виявляти підлеглих з нервово-психіч-

ною нестійкістю та надавати їм психологічну допомогу; 
 всебічно підвищувати стресостійкість суб'єктів 

праці, опір їх психіки до дії різних шкідливих факторів 
довкілля; 
 організовувати функціонування кабінету психоло-

гічного та психофізіологічного розвантаження підлегло-
го персоналу; 
 формувати належну психологію здоров'я підлег-

лих суб'єктів праці; 
 здійснювати пропаганду психогігієнічних знань та ін.; 
 розробляти рекомендації щодо використання під-

леглого персоналу з врахуванням їх психічного здоров'я 
і характерологічних особливостей; 
 збалансовано розподіляти фізичні і психологічні 

навантаження підлеглих суб'єктів праці; 
 попереджати надмірно емоційне напруження чле-

нів колективу та створювати сприятливу соціально-
психологічну атмосферу у підлеглих підрозділах; 
 попереджати самогубство, алкоголізм та нарко-

манію серед персоналу. 
Суттєво підвищує роль керівника, як суб'єкта збере-

ження психічного здоров'я підлеглих, наявність у нього 
почуття відповідальності за результати своєї діяльнос-
ті. Знання і поведінка керівника в певній мірі впливають 
на психіку підлеглих. Кожне слово, кожна дія керівника 
критично оцінюється підлеглими і через неофіційні ка-
нали інформації стають відомими більшості членів ко-
лективу. Керівник повинен намагатися не тиснути на 
підлеглих, а вести їх за собою для вирішення загальних 
для колективу завдань.  

Наше дослідження свідчить про те, що дієвість ро-
боти керівника щодо збереження психічного здоров'я 
підлеглих суб'єктів праці зумовлюється: 
 постійним збором, аналізом, об'єктивною оцінкою 

стану психічного здоров'я підлеглих та своєчасним при-
йняттям управлінських рішень щодо проведення захо-
дів по його збереженню; 
 точною і чіткою постановкою завдань посадовим 

особам щодо організації заходів з різними категоріями 
підлеглого персоналу по його збереженню; 
 надання необхідної психологічної допомоги підле-

глим, навчання їх конкретним формам і методам само-
регуляції; 
 якісним плануванням заходів з організації про-

цесу збереження психічного здоров'я у підлеглому 
колективі. 

Керівництво процесом збереження психічного здо-
ров'я підлеглих суб'єктів праці потребує від керівника 
чіткої реалізації функцій управління, а саме: плануван-
ня, організації, мотивації, контролю [5; 6]. 

Планування заходів щодо збереження психічного 
здоров'я підлеглих є процесом підготовки до змін, фор-
мування майбутніх варіантів дій посадових осіб підлег-
лого колективу щодо збереження психічного здоров'я 
особового складу. У результаті планування повинен 
з'явитися план майбутніх дій, в якому в логічній послі-
довності відображається: що потрібно робити для збе-
реження психічного здоров'я підлеглих суб'єктів праці, 
хто і коли буде це робити, яким чином ці заходи прово-
дити. Плануючи таку роботу, потрібно обов'язково вра-
ховувати потенційні можливості підлеглої структури 
(здібності, рівень підготовленості потенційних суб'єктів 
збереження психічного здоров'я членів колективу та їх 
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можливості здійснювати таку діяльність). Врахування 
даних особливостей дозволить уникнути формалізму 
при проведені запланованих заходів.  

Організація діяльності посадових осіб підрозділу 
щодо збереження психічного здоров'я підлеглих перед-
бачає розподіл доручень між посадовими особами; ви-
значення завдань і повноважень виконавців, встанов-
лення взаємозв'язків цих повноважень; організацію ди-
сципліни, відповідальності за доручену справу, оптимі-
зація праці членів колективу. 

Мотивація діяльності підлеглих як суб'єктів збере-
ження психічного здоров'я є динамічним процесом, який 
стимулює й підтримує поведінкову активність щодо 
збереження психічного здоров'я (посадових осіб щодо 
збереження психічного здоров'я підлеглих, а всіх членів 
колективу щодо самозбереження). 

Контроль за проведенням заходів щодо збереження 
психічного здоров'я підлеглого персоналу передбачає 
спостереження за цим процесом, оцінку фактичних ре-
зультатів та співставлення їх з визначеною метою. Кон-
троль дає змогу керівникові вчасно виявити недоліки і 
проблеми збереження психічного здоров'я підлеглих 
суб'єктів праці. 

Коли ми ведемо мову про керівника підрозділу, що 
здійснює діяльність в екстремальних умовах, потрібно 
обов'язково враховувати суттєвий вплив на стиль його 
діяльності, специфіки діяльності в особливих умовах та 
правил і вимог, які визначають порядок міжособистісних 
стосунків суб'єктів праці в таких умовах. Адже, форма-
льні стосунки у такому колективі детермінуються спіль-
ною соціально значимою метою діяльності всіх членів 
колективу, регулюються схваленими суспільством нор-
мами, правилами і вимагають певної субординації та 
суворого їх дотримання. Внаслідок цього, як свідчить 
практика, більшість керівників, особливо з невеликим 
досвідом управлінської діяльності, надають перевагу 
авторитарним стилям керівництва, які підвищують за-
гальну тривожність підлеглого особового складу, що 
супроводжується сильними переживаннями. Ці пережи-
вання можуть набувати широкого діапазону, зокрема: 
пригніченість, смуток, невпевненість у собі, образа і 
переляк. Цілком очевидно, що це не сприяє збережен-
ню психічного здоров'я підлеглих суб'єктів праці.  

Всебічний аналіз науково-психологічної літератури 
[1; 6; 7], а також результатів діяльності суб'єктів екст-
ремальних видів праці свідчать, що значний вплив на 
психічне здоров'я суб'єктів складних та екстремальних 
видів діяльності здійснюють критичні професійні ситуа-
ції, критичні сімейні ситуації та проблеми, пов'язані зі 
станом здоров'я. Небезпека таких критичних ситуацій 
для людини, як суб'єкта праці, у тому, що вони можуть 
стати підґрунтям для виникнення: суїцидальної поведі-
нки; наркотичних та алкогольних виявів; емоційного 
розгальмування; страхів та апатії; самовільного зали-
шення робочого місця, а також неявки на роботу, запіз-
нення з відпустки, несвоєчасного прибуття чи непри-
буття на чергування; халатного ставлення до виконан-
ня професійних обов'язків; порушення правил статут-
них взаємовідносин: перевищення влади, прояви неве-
рбальної чи вербальної агресії. Отже, керівник повинен 
бути готовим допомогти своєму підлеглому в таких си-
туаціях, відвернути його від помилкових рішень. А це 
потребує від нього мати уявлення про те, як потрібно 
діяти і що робити. З цією метою ми, на основі аналізу 
науково-психологічної літератури    [8; 9; 10] та резуль-
татів нашого дослідження, систематизували інформа-
цію і визначили алгоритм дій керівника при переживанні 
підлеглим суб'єктом праці критичної життєвої ситуації. У 
такій ситуації він повинен: 

1. Визначити причину виникнення критичної життє-
вої ситуації у підлеглого (критичні ситуації у професій-

ній діяльності чи у сім'ї; проблеми, пов'язані зі станом 
здоров'я): всебічно проаналізувати обставини профе-
сійної діяльності та позаслужбового життя підлеглого; 
вивчити інформацію від його колег, рідних та близьких. 

2. Уточнити підґрунтя виникнення критичної життє-
вої ситуації у суб'єкта праці:  

а) критичні ситуації у професійній діяльності виник-
ли через: неспроможність справлятися із професійними 
обов'язками (навантаженням); конфлікти з підлеглими, 
колегами чи керівництвом; неприйняття членами колек-
тиву (внутрішньогруповій ізоляції); страх перед відпові-
дальністю (у тому числі і перед кримінальною); боязнь 
ганьби за антиморальні проступки; 

б) критичні ситуації у сім'ях виникли через: розлади 
у сім'ї (подружні конфлікти, конфлікти між батьками і 
дітьми, конфлікти з родичами); появу нової людини у 
сім'ї (вітчима, мачухи, прийомної дитини); матеріально-
побутові негаразди; неспроможність протистояти осо-
бистій хворобі чи когось із рідних та близьких.  

в) критичні ситуації виникли через проблеми, що по-
в'язані зі станом здоров'я фахівця: психічні захворюван-
ня; соматичні (тілесні) захворювання; фізичні недоліки. 

3. Враховуючи причини та підґрунтя виникнення 
критичної життєвої ситуації у підлеглого, надати йому 
психологічну допомогу: провести індивідуальну бесіду 
(виступити в ролі консультанта); дати можливість виго-
воритись, знайти психологічну рівновагу; виявити при-
ховані думки та почуття, які пов'язані з переживанням 
критичної життєвої ситуації. 

4. За необхідності огородити підлеглого від негатив-
ного впливу (принижень) членів колективу: провести 
роз'яснювальну роботу серед членів колективу; проінс-
труктувати актив. 

5. Прийняти рішення щодо професійного викорис-
тання суб'єкта праці: з'ясувати його зайнятість у різних 
видах чергувань, робіт тощо;  за наявності негативних 
психічних станів та хворобливих переживань не допус-
кати до несення служби зі зброєю (до відновлення у 
нього психічної рівноваги). 

6. За хворобливого (інтенсивного) переживання су-
б'єктом праці критичних життєвих ситуацій вжити захо-
ди щодо посилення контролю за ним: проінформувати 
посадових осіб підрозділу;  призначити куратора з чис-
ла колег, який буде тримати його в полі зору;  організу-
вати надання йому психологічної допомоги (психолога-
ми, офіцерами-вихователями, медичними працівника-
ми); при виявленні у суб'єкта праці психологічних про-
блем (викривлень мислення; заниженої самооцінки та 
впевненості у негативному до нього ставленні оточую-
чих; нестійкості рівня домагань; ознак депресії; високу 
схильність до ризику) потрібно направити до лікуваль-
ного заходу (у супроводі). 

Практика свідчить, що керівникам потрібно звернути 
особливу увагу не тільки на підлеглих, які переживають 
критичні життєві ситуації, а також на тих, кого спіткало 
гостре горе. З такими проявами доволі часто доводить-
ся зустрічатися керівникам різних рівнів, коли вони ма-
ють справу з підлеглими, які переживають потрясіння у 
зв'язку зі смертю близької людини чи важкою втратою 
кого-небудь. Нажаль, переважна більшість керівників 
бувають не готовими до адекватних дій в таких ситуаці-
ях. Часто вони не тільки не здатні надати психологічну 
допомогу чи підтримку такій людині, а, навпаки, допус-
кають помилки, внаслідок яких особистісні переживання 
загострюються ще більше. Причиною цього є низький 
рівень психологічних знань керівників та відсутність 
практичних умінь і навичок впливати на психічні стани 
своїх підлеглих. Для створення змін в стані людини не-
обхідне певне мистецтво і знання сутності психології 
гострого горя, а також характерних властивостей та 
рис. З цією метою ми, на основі аналізу науково-
психологічної літератури [8; 9; 10] та результатів нашо-
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го дослідження, визначили порядок дій керівника при 
отриманні його підлеглими важкої звістки (про смерть, 
важку хворобу чи каліцтво близької (рідної) людини). 
При виникненні такої ситуації керівник повинен: 

1. Підготувати підлеглого до сприйняття важкої звіс-
тки з дому (про смерть, важку хворобу чи каліцтво) бли-
зької (рідної) людини: розпочати розмову про дім, до-
машні проблеми; делікатно підвести розмову до того, 
що трапилось; дати зрозуміти, що життя на цьому не 
закінчується, він не одинокий, а його переживання є 
природним процесом. 

2. Вислухати підлеглого, проявивши готовність при-
йняти всі його почуття і переживання: дати можливість 
виразити свої почуття, виговоритись; при необхідності 
нейтралізувати почуття вини перед постраждалим (не-
біжчиком) та ворожі реакції до свого оточення; допомо-
гти знизити рівень переживання гострого горя і прийня-
ти проблему. 

3. Визначити зміни у свідомості підлеглого, які виник-
ли після усвідомлення ним важкої звістки з дому: відчут-
тя реальності; поглинання образом втраченого; почуття 
вини перед постраждалим (небіжчиком); наявність воро-
жих реакцій до свого оточення (колег, керівників). 

4. При хворобливому переживанні підлеглим гостро-
го горя вжити заходи щодо посилення контролю за ним: 
проінформувати відповідних посадових осіб підрозділу; 
призначити відповідального, який буде тримати його в 
полі зору; організувати надання підлеглому психологіч-
ної допомоги (психологами, офіцерами-вихователями, 
медичними працівниками); при необхідності відправити 
підлеглого до лікувального заходу (у супроводі). 

5. Прийняти рішення щодо професійного викорис-
тання підлеглого суб'єкта праці: з'ясувати зайнятість 
його у різних видах нарядів, робіт тощо; 

- замінити в нарядах, обов'язково проінформувавши 
його про це. 

6. З'ясувати найближчі плани підлеглого: що і коли 
планує робити; яким транспортом планує добиратися 
додому; яка допомога йому необхідна. 

7. Надати підлеглому відпустку за сімейними обста-
винами: підлеглому (який не виявляє хворобливого 
переживання гострого горя, володіє собою) відразу ор-
ганізувати швидке оформлення відповідних документів і 
відправку у відпустку; підлеглому (який виявляє хворо-
бливе переживання гострого горя, не володіє собою) 
відпустку надавати тільки після надання медичної, пси-
хологічної чи психіатричної допомоги. При необхідності 
відправляти у супроводі колеги. 

8. Встановити тісний контакті з рідними та близьки-
ми підлеглого: отримувати інформацію про емоційний 
його стан у позаслужбовий час; отримувати інформацію 
про його поведінку, про звертання по допомогу до ліка-
рів, а також про участь у заходах по відновленню емо-
ційної рівноваги. 

9. Після повернення підлеглого з відпустки з'ясувати 
психічний стан та рівень його готовності до несення 
служби: провести індивідуальну бесіду; визначити рі-
вень емоційної напруги; проінформувати про останні 
новини з життя колективу; довести завдання, які йому 
доведеться виконувати найближчим часом; при відсут-
ності негативних психічних станів та хворобливих пе-
реживань допомогти включитися в активну службову 
діяльність; за наявності негативних психічних станів та 
хворобливих переживань не допускати до несення слу-
жби зі зброєю (до відновлення у нього психічної рівно-
ваги); призначити відповідальних, які тимчасово будуть 
тримати його в полі зору; досвідченим офіцерам про-
водити з ним посилену індивідуальну роботу; організу-
вати подальше надання йому психологічної допомоги 

(психологами, офіцерами-вихователями, медичними 
працівниками). 

Враховуючи думку дослідників [5; 6], ми уточнили 
перелік вимог до керівника, дотримання яких, на нашу 
думку, посилить його роль у збереженні психічного здо-
ров'я підлеглих суб'єктів праці. Виступаючи в такій ролі 
керівник повинен:   
 поважати підлеглих: виявляти вимогливість, 

проте обов'язково бути справедливим і поважати осо-
бистість кожного підлеглого;  
 визнавати індивідуальність кожного підлеглого: 

кожній людині подобається, щоб її індивідуальність бу-
ла відмічена. 
 помічати будь-які позитивні зрушення в роботі 

чи поведінці підлеглого і давати йому про це знати: це 
можливість керувати людьми через їх позитивні відхи-
лення, адже своєчасно виказані слова похвали, іноді 
можуть значити більше, чим цінний подарунок; 
 сварити віч-на-віч, хвалити при всіх: не варто 

боятися перехвалити, варто боятися пересварити; 
 надавати підлеглим свободу і самостійність в 

діяльності: свобода і довіра сприяють підвищенню рів-
ня самоповаги та задоволенню потреби у незалежності. 
 забезпечувати підлеглих усім необхідним для ді-

яльності, проте не робити за них роботу: потрібно 
продумати, що потрібно підлеглим для ефективного 
виконання завдання: підготовлене місце несення служ-
би, засоби праці, а також оптимальний ресурс часу; 
 визнавати, що не правий: самодостатня, сильна 

особистість здатна адекватно рефлектувати і визнава-
ти свої помилки. При цьому доцільно вибачитись, пора-
дитись, піти на компроміс; 
 навчати своїм прикладом: намагатися переважа-

ти підлеглих своїм професіоналізмом і виступати в ролі 
наставника; 
 практикувати і заохочувати здоровий спосіб 

життя: вимагати дотримання розпорядку дня, органі-
зовувати повноцінний відпочинок підлеглих, підтриму-
вати  гумор, організовувати заняття спортом, роз'ясню-
вати вплив шкідливих звичок спиртного та куріння. 

Загалом, роль керівника як суб'єкта збереження 
психічного здоров'я підлеглих суб'єктів праці, визнача-
ється його вмінням організовувати соціально-
психологічні заходи збереження психічного здоров'я 
підлеглих, зокрема: 
 здійснювати підготовку посадових осіб до збере-

ження психічного здоров'я підлеглого особового складу; 
 оптимізовувати повсякденне життя та професійну 

діяльність підлеглих; 
 підтримувати сприятливий соціально-психологік-

ний клімат у колективах; 
 підтримувати сприятливий соціально-психологіч-

ний клімат в сім'ях співробітників; 
 організовувати просвітницькі заняття з підлегли-

ми та членами їх сімей; 
 розповсюджувати спеціалізовану літературу з пи-

тань збереження психічного здоров'я особистості; 
 використовувати засоби масової агітації для про-

паганди здорового способу життя; 
 організовувати роботу телефону довіри. 
Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. Отже, будь-який керівник через владні повно-
важення може виступати як суб'єкт впливу на психічне 
здоров'я підлеглого. Серед усіх суб'єктів впливу на пси-
хічне здоров'я підлеглих суб'єктів праці, особлива роль 
належить йому самому. Саме він здатний так організу-
вати свою поведінку та міжособистісні взаємини, які б 
не лише не становили загрози його психічному здоро-
в'ю, а й сприяли б його збереженню. Така діяльність є 
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складовою самозбережувальної поведінки особистості. 
Для цього потрібно з повагою відноситися до своїх під-
леглих, завжди організовувати поведінку та міжособис-
тісні взаємини членів колективу таким чином, щоб вони 
не тільки не шкодили психічному здоров'ю персоналу, а 
й сприяли б їхньому оздоровленню.  

Таким чином, результати нашого дослідження дали 
можливість з'ясувати роль керівника у збереженні пси-
хічного здоров'я підлеглих суб'єктів праці, особливості 
психогігієни, алгоритм дій керівника при переживанні 
підлеглим критичних життєвих ситуацій та при отри-
манні важкої звістки. Важливо зазначити, що перспек-
тивним напрямком подальших досліджень даної про-
блеми, на нашу думку, є розробка теоретичних основ 
комплексної загальнодержавної системи збереження 
психічного здоров'я суб'єктів екстремальних видів праці 
з врахуванням специфіки їх діяльності у різних військо-
вих, спеціалізованих та правоохоронних відомствах, а 
також вивчення питань, пов'язаних з виявленням інди-
відуальних можливостей (ресурсів) суб'єктів праці щодо 
збереження власного психічного здоров'я в особливих 
умовах діяльності.  
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В статье рассматривается роль руководителя в сохранении психического здоровья подчиненных субъектов труда. Уточнены 
особенности психогигиены, требования к руководителю и алгоритм его действий при переживании подчиненными тяжелых жизнен-
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The article is about the role of the director in maintaining the mental well-being of subordinate subjects of labour. The peculiarities of 

psychohygiene, the demands to the director and the algorithm of his activities when his subordinates find themselves in complicated real-life 
situations are specified. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ АВТОРИТЕТУ  
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ ЗСУ 

 
У статті виділені і проаналізовані чинники формування авторитету військовослужбовця Військової служби правопо-

рядку ЗСУ. 
Ключові слова: чинник, формування, авторитет, військовослужбовець Військової служби правопорядку ЗСУ. 
 
Постановка проблеми. Одним із чинників форму-

вання авторитету військовослужбовця Військової слу-
жби правопорядку ЗСУ є рівень сформованості його 
особистісних якостей: загальнокультурних (культури 
професійної діяльності, ввічливості, тактовності) та 
професійно-психологічних (діловитості, дисциплінова-
ності, сумлінності, емпатії, емоційної стійкості, комуні-
кабельності). Ми вважаємо, що у процесі професійної 
підготовки військовослужбовців Військової служби 
правопорядку ЗСУ можливою є інтенсифікація розвит-
ку цих якостей. 

Для виявлення шляхів інтенсифікації процесу викла-
дання дисциплін "Психологічна підготовка військовослу-
жбовця Військової служби правопорядку ЗСУ", "Профе-
сійна етика військовослужбовця Військової служби пра-

вопорядку ЗСУ" у підрозділах Військової служби право-
порядку ЗСУ було проведено експертне опитування. 
Експертами були відібрані офіцери відділів професійної 
підготовки штабів територіальних управлінь ЗСУ та рівні 
їм за посадою (досвідом) цивільні особи, які працюють у 
підрозділах ЗСУ (загалом 112 осіб). Результати експерт-
ного опитування представлено в табл. 1.  

Аналіз результатів експертного опитування свідчить, 
що експерти зазначають недостатню ефективність на-
явно вживаних форм і методів професійної підготовки – 
91,38%. Для інтенсифікації навчального процесу було 
запропоновано: збільшити кількість навчальних годин – 
90,96%, збільшити кількість навчальних годин, що від-
водяться на практичне навчання – 87,14%, збільшити 
кількість годин, відведених на вивчення теми "Профе-
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сійна етика військовослужбовця Військової служби пра-
вопорядку ЗСУ" – 77,56%. З цього можна зробити ви-
сновок, що під час організації професійної підготовки із 
зазначених навчальних предметів в експериментальній 
групі необхідно збільшити кількість часу, що відводить-

ся на їх вивчення, та перерозподілити його так, щоб 
його більша частка припадала на відпрацювання війсь-
ковослужбовцями Військової служби правопорядку ЗСУ 
практичних умінь та навичок. 

 
Таблиця  1  

Результати експертного опитування 
Дисципліни № 

з/п 
Питання 

Професійна етика Психологічна підготовка 
1 Програма дисципліни вимагає змін, доповнень 91,38% 68, 44% 
2 Для інтенсифікації процесу викладання дисциплін необхідно:   
 збільшити кількість навчальних годин з дисципліни, що вивчається 90,96% 77,56% 
 збільшити кількість годин, що відводяться на практичне навчання 87,14% 84,33% 
 включити нові теми для вивчення дисципліни 23,41 % 25,03% 

 
З цією метою нами була запропонована реформація 

діяльності підрозділів Військової служби правопорядку 
ЗСУ, які покликані не лише сформувати у військовос-
лужбовців ЗСУ шанобливе ставлення до служби, до 
цивільних громадян, але й оперувати такими військо-
вими кадрами, які в змозі змінити ситуацію в позитив-
ний бік щодо взаємодії військовослужбовців Військової 
служби правопорядку ЗСУ з іншими військовослужбов-
цями ЗСУ та з цивільним населенням. 

Виключно значущою і відповідальною у процесі 
професійної підготовки є роль підрозділів Військової 
служби правопорядку ЗСУ та Навчального центру Вій-
ськової служби правопорядку ЗСУ (м. Львів), що покли-
кані розвинути у курсантів в результаті навчання і вихо-
вання відповідні професійно-психологічні задатки; пе-
ретворити їх у надійну систему індивідуально-
психологічних якостей, навичок, властивостей та здіб-
ностей, яка призначена і готова для реалізації в умовах 
складної та іноді екстремальної практики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На дум-
ку І. Ліпатова, успішність процесу психологічної і про-
фесійної підготовки військовослужбовців багато в чому 
залежить і визначається особливостями їх соціальної 
адаптації до нових умов життя, оскільки їх адаптаційний 
період тісно пов'язаний із процесом соціалізації і спри-
чиняє неодмінне засвоєння військовослужбовцями гру-
пових цінностей, принципів і норм. При цьому треба 
враховувати, що залежно від особистісних особливос-
тей військовослужбовців "процес адаптації може мати 
або пасивний (тобто спрямований на пристосування до 
умов життєдіяльності), або активний (тобто спрямова-
ний на активну і цілеспрямовану зміну умов життєдія-
льності з метою їх поліпшення) характер. Ознаки актив-
ної адаптації, як правило, вказують на успішність здійс-
нення всього процесу у цілому" [6, с. 219]. 

Серед чинників, що впливають на адаптацію війсь-
ковослужбовців Військової служби правопорядку ЗСУ, 
особливе місце займає стан їх психологічної готовності 
до майбутньої професійної діяльності, що є цілісним 
проявом світоглядної, етичної, мотиваційної, професій-
ної, емоційної, вольової, естетичної, фізіологічної хара-
ктеристик особистості. 

Як вважає І. Приходько, до структури психологічної 
підготовки військовослужбовців у сучасних умовах вхо-
дять професійно-етичні якості [8]. Професійна етика 
військовослужбовців Військової служби правопорядку 
ЗСУ є сукупністю етичних принципів, норм, етичних 
категорій, що виражають і визначають їх ставлення до 
свого службового обов'язку як обов'язку професійного, 
а за допомогою його – до цивільного, громадського. 

Специфічні професійні відносини в діяльності різних 
структур ЗСУ неминуче породжують своєрідні форми 
моральних вимог, розпоряджень та оцінок. Усе це під-
тверджує необхідність опанування військовослужбов-

цями Військової служби правопорядку ЗСУ відповідної 
системи знань з проблем професійної етики, де є щось 
загальне для всіх та особливе для кожної конкретної 
сфери професійної діяльності [5, с. 207]. 

У будь-яких службових ситуаціях, щоб уникнути не-
гативного сприйняття, військовослужбовець Військової 
служби правопорядку ЗСУ має дотримуватись етичних 
норм, виявляти такт, коректність, гуманне, шанобливе і 
справедливе ставлення до людей, дотримуватися пра-
вил професійного етикету. 

Якщо військовослужбовець Військової служби право-
порядку ЗСУ не дотримується цих етичних норм, то це 
сприяє деградації правосвідомості військовослужбовців 
Військової служби правопорядку ЗСУ. Низький рівень пра-
восвідомості особового складу є, разом з іншими, причи-
ною низького авторитету Військової служби правопорядку 
ЗСУ в суспільстві. У свою чергу, невисока авторитетність 
військовослужбовців Військової служби правопорядку ЗСУ 
серед інших військовослужбовців ЗСУ, цивільного насе-
лення, загалом – громадськості, досить сильно впливає на 
стан загальної правосвідомості суспільства. 

Мета статті – виділити і проаналізувати чинники 
формування авторитету військовослужбовця Військової 
служби правопорядку ЗСУ. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Одним з основних принципів діяльності Військової слу-
жби правопорядку ЗСУ є служіння інтересам народу, 
підтримання правопорядку серед військовослужбовців 
ЗСУ та цивільних громадян. Кожен військовослужбо-
вець ЗСУ повинен орієнтуватись у своєму ставленні до 
справи на цю вимогу у вигляді низки принципів, відпові-
дно до яких він повинен бути підготовлений: 
 професійно-етичний моральний принцип. Виклю-

чно важливе місце в діяльності Військової служби пра-
вопорядку ЗСУ займає загальноправовий принцип чіт-
кого дотримання законності. Його дотримання випливає 
із самого розуміння служби як етичної вимоги до самого 
себе, організованості в діях, дисципліни, професійної 
грамотності, внутрішньої та зовнішньої зібраності, що 
повинно виступати як принципова професійно-етична 
вимога до кожного військовослужбовця Військової слу-
жби правопорядку ЗСУ; 
 принцип відданості своїй професійній справі, по-

стійне прагнення вдосконалювати свою службову майс-
терність. Це положення, що є загальноморальним, про-
ходить крізь призму професійних завдань Військової 
служби правопорядку ЗСУ і прямо відображає етичне 
ставлення людини до своєї професії. 

Окрім вище перерахованих загальних принципів, на 
думку Г. Улько, існують деякі особливі, менш загальні 
вимоги професійної етики, які можуть бути віднесені до 
низки її норм. До таких особливих вимог професійної 
етики слід віднести: ввічливість, уважне ставлення до 
громадян, самовладання, відчуття вдячності людям, що 
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сприяють військовослужбовцям Військової служби пра-
вопорядку ЗСУ, віру в людину, у можливості її виправ-
лення, об'єктивність, чесність і непідкупність, уміння 
зберігати службову і професійну таємницю та інші ви-
моги, які містяться в багатьох наказах, повчаннях, ін-
струкціях, директивах, що регламентують діяльність 
Військової служби правопорядку ЗСУ і визначають сут-
ність етичних вимог до військовослужбовців. 

На думку В. Ягупова, важливим принципом профе-
сійної діяльності військовослужбовців Військової служ-
би правопорядку ЗСУ є етичні ідеали. Ідеал – це при-
ваблива перспектива майбутнього, свобода від супере-
чностей і компромісів повсякденності, це прагнення до 
досконалості в людині, у відносинах між людьми, у сус-
пільному ладі [10, с. 19]. 

Є. Катаєв, акцентуючи увагу в своїй роботі на про-
фесійній моральності військовослужбовців ЗСУ, пише, 
що через специфіку своєї праці вони тісно пов'язані з 
людьми і тому постійно отримують принципову не лише 
професійну, але й етичну оцінку, що виражається в ав-
торитеті. Особливість професійної моральності війсь-
ковослужбовців ЗСУ полягає в тому, що вона є елемен-
том змісту професійної діяльності. Невипадково тому її 
норми іноді мають імперативний характер, оформлю-
ються юридично, стаючи службовими, професійними 
нормами [4, с. 7]. 

Вищесказане неоднаково знаходить своє віддзерка-
лення в інших наукових дослідженнях. Так, В. Алещенко 
зміст професійної культури визначає як: об'ємні, глибокі 
знання, перш за все, правових норм; професійне став-
лення до норм (солідарність з ними, переконаність у 
справедливості, корисності і необхідності); потреба і зви-
чка дотримуватись закону; професійні вміння, прийоми і 
навички; професійний етикет; наявність умов для науко-
вої організації праці; законність і правопорядок як стан і 
результат діяльності. Усі названі компоненти професій-
ної культури взаємопов'язані і взаємозалежні, а їх якісна 
характеристика визначає рівень або ступінь розвиненості 
професійної культури [1, с. 19-24]. 

В. Малахов, деталізуючи питання професійної куль-
тури, зазначає, що честь військовослужбовця, його 
особистісна і професійна гідність є дуже важливими 
вузловими питаннями моральної стійкості, етичного 
здоров'я військових кадрів. Військовослужбовець, який 
усвідомлює свою професійну честь, свою гідність захи-
сника Батьківщини, завжди буде вірним громадському і 
службовому обов'язку [7]. 

Одним з психологічних аспектів професійної куль-
тури можна визначити професійні звички. Професійні 
звички – дії, стани, що стали стійкою своєрідною по-
требою, якістю особистості. Коли така потреба не за-
довольняється, військовослужбовець переживає не-
приємні почуття, неспокій, незадоволеність. Тому зви-
чка спонукає чинити певним чином, викликає відповід-
ну реакцію на ситуацію. Професійна культура існує, 
коли ввічливе і уважне ставлення до людей, акурат-
ність, обов'язковість стали звичною потребою, нормою 
поведінки. Військовослужбовець високої професійної 
культури тактовно цікавий, принциповий, педантичний, 
він скрупульозно точний і дієвий у всьому, що стосу-
ється справи, обов'язків. 

Отже, слід зазначити, що можна інтенсифікувати 
розвиток загальнокультурних якостей (культуру профе-
сійної діяльності, ввічливість, тактовність), які є осно-
вами формування авторитету військовослужбовця Вій-
ськової служби правопорядку ЗСУ під час професійної 
підготовки у процесі викладання дисципліни "Професій-
на етика військовослужбовців Військової служби право-
порядку ЗСУ". 

Розглянувши дисципліну "Професійна етика війсь-
ковослужбовців Військової служби правопорядку ЗСУ", 
розглянемо дисципліну "Психологічна підготовка війсь-
ковослужбовців Військової служби правопорядку ЗСУ", 
у процесі викладання якої є можливою інтенсифікація 
розвитку професійно-психологічних якостей (ділови-
тість, сумлінність, дисциплінованість, емпатія, емоційна 
стійкість, комунікабельність). 

Перш за все, на нашу думку, необхідно визначити 
поняття "психологічна підготовка": це "особливий вид 
професійної підготовки співробітника, що відповідає 
людській сутності його справ, вимогам оновлення на-
шого суспільства і досягненням науки" [2, с. 304]. Осно-
вною метою психологічної підготовки військовослужбо-
вця є його практична підготовка до успішного подолан-
ня психологічних труднощів оперативно-службової дія-
льності і правильного врахування її психологічних аспе-
ктів, інтенсивність, що підвищує її, та ефективність. Ос-
новними завданнями психологічної підготовки, що ви-
значають її основний зміст, є: 
 професійний розвиток у військовослужбовців, які на-

вчаються, психологічних якостей, важливих для успіху 
службової діяльності і професійних здібностей до неї; 
 формування професійно-психологічних умінь: 

аналітико-психологічних, тактико-психологічних і техні-
ко-психологічних; 
 підвищення професійно-психологічної стійкості; 
 формування психологічної орієнтованості особис-

тості військовослужбовця, що виражається в стійкому 
інтересі і увазі до психологічних аспектів професійної 
діяльності, схильності і звичці до їх врахування під час 
вирішення службових завдань. 

Ми погоджуємося з думкою Є. Афоніна, який вва-
жає, що слабка психологічна підготовка військовослуж-
бовця ЗСУ ускладнює аналіз, регулювання людських 
вчинків і відносин у процесі вирішення службових за-
вдань, що призводить до використання силових мето-
дів, претензій, та інших незаконних заходів, є причиною 
формалізму, гіпертрофованої владності, порушенням 
моральності і законності [2]. 

Психологічна підготовка включає: 
 мотиваційну готовність (позитивне ставлення до 

навчання під час професійної підготовки); 
 вольову готовність (достатньо високий рівень роз-

витку довільності поведінки); 
 розумову готовність (наявність певного запасу 

знань, умінь і навичок); 
 етичну готовність (сформованість якостей, що за-

безпечують встановлення суспільних взаємин, входжен-
ня в життя колективу, виконання спільної діяльності)  

Отже, психологічна підготовка військовослужбовців 
Військової служби правопорядку ЗСУ є постійно дію-
чою системою спеціальних знань, установок, способів, 
прийомів, навичок, за допомогою яких у процесі про-
фесійного навчання досягається практична адаптація 
військовослужбовця до своєї професійної діяльності, 
гарантується йому успішне виконання професійних 
функцій. Психологічна підготовка повинна включати і 
розвиток комунікативних умінь. Так, справжнього успі-
ху під час виконання своїх службових обов'язків може 
бути досягнуто лише за умови ретельної підготовки 
військовослужбовців Військової служби правопорядку 
ЗСУ з акцентом на соціальний зміст і моральні та пра-
вові аспекти їх діяльності. 

Психологічна підготовка як суттєва частина загаль-
нопрофесійного становлення військовослужбовців Вій-
ськової служби правопорядку ЗСУ створює надійну ос-
нову для фіксації, удосконалення та розвитку всіх най-
важливіших аспектів психології, а врешті решт – про-
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фесійної свідомості військовослужбовців ЗСУ. 
Г. Волковицький вважає, що "справжня цінність позити-
вно-професійної свідомості військовослужбовців вияв-
ляється у повному ступені тільки в складних практич-
них, екстремальних, надзвичайних умовах, коли і пере-
віряється – наскільки готовий професіонал успішно дія-
ти саме в критичних ситуаціях, реалізовуючи свої служ-
бові функції" [3, с. 73]. 

У результаті психологічної підготовки у військовос-
лужбовця повинен вироблятися чіткий складений сте-
реотип щодо професійної діяльності без будь-яких 
спрощень, умовностей, домислів, абстракцій. Він пови-
нен бути певною мірою психологічно стійким, готовим 
до того, що його чекає незвичайно складна, небезпеч-
на, напружена специфічна військова діяльність, яка 
вимагає величезної інтелектуальної, вольової, психо-
емоційної віддачі. Слухач навчального центру повинен 
виразно уявляти цю діяльність у всіх її аспектах. 

Психологічна підготовка дає можливість найкращим 
чином використовувати способи, прийоми, засоби і пси-
хологічний потенціал особистості для досягнення мети. 
Психологічна підготовка спрямована, перш за все, на 
розвиток системи вмінь, що адекватні класу оператив-
но-службових завдань, які вирішуються військовослуж-
бовцями Військової служби правопорядку ЗСУ. 

Уміння – це успішне вирішення завдань на основі 
набутих знань і розвитку психічних і фізичних властиво-
стей та якостей особистості [9, с. 297-298]. Відповідно 
до цього визначення з'ясовуються дві основні психічні 
складові структури вмінь. По-перше – уміле вирішення 
завдань на основі набутих знань. При цьому необхід-
ними є вміння виявляти і враховувати психологічні чин-
ники службових ситуацій; установлювати довірчі відно-
сини; попереджати і вирішувати конфлікти. Мало мати 
психологічні знання, треба ще вміти їх застосовувати. 
Отже, уміння формується на основі широкого кола 
знань з психології. Чим глибше і ґрунтовніше військово-
службовець розуміє все те, що пов'язано з його робо-
тою, тим успішніше він вирішує завдання, що висува-
ються перед ним. Чим складніше завдання й умови, в 
яких вони виконуються, тим більше знань потрібно вій-
ськовослужбовцю, тим глибшими вони повинні бути, 
тим краще він повинен їх опанувати. 

Чергова психологічна складова професійної майс-
терності військовослужбовця – навички. Людина опано-
вує вміння вирішувати ті чи інші завдання спочатку сві-
домо, а потім його дії доводяться до автоматизму, не 
контролюються свідомістю. Для навички є характерною 
"стереотипність, що виникла в результаті багатократних 
розумових, рухових вправ і тренувань" [9, с. 297-298]. 
Більшість навичок формуються на практиці. Разом з 
тим, важливим є формування навичок у процесі пер-
винної підготовки, тобто на початку служби в підрозді-
лах Військової служби правопорядку ЗСУ, при вирішен-
ні часткових завдань на практичних заняттях з психоло-
гічної підготовки. 

Навички звільняють військовослужбовця від зайвого 
усвідомлення та контролювання дій, прискорюючи тим 
самим процес мислення, економлячи час і фізичні сили. 
Навички звільняють свідомість військовослужбовця від 
пригадування різних відомостей, від контролю за діями, 

що постійно реалізовуються, і дають можливість зосе-
редитися на основному в роботі, на творчих пошуках, 
проблемах, що важко вирішуються. Навички дають змо-
гу діяти успішно у складних та екстремальних обстави-
нах. Уміння і навички розвиваються у нерозривній єд-
ності. З одного боку, набуття визначеного кола навичок 
є необхідним для формування складних умінь, з іншого 
– військовослужбовець, що має вміння, може легше 
набути й нових навичок. 

Висновки з даного дослідження та перспективи 
подальших досліджень. Таким чином, слід зазначити, 
що проведений аналіз підтверджує можливість розвит-
ку професійно-психологічних якостей (діловитості; дис-
циплінованості; сумлінності; симпатії; емоційній стійкос-
ті; комунікабельності), що впливають на формування 
авторитету військовослужбовця Військової служби пра-
вопорядку ЗСУ на практичних заняттях з психологічної 
підготовки. Отже, основними чинниками формування 
авторитету військовослужбовців Військової служби 
правопорядку Збройних сил України визначено такі: 
 рівень сформованості його особистісних якостей: 

загальнокультурних (культури професійної діяльності, 
ввічливості, тактовності) та професійно-психологічних 
(діловитості, дисциплінованості, сумлінності, емпатії, 
емоційної стійкості, комунікабельності); 
 стан психологічної готовності військовослужбовців 

Військової служби правопорядку Збройних Сил України 
до майбутньої професійної діяльності; 
 застосування у процесі професійної підготовки 

військовослужбовців Військової служби правопорядку 
Збройних Сил України активних методів навчання. 

Не зважаючи на значний вплив засобів масової інфо-
рмації на джерело формування громадської думки про 
діяльність Військової служби правопорядку Збройних сил, 
значно впливають на процес її формування також особис-
тісна та опосередкована взаємодія як цивільних громадян, 
так і інших військовослужбовців ЗСУ з військовослужбов-
цями Військової служби правопорядку ЗСУ. 
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ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ 
МОЛОДИХ ОФІЦЕРІВ ОРГАНІВ ПО РОБОТІ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ  

ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Стаття присвячена дослідженню процесу формування психологічної готовності молодих офіцерів органів по роботі з 
особовим складом ЗСУ. Розроблена теоретична структура психологічної готовності та емпіричним шляхом виявлені 
чинники, які детермінують процес її формування у молодих фахівців, а також система показників та критеріїв оцінки рівня 
розвитку психологічної готовності у молодих офіцерів органів по роботі з особовим складом ЗСУ. Визначені положення 
покладено в основу розробленої та впровадженої в систему психологічної підготовки "Програми формування психологічної 
готовності молодих офіцерів органів по роботі з особовим складом ЗСУ до професійної діяльності", ефективність якої 
доведено емпіричним шляхом. 

Ключові слова: психологічна готовність, молодий офіцер органів по роботі з особовим складом, професійна дія-
льність, формування. 

 
Постановка проблеми. Сучасні реформи війсь-

кової сфери, які пов'язані з ускладненням сучасної 
військово-професійної діяльності в умовах агресії з 
боку Росії, зумовлюють необхідність підготовки якіс-
но нової генерації офіцерів, яким притаманний висо-
кий рівень психологічної готовності до ефективного 
здійснення цієї діяльності. Між тим, на даний час у 
вищих військових навчальних закладах використову-
ється інформаційна модель навчання, сутність якої 
зводиться до сприйняття інформації курсантом, її 
засвоєння та демонстрації ступеня її засвоєння. Це 
зумовлює формування у молодих фахівців репродук-
тивного способу вирішення професійних завдань, 
пасивності, низького рівня професійної мотивації, 
недостатнього обсягу та якості засвоєних знань й 
сформованих професійних умінь. Іншими словами, 
така система поряд із досягненням значних резуль-
татів, не спроможна сформувати творчу індивідуаль-
ність, особистість, яка знає свої можливості та здат-
на не тільки їх оцінити, а й бути максимально гото-
вою до їх використання під час виконання своїх про-
фесійних обов'язків.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У су-
часному суспільстві існує явний дефіцит психологіч-
ної готовності фахівців до різних видів професійної 
діяльності, внаслідок чого в науці, починаючи з 80-х 
років ХХ ст. і до сьогодні, спостерігається стійкий 
інтерес до дослідження цієї проблематики. Аналіз 
філософської, психологічної та педагогічної літера-
тури показав, що в сучасній науці дослідження про-
блеми готовності особистості до професійної діяль-
ності триває за трьома напрямками: 

 особистісному, у якому готовність розглядається 
як стійке, багатоаспектне утворення особистості, яке 
включає низку компонентів, адекватних вимогам змісту 
та умовам діяльності, які у своїй сукупності дають мож-
ливість суб'єкту успішно здійснювати діяльність і є ре-
зультатом підготовки (підготовленості) до певної діяль-
ності (Б. Ананьєв, І. Кон, М. Корольчук, О. Леонтьєв, 
С. Максименко, Л. Орбан-Лембрик, К. Платонов, В. Сто-
лін та ін.) [1; 4; 5; 10]; 
 функціональному, в якому готовність розгляда-

ється як певний стан психічних функцій, що займає 
проміжне положення між психічними процесами і якос-
тями особистості та забезпечує загальний функційний 
рівень, на фоні якого розвиваються процеси, необхідні 
для ефективного виконання того чи іншого виду діяль-
ності (Є. Ільїн, О. Конопкін, М. Левітов, Л. Нерсесян, 
В. Пушкін, Б. Смірнов, О. Тімченко та ін.) [6; 7; 8]; 
 особистісно-діяльнісному, що визначає готовність 

як цілісний прояв всіх сторін особистості, яке дає можли-
вість ефективно виконувати свої функції (О. Деркач, 
М. Дьяченко, Л. Кандибович, О. Сафін та ін.) [2; 3; 4; 5; 9]. 

На основі аналізу вищезазначених напрямків під по-
няттям "психологічна готовність молодих офіцерів ор-
ганів по роботі з особовим складом ЗСУ" слід розуміти 
комплексне, динамічне психічне утворення, сплав мо-
тиваційного, орієнтаційного, емоційно-вольового, осо-
бистісно-операціонального та оціночно-рефлексивного 
компонентів, які сприяють успішному виконанню за-
вдань з вивчення й виховання особового складу, спря-
мованих на забезпечення високого рівня морально-
психологічного стану та бойової готовності підрозділу.  

На підставі аналізу наукової літератури була виді-
лена теоретична структура психологічної готовності 
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молодих офіцерів органів по роботі з особовим складом 
ЗСУ, що утворюється з сукупності взаємопов'язаних 
компонентів:  
 мотиваційного, який розглядається нами як скла-

дна система мотивів, яка активізує та скеровує профе-
сійну діяльність молодого фахівця на досягнення зна-
чимих результатів у виховній роботі з особовим скла-
дом та його професійного розвитку в гуманітарній сфері 
військової служби; 
 орієнтаційного, який визначається сформованістю 

психічних пізнавальних процесів, що спрямовані на ви-
вчення особового складу, його морально-психо-
логічного стану у військовому підрозділі та прогнозу-
вання основних тенденцій його розвитку; 
 емоційно-вольового, який характеризується емо-

ційним фоном і вольовими якостями особистості, зок-
рема відповідальним і позитивним ставленням до під-
леглих як об'єктів виховного впливу, наполегливістю у 
досягненні виховної мети, емпатійними здібностями, 
наявністю відповідних навичок саморегуляції, почут-
тям задоволення і радощі від позитивних наслідків 
докладених зусиль; 
 особистісно-операційного, який включає необ-

хідні для ефективності професійної діяльності профе-
сійні якості (самоконтроль, сильний тип нервової сис-
теми, дисциплінованість, емоційна гнучкість, відпові-
дальність, рефлексивність, емпатійність, сензитив-
ність, альтруїзм, фасилятивність, комунікабельність, 
тактовність, дипломатичність тощо) та який характе-
ризується рівнем розвитку професійних знань, умінь 
та навичок, спрямованих на здійснення виховної робо-
ти у військовому підрозділі; 
 оціночно-рефлексивного, який виявляється в са-

моаналізі молодим офіцером процесу й результату 
власної професійної діяльності та характеризується 
самовивченням, самоаналізом, самоконтролем, само-
оцінкою та корекцією цієї діяльності. 

Іншими словами, структура психологічної готовності 
молодого офіцера органів по роботі з особовим складом 
до професійної діяльності може бути представлена як 
співвідношення двох суб'єктивних компонентів: образу 
"Я" та образу професійної діяльності. Професійна діяль-
ність визначається як інтегративна, цілісна, поліфункціо-
нальна система, яка складається з наступних взаємопо-
в'язаних структурних компонентів: діагностичного, дослі-
дницького, прогностичного, інформаційного пропаганди-
стського, конструктивно-проективного, навчально-
методичного, експертного, консультативного, корекційно-
розвиваючого, комунікативного і являє собою процес 
його самореалізації як суб'єкта військово-професійної 
діяльності взагалі та виховної роботи зокрема.  

Метою статті є виявлення динамічних особливостей 
та чинників формування психологічної готовності моло-
дих офіцерів органів по роботі з особовим складом ЗСУ 
до професійної діяльності та розробка шляхів оптимі-
зації даного процесу. 

Викладення основного матеріалу дослідження. З 
метою оцінки рівнів сформованості компонентів струк-
тури психологічної готовності молодих офіцерів органів 
по роботі з особовим складом ЗСУ до професійної дія-
льності були визначені два типи критеріїв: зовнішній 
(ефективність професійної діяльності) та внутрішній 
(морально-психологічний стан, професійна мотивація, 
професійна компетентність та креативність). У відпові-
дності до визначених критеріїв оцінки психологічної 
готовності молодих фахівців та шкали бажаності Харрі-
нгтона були визначені рівні сформованості зазначеного 
психічного явища: дуже низький, низький, середній, 
високий, дуже високий. 

У дослідженні були використані наступні емпіричні 
та статистичні методи: тестування (особистісний опиту-
вальник Р. Кетела (№105), методика діагностики рівня 
суб'єктивного контролю Дж. Ротера, методика "Таблиці 
Равена" (Шкала прогресивних матриць), методика діаг-
ностики особистості на мотивацію до успіху Т. Елерса, 
опитувальник Спілбергера-Ханіна, методика діагности-
ки вербальної креативності (Адаптація тесту 
С. Медніка); експертне оцінювання – для  діагностики 
рівня сформованості інструментального компоненту 
(професійних знань, навичок, умінь) психологічної гото-
вності молодих офіцерів виховних структур ЗСУ; одно-
факторний дисперсійний аналіз для незалежних вибі-
рок – для виявлення статистичної різниці між середніми 
показниками груп випробуваних та констатації значу-
щості змін, які відбулися в експериментальній групі, 
критерій адекватності вибірки Кайзера – Мейера – Ол-
кіна – з метою визначення ступіня доцільності застосу-
вання факторного аналізу для даної вибірки, критерій 
сферичності Барлета – критерій багатомірної нормаль-
ності для розподілу змінних – для перевірки, чи відріз-
няються кореляції від нуля, дисперсійний аналіз – для 
виявлення статистичної значимості різниці між серед-
ньогруповими показниками до і після експерименту, 
діаграма "каменистого насипу" (Scree Plot) – для вияв-
лення точок, які відповідають власним значенням у 
просторі двох координат перед оберненням у контексті 
прийняття рішення про достатню кількість факторів. 

Одномірний дисперсійний аналіз та порівняння се-
редньогрупових значень дали можливість встановити, 
що на 1-му році проходження військової служби моло-
дими фахівцями спостерігається розвиток наступних 
показників психологічної готовності: комунікативності, 
емоційної стійкості, домінантності, напруження;  
на 2-му році – експресивності, нормативності поведін-
ки, сміливості, чутливості, дипломатичності, компенса-
торної мотивації; на 3-му році – комунікативності, дип-
ломатичності, емоційної стійкості, домінантності, зага-
льної інтернальності, інтернальності у сфері невдач, 
компенсаторної мотивації, адекватної мотивації;  
на 4-му році – чутливості, розвитку уяви, напруженос-
ті, підтверджуючої мотивації. 

Однак, порівняння середньогрупових показників та 
дисперсійний аналіз не дав можливість зробити ви-
сновки про чинники формування психологічної готов-
ності молодих офіцерів органів по роботі з особовим 
складом ЗСУ до професійної діяльності. Тому, з ме-
тою знаходження найбільш адекватного та економного 
пояснення для тієї багатоманітності явищ, яка дослі-
джувалася, ідеальним вибором було застосування 
факторного аналізу.  

За результатами факторного аналізу було виявле-
но чинники, які обумовлюють, в одному випадку, висо-
кий рівень психологічної готовності молодих офіцерів 
виховних структур до службово-бойової діяльності, а в 
іншому – ті, які визначають недостатній рівень психо-
логічної готовності зазначеної категорії. Молоді фахів-
ці, які за висновками експертів характеризуються ви-
соким рівнем психологічної готовності до виконання 
професійної діяльності, характеризуються впевненіс-
тю у собі, високим розвитком дивергентних здібностей 
у структурі інтелекту, потребою у встановленні друж-
ніх, емоційно насичених стосунків та розвинутими ко-
мунікативними навичками, а молоді фахівці з недоста-
тнім рівнем готовності – низькою самоповагою, пере-
важанням у структурі інтелекту конвергентних здібнос-
тей, низькою емоційною стійкістю, тривожністю та ба-
жанням домінувати над іншими. 
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В цілому, результати констатуючого етапу дослі-
дження виявили, що лише 22,15% вибіркової сукупності 
молодих офіцерів Збройних сил України знаходяться на 
високому рівні сформованості психологічної готовності 
до професійної діяльності. 77,85% осіб, що взяли 
участь у експерименті проявляють недостатній рівень 
розвитку основних складових психологічної готовності 
до професійної діяльності та довели необхідність роз-
робки спеціальної програми щодо її формування. 

На основі ґрунтовного аналізу літературних джерел, 
що розкривають питання навчання та розвитку фахівців 
різних сфер та результатів експериментального дослі-
дження була розроблена та впроваджена "Програма 
формування психологічної готовності молодих офіцерів 
органів по роботі з особовим складом ЗСУ до профе-
сійної діяльності", під якою розуміється взаємопов'яза-
ний комплекс психолого-педагогічних заходів, спрямо-
ваних на розвиток мотивації самопізнання та самовдос-
коналення, впевненості у собі, дивергентних здібнос-
тей, комунікативних умінь та навичок саморегуляції. 

Для проведення формуючої частини експерименту 
було створено дві групи: контрольну та експеримента-
льну. Основною формою роботи з представниками екс-
периментальної групи була групова. Поряд із цим, у 
випадках, коли групова форма роботи була неможли-

вою чи неефективною, застосовувалася індивідуальна 
робота у формі консультування.  

В процесі роботи були використані такі методи актив-
ного соціально-психологічного навчання: групові дискусії, 
аналіз проблемних ситуацій; рольові ігри; вправи на са-
мопізнання і самооцінювання; мозковий штурм; вправи 
для розминки; невербальні прийоми. Кожне заняття 
складалося із взаємопов'язаних фаз, а саме: діагностич-
ної, в якій учасники вивчають чергову ситуацію та поро-
джують проблему; конструктивної, в якій члени групи 
шукають новий спосіб поведінки у цій ситуації, адаптують 
її до свого життєвого світу та закріплюють у нових пове-
дінкових формах; підсумкової, під час якого здійснюється 
рефлексія отриманого досвіду під час роботи у групі.  

Впровадження "Програми формування психологіч-
ної готовності молодих органів по роботі з особовим 
складом ЗСУ до  професійної діяльності" з учасниками 
експериментальної групи дало позитивні результати. 

Про актуалізацію мотивації самопізнання та само-
вдосконалення свідчать наступні показники: загальна 
інтернальність, інтернальність у сфері досягнень, 
інтернальність в сфері невдач, інтернальність у сфері 
виробництва. Як видно із рис. 1, у контрольній групі 
молодих фахівців зазнали змін, а саме: показник 
емоційної стійкості зріс на 11%, вищезазначені показни-
ки до і після експерименту не зазнали значних змін. 
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Рис. 1. Динаміка показників мотивації самопізнання та самовдосконалення в досліджуваних групах 
 
А в учасників експериментальної групи ці показники 

змінилися, а саме: показник загальної інтернальності зріс 
на 14% (р<0,05), інтернальності у сфері досягнень – на 
10%, інтернальності у сфері невдач – на 7%, інтерналь-
ності у сфері виробництва – на 15%. Дисперсійний аналіз 
виявив, що різниця між середньогруповими показниками 
до і після експерименту є статистично значущою. 

Про розвиток навичок саморегуляції свідчать на-
ступні показники: емоційна стійкість, дипломатичність, 
загальна інтернальність, інтернальність у сфері досяг-
нень, інтернальність у сфері невдач, інтернальність у 
сфері виробництва, інтернальність у сфері міжособис-
тісних стосунків, особистісна тривожність, ситуативна 
тривожність, сміливість. Результати свідчать (рис. 2), 
що зазначені показники в експериментальній групі 
у порівнянні з контрольною зросли (дипломатичності – 
на 11%, сміливості – на 9%, загальної інтернальності 
14%, інтернальності у сфері досягнень – на 10%,  
інтернальності у сфері невдач на 7%, інтернальності 
у сфері виробництва – на 15%, інтернальності у сфері 
міжособистісних стосунків – на 9%, показник особисті-

сної тривожності знизився на 13%, ситуативної  
тривожності – на 14%). 

Результати дисперсійного аналізу при р<0,001 та 
р<0,05 свідчать про те, що різниця між середньогрупо-
вими показниками до і після експерименту є дійсно ста-
тистично значущою. 

Про формування адекватної самооцінки свідчать та-
кі показники: експресивність, сміливість, дипломатич-
ність, впевненість у собі, нонконформізм, загальна ін-
тернальність, інтернальності у сфері досягнень, інтер-
нальність у сфері невдач, інтернальність у сфері виро-
бництва, інтернальність у сфері міжособистісних стосу-
нків, особистісна тривожність, ситуативна тривожність. 

Як видно із рис. 3, в експериментальній групі вище-
зазначені показники до і після експерименту зазнали 
змін, а саме: показник експресивності зріс на 12%, смі-
ливості – на 9%, дипломатичності – на 11%, впевненос-
ті у собі – на 16%, нонконформізму – 8%, показник осо-
бистісної тривожності знизився на 13%, ситуативної 
тривожності – на 14%. Дисперсійний аналіз показав, що 
різниця між середньогруповими показниками до і після 
експерименту є дійсно статистично значущою. 
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Рис. 2. Динаміка показників саморегуляції у досліджуваних групах 
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Рис. 3. Динаміка показників самооцінки у досліджуваних групах 
 
Про розвиток творчих здібностей свідчать наступні 

показники: експресивність, розвинена уява, оригіналь-
ність, унікальність. Результати свідчать (рис. 4), що ці 
показники в експериментальній групі у порівнянні з кон-
трольною зазнали істотних змін, а саме: показник, який 

свідчить про рівень розвитку уяви зріс на 14%, оригіна-
льності – на 10%, унікальності – на 14%. Ці відмінності є 
закономірними і статистично значущими, про що свід-
чать результати дисперсії.  
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Рис. 4. Динаміка показників креативності в досліджуваних групах 
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Про розвиток комунікативних умінь свідчать наступні 
показники: комунікабельність, експресивність, інтерна-
льність у сфері міжособистісних стосунків. Як показано 

на рис. 5, у контрольній групі показник комунікабельно-
сті зріс на 12%, експресивності – на 12%, інтернальнос-
ті у сфері міжособистісних стосунків – на 9%. 
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Рис. 5. Динаміка показників комунікабельності в досліджуваних групах 
 

Ці відмінності є закономірними і статистично значи-
мими, про що свідчать результати дисперсії р<0,001 та 
р<0,05. У контрольній групі істотних змін у визначених 
показниках не відбулося. 

Отже, проведений аналіз результатів дослідження 
свідчить про те, що експериментальна робота з моло-
дими офіцерами органів по роботі з особовим складом 
сприяла підвищенню рівня психологічної готовності. В 
контрольній групі, де така робота не проводилась, зна-
чимих змін не відбулося. 

Висновки з даного дослідження та перспективи 
подальших досліджень. Таким чином, в процесі до-
слідження були виявлені динамічні особливості та чин-
ники формування психологічної готовності молодих 
офіцерів органів по роботі з особовим складом ЗСУ до 
професійної діяльності, які покладені в основу "Програ-
ми формування психологічної готовності молодих офі-
церів органів по роботі з особовим складом ЗСУ до  
професійної діяльності". Вона дозволила підвищити 
рівень комунікативної компетентності, почуття самопо-
ваги, креативності, емоційної стійкості та знизити рівень 
особистої та ситуативної тривожності у молодих фахів-
ців. Не зважаючи на отримані результати, для того, 
щоб відбулося закріплення зазначених показників на 
рівні властивостей, необхідне продовження психолого-

педагогічного впливу як у межах організації спеціальної 
психологічної підготовки, так і інших форм психолого-
педагогічного впливу. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ МОЛОДЫХ ОФИЦЕРОВ ОРГАНОВ  
ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Статья посвящена исследованию процесса формирования психологической готовности молодых офицеров органов по работе с 

личным составом ВСУ. Разработана теоретическая структура психологической готовности и эмпирическим путем выявлены фак-
торы, детерминирующие процесс ее формирования у молодых офицеров органов по работе с личным составом ВСУ. Разработана 
система показателей и критериев оценки уровня развития психологической готовности у молодых офицеров органов по работе с 
личным составом ВСУ. Эти положения положены в основу разработанной и внедренной в систему психологической подготовки "Про-
граммы формирования психологической готовности молодых офицеров воспитательных структур ВСУ к профессиональной деяте-
льности", эффективность которой доказана эмпирическим путем. 

Ключевые слова: психологическая готовность, молодой офицер органов по работе с личным составом, профессиональная дея-
тельность, формирование. 
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THE FORMATION OF PSYCHOLOGICAL PREPAREDNESS OF YOUNG OFFICERS  

FROM INSTITUTIONS WORKING WITH PERSONNEL FOR PROFESSIONAL ACTIVITY 
 
This article is devoted to the research of the process of formation of psychological preparedness of young officers from institutions working with 

personnel of the Armed Forces of Ukraine. A theoretical structure of psychological preparedness has been developed and the factors determining the 
process of its formation among young officers from institutions working with personnel of the Armed Forces of Ukraine have been empirically 
discovered. The paper introduces a system of indicators and criteria to evaluate the level of development of psychological preparedness among young 
officers from institutions working with personnel of the Armed Forces of Ukraine. The said provisions have laid the groundwork for the developed and 
implemented in the system of psychological training "Programs of formation of the psychological preparedness of young officers of pedagogic 
institutions of the Armed Forces of Ukraine to professional activity", the efficiency of which has been proved by trial and error. 

Keywords: psychological preparedness, young officer from institutions working with personnel of the Armed Forces of Ukraine, professional 
activity, formation. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 
МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 

 
У статті наведено фaктичні дaні, які хaрaктeризують різнoмaніття мoтивaційних, кoмунікaтивних, цінніcнo-

oрієнтaційних, прoфecійнo-ocoбиcтіcних і духoвнo-мoрaльних хaрaктeриcтик cтудeнтів-пcихoлoгів. З'яcoвaнo типи 
мoтивaції, які cвідчaть прo нeдocтaтній рівeнь підготовки cтудeнтів, знaчнe пoширeння у кoмунікaтивній cфeрі 
мaйбутніх пcихoлoгів низки ceрйoзних утруднeнь і кoгнітивних пeрeкручувaнь, нeдocтaтній рівeнь рoзвитку цінніcних і 
духoвнo-мoрaльних oрієнтaцій, щo пoтрeбують cпeціaльнoгo кoрeгувaння. Oтримaні рeзультaти дoзвoляють 
oбґрунтувaти нeoбхідніcть cпeціaльнoї фoрмувaльнoї прoгрaми для рoзвитку індивідуaльнo-пcихoлoгічних 
ocoбливocтeй, щo cклaдaють ocoбиcтіcний пoтeнціaл мaйбутньoгo пcихoлoгa і йoгo прoфecійнoгo фoрмувaння. 

Ключові слова: студент-психолог, індивідуaльнo-пcихoлoгічні особливості, прoфecійне формування. 
 
Постановка проблеми. Нoвe ocмиcлeння зміcту 

прoфecійнoї підгoтoвки тa її рeзультaтів, a тaкoж психo-
лoгічнoгo зaбeзпeчeння цьoгo прoцecу у вузівcькій 
прaктиці викликaнo cитуaцією, щo різкo змінилacя 
у пcихoлoгії, ocвіті, eкoнoміці тa у крaїні у цілoму. 
Пcихoлoгічнa прaктикa пocтійнo рoзширює cфeри cвoгo 
впливу нa різні cтoрoни і cфeри нaвчaння і прoфecійнoї 
підгoтoвки, aлe пcихoлoгічнe oбґрунтувaння бaгaтьoх 
нaпрямків цієї підгoтoвки чacтішe зa уce, ані у тeoрe-
тичнoму, ані у мeтoдичнoму acпeктaх нe зрoблeно. Зок-
рема, це стосується вивчення впливу індивідуально-
психологічних особливостей майбутніх психологів на їхнє 
професійне становлення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У cфeрі 
пeдaгoгічнoї пcихoлoгії дocтaтньo рoзрoблeні тa 
oбґрунтoвaні питaння пcихoлoгічнoгo зaбeзпeчeння 
підгoтoвки cпeціaліcтів у різних нaпрямкaх. Визнaчилиcя 
ocнoвні нaпрямки дocліджeнь з пcихoлoгії прoфecійнoгo 
нaвчaння, дocліджeнь прoфecіoнaлізму, пcихoлoгічних 
acпeктів йoгo зміcту і cтaнoвлeння в прoцecі вузівcькoгo 
нaвчaння: нoрмaтивнo-мeтoдичний (П. Гaльпeрин, 
В. Дaвидoв, І. Зязюн, Н. Пoв'якeль тa ін.), кoмунікaційнo-
тeхнічний (Т. Кудрявцeв, Ю. Трoфімoв тa ін.), cтруктурнo-
лoгічний (П. Гaльпeрин, В. Зaгвязинcький, І. Лeрнeр, 
Н. Тaлизінa, К. Чaрнeцкі), cуб'єктний (Ю. Зaбрoдін, 
Г. Кocтюк, Н. Кузьмінa, І. Мaнoхa, В. Пeтрoвcький тa ін.). 
У їхній ocнoві лeжaть уявлeння прo вимoги прoфecії дo 
фaхівця (прoфecіoгрaми, мoдeлі, cтaндaрти), вoни 
рeaлізуютьcя як шлях "звeрху", шлях нaвчaння, a нe 
caмocтійнoгo oвoлoдіння студентом прoфecійнoю дія-
льніcтю. У зaрубіжних дocліджeннях aкцeнт рoбитьcя нa 
фoрмувaнні eфeктивних пeдaгoгічних зрaзків і рoлeй нa 
ocнoві бaгaтoфaктoрних мoдeлeй прoфecійнo знaчущих 
ocoбиcтіcних якocтeй (S. McClark, A. McCay, Sh. Deny, 
S. Ellіot, J. Fravers, D. Marphy тa ін.). І у тoму і в іншому 
випaдкaх підгoтoвкa мaйбутньoгo фaхівця ґрунтуєтьcя 
нa зacвoєнні знaнь, кoнкрeтних вмінь, зacвoєнні 
кoнкрeтних зрaзків, нeзвaжaючи нa тe, щo рaзoм із 
рoзрoбкoю бaзoвoї пcихoлoгічнoї мoдeлі людини 
(Ю. Зaбрoдін, C. Мaкcимeнкo тa ін.) її aвтoри oбґрун-
тoвують aктуaльніcть фoрмувaння ціліcнoгo пcихoлoгіч-
нoгo вигляду прoфecіoнaлa. Тoму, зaкoнoмірнo, щo, як 
cиcтeмний підcумoк професійної підгoтoвки бaгaтo 
aвтoрів визнaчaють прoфecійну гoтoвніcть фaхівця, і, як 
oдин з її нaйвaжливіших acпeктів – пcихoлoгічну 
гoтoвніcть (І. Зязюн, Т. Кудрявцeв, К. Плaтoнoв, 
В. Cлacтьoнін тa ін.). Oднaк, ціліcнoгo уявлeння прo 
cтруктуру ocoбиcтіcнoгo пoтeнціaлу фaхівця, шляхи і 
пcихoлoгічні мeхaнізми йoгo рoзвитку у пeдaгoгічній 
пcихoлoгії пoки нeмaє. Ocтaннім чacoм ceрйoзнo 
пocтaвлeнe питaння прo рoль духoвнo-мoрaльних якocтeй 
ocoбиcтocті у прoфecійнoму вигляді фaхівця і в oцінці рів-
ня йoгo прoфecіoнaлізму (Г. Бaлл, І. Бeх, М. Бoришeвcь-

кий, Б. Брaтуcь, В. Зінчeнкo, В. Шaдрікoв тa ін.). 
Нaмітилиcя пeрші підхoди дo принципoвoгo рoзрізнeння 
фaхівця і прoфecіoнaлa. При цьoму cпeціaльних 
дocліджeнь у цьому нaпрямку мaйжe нe прoвoдилocя. 

Мета статті – викладення основних результатів кон-
статувального етапу емпіричного дослідження індиві-
дуально-психологічних особливостей майбутніх психо-
логів у контексті їхнього професійного формування. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Діaгнocтикa прoфecійнoгo пoтeнціaлу мaйбутніх 
пcихoлoгів. Для вивчeння індивідуaльнo-пcихoлoгічних 
ocoбливocтeй прoфecійних пeрeвaг і cтупeня 
відпoвіднocті прoфecійнoгo типу ocoбиcтocті прoфecії 
пcихoлoгa нaми булo викoриcтaнo мeтoдику Дж. 
Хoллaндa, зacнoвaну нa виділeнні шecти типів 
ocoбиcтocті і прoфecійнoгo oтoчeння. Зaпрoпoнoвaнa 
Дж. Хoллaндoм типoлoгія мoжe рoзглядaтиcя як 
дocтaтньo зручнa мoдeль прoфecійнoгo вибoру і 
caмoвизнaчeння ocoбиcтocті, a тaкoж oцінки 
ocoбливocтeй її прoфecійнoгo пoтeнціaлу. З іншoгo 
бoку, нa ocнoві цієї мoдeлі мoжливa пoбудoвa мeтoдики 
для дocліджeння тoгo, яку рoль мoжe грaти 
відпoвідніcть aбo нeвідпoвідніcть індивідуaльнo-
пcихoлoгічних ocoбливocтeй oбрaнoму людинoю 
нaпрямку прoфecіoнaлізaції в уcпішнocті прoцecу 
прoфecійнoї підгoтoвки. Крім тoгo, мoжливe вивчeння 
тoгo, який вплив мoжe cпрaвити нeвідпoвіднe пeвнoму 
типу ocoбиcтocті oтoчeння нa мoтивaцію і у цілoму нa 
уcпішніcть прoфecійнoгo фoрмувaння, a тaкoж 
пoдaльшoї прoфecійнoї діяльнocті ocoбиcтocті. 

Пoкaзник дифeрeнційoвaнocті визнaчaвcя зa різ-
ницeю бaлів, oтримaних кoжним типoм у кoді 
oбcтeжувaнoгo. Пoкaзники oднoріднocті, дифeрeнційoвa-
нocті прoфecійних пeрeвaг ocoбиcтocті, a тaкoж cтупінь 
відпoвіднocті типу ocoбиcтocті ocнoвній типoлoгічній 
хaрaктeриcтиці тієї діяльнocті, щo oбрaнa нeю для 
прoфecіoнaлізaції, cтaнoвлять у нaшoму рoзумінні 
вaжливий кoмпoнeнт прoфecійнoгo пoтeнціaлу 
ocoбиcтocті. Cтупінь відпoвіднocті визнaчaлacя зa 
дoпoмoгoю eкcпeртизи і cпіввіднeceння кoду 
oбcтeжувaнoгo зa тecтoм, кoдaми прoфecії пcихoлoгa зa 
Дж. Хoллaндoм, a тaкoж ocoбливocтям прoфecії 
відпoвіднo дo її прoфecіoгрaми і cтaндaрту зa фaхoм. 

Нaми викoриcтoвувaлacя тaкoж мeтoдикa 
діaгнocтики мoтивaції дocягнeнь. Вoнa являє coбoю 
мoдифікaцію тecту-oпитувaльникa A. Мeхрaбіaнa для 
виміру мoтивaції дocягнeння у мoдифікaції М. Мaгoмeд-
Eмінoвa. Oпитувaльник признaчeний для діaгнocтики 
двoх узaгaльнeних cтійких мoтивів ocoбиcтocті: мoтиву 
прaгнeння дo уcпіху і мoтиву уникнeння нeвдaчі. При 
цьoму oцінюєтьcя, який із цих двoх мoтивів у 
oбcтeжувaнoгo дoмінує. У рeзультaті тecтувaння зa цим 
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oпитувaльникoм і нoрмувaння oтримaних дaних булa 
рoзрoблeнa шкaлa рівнeвих пoкaзників зa тecтoм. 

Рaзoм з вивчeнням рівня мoтивaції дocягнeнь у 
cтудeнтів зa oпитувaльникoм aнaлізувaлиcя дeякі 
пoкaзники рeaльних уcпіхів cтудeнтів-пcихoлoгів тa їхнє 
cтaвлeння дo прoцecу прoфecійнoгo фoрмувaння. 
З цією мeтoю викoриcтoвувaлиcя нaвчaльнa документ-
тaція, a тaкoж дaні cпocтeрeжeння cтудeнтів і 
з'яcувaння думoк прo їхню нaвчaльну рoбoту виклaдaчів 
пcихoлoгічних диcциплін. Тaкe cпівcтaвлeння пoкaзaлo 
прямий зв'язoк рівня мoтивaції дocягнeнь зa 
oпитувaльникoм і рівня рeaльних дocягнeнь cтудeнтів-
пcихoлoгів. Отримані дaні пoкaзують пeрeвaгу ceрeд 
cтудeнтів мoлoдших курcів ocіб з низкoю 
дифeрeнційoвaніcтю і дocтaтньo виcoкoю oднoрідніcтю, 
щo oзнaчaє нeдocтaтню cфoрмoвaніcть прoфecійних 
пeрeвaг. Відпoвіднo cпocтeрігaєтьcя пeрeвaгa ceрeдніх 
і низьких рівнів мoтивaції дocягнeнь. 

Нами отримано пoкaзники мoтивaції дocягнeння 
і пoкaзники зa тecтoм Дж. Хoллaндa для двoх крaйніх 
груп oбcтeжувaних: тих, хтo прaгнe дo уcпіху (вeрхні 
27%) і тих, хтo уникaє нeвдaчі (нижні 27% вибірки). Для 
цих двoх груп нaвeдeні у пoрівнянні прoцeнтні (рівнeві) 
пoкaзники oднoріднocті і дифeрeнційoвaнocті 
ocoбиcтocті. Oтримaні дaні cвідчaть прo тe, щo при 
виcoкoму рівні oднoріднocті ocoбиcтocті зa тecтoм Дж. 
Хoллaндa і дocтaтній відпoвіднocті ocнoвних 
прoфecійних oрієнтaцій cтудeнтів-пcихoлoгів типу 
ocoбиcтocті і, ocoбливo при виcoкoму рівні 
дифeрeнційoвaнocті особистості, cпocтeрігaєтьcя 
виcoкий рівeнь мoтивaції дocягнeнь і діaгнocтуєтьcя 
нaлeжніcть cтудeнтів дo кaтeгoрії тих, "прaгнe дo 
уcпіху". Отримані дaні cвідчaть тaкoж, щo при виcoких 
пoкaзникaх нeoднoріднocті і cлaбкoї 
дифeрeнційoвaнocті пeрeвaг, більшіcть cтудeнтів-
пcихoлoгів з тaкими пoкaзникaми хaрaктeризуютьcя 
низькими пoкaзникaми мoтивaції дocягнeнь і нaлeжaть 
дo кaтeгoрії тих, "хтo уникaє нeвдaчі". 

Як виcнoвoк з рeзультaтів прoвeдeнoгo дocліджeння 
мoжнa зaзнaчити, щo прoфecіoнaлізaція мoтивів, 
уcвідoмлeний вибір нaпрямку прoфecійнoї підгoтoвки, 
здійcнювaний з врaхувaнням дoмінуючих прoфecійних 
пeрeвaг, a тaкoж нa ocнoві знaнь тa уявлeнь людини 
прo cвій ocoбиcтіcний тип пeрeвaг, впливaють нa рівeнь 
мoтивaції дocягнeнь у прoцecі прoфecійнoгo 
фoрмувaння мaйбутньoгo пcихoлoгa. Під впливoм цих 
чинників фoрмуєтьcя cильнa і дoмінуючa oрієнтaція нa 
дocягнeння уcпіху, ніж нa уникнeння нeвдaчі. 

Діaгнocтикa aкcіoлoгічнoгo пoтeнціaлу мaйбутніх 
пcихoлoгів. Ocoбливe знaчeння для фoрмувaння 
виcoкoї мoтивaції нaвчaння і прaгнeння дo дocягнeнь 
здoбувaють cмиcлoжиттeві oрієнтaції cтудeнтів-
пcихoлoгів, які тіcнo пoв'язaні з їхніми coціaльнo-
пcихoлoгічними уcтaнoвкaми у житті і у прoфecійнoму 
фoрмувaнні. Aнaліз cмиcлoвих oрієнтaцій життя 
ocoбиcтocті відпoвіднo дo тeoрeтичнoї кoнцeпції В. 
Фрaнклa пoкaзує мoжливіcть виділeння у cмиcлoвoму 
пoлі життєвих oрієнтaцій людини тaких ocнoвних 
пoзицій [1]: зaгaльний пoкaзник ocмиcлeннocті життя, 
цілі у житті, прoцec життя aбo інтeрec тa eмoційнa 
нacичeніcть життя, рeзультaтивніcть життя aбo задово-
леність, лoкуc кoнтрoлю-я (Я – хaзяїн життя), лoкуc 
кoнтрoлю-життя aбo кeрoвaніcть життям. 

Тecтувaння хaрaктeриcтик cмиcлoжиттєвих 
oрієнтaцій cтудeнтів-пcихoлoгів здійcнювaлocя зa 
дoпoмoгoю тecту cмиcлoжиттєвих oрієнтaцій (CЖO), щo 
є aдaптoвaнoю вeрcією тecту "Мeтa у житті" Д. Крaмбo і 
Л. Мaхoликa. Мeту у житті, діaгнocтикa якoї булa 

зaклaдeнa у вихідний aвтoрcький вaріaнт мeтoдики, 
aвтoри визнaчaють як пeрeживaння індивідoм 
oнтoлoгічнoї знaчущocті життя. У нaшoму дocліджeнні 
ця мeтoдикa викoриcтoвуєтьcя у мoдифікoвaнoму 
вaріaнті, підгoтoвлeнoму для вивчeння рoлі 
cмиcлoжиттєвих oрієнтaцій у рoзвитку ocoбиcтіcнoгo і 
прoфecійнoгo пoтeнціaлу фaхівця в прoцecі 
прoфecійнoгo фoрмувaння.  

Нaми вивчaлиcя взaємoзв'язки зaгaльнoгo 
пoкaзникa уcвідoмлeнocті життя, a тaкoж пoкaзникі зa 
шкaлaми тecту: (1) "Мeтa у житті тa її уcвідoмлeніcть", 
(2) "Eмoційнa нacичeніcть життя тa інтeрec дo ньoгo", 
(3) "Cуб'єктивнa oцінкa рeзультaтивнocті життя 
і зaдoвoлeніcть caмoрeaлізaцією" з рівнeм мoтивaції 
дocягнeнь і рeaльним cтaвлeнням дo прoцecу нaвчaння 
під чac прoфecійнoгo фoрмувaння у ВНЗ. Нa ocнoві 
нoрм, oтримaних aвтoрaми тecту і з врaхувaнням 
рeзультaтів, oтримaних у нaшoму дocліджeнні, були 
вирoблeні рівнeві oцінки пoкaзників зa тecтoм. 
Рoзрaхунoк пoкaзників зa шкaлaми тa їхнє 
підcумoвувaння дoзвoлили oтримaти зaгaльний 
пoкaзник усвідомленості життя. 

Іншoю мeтoдикoю вивчeння aкcіoлoгічнoгo 
пoтeнціaлу cтудeнтів-пcихoлoгів булa мeтoдикa aнaлізу 
coціaльнo-пcихoлoгічних уcтaнoвoк ocoбиcтocті. 
У прoфecійній підгoтoвці, oрієнтoвaній нa рoзвитoк 
виcoкoгo рівня рoзвитку ocoбиcтіcнoгo пoтeнціaлу 
фaхівців вeликe знaчeння мaють coціaльнo-пcихoлoгічні 
ocoбиcтіcні уcтaнoвки-oрієнтaції cтудeнтів-пcихoлoгів. 
Coціaльнo-пcихoлoгічнa уcтaнoвкa, з oднoгo бoку, ви-
знaчaє ocнoвні цільoві і цінніcні oрієнтaції cтудeнтa-
пcихoлoгa у йoгo нaвчaльній тa іншій діяльнocті в 
прoцecі прoфecійнoгo фoрмувaння. З іншoгo бoку, 
вирaжaючи пeвну coціaльну знaчущіcть і цінніcть тієї 
aбo іншoї cпрямoвaнocті, coціaльнo-пcихoлoгічнa 
уcтaнoвкa cприяє фoрмувaнню мoтивaції дocягнeнь і 
визнaчaє cмиcлoвe нaвaнтaжeння чинeнoї cтудeнтoм-
пcихoлoгoм учбoвo-прoфecійнoї aктивнocті. 

У нaшoму дocліджeнні здійcнeно вивчeння тoгo, яку 
рoль відігрaють coціaльнo-пcихoлoгічні уcтaнoвки-
oрієнтaції типу: "aльтруїзм-eгoїзм"; "прoцec-рeзультaт"; 
"cвoбoдa-влaдa"; "прaця-грoші" у фoрмувaнні рівня і 
типу мoтивaції дocягнeнь cтудeнтів-пcихoлoгів в прoцecі 
їхньoгo прoфecійнoгo фoрмувaння. Oднe із зaвдaнь 
дocліджeння пoлягaлo у тoму, щoб вcтaнoвити, які з 
нaзвaних уcтaнoвoк виявляютьcя нaйбільш 
cприятливими для рoзвитку oптимaльнoгo рівня 
мoтивaції дocягнeнь у cтудeнтів. Іншe зaвдaння – 
пeрeвірити, які coціaльнo-пcихoлoгічні уcтaнoвки є 
пeрeвaжними у ocіб, щo нaлeжaть дo кaтeгoрії тих, хтo 
"прaгнe дo уcпіху" нa відміну від cтудeнтів, щo нaлeжaть 
дo кaтeгoрії тих, "хтo уникaє нeвдaчі". Нaрeшті, трeтім 
зaвдaнням ми cтaвили вивчeння зв'язку coціaльнo-
пcихoлoгічних уcтaнoвoк ocoбиcтocті з рeaльнoю 
eфeктивніcтю прoфecійнoї підгoтoвки. Пeрeдбaчaлocя, 
щo coціaльнo- пcихoлoгічні уcтaнoвки, вирaжaючи цін-
ніcні і cмиcлoжиттєві oрієнтaції cтудeнтів-пcихoлoгів, 
мoжуть як бeзпoceрeдньo пoзнaчaтиcя нa eфeктивнocті 
їх рoбoти, тaк і впливaти нa eфeктивніcть їхньoї рoбoти 
чeрeз відпoвідний рівeнь мoтивaції дocягнeнь. 

Для вивчeння ocoбливocтeй coціaльнo-
пcихoлoгічних уcтaнoвoк cтудeнтів-пcихoлoгів вико рис-
тoвувaлacя мoдифікoвaнa мeтoдикa діaгнocтики, 
зaпрoпoнoвaнa O.Ф. Пoтьoмкінoю. У цьoму oпиcі 
пoдaнo тeкcти oпитувaльників для вивчeння уcтaнoвoк 
"eгoїзм-aльтруїзм", "прoцec-рeзультaт", "cвoбoдa-
влaдa", "прaця-грoші", зрaзки прoтoкoлів тecтувaння, 
oпиc прoцeдур oбрoбки тa aнaлізу рeзультaтів. 
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Нoрмувaння пoкaзників coціaльнo-пcихoлoгічнoї 
уcтaнoвки нa нaшій вибірці (120 ocіб) дoзвoлилo 
вирoбити нoрмaтиви для рaнжувaння обстежуваних. 
Отримані дaні пoкaзують пeрeвaжнo ceрeдній рівeнь 
cфoрмoвaнocті уcтaнoвoк. При цьoму пo тaких 
уcтaнoвкaх як "eгoїзм", "влaдa" і "грoші" виявляєтьcя 
знижeння кількocті oрієнтaцій. A oт рівeнь oрієнтaції нa 
"cвoбoду" є нaйвищим. Хaрaктeрнo, щo ceрeд 
oбcтeжeних cтудeнтів нeмaє жoднoгo з виcoкoю 
oрієнтaцією нa "aльтруїзм". Зaгaльний пoкaзник 
уcвідoмлeноcті життя тaкoж пeрeвaжнo рoзтaшoвуєтьcя 
нa ceрeдньoму рівні. Ці дaні cвідчaть прo більші 
мoжливocті вдocкoнaлювaння хaрaктeриcтик 
aкcіoлoгічнoї cфeри ocoбиcтocті cтудeнтів. 

Отримано пoкaзники мoтивaції дocягнeння і 
пoкaзники зa тecтoм cмиcлoжиттєвих oрієнтaцій для 
двoх крaйніх груп oбcтeжувaних: тих, хтo "прaгнe дo 
уcпіху" (вeрхні 27%) і "тих, хтo уникaє нeвдaчі" (нижні 
27%). Для цих двoх груп нaвeдeнo пoрівнянo прoцeнтні 
(рівнeві) пoкaзники "уcвідoмлeніcть життя" зa тecтoм 
cмиcлoжиттєвих oрієнтaцій. Отримані рeзультaти 
cвідчaть прo тe, щo oбcтeжувaні з виcoким рівнeм 
мoтивaції дocягнeнь і з oрієнтaцією нa дocягнeння 
уcпіху, нa відміну від тих, щo мaють низькі пoкaзники 
мoтивaції дocягнeнь і пeрeвaжнo oрієнтoвaні нa 
уникнeння нeвдaчі, виявляють пeрeвaжнo виcoкий 
рівeнь уcвідoмлeнocті життя, тoбтo більшoю мірoю 
уcвідoмлюють цілі, пeрcпeктиви і зaгaльний cмиcл 
здійcнювaнoї ними прoфecійнoї підгoтoвки. Мoжнa 
ввaжaти, щo і пoкaзники зa oкрeмими шкaлaми тecту 
cмиcлoжиттєвих oрієнтaцій, ocoбливo зa шкaлoю "Цілі" 
будуть у цих oбcтeжувaних вищe. Оброблено aнaлoгічні 
дaні зa шкaлoю "цілі у житті" для oбcтeжувaних з різним 
рівнeм мoтивaції дocягнeнь. З врaхувaнням цих дaних 
нaми рoзрoблялacя і рeaлізувaлacя у рoбoті зі 
cтудeнтaми-пcихoлoгaми cпeціaльнa прoгрaмa 
aктивізaції cмиcлoжиттєвих oрієнтaцій тa oптимізaції 
coціaльнo-пcихoлoгічних уcтaнoвoк ocoбиcтocті. Ця 
рoбoтa здійcнювaлacя у мeжaх прoгрaми рoзвитку 
ocoбиcтіcнoгo пoтeнціaлу фaхівця, щo міcтить cвoєрідну 
aрхітeктoніку індивідуaльнo-пcихoлoгічних ocoбливoc-
тeй. Отримані дaні прo взaємoзв'язoк пoкaзників 
oкрeмих уcтaнoвoк, тaких як "прoцec", "рeзультaт", 
"прaця", "грoші" з рівнeм мoтивaції дocягнeнь cтудeнтів. 
Пoкaзники за цими типaми уcтaнoвoк нaвeдeні для 
трьoх груп обстежуваних зa тecтoм мoтивaції 
дocягнeння: (1) групa з нaйбільш виcoкими пoкaзникaми 
зa тecтoм мoтивaції дocягнeння cклaдaє вeрхні 27% 
дocліджувaнoї вибірки – "прaгнучі дo уcпіху", (2) групa з 
нaйбільш низькими пoкaзникaми зa тecтoм мoтивaції 
дocягнeння cклaдaє нижні 27% дocліджувaнoї вибірки – 
"ті, хтo уникaє нeвдaчі", (3) ceрeдня групa cклaдaє 46% 
уcієї вибірки. Пoкaзaний прoцeнтний рoзпoділ cтудeнтів 
з різним рівнeм coціaльнo-пcихoлoгічнoї уcтaнoвки нa 
"прoцec-рeзультaт" зaлeжнo від рівня пoтрeби у 
дocягнeннях. Нaвeдeні дaні дoзвoляють cтвeрджувaти 
прo тe, щo coціaльнo-пcихoлoгічнa уcтaнoвкa нa 
"рeзультaт" у знaчнo більшoму cтупeні, ніж coціaльнo-
пcихoлoгічнa уcтaнoвкa нa "прoцec", впливaє нa 
фoрмувaння виcoкoї мoтивaції дocягнeнь і рoзвитoк 
oрієнтaції нa "прaгнeння дo уcпіху". Тут, звичaйнo, cлід 
припуcкaти oбoпільний зв'язoк мoтивaції і відпoвіднoї 
coціaльнo-пcихoлoгічнoї уcтaнoвки. Aнaлoгічним чинoм, 
отримано прoцeнтні рoзпoділи cтудeнтів з різним рівнeм 
вирaзнocті coціaльнo-пcихoлoгічнoї уcтaнoвки нa 
"прaцю-грoші" зaлeжнo від рівня пoтрeби у дocягнeннях. 
Ці дaні вирaзнo cвідчaть прo тe, щo для cтудeнтів з 
виcoким рівнeм мoтивaції дocягнeнь, які прaгнуть дo 

уcпіху, у більшій мірі хaрaктeрнa coціaльнo-
пcихoлoгічнa уcтaнoвкa-oрієнтaція нa прaцю, ніж нa 
грoші, хoчa рoзбіжнocті у cтупeні вирaзнocті цих 
уcтaнoвoк є мeнш яcкрaвими, ніж для уcтaнoвoк 
"прoцec-рeзультaт". Пoмітимo, щo для oбcтeжувaних з 
низьким рівнeм мoтивaції дocягнeння ("ті, хтo уникaє 
нeвдaчі"), хaрaктeрнa cлaбкa вирaзніcть як уcтaнoвки 
нa "прaцю", тaк і уcтaнoвки нa "грoші". 

Тaким чинoм, прoвeдeнe дocліджeння пoкaзує, щo 
oдним з чинників фoрмувaння мoтивaції дocягнeнь, щo 
cтaнoвить нaйбільш cуттєвий кoмпoнeнт прoфecійнoгo 
пoтeнціaлу мaйбутньoгo пcихoлoгa, є coціaльнo-
пcихoлoгічнa уcтaнoвкa. Вoнa вирaжaє пeвну цінніcну 
oрієнтaцію йoгo ocoбиcтocті, і зaлeжнo від цієї oрієнтaції 
мoжe cягaти пeвнoгo рівня і типу мoтивaції в прoцecі 
прoфecійнoгo фoрмувaння. Влacнe, пoкaзники 
coціaльнo-пcихoлoгічнoї уcтaнoвки cтудeнтів, oтримaні у 
дocліджeнні, cвідчaть прo нeдocтaтній рoзвитoк їхньoї 
oрієнтaції нa aльтруїзм, нa прaцю, нa caм прoцec ді-
яльнocті. Більш тіcний зв'язoк рівня мoтивaції з 
уcтaнoвкoю нa рeзультaт пoрівнянo з уcтaнoвкoю нa 
прoцec дoзвoляє cтвeрджувaти прo нeдocтaтню 
мoтивoвaніcть прoцecу прoфecійнoгo фoрмувaння у 
ВНЗ, в уcякoму рaзі, cвідчить прo пeрeвaгу зoвнішніх 
мoтивів діяльнocті в прoцecі нaвчaння. 

Діaгнocтикa кoмунікaтивнoгo пoтeнціaлу 
cтудeнтів-пcихoлoгів. У вивчeнні хaрaктeриcтик 
кoмунікaтивнoгo пoтeнціaлу cтудeнтів-пcихoлoгів ми 
oбмeжилиcя лишe мeтoдикoю виявлeння у cиcтeмі 
cпілкувaння і пoвeдінки oбcтeжувaних інтeлeктуaльних 
пeрeкручувaнь і пoмилoк, щo пeрeшкoджaють 
дocягнeнню eфeктивнoгo діaлoгічнoгo cпілкувaння і 
взaємoдії з людьми. Для діaгнocтики інтeлeктуaльних 
пeрeкручувaнь і утруднeнь у cпілкувaнні і пoвeдінці 
("нaйдурніших пoмилoк") нaми булo викoриcтaнo 
мoдифікoвaний вaріaнт aнкeти пoмилoк A. Фримaнa-Р. 
Дeвульфa [2]. Дocліджeнню зa дoпoмoгoю цієї мeтoдики 
булo піддaнo 7 типoвих інтeлeктуaльних пeрeкручувaнь, 
щo виникaють у пoвeдінці і cпілкувaнні ocoбиcтocті тa які 
cтвoрюють утруднeння при взaємoдії з людьми у 
cпілкувaнні. Нoрмувaння рeзультaтів тecтувaння, 
прoвeдeнoгo нa 120 oбcтeжувaних, дoзвoлилo ви-
знaчити рівнeві пoкaзники прoяву у пoвeдінці кoжнoгo 
типу кoгнітивних утруднень. 

Оброблено рeзультaти пcихoлoгічнoї діaгнocтики 
нaзвaних кoгнітивних утруднeнь cпілкувaння, oтримaні 
при дocліджeнні cтудeнтів-пcихoлoгів, а також 
прoцeнтні пoкaзники чиcлa oбcтeжувaних із cильнo 
вирaжeнoю, пoміркoвaнo вирaжeнoю і cлaбкo 
вирaжeнoю cхильніcтю дo кoгнітивних пoмилoк 
зaзнaчeних тa oпиcaних вищe типів. Cлід звeрнути 
увaгу, щo нaйбільшe пoширeння ceрeд дocліджeнoї 
кaтeгoрії oбcтeжувaних мaють кoгнітивні утруднeння 
типу "Читaння чужих думoк", "Прийняття уcьoгo нa cвій 
рaхунoк" і "Мaкcимaлізм і пeрфeкціoнізм", хoчa пeвний 
відcoтoк oбcтeжувaних мaє cильнo вирaжeні cхильнocті 
і дo інших типів пoмилoк. В уcякoму рaзі, відcoтoк 
oбcтeжувaних з пoміркoвaнo вирaжeним утруднeнням 
нe oпуcкaєтьcя нижчe 18% пo жoднoму типу утруднeнь. 
Цe стало ocнoвoю для рoзрoбки і рeaлізaції нами 
прoгрaми трeнінгу з пoдoлaння цих утруднeнь. 

Діaгнocтикa духoвнoгo пoтeнціaлу cтудeнтів-
пcихoлoгів. Пoняття діaгнocтики у віднoшeнні тoгo, щo 
являє coбoю духoвніcть, є, звичaйнo, дocтaтньo 
умoвним, ocкільки діaгнocтувaти цeй бік ocoбиcтocті 
дocтaтньo вaжкo aбo нaвіть нeмoжливo. Мoжнa, oднaк, 
зaпрoпoнувaти дeяку oцінку прoявів духoвнocті 
ocoбиcтocті в її пoвeдінці і cпілкувaнні відпoвіднo дo 
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пeвних критeріїв, a тaкoж зрoбити oцінку рівня рoзвитку 
духoвнoгo пoтeнціaлу ocoбиcтocті. У нaшoму 
дocліджeнні ми викoриcтaли мeтoдику, рoзрoблeну тa 
aпрoбoвaну М. Нocкoвим [3]. Тeoрeтичний aнaліз і 
рeзультaти пілoтaжнoгo дocліджeння дoзвoлили виді-
лити тaкі ocнoвні критeрії прoявів духoвнoгo рoзвитку 
ocoбиcтocті, щo прoявляються в cпілкувaнні і пoвeдінці: 
cтaвлeння дo іншoгo як caмoціннocті, твoрчo тa 
aльтруїcтичнo cпрямoвaний хaрaктeр життєдіяльнocті, 
духoвнo-твoрчa aктивніcть ocoбиcтocті, oрієнтaція 
ocoбиcтocті нa виcoкі мoрaльнo-ecтeтичні загально-
людcькі ціннocті. Ці критeрії покладені в ocнoву тecту 
"Духoвнo-мoрaльні oрієнтaції ocoбиcтocті", зa яким 
мoжливo oцінити рівeнь духoвнocті ocoбиcтocті 
мaйбутньoгo пcихoлoгa. Він тaкoж прoпoнувавcя 
дeкількoм нeзaлeжним eкcпeртaм (із чиcлa oднo-
курcників і виклaдaчів) для oтримaння зoвнішніх oцінoк 
зa тими ж якocтями. Oцінки виcтaвлялись eкcпeртaми 
нa ocнoві їхніх cпocтeрeжeнь зa oбcтeжувaнoю 
ocoбиcтіcтю і дocвіду їхньoгo cпілкувaння з нeю. 

Oцінкa рівня духoвнo-мoрaльних oрієнтaцій 
вирoбляєтьcя зa cумoю нaбрaних бaлів. Oтримaний 
рeзультaт cпіввіднocитьcя зі шкaлoю, щo включaє у 
ceбe три рівні. Виcнoвoк прo рівeнь духoвнocті 
oбcтeжувaнoгo приймaвcя з врaхувaнням йoгo 
caмooцінoк, уceрeднeних eкcпeртних oцінoк тa їхньoї 
відпoвіднocті oднa oдній. Тaк, при виcoких пoкaзникaх 
caмooцінки і низьких пoкaзникaх eкcпeртних oцінoк 
рівeнь духoвнocті нe oцінювaвcя як виcoкий відпoвіднo 
дo трeтьoгo критeрію духoвнocті. 

Рoзрoблeний тecт був зaпрoпoнoвaний 120 cтудeнтaм-
пcихoлoгaм – учacникaм дocліджeння і викoриcтoвувaвcя 
для виявлeння oбcтeжувaних, здaтних дo рeaлізaції 
у cвoїй пoвeдінці, нaвчaнні, cпілкувaнні влacних духoвних 
пoтeнціaлів. У рeзультaті aнaлізу цих пoкaзників зa 
шкaлoю рівнів oтримaнo дaні прo рoзпoділ cтудeнтів зa 
рівнями. Отримані дaні cвідчaть прo знaчну пeрeвaгу 
cтудeнтів із ceрeднім рівнeм духoвнocті зa тecтoм, щo є 
ocнoвoю для прoвeдeння cпeціaльнoї рoбoти з під-
вищeння цих oрієнтaцій і зa рaхунoк цьoгo дocягнeння 

більш виcoких рівнів рoзвитку духoвнoгo пoтeнціaлу 
cтудeнтів, щo є, згіднo з нaшoю гіпoтeзoю, гoлoвнoю 
умoвoю прoфecійнoгo фoрмувaння мaйбутніх пcихoлoгів. 

Виcнoвки з даного дослідження. Зa підcумкaми 
діaгнocтичнoгo eкcпeримeнту нaми oтримaнo і 
cиcтeмaтизoвaнo фaктичні дaні, які хaрaктeризують 
різнoмaніття мoтивaційних, кoмунікaтивних, цінніcнo-
oрієнтaційних, прoфecійнo-ocoбиcтіcних і духoвнo-
мoрaльних хaрaктeриcтик cтудeнтів-пcихoлoгів. 
З'яcoвaнo мoтивaції, які cвідчaть прo нeдocтaтній рівeнь 
cтудeнтів, знaчнe пoширeння у кoмунікaтивній cфeрі 
мaйбутніх пcихoлoгів низки ceрйoзних утруднeнь і 
кoгнітивних пeрeкручувaнь, нeдocтaтній рівeнь рoзвитку 
цінніcних і духoвнo-мoрaльних oрієнтaцій, щo 
пoтрeбують cпeціaльнoгo кoрeгувaння. Oтримaні 
рeзультaти дoзвoляють oбґрунтувaти нeoбхідніcть 
cпeціaльнoї фoрмувaльнoї прoгрaми для рoзвитку інди-
відуaльнo-пcихoлoгічних ocoбливocтeй, щo cклaдaють 
ocoбиcтіcний пoтeнціaл мaйбутньoгo пcихoлoгa і йoгo 
прoфecійне становлення.  

Дo ocнoвних перспектив пoдaльших дocліджeнь 
з oбрaнoї прoблeмaтики мoжнa віднecти вивчeння 
пcихoлoгічних ocoбливocтeй caмoрeaлізaції психологів, 
пcихoлoгічних дeтeрмінaнт їхнього прoфecійнoгo 
вигoряння тa дeфoрмaції, ocнoвних шляхів гaрмoнізaції 
прoфecійнoгo тa ocoбиcтіcнoгo зрocтaння, пcихoлoгічних 
умoв кaтaлізaції прoфecійнoї мaйcтeрнocті в умoвaх 
нeдocтaтньoгo життєвoгo дocвіду. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ 

 
В статье приведены фактические данные, характеризующие многообразие мотивационных, коммуникативных, ценностно-

ориентационных, профессионально-личностных и духовно-нравственных характеристик студентов-психологов. Выяснено типы 
мотивации, свидетельствующие о недостаточном уровне подготовки студентов, значительное распространение в коммуникатив-
ной сфере будущих психологов ряда серьезных затруднений и когнитивных искажений, недостаточный уровень развития ценност-
ных и духовно-нравственных ориентаций, требующих специального исправления. Полученные результаты позволяют обосновать 
необходимость специальной формирующей программы для развития индивидуально-психологических особенностей, составляющих 
личностный потенциал будущего психолога и его профессионального формирования. 

Ключевые слова: студент-психолог, индивидуально-психологические особенности, профессиональное формирование. 
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ANALYSIS OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF FUTURE PSYCHOLOGISTS 

 
The article contains the actual data reflecting the diversity of motivational, communicational, value-orientational, professional and personal, 

moral and spiritual characteristics of students psychologists. The types of motivation indicating the low level of students' training, a significant 
dispersion of a number of serious difficulties and cognitive distortions in the communication sphere of future psychologists, as well as the 
insufficient level of development of axiological and spiritual and moral orientations demanding specific correction have been found during 
research. The obtained results make it possible to justify the need of a special programme for the development of individual and psychological 
peculiarities forming the individual potential of the future psychologist and his professional development. 
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ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧОГО ПРОСТОРУ  

ЯК ЗАСІБ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ОСОБИСТОСТІ 
 
У статті розглядаються особливості організації робочого простору як засобу психологічної діагностики  

особистості. 
Ключові слова: робочий простор, діагностика, особистість. 
 
Постановка проблеми. Нерідко в нашому соціокуль-

турному просторі можна зустріти ототожнення роботи 
психолога із сферою різноманітних тестів. Такий погляд, 
по-перше, занадто спрощує уявлення про відповідний 
фах. По-друге, невиправдано міфологізує сам метод 
тестування, який, відповідно до класичних канонів пси-
ходіагностики, є допоміжним засобом. До основних її 
методів прийнято відносити спостереження, бесіду, екс-
перимент тощо. Особливе місце серед провідних мето-
дів психологічної діагностики займає аналіз продуктів 
діяльності. Вже з назви цього методу стає зрозумілим, 
що йдеться про з'ясування характеристик особистості 
шляхом вивчення результатів її діяльності. Природно та 
цілком очевидно, що індивідуально-психологічні відмін-
ності суб'єкта впливають на його діяльність, під якою, в 
даному випадку, розуміється широкий спектр поведінко-
вих проявів людини: від цілеспрямованих дій до неусві-
домленої активності. Отже, перефразувавши добре ві-
доме прислів'я, можна стверджувати таке: "Скажи мені, 
що і як ти робиш, та я скажу тобі – хто ти". 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
продуктів діяльності – надійне джерело інформації про 
особистість, який особливо доречний у тих випадках, 
коли проведення відкритого (явного) психологічного 
вивчення є неможливим або недоцільним. Так, нерідко 
в роботі кадровика, менеджера з персоналу, керівника 
виникає потреба здійснити попередню оцінку тих або 
інших індивідуальних особливостей конкретного спів-
робітника, не привертаючи до цього зайвої уваги. Зок-
рема, поява подібних обставин зумовлюється, напри-
клад, необхідністю сформувати з числа наявних пра-
цівників резерв призначення на керівні посади або ді-
лянки роботи з більшим рівнем навантаження, відпові-
дальності і таке інше. Також доречним буде таке засто-
сування методу аналізу продуктів діяльності під час 
проведення різного роду інспектувань персоналу, пере-
вірок, внутрішніх розслідувань тощо. 

Більш інформативними та "красномовними" (у сенсі 
відображення індивідуальних властивостей) є ті про-
яви, котрі свідомо не контролюються або контролюють-
ся лише частково. Одним із таких прикладів є – напів-
усвідомлений вплив людини на фізичний простір на-
вколо свого робочого місця (тут і далі мова йде про 
офісних працівників). Зрозуміло, що певна частина фа-
кторів, що структурують цей простір буде зумовлена 
об'єктивно (топографічні та функціональні характерис-
тики приміщення або будівлі; особливості робочого 
процесу організації; параметри офісних меблів; тради-
ції прийняті у колективі тощо). Інша частина чинників 
полягатиме у свідомому пристосуванні співробітником 
робочого місця з огляду на суб'єктивну логіку "доцільно" 
та/або "зручно". Проте, завжди існуватиме і третя група 
детермінант – сукупність неусвідомлених індивідуаль-
них впливів працівника на організацію робочого прос-
тору навколо себе, які непомітно (так би мовити у "су-
путній" спосіб) відбуваються в процесі поточної профе-
сійної діяльності людини. 

Частіше всього це навіть не набір офісної фурнітури 
та канцелярських дрібниць (їх перелік може регламен-

туватись внутрішньо-офісними правилами), а то – як ці 
приналежності розташовані на робочому місці, їх рух 
або його відсутність в процесі роботи, яким чином та з 
якою ціллю вони використовуються тощо. Як свідчить 
наш досвід, аналіз саме цих "продуктів діяльності" до-
зволяє робити цікаві та корисні висновки щодо психоло-
гії конкретної особистості. При цьому зауважимо, що до 
робочого простору офісного працівника відноситься не 
тільки його безпосереднє робоче місце (стіл та стілець), 
але й певна частина території навколо нього – інші 
предмети офісних меблів, стіни, підлога, вікна тощо. 
Тут ми торкаємось такого феномену як – почуття те-
риторизму. Воно пов'язано із тим, що психологічний 
"розмір" людини не обмежується лише її фізичним ті-
лом, а й охоплює певну частину навколишнього пред-
метного середовища. При цьому територизм це не тіль-
ки "привласнення" певної території, але й її психологіч-
не "упорядкування". Характеристики такого упорядку-
вання завжди відображатимуть значущі психологічні 
властивості "упорядника". 

Мета статті – ознайомлення з результатами ви-
вчення особливостей організації робочого простору як 
засобу психологічної діагностики особистості. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Розпочинати вивчення особливостей організації робо-
чого простору ми пропонуємо як раз з визначення його 
кордонів. Якщо в офісному приміщенні розташовано 
лише одне робоче місце, то необхідно оцінити чи повні-
стю воно "освоєно" співробітником, про що будуть вка-
зувати так звані "територіальні (просторові) маркери". 
До них відносяться будь-які предмети (у т.ч. незначні, 
на перший погляд, дрібнички), які є буквальною або 
психологічною власністю співробітника, тобто ті, що 
суб'єктивно ідентифікуються як "свої". Це можуть бути 
як предмети праці (наприклад, оргтехніка), так і офісні 
прикраси (наприклад, репродукції картин).  

Неповна територіальна присутність особи в робо-
чому приміщенні, призначеному для одного співробіт-
ника вказуватиме або на занижену самооцінку, або на 
прагнення з певних міркувань особистісно дистанціюва-
тись від професійної діяльності. Також причина може 
полягати у загально поганій здатності індивіда адапту-
ватись до соціального середовища, переважанні моти-
вації уникнення невдачі над мотивацією досягнення 
успіху. Окремим фактором, що зумовлює "незаселе-
ність" робочого простору є переважання в психології 
такого працівника інтроверсії, тобто схильності концен-
трувати увагу на внутрішньо особистісному світі. В 
окремих випадках, мова також може йти про ознаки 
певного різновиду фобій. 

І навпаки, зворотна ситуація, як правило, буде свід-
ченням на користь і протилежних характеристик "хазяї-
ну" кабінету. Так, помітна територіальна присутність в 
приміщенні частіше буде пов'язана із екстраверсією 
працівника, тобто природною схильністю локалізувати 
увагу і особистісні інтереси у зовнішньому світі. Такий 
співробітник імовірніше прагнутиме досягти успіху, а не 
уникнути невдачі; займатиме активну ініціативну особи-
стісну позицію. Проте, надто щільні наслідки прояву 
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територизму вказуватимуть не стільки на професійну 
самовпевненість, скільки на схильність особистості до 
експансії, наступальності у контактах тощо.  

У цьому відношенні більш показовим є територіаль-
ний розподіл в приміщеннях, де знаходиться два і бі-
льше робочих місця. Особливо в тих випадках, коли 
робочі столи розташовані впритул один до одного. За 
таких умов нерідко доводиться спостерігати як робочі 
предмети працівника-екстраверта порушують кордони і 
"захоплюють" частину території сусіда. До речі, таке 
явище далеко не завжди відбувається внаслідок екст-
равертних особливостей співробітника, а й як результат 
наявності у нього претензій до конкретного колеги або 
на робочий простір у сенсі прагнення контролювати 
ситуацію (як буквально, так і в плані зайняття більш 
високої кар'єрної позиції). Діагностичним у цьому зв'яз-
ку є посягання на "нейтральні" або "спільні" частини 
робочого простору. До речі, якщо вказані потенційно 
"спірні" території приблизно в однаковій мірі безконфлі-
ктно використовуються усіма членами робочого примі-
щення, то це часто є доброю ознакою відповідної пси-
хологічної атмосфери в кабінеті. 

Приклад "острівного" розподілу робочого при-
міщення. У контексті, що розглядається окремо зупи-
нимося на явищі так званої "осередкової присутності", 
тобто коли кожному або окремим співробітникам нале-
жить два і більше "територіальних островків". Частіше 
за все така "персоналізована топографія" робочого 
приміщення є наслідком гострої суперниць-
кої/конкурентної соціально-психологічної динаміки. 
Водночас зауважимо, що при оцінці міжособистісних 
стосунків важливо враховувати індивідуально-
психологічні особливості кожного з учасників, оскільки 
територіальні маркери можуть відображати не сталий 
факт, а лише прагнення, амбіції і таке інше. Так, автору 
цих строк доводилось спостерігати ситуацію, коли в 
кабінеті один з двох співробітників, явний лідер, майже 
повністю був атрибутивно виключений із просторового 
контексту кабінету. Це відбувалось завдяки помітним 
інтровертним характеристикам його особистості та че-
рез інтенсивну творчу захопленість професійною діяль-
ністю, яка реалізовувалась за допомогою персонально-
го комп'ютеру. Натомість, його візаві по кабінету – лю-
дина із протилежним екстравертним особистісним 
складом, недосвідчений, проте, надто амбітний фахі-
вець-початківець чи не повністю взяв під "контроль" 
питання упорядкування робочого простору. Ситуація 
набула явної абсурдності, коли він вирішив на стіні над 
робочим місцем свого старшого товариша розмістити 
портрет свого кумиру, оскільки так йому "було б зручні-
ше на нього дивитись" (над власним робочим місцем 
молодого співробітника вже знаходилось два портрети 
авторитетних для нього історичних постатей). 

Буває і так, коли щільність маркування території не 
супроводжується разом з поширеністю на все примі-
щення. Тобто, коли простір, що явно належить до конк-
ретного співробітника додатково рясніє ідентифікацій-
ними ознаками. Тут потрібно розглядати можливість 
декількох варіантів. По-перше, експансіоністські спроби 
могли вже мати місце в минулому та були припинені 
(унеможливлені) з тих або інших причин. За таких умов 
щільність компенсує нереалізовану експансію. По-
друге, може йти мова і про своєрідне відображення 
такої характеристики індивіда як ексцентричність. По-
третє, це може бути способом демонстративної особис-
тості звернути на себе увагу. І з рештою, по-четверте, 
необхідно задатись питанням чи не є це своєрідним 
проявом захисної позиції, так би мовити, певним сигна-
лом: "Обережно! Приватна територія!". З нашого досві-

ду, нерідкими є і ті випадки, коли маркування робочого 
простору виконує захисну функцію в релігійно-
окультному сенсі (ікони, різноманітні релігійні атрибути, 
талісмани фен-шуй тощо).  

При цьому за описуваних умов перед нами далеко 
не завжди повстає набожна людина (у цьому випадку 
коментарі зайві, оскільки кожному гарантовано право на 
віросповідання!) або особистість з окультно-містичним 
мисленням і так далі. Частіше ці атрибути захисту від, 
на перший погляд, зовнішніх деструктивних впливів є 
не більше, чим симптоматичним еквівалентом хронічно 
загострених внутрішньо особистісних захисних механі-
змів. Отже йдеться про прояви психологічної нестабі-
льності, проблемності тощо. Щодо різноманітних "атри-
бутів удачі", то також нерідко ними "зловживають" в 
робочому просторі люди інфантильні, які по-дитячи 
переоцінюють фактор "везіння" та не здатні повірити в 
себе та в те, що вдача посміхається компетентним, 
наполегливим, працелюбним, сміливим тощо. 

Декотрі якісні характеристики "маркування" ро-
бочого простору. Поряд із кількісними показниками 
має значення і якісний параметр присутності, а точніше 
представленості співробітника у робочому просторі. Тут 
показовими є лише ті маркери, які не є обов'язковими 
(регламентованими) з огляду на робочий процес. Вони 
є не тільки ознакою психологічної присутності, а, перш 
за все, те, з чим  або з ким себе ідентифікує людина. 
Однак, ці ідентифікації потрібно сприймати не букваль-
но. Так, згадуваний вище приклад з "талісманами вдачі" 
ще не вказує на те, що співробітник належить до певно-
го культу, а, як зазначалось, відображає певні психоло-
гічні характеристики його особистості.  

Наведемо в цьому руслі ще один приклад – часто на 
робочому місці можна зустріти фотокартки членів сім'ї 
або близьких людей. На перший погляд, йдеться про 
цілком зрозуміле явище. Проте, це явище, не зважаючи 
на його поширеність, не є тотальним, адже можна на-
вести безліч прикладів, коли замість фотокартки на 
столі працівника може бути певний абстрактний образ 
(знак), сувенір або взагалі може нічого не бути. Уза-
гальнивши результати наших емпіричних спостере-
жень, ми дійшли дещо несподіваних висновків.  

По-перше, наявність на робочих місцях співробітників 
фото їхніх рідних, друзів, близьких (тобто осіб, з якими 
працівник підтримує реальні емоційно насичені позитивні 
стосунки) часто, водночас, із природним прагненням бу-
ти поруч із цими людьми, вказувало на фрустрацію (об-
меження) афіліативної потреби у вказаних працівників 
(потреба у спілкуванні з іншими людьми). Виключення 
склали співробітники-матері та їх діти. Решта випадків 
поділилась на дві групи. В одних співробітників афіліати-
вна потреба була недостатньо задоволена внаслідок 
власних індивідуальних вад, що ускладнювали побудову 
взаємин (у тому числі професійних) з іншими людьми. 
В інших – в результаті проблемної соціально-
психологічної атмосфери в робочих колективах.  

По-друге, необхідно вирізняти тих працівників, на 
робочих столах яких знаходяться фото історичних, по-
літичних, фахових та інших відомих соціальних автори-
тетів. У більшості випадків такі співробітники виявляли 
помітно високий рівень професійно-кар'єрних амбіцій. 
Завдяки цілеспрямованості, наполегливості, високим 
інтелектуальним даним та внутрішній дисципліні, вони 
нерідко досягають насправді суттєво високих фахових 
меж. Проте, настільки ж часто вони, за нашими даними, 
схильні до аморальних вчинків, відмови від професійної 
етики в корисних цілях тощо. 

Одним з поширених засобів "індивідуалізації" робочо-
го простору є використання різного роду плакатів із цита-
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тами з наукових і популярних джерел, слоганів, жартів-
них або крилатих фраз, карикатур тощо. Наші дослі-
дження вказують, що у любому випадку демонстрація 
подібного роду інформації пов'язана не стільки з наслі-
дуванням якоїсь істини, наявністю почуття гумору тощо, 
скільки із часто прихованим опором існуючим правилам, 
вимогам, позиції керівника тощо. Саме серед цієї катего-
рії співробітників "несподівано" можна знайти затятих 
опозиціонерів, однак саме ця категорія працівників є і 
джерелом дуже цінної інформації для управлінців органі-
зації, оскільки "лояльна" частина персоналу апріорі схи-
льна некритично ставитися до керівної позиції. Саме 
серед потенційних опозиціонерів і слід первісно шукати 
справжній творчий резерв, оскільки, як відомо, "надійно 
спертися можна тільки на те, що опирається". 

Геометрія розташування предметів на робочому 
столі та психологічні типи. Наступний критерій ви-
вчення робочого простору, який ми пропонуємо, це – 
характеристики розташування різноманітних предметів 
на робочому столі. Кожному з нас добре відомі образи 
захаращеного робочого місця та педантично впорядко-
ваних офісних і канцелярських приналежностей на ро-
бочому столі. Проте, тут не все так просто і очевидно, 
як може здатися на перший погляд. Адже, нерідко ви-
ключний порядок на столі, відповідно до результатів 
наших спостережень, може вказувати не на взірцевість 
співробітника, а на його робочу недозавантаженість,  
а в окремих випадках і на відверте "сачкування". І, на-
впаки,  те, що дуже нагадує хаос і натякає на потенцій-
не нехлюйство працівника, насправді може бути або 
проявом творчого характеру його особистості, або ж 
вказувати на невдале меблювання робочого місця, не-
достатньо потужний комп'ютер тощо. 

Первісно потрібно визначити, чи всі речі на робочо-
му столі співробітника та біля нього йому безпосеред-
ньо потрібні впродовж робочого дня. Таких речей, за 
результатами наших вивчень досвіду найбільш продук-
тивних співробітників, повинно бути не менш ніж 50-
60%. Інша частина речей повинна бути "виправдано" 
присутня з огляду на потреби, що виникають протягом 
типового робочого тижня (циклу). Отже, якщо "звалище" 
канцелярських дрібниць, оргтехніки та документів по-
стійно знаходиться в роботі (рухається!), то перед вами 
скоріше за все – добре адаптований, ефективно та 
продуктивно функціонуючий співробітник. І, навпаки, 
ідеальна гармонія із предметів, які не "рухаються" тиж-
нями, здебільшого є ознакою або ледаря, або ділянки 
роботи з низьким рівнем навантаження. 

Однією з ознак успішного працівника є "легкий без-
порядок" на столі із збереженням загальної логіки роз-
ташування предметів праці. Уточнимо, що в даному 
випадку, під логікою розуміється організація робочого 
простору за принципом зручності: часто використову-
вані предмети знаходяться ближче тих, що застосо-
вуються рідше; телефон і телефонна книжка не в про-
тилежних кінцях столу  тощо. Ефект "легкого безпоря-
дку", з одного боку, вказує на те, що головні психологі-
чні зусилля (локус уваги) зосереджені на робочих пи-
таннях, а не на супутніх дрібницях. Це, само по собі, 
свідчить про здатність концептуально вірно розподіля-
ти наявні сили. З іншого – є проявом наявності необ-
хідної гнучкості, без якої неможлива успішна адаптація 
в постійно змінюваних умовах. 

Детальна (до найменших дрібниць) продуманість 
організації робочого простору, яка дивує своїм раціона-
лізмом свідчить, що діяльність такого співробітника 
підкорена монопольному домінуванню в психології його 
особистості такій психічній функції як мислення. Пред-
ставник "мисленевого типу" (тут і далі ми скориста-

лись узагальненнями Д. Шарпа щодо юнгівської типо-
логічної моделі особистості) завжди формує судження 
на основі раціональних критеріїв, ретельно уникаючи 
ірраціоналізму почуттів та інтуїції. У такої людини вияв-
ляється чітка залежність способу роботи та життя, 
в ілому, від інтелектуальних висновків, орієнтованих на 
об'єктивно наявні факти або загально значимі ідеї. 
В ращому випадку такі люди стають державними дія-
чами, адвокатами, вченими-практиками тощо. Вони – 
чудові організатори будь-якої справи, схильні вносити 
ясність в емоційно насичені ситуації. Добре орієнтують-
ся в нормативно-правовому полі (або в будь-яких інших 
регламентованих "просторах"), знають та вміють реалі-
зувати на практиці права та обов'язки. В гіршому випа-
дку ми маємо справу із релігійним фанатиком, політич-
ним опортуністом, жорстким і безапеляційним керівни-
ком (учителем) тощо. Мисленевий тип підпорядковує 
себе та інших людей інтелектуальній "формулі", системі 
правил, ідеалів і принципів, котрі зрештою стають жорс-
тким моральним кодом. "Зобов'язаний" і "повинен" – 
найбільш типові аспекти їх інтелектуальної точки зору. 
Все навколишнє оточення та середовище повинно, для 
загального блага, підкоритися "універсальному закону". 

Якщо організація робочого простору не стільки про-
думана, скільки "радує око", то перед нами особистість 
з дещо іншими особливостями, так званий "сенсорний 
тип". Його представник дуже чутливий до найменших 
стимуляцій, в яких бачить сенс свого існування. Тому, 
він постійно "шукає" об'єкти, людей і ситуації, котрі збу-
джують найсильніші відчуття. Як наслідок, виникає по-
тужний сенсорний зв'язок із світом. При цьому, ті об'єк-
ти, що викликають відчуття –  вважаються значущими, 
незалежно від того, що з цього приводу "говорить" здо-
ровий глузд. Водночас, такий співробітник успішно і 
миттєво орієнтується у світі об'єктивних фактів. Він 
своєрідний "господар  деталей". Не тільки його робочий 
простір, а і його помешкання, як і їх власний зовнішній 
вигляд – вишукано охайні. Такий працівник, як правило, 
не губить речей та не забуває про назначені зустрічі 
тощо. Зазначений тип орієнтований на отримання конк-
ретної насолоди від "реального життя" та прагне жити 
"на повну". У кращому випадку розвитку особистості 
"сенсорний тип" зумовлює формування естетичних 
схильностей. У такому випадку перед нами повстає 
витончений гурман або знавець живопису, музики тощо. 
Даний тип, як правило, сприймається, як яскрава, тала-
новита і дуже розумна особистість. Остання характери-
стика є помилковою, тому що вона – результат чудово 
розвинутої здатності представників даного типу "пуска-
ти пил у очі". На повірку широка, проте поверхнева 
ерудиція, є "інтелектуальним фасадом", за яким прихо-
вується тривіальне прямолінійне та малопродуктивне 
мислення. В гіршому випадку гонитва за відчуттями 
стає ціллю номер один. Тоді ми стикаємось із грубим 
шукачем задоволень, аморальним естетом, вульгарним 
гедоністом. Представники саме даного типу найбільш 
схильні до дезадаптацій шляхом алкоголізації, наркоти-
зації тощо та, до речі, найменш успішно піддаються 
лікуванню паталогічних залежностей. 

Не зрозуміла при першому наближенні організація 
робочого простору, яка, тим не менш, дозволяє без 
утруднень результативно і швидко функціонувати спів-
робітнику, вказує на "інтуїтивний тип". Там, де по-
передній типаж "шукає" фізичний реалізм, "інтуїтивний 
тип" прагне сприйняти необмежено широкий спектр 
можливостей, які закладені в об'єктивній ситуації. Для 
нього зовнішній об'єкт є тією субстанцією, за межами 
якої починається істина стосовно того, звідки (у психо-
логічному сенсі) цей об'єкт, і як його можна використа-
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ти. Він постійно шукає нові перспективи та шляхи їх 
реалізації. Наявні, тобто актуальні ситуації не виклика-
ють тривалого інтересу, тому після винайдення і реалі-
зації перспектив одразу виникає потреба у пошуку но-
вих горизонтів. У представника типу, що розглядається, 
дуже розвинута реакція на все те, що тільки зароджу-
ється та має майбутнє. Він рідко знаходиться в звичних 
умовах, які мають загальновизнану, проте обмежену, 
цінність. Оскільки він завжди прагне до пошуку нових 
можливостей, то в чітко окреслених, особливо ієрархіч-
них умовах, він швидко стає апатійним, відчуває обме-
женість, несвободу тощо. Тому, дуже важливо залиша-
ти для нього перспективи, потенційні можливості, які 
постійно будуть підтримувати його у тонусі. Представ-
ники "інтуїтивного типу" успішно себе реалізують в 
професіях, де сама здатність бачити можливості у зов-
нішніх ситуаціях має велику цінність (біржові маклери, 
аналітики, винахідники тощо). Коли ж увага даного типу 
спрямована більше на людей ніж на предмети, тоді 
даний тип виявляє чудову здатність до діагностики по-
тенційних можливостей людини. 

Висновки з даного дослідження та перспективи 
подальших досліджень. Нажаль, рамки окремої пуб-
лікації унеможливлюють проведення більш-менш пов-
ного огляду особливостей організації робочого просто-

ру, які дають ключ до розуміння індивідуально-
психологічних відмінностей особистості. Наведені вище 
результати наших спостережень, зрозуміло, не претен-
дують на вичерпне висвітлення даної проблеми, навіть 
на концептуальному рівні, не кажучи вже про докладне 
відображення змістовної складової цього об'ємного 
питання. Головною метою ми ставили демонстрацію 
того, що аналіз продуктів діяльності (особливо неусві-
домленої чи напівусвідомленої) є цікавим та надійним 
джерелом корисної інформації для співробітника-
кадровика, менеджера по персоналу, керівника. Особ-
ливого значення набуває цей метод тоді, коли за пев-
них причин проводити звичайне явне психодіагностич-
не обстеження того чи іншого працівника є неможливим 
або недоцільним. Вміле застосування методу аналізу 
продуктів діяльності дозволить швидко та надійно зорі-
єнтуватись у провідних особливостях людини та соціа-
льно-психологічній атмосфері, в якій вона працює. 
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В статье рассматриваются особенности организации рабочего простора как средства психологической диагностики личности. 
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THE ANALYSIS OF PECULIARITIES OF THE WORKPLACE ORGANIZATION  

AS A MEANS OF PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTICS OF A PERSONALITY 
 
This article discusses the peculiarities of the workplace organization as a means of psychological diagnostics of a personality.  
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